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Abonēt drukāto laikrakstu

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pārstāves viesojas
Spānijā

Foto: D.Pakalne

No 30.maija līdz 3.jūnijam Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pārstāves  – skolotājas Dagnija Pakalne

un Aija Palmbaha, skolnieces Marta Kalniņa, Katrīna Zariņa, Katrīna Ozoliņa, Nora Mūrniece – devās uz

Spāniju, lai tiktos ar partneriem no Horvātijas, Itālijas, Kipras un Portugāles Erasmus+ projekta DACMU

Ziemellatvija.lv - 09.06.2022 - 8:24
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(Vienoti kultūru dažādībā) noslēdzošajā sanāksmē. Trīs dienu laikā tika iegūti jauni draugi, iepazīta

spāņu kultūra, vēsture, tradīcijas, apgūtas spāņu dejas un dziesmas, ļoti apbrīnota spāņu unikālā un

smalkā arhitektūra.

Projekta dalībnieces dalās atmiņās un spilgtākajos iespaidos no vizītes.

Katrīna Zariņa:  “Otrdiena bija diena, kad sākās mūsu mobilitāte Spānijā. Godīgi sakot, es biju nedaudz

satraukusies. Iepriekšējā vakarā ieradāmies viesnīcā pavēlu, tāpēc arī biju nedaudz miegaina. Kad

ieradāmies skolā, mūs sagaidīja mazi bērni, kuri bija ģērbušies spāņu nacionālajos tērpos. Tas bija ļoti

burvīgi. Ierašanās gājiena beigās viņi mums dāvināja ziedus, tas bija patiešām mīļi. Mūs veda uz skolas

jumta skatu vietu, kur varēja redzēt pagalmu no augšas. Spāņu skolēni bija sapulcējušies sirds formas

�gūrā, kur viņi dejoja mazu horeogrā�sku deju. Tas bija ļoti īpaši. Vēlāk pulcējāmies, lai iepazītu spāņu

tradicionālās dejas stilu – �amenko. Dejoja arī bērni, un jaunākajam no viņiem bija tikai četri gadi! Tad viņu

skolotāja mums parādīja, kā jādejo �amenko profesionāli. Man patika skatīties �amenko, jo dejai ir ātrs

ritms, tas nav līdzīgs lēnajam valsim. Man ļoti patika �amenko dejotāju krāsainie un iespaidīgie tērpi.

Mums arī tika dota iespēja pašiem dejot �amenko,  bija nedaudz dīvaini, jo nezinājām, ko darām, bet

mums tāpat bija jautri. Pēc tam mēs devāmies uz radošajām darbnīcām, kur, skanot mūzikai, veidojām

mazu vēdekli un sportojām. Vēlāk devāmies vakara pastaigā pa pilsētu Los Palacios y Villafranca.

Nākamajā dienā mums bija jāmostas agri, lai dotos 3 stundu garā autobusa braucienā uz seno pilsētu

Granadu. Gids mums izrādīja šo monumentālo seno pilsētu, kas bija elpu aizraujoša gan ar tās bagātajiem

vēsturiskajiem, gan arhitektūras aspektiem.

Mani ieguvumi no šī projekta ir dažādu kultūru iepazīšana, paplašināts redzesloks uz pasauli, kā arī

iespēja uzlabot manas angļu valodas sarunu prasmes.”

Marta Kalniņa: “Vizītes pirmo dienu pavadījām CEIP Andrés Bernáldez skolā. Ieejot  skolā, mūs sagaidīja

spāņu bērni  tradicionālajos tērpos. Vēlāk vērojām sirsnīgus priekšnesumus – gan tradicionālās dejas, gan

vienkāršus apsveikumus no visas sirds, kā arī saņēmām pa ziedam. Jau pirmajā dienā arī pašas

izmēģinājām dejot �amenko. Atklāšanas pasākumā pilsētas mērs teica uzrunu un bērni dziedāja pilsētas

himnu. Vēlāk tikām sadalīti vairākās jauktās grupās un devāmies pa klasēm mācīties valodu, dziesmas,

sportojām un vienkārši viens otru iepazinām. Pusdienās ēdām tradicionālo ēdienu ‘paelju’, kurš telpā tika

ienests milzīgā pannā. Vēlāk pavadījām laiku kopā ar citu valsti bērniem, spēlējot bumbu.  Vakarā kopīgi

devāmies pilsētas apskatē.

Otro dienu mēs pavadījām Spānijas pilsētā Granadā, kur apmeklējām parku un apskates objektus, 

uzzinājām pilsētas vēsturi. Šajā dienā redzētās ēkas visvairāk pārsteidza ar savu arhitektūru un

smalkajām detaļām. Devāmies arī augstā kalnā pa pilsētas šaurajām ieliņām, lielajā karstumā tas bija ļoti

nogurdinoši, bet  bija tā vērts, jo skats, kurš pavērās no augšas, bija apbrīnojams.

Trešo dienu mēs pavadījām Spānijas pilsētā Seviljā. Arī šeit apskatījām pilsētu un dažādus apskates

objektus, greznās ēkas un pilis. Bija iespēja uzkāpt tornī. Šajā pilsētā redzējām ļoti daudz  zirgu pajūgu.

Pēdējās dienas vakarā bija satriecoša atvadu ballīte, kad nogaršojām jaunus vietējos ēdienus, kopā

dejojām pie tradicionālās mūzikas, kuru spēlēja vietējie mūziķi, tad saņēmām serti�kātus un dāvaniņas.

Šīs trīs dienas bija apbrīnojama iespēja iepazīt spāņu kultūru, vēsturi un citu valstu bērnus, kā arī lietot un

uzlabot savas angļu valodas zināšanas.”

