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Atskaite
Informācija skolas mājas lapai
PROJEKTA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTE
Datums:
Aktivitātes
nosaukums:

12.12.2018.
Grupas ekskursija “Vecrīgas vēsture, stāsti un leģendas”.

Grupa, audzēkņu
skaits
Vieta
SECINĀJUMI
Jautājumi/aplūkotās
tēmas:

Vsm grupa, 23 cilvēki

2. Panorāmas ekskursija.

Rīga

I. Ekskursijas apskates objekti (ieeja nav paredzēta):
1) Rātslaukums: Melngalvju nams, pilsētas dome, Okupācijas muzejs,
Rolanda piemineklis
2) Sv. Pētera baznīca
3) Brēmenes muzikanti
4) Sv. Jāņa baznīca
5) Jāņa sēta
6) Konventa sēta: Balzāma bārs "Black magic"
7) Līvu laukums: Lielā un Mazā ģilde, Kaķu nams
8) Doma laukums: Rīgas Doms, Rīgas birža (mākslas muzejs)
9) Trīs brāļi
10) Jēkaba katedrāle
11) Parlaments
12) Piemineklis barikādēm
13) Zviedru vārti
14) Jēkaba kazarmas
15) Pulvertornis
II. Panorāmas ekskursija (Bulvārloks, Centāltirgus, Jūgendstils, Jaunais
centrs).
*Pielikumā skolēnu izvērtējumi/radošie darbi, foto u.c.materiāli.
Aleksandrs:
Gribu izteikt pateicību gidei par interesantu stāstījumu. Bija ļoti interesanti klausīties un daudz
kas palika atmiņā. Vēl atsevišķi gribas pateikties par balzāma degustācijas organizēšanu, kuras
laikā mēs varējām degustēt divus Rīgas balzama veidus – klasisko un upeņu. Ekskursija paliks
atmiņā uz ilgu laiku.
Anastasija:

Man viss patika, ļoti interesanta, faktiem bagāta un saistoša ekskursija! Anna – profesionāls,
zinošs un labs gids, mums izvadāja pa interesantām vēsturiskām vietām, pastāstīja vēsturi un
leģendas. Degustējām Rīgas balzamu. Vēlāk aizbraucām uz superīgu vietu - LIDO un gardi
paēdām. Laiku pavadījām jautri un omulīgi.
Aleksandra:
Ekskursija bija ļoti noderīga gan prātam, gan veselībai – staigājām svaigā gaisā divas stundas.
Gids bija kvalificēts, ļoti patika, kā skaidroja, stāstīja vēsturi un faktus par dažādiem objektiem.
Visvairāk palika atmiņā Melngalvju nams, Doma baznīca, Rīgas birža un Trīs brāļi. Brauciens ar
klasi bija jautrs un palika atmiņā tikai pozitīvi iespaidi. Es noteikti vēlreiz aizbrauktu kaut kur ar
tādu gidu.
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