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2019.g. 22. oktobrī
Jēkabpils novada vēsturiskie pieminekļi un tautas tradīcijas.
Konditoru grupa (K9) – 24 audzēkņi;
Konditoru grupa (K11) – 17 audzēkņi;
Viesmīlības pakalpojumu speciālistu grupa (V11) – 19 audzēkņi;
Skolotāji – 2 cilvēki.
Jēkabpils Vēstures muzejs.

Vieta
SECINĀJUMI
Pasākums bija labi organizēts uz 90 minūtēm. Jēkabpils Vēstures muzejā audzēkņus
sagaidīja 2 gidi, kuri pastāstīja interesantus faktus par Krustpils pils vēsturi un
arhitektūru, audzēkņi apmeklēja Krustpils pils iekšējo pagalmu, vārtu torni, pils telpas,
iepazinās ar muzeja ekspozīcijām un tās vērtību.
Ziepju darbnīca audzēkņi ielūkojās ziepju tapšanas vēsturē - uzzināja interesantus faktus
par senču ziepju vārīšanas tradīcijām un lietošanas nolūkiem. Katrs audzēknis sev
pagatavoja aromātiskas ziepes no dabīgām izejvielām – kristāldzidrās ziepju bāzes, kurai
pievieno Latvijā augušas zāļu tējas un ziedus.
Emocionālā atmosfēra bija patīkama, aizraujoša. Audzēkņu atsauksmes ir pozitīvas, gida
informācija bija interesanta, viņiem patika piedalīšanās gida stāstā, daudzi padziļināja
savas zināšanas par Jēkabpils Vēstures muzeju un to ekspozīcijām, par Krustpils pils
vēsturi un par senču ziepju vārīšanas tradīcijām.
Jautājumi/aplūkotās 1. Jēkabpils Vēstures muzeja vēsture.
tēmas:
2. Krustpils pils vēsture un arhitektūra, iepazīšanās ar svinīgo pieņemšanu
zāli, pils telpām, ar iekšējo pagalmu, vārtu torni.
3. Iepazīšanās ar Jēkabpils Vēstures muzeja ekspozīcijām - guvernantes
istabas aprīkojums, Jēkabpils pilsētas apskates vietas, cilvēku vēsture,
kas attīstīja un slavināja šo zemi, senču priekšmetu un apģērbu zāle.
4. Audzēkņu darbs ziepju darbnīcā.
*Pielikumā skolēnu izvērtējumi /radošie darbi, foto u.c.materiāli.
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Kristīne C.:” Ekskursija bija interesanta. Jekabpils pilī bija interesanta aktivitāte, kur varēja izgatavot
ziepes. Mēs pabija šausmīga pagrabā, kur “dzīvo guvernantes rēgs”. Tās bija intrigējoši”.
Jūlija S.:” Man bija interesanti uzzināt par pils vēsturi un leģendām. Patika ziepju izgatavošana, kur
katrs varēja izvēlēties savu aromātu. Rezultātā katram sanāca īpašas un neatkārtojamas ziepes”.
Anastasija A.:”Ekskursija bija ļoti interesanta un aizraujoša”.
Iļja J.:” Man patika izgatavot ziepes, kur palīgtelpas bija apgaismotas ar svecēm. Tas bija
romantiski”.
Tatjana J.:” Bija interesanti izgatavot ziepes, ar ko saskāros pirmo reizi. Pils atmosfēra ļāva izjust
vesturisku atmosfēru”.
Julija B.:”Bija interesanti gatavot ziepes un apmeklēt torni”.
Inga H.:” “Skolas soma”- ļoti labs projekts, kas dod iespēju iepazīties ar valsts vēsturi un tradīcijām”.
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