Nora Mūrniece: “Šī bija pirmā reize, kad piedalījos Erasmus+ projekta braucienā. Man ļoti patika iepazīt

Spāniju un tās daudzveidīgo kultūru.

Pirmajā dienā mēs devāmies uz CEIP Andrés Bernáldez skolu, kur mūs ļoti jauki sagaidīja bērni. Pēc mūsu

ierašanās  bija brīvais laiks, lai iepazītu projekta dalībniekus no citām valstīm. Vēlāk mums bija darbnīcas
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“Klusās mūzikas” koncerts
Riņģos

Skatīt Kalendāru

Vēlies portālā pārbaudītu un atbild

saturu? Atbalsti reģionālo portālu 

ziedojumu. Tas stiprinās kvalitatīvu 

neatkarīgu žurnālistiku mūsu novadā.

Izvēlēties summu

Ziedot

grupās. Es devos uz 6.b klasi. Skolēni tur bija ļoti jauki pret mani, un viņi palīdzēja man visu saprast. No

sākuma mēs gājām uz sporta zāli, kur kopā spēlējām spēles. Pēc tam mums bija spāņu valodas stunda,

kur mācījāmies izrunāt teikumus spāņu valodā. Pēdējā stunda bija mana mīļākā – mūzikas stunda. Mēs 

spēlējām ar kociņiem un kopā dziedājām dziesmas. Mūzikas skolotāja arī bija jauka pret mani un palīdzēja

izprast visu. Vēlāk mēs paēdām gardas pusdienas un gājām ārā izbaudīt silto laiku. Man ļoti patika šī

diena, un es to ļoti izbaudīju. Ļoti ceru, ka varēsim kādu reizi atkal viesoties šajā valstī! Paldies visiem, kuri

man palīdzēja justies labi šajā skolā!

Es no šī jaukā projekta Spānijā ieguvu jaunas zināšanas par Spāniju un tās kultūru. Es arī ieguvu daudz

jauku draugu. Un vēl no šī projekta guvu sev prieku.”

Katrīna Ozoliņa: “Pirmajā dienā Spānijas koordinatore Sonia mūs aizveda uz skolu. Kad bijām pie skolas

vārtiem, dzirdējām mūziku. Ieejot skolā, ieraudzījām skolēnus, kas bija ģērbušies tradicionālajos kostīmos

un plivināja projekta valstu karogus.  Mums katram tika uzdāvināta skaista sarkana neļķe. Mūs aizveda uz

skolas balkonu, kur vērojām, kā skolēni bija izvietojušies milzīgā sirds formā, un tad viņi dejoja.

Atgriežoties lejā, Sonia mūs aizveda uz istabu, kur cienāja ar smalkmaizītēm un sulu. Pēc tam Sonia mūs

sadalīja 4 grupās, un mēs devāmies uz 4 aktivitātēm: sportu, mūziku, rokdarbiem un spāņu valodas

apguvi.  Aktivitāšu laikā es ieguvu jaunus draugus. Pēc pusdienām tikāmies ar pilsētas mēru,  un skolēni

dziedāja himnu. Katrai valstij tika uzdāvināta Erasmus+ projekta  plāksne.

Es ieguvu jaunus draugus, iemācījos sasveicināties spāņu valodā, iepazinu Granādu un Seviļu, iemācījos

spāņu spēles un dejas.”

 Ir bēdīgi, ka projekts ir beidzies, bet ir prieks par mūsu ieguvumiem. Ir iepazīts piecu  Eiropas valstu

kultūras mantojums, tradīcijas, vēsture, ēdiens, esam mācījušies projekta partneru valodas, dejojuši,

dziedājuši un spēlējuši spēles, ir paplašināts redzesloks, ir iegūti jauni draugi, ir idejas un plāni jauniem

Eiropas projektiem. Lai mums izdodas!

Paldies skolas Erasmus+ komandai, skolēniem, viņu vecākiem, bijušajai Apes novada domei un Smiltenes

novada domei par sadarbību projekta realizācijā!

Informāciju apkopoja: Gunita Ķelpa, projekta koordinatore
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Liene Kavecka komentē FOT
Andris Kivičs muzicē Valkā:
“Liene nav Skulme, bet Kivič
Viņa ar to traki lepojas. Un
meitiņas vārds ir lokāms – a
Miu. Cerams, ka…”
Jūl 11, 18:36

Kreisā Kāja komentē No
Valkas un Smiltenes novada
pārvietotais brūnais lācis
Gulbenes novadā ir eitanazē
“Vēl viens pierādījums tam, 
bīstamākais dzīvnieks pasa
ir cilvēks.”
Apr 1, 18:06

aus82@inbox.lv komentē
Apkopoti iedzīvotāju aptauja
rezultāti par 2021.gada
Smiltenes novada pašvaldīb
darbu: “Kādas BŪTISKAS
tendences un iedzīvotāju
viedokļus var novērot, ja
aptaujā piedalījušies 0,67% 
visiem SN iedzīvotājiiem. Ta
ir smieklīgi! Un…”
Mar 29, 20:57

ZIEDOT
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Smiltenes tehnikumam jauns
direktors – Rolands Aģis

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas
absolventi papildina rožu dārzu

Smiltenē notiks “Radošās
Piektdienas” pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem

“Mācītspēku” absolvē pirmie 73
skolotāji

Pagarināta pieteikšanās vasaras
festivālam “Projektu nakts 2022”

No nākamā mācību gada pedagogu
zemākā mēneša darba algas likme
palielināsies līdz 900 eiro

      

Lai komentētu, jums jāpiesakās sistēmā.

+ 11

erasmus erasmus+ gaujiena izglītība ojāravāciešagaujienaspamatskola smiltenesnovads

spānija

   Twitter Facebook  Draugiem.lv

Līdzīgi raksti

Atbildēt
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