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Izglītojoša ekskursija. 
 

Ekskursija -”Rīgas kino muzejs”. 
Ekskursijā piedalījas: 4.a  kl. 

Atbildīgais par ekskursiju: J.Kužeļnaja.  

Merķis: Iepazīstināt skolēnus ar kino ekspozīcijas- 

Kas ir kino? 

Rīgas Kino muzejs 

Vairāk kā 20 gadu pastāvēšanas laikā mazais un 

omulīgais Rīgas Kino muzejs kļuvis par zīmolu 

Latvijas kultūras dzīvē, kopš 2006. gada uzsākot 

aktīvu izstāžu un pasākumu darbību savā jaunajā 

atrašanās vietā Vecrīgā, Peitavas ielā 10/12. Muzejā 

nokļūst, izejot caur milzu koka vārtiem un amizantu, 

oļiem klātu itāļu pagalmiņu, kurā kino inscenējumam 

līdzīgā noskaņā dažkārt var redzēt žāvējamies baltu 

veļu. Muzejs sevī slēpj asprātīgi iekārtotas, 

labirintam līdzīgas izstāžu telpas, miniatūru kino 

zāli, kurā regulāri tiek rīkoti īpaši filmu seansi, un 

sinematēku, kuras krājumā esošās Latvijas un 

pasaules kino klasikas vienības var noskatīties gan 

individuāli, gan grupā. Iespējams arī iegādāt 

jaunākos kino veltītos izdevumus un Latvijas kino un 

animācijas klasiku DVD versijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzejs piedāvā mainīgas ekspozīcijas - pašlaik 

aplūkojamā izstāde ''Rīgas puika Sergejs 

Eizenšteins'' izseko Rīgā dzimušā pasaulslavenā 

kinorežisora Sergeja Eizenšteina (1898 – 1948) 

bērnības dienām un dramatisma pilnajam dzīves 

posmam Padomju Savienībā. 

Rīgas Kino muzeja krājumā ir 36 tūkstotis Latvijas 

un pasaules kino vēstures liecību – dokumentu, 

fotogrāfiju, dekorāciju un kostīmu skiču,  

 

kino tehnikas u.c. Rīgas Kino muzeja krājumu 

regulāri izmanto mediji, filmu studijas, studenti 

un citi kino interesenti. 

Secinājums:  KAS IR KINO? 

Nodarbībā piedāvājam unikālu iespēju 

iepazīties ar kino pirmsākumiem un gūt radošu 

impulsu tālākai saskarsmei ar kino. Caur 

demonstrējumiem un praktiskiem uzdevumiem 

bērni uzzina, kas ir kustības ilūzija un kā tā 

tiek izmantota kino. Skolēni nodarbībā skatās 

pirmās pasaulē tapušās filmas un gūst ieskatu 

kino veidos un žanros.     

Skolēni paplašināja savas zināšanas par 

Latvijas kino kultūru. Skolēni vēroja, zīmēja 

un fotografēja.  Bērni patīkami pavadīja laiku 

visi kopā .  

 

Ekskursija uz P.Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzeju. 
Ekskursijā piedalījas:  4b kl. 

Atbildīgais par ekskursiju: J.Čeļajeva  

Merķis: Iepazīstināt skolēnus ar medicīnas 

attīstības un sasniegumus. 

     Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ir 

viens no trijiem lielākajiem medicīnas 

muzejiem pasaulē. Muzejs ir dibināts 

1957.gadā. Apmeklētāji muzeja ekspozīcijā var 

apskatīt medicīnas attīstību sākot no 

etnomedicīnas līdz 20.gs. vidum, kā arī 

ekspozīciju, kas veltīta kosmosa bioloģijai un 

medicīnai.  

 



 

Tāpat muzejā apskatāmi tādi unikāli eksponāti kā 

divgalvainais suns, suns, kurš bijis Kosmosā . Īpaša 

vieta ekspozīcija atvēlēta nozīmīgiem sasniegumiem 

medicīnā – melno baku vakcinācijai, ētera narkozes 

un rentgenstaru atklāšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secinājumi: skolēni paplašināja savas zināšanas par 

medicīnas vēstures.Var apskatīt medecīnas 

attīstību,kā arī ekspozīciju veltīta kosmosa bioloģijai 

un medicīnai.  Bērni visi kopā patīkami pavadīja 

laiku. 

 

Ekskursija uz Imantas bibliotēku. 
Ekskursijā piedalījas: 1.a kl. 

Atbildīgais par ekskursiju: V.Koļesnikova  

Merķis: Iepazīstināt skolēnus ar bibliotēku un 

grāmatas.   

