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Maize – latviešu tautas vērtība.

Grupa, audzēkņu skaits

Pavāru grupa (P-29) – 19 audzēkņi;
Pavāru grupa (P-33) – 23 audzēkņi;
Pavāru grupa (P-37) – 28 audzēkņi;
Skolotāji – Nonna Akopova, Jeļena Jurtajeva,
Inna Barkova.
Aglonas maizes muzejs

Vieta
SECINĀJUMI
Jautājumi/aplūkotās tēmas:

1. Latgales kultūras tradīcijas.
2. Iepazīšanās ar latgalisku izrunu, tautas tērpu, ar
latgaliešu tautas dziesmām, senām rotaļām un spēlēm.
3. Maizes gatavošana pēc sentēvu receptēm.

Pasākums deva iespēju paplašināt audzēkņu zināšanas par senajām tradīcijām un uzvedību pie
galda, sakāmvārdi un parunas par maizi. Audzēkņi apguva arī jaunu leksiku par maizes cepšanas
procesu.
Muzejā ir daudz senu priekšmetu eksponātu, kuri ir veltīti maizes gatavošanai.
Audzēkņiem bija iespēja novērot maizes gatavošanas procesu, redzēt graudu daudzveidīgumu,
pagaršot zāļu tēju ar svaigu rudzu maizi.
Arī bija sagatavoti teatralizēti uzdevumi, interesants un aizraujošs stāstījums par latgaliešu
tradīcijām. Emocionālā atmosfēra bija patīkama, aizraujoša.
Audzēkņu atsauksmes ir pozitīvas, daudzi padziļināja savas zemes vēstures zināšanas un lūdza
turpināt kultūrvēsturiskos pasākumus.
Skolēnu atsauksmes:
Renāta: «Esmu gandarīta par labi pavadīto dienu, uzzināju daudz interesantu par latgaliešu
sentēvu tradīcijām.»
Marks: «Man patika piedalīties un iesaistīties interesantu maizes pagatavošanas procesā.»
Anastasija: «Bija interesanta ekskursija. Patika nogaršot zāļu tēju un svaigo maizi. »
Mareks: «Paldies, Maizes muzeja saimniecei Vijai Ancānei par jauko pasākumu, par
viesmīlību, par interesantu, informatīvi bagātu stāstījumu par latgaļu tradicionālo
galda kultūru un jauku laika pavadīšanu».
Santa Marija: «Bija izbrīnīta, ka no mūsu pļavu zālēm var pagatavot tik garšīgu un
aromātisku tēju».

Ēriks: «Ļoti jauka un sirsnīga uzņemšana, aizraujošs stāstījums par maizītes tapšanu sākot
no sēkliņas».
Samanta: « Vieta kur valda maizes svētība ».

1.att. Vija stāstīja par sakāmvārdiem, ticējumiem, pasākumiem, ieražām,
kas saistītas ar labības audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu.

2. att. Saruna sākas ar rudzu graudu
atpazīšanu un izgaršošanu.

3.att. Deg sveces, uz galda māla krūzēs
kūp zāļu tēja, uz linu galdauta smaržo
rudzu maize.

4.att. Piedāvā Latgales raksturīgos ēdienus.

5.att. Liels paldies Latvijas skolas somai.

Sagatavoja atbildīgie pedagogi:

Nonna Akopova
Jeļena Jurtajeva
Inna Barkova