 

Pēc remonta RCB Imantas filiālbibliotēka lietotājiem 

piedāvā plašas, gaišas telpas, jaunas mēbeles un ērti 

lietojamu, tematiski izvietotu krājumu, kā arī visai 

plašu datoru parku un telpas nodarbībām. Tāpat kā 

citās RCB filiālbibliotēkās, internetu, biroja 

programmas, kā arī dažādas datubāzes Imantā varēs 

lietot bez maksas. Portatīvo datoru īpašniekus 

bibliotēkā gaida bezmaksas bezvadu internets. 

Atrast nepieciešamo informāciju gan plauktā, gan 

datorā palīdzēs profesionāls bibliotekārs, kurš 

vajadzības gadījumā sniegs arī konsultācijas datora 

izmantošanā. 

RCB Imantas filiālbibliotēka būs bibliotēka ģimenei, 

kurā tiks nodrošināts pilnvērtīgs un mūsdienīgs 

bibliotekārais pakalpojums. 

 

 

Šeit tiek gaidīti visu vecuma grupu un sociālo 

slāņu lasītāji. 

Bibliotēka rīkos arī izstādes, dažādas tikšanās 

un pasākumus bērnu un pieaugušo auditorijām. 

 

Darbdienās Imanta strādās no 11.00 līdz 19.00, 

sestdienās no 9.00 līdz 17.00, 

bet svētdienās būs slēgta. 

Secinājums: skolēni paplašināja savas 

zināšanas par bibliotēku, par darbu ar 

grāmatas. Bērni patīkami pavadīja laiku visi 

kopā. 

 

 

 В зоопарке. 
В одну из осенних пятниц я с классом 

поехала на экскурсию в зоопарк. И сейчас я 

расскажу свое впечатление от этой поездки.                                                                             

    Был проливной дождь, но он не портил 

впечатление об этой экскурсии. В зоопарке  

было много экзотических животных, о 

существовании некоторых видов я даже и 

не подозревала. Было интересно 

понаблюдать, как некоторые животные ярко 

показывали свой характер и недовольство, 

некоторые были дружелюбны и подходили 

ближе. 

  Больше всего мне запомнился фазан своим 

необыкновенно ярким оперением, как будто 

лучи солнца оставили на нем отпечаток.  

 



Он сидел на одном месте, распушившись, грелся 

от холода. Ведь эти птицы не приспособлены к 

холодным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще я бы уделила 

особое внимание 

рыси, так как она 

отличалась своим 

игривым 

поведением.  

 

Маленькие рысята 

бегали один за 

другим, стараясь 

поймать друг - друга за хвост.   

 
Яросевич Даша, 9с класс 

 

 

Ekskursija  

uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Ekskursijā piedalījas: 7.c  kl. 

Atbildīgais par ekskursiju: I. Murane 

Merķis: Iepazīstināties ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku.  

 

 
Latvijas Nacionālā 

bibliotēka jeb Gaismas 

pils ir viens no 

nozīmīgākajiem 21. 

gadsimta kultūras 

projektiem Latvijā – 

mūsdienīgs un radošs 

pasaules līmeņa 

informācijas un kultūras 

centrs. 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēka ir mūsdienīgs informācijas un 

kultūras centrs, kas pašmāju un ārvalstu 

apmeklētājiem piedāvā plašas iespējas – 

apmeklēt visdažādākās tematikas lasītavas, 

piedāvājot grāmatas, periodiku, audio/video 

ierakstus un retus izdevumus. Publiskai 

apskatei bibliotēkā izvietots arī Dainu skapis – 

pasaules mēroga kultūras vērtība, kas iekļauta 

UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 

reģistrā. Gaismas pilī regulāri tiek rīkotas 

dažādas izstādes, koncerti un lekcijas, šeit 

pieejams bezvadu internets, kafejnīca un 

restorāns, kā arī – visskaistākais skats uz 

Vecrīgu. 

Bibliotēkas pamatuzdevums ir veidot un 

saglabāt nacionālās un pasaules literatūras 

krājumu un nodrošināt tā brīvu pieejamību 

ikvienam. Vairāk nekā 4 miljonus vienību lielā 

krājuma kodols ir Latvijas un ārvalstu 

izdevumi par Latviju un latviešiem. 

Bibliotēkas jaunā ēka atklāta 2014.gada 

augustā, to projektējis pasaulē atzītais latviešu 

arhitekts Gunārs Birkerts (ASV). 

 

 

Ekskursija mums ļoti 

patika.  

Ļoti skaista pilsētas 

panorāma.  

Daudz grāmatu.  

Var sēdēt un lasīt.  

Bibliotēkā ir daudz izstāžu 

zāļu. 

 

 

 

 

 

     Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 
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