9. klases ceļojums pa Lietuvu
Š.g. 13. septembra rīts iesākas ļoti agri, jo mēs – 9.klases skolēni un
audzinātāja – rosījāmies pie skolas, gaidot autobusu, lai dotos brīnišķīgā ekskursijā
pa Lietuvu. Nedaudz gaisā virmoja satraukums, jo priekšā garš ceļš un divas dienas
prom no mājām. Liepājā pievienojās jaukā un saprotošā gide Marta, un mūsu lielais
piedzīvojums varēja sākties.
Pirmajā dienā apskatījām Kauņas pili, kura ir minēta 1361.gadā. Nelielā
pastaigā apskatījām Kauņas vecpilsētu, aizgājām līdz pat Kauņas pilsētas robežai, kur
mijās vecpilsēta ar jauno pilsētu. Pēc tam devāmies uz Lietuvas aviācijas muzeju, kur
varējām apskatīt vairāk par 20000 eksponātiem un iepazīties ar Lietuvas aviācijas
vēsturi. Iejutāmies pilota lomā, izmēģinot An-2 trenažieri. Muzejam blakus atradās
neliels lidlauks, kur mums bija iespēja vērot mazas lidmašīnas pacelšanos un
nolaišanos. Tālāk devāmies uz nelielo kūrortpilsētiņu – Druskininki, kur
izpriecājāmies ūdens atrakcijās, jūsmojām par krāsainajām ūdens strūklakām, kuras
savu plūdumu mainīja ūdens ritmos, bet vēlāk iekārtojāmies nelielā viesu mājā ar
jaukiem apartamentiem.
Otrajā dienā devāmies uz Traķu ezerpili, kas celta uz nelielas ezera salas,
satikām daudz ārzemju tūristu, tāpēc bija iespēja izmantot angļu valodas zināšanas.
Traķu vecpilsētas arhitektūrā interesants bija tas, ka visām mājām pirmajā stāvā bija
trīs logi – viens Dievam, otrs – Ķēstulim, bet trešais – pašam sev. Pēc tam devāmies
uz Viļņu, kur ar mūsu jauko gidi Martu ieguvām priekšstatu par Viļņas rašanās
vēsturi. Piestājām arī pie Viļņas universitātes, aplūkojām koka durvis ar īpašiem
gravējumiem. Mums bija iespēja apskatīt Viļņas prezidentes pili gan no iekšpagalma,
gan no parādes durvīm. Pēdējais piedzīvojums mums bija Lāča ķepā Jonavā, kur
varēja pastaigāties koka galotnēs un veikt nobraucienu līdz pat 200 m garu trasi.
Dažiem skolēniem tas bija liels pārbaudījums, jo vajadzēja tikt galā ar bailēm un
nepārliecinātību – vai spēšu. Bet spēja!
Šīs divas dienas, ko pavadījām kopā, sniedza gan jaunas zināšanas, gan bija
vērtīga pieredze katram no mums, tāpēc ka vajadzēja sadzīvot un saprasties nelielā
telpā – autobusā, jo ceļā pavadījām ilgas stundas, līdz ar to bija arī interesanti
starpgadījumi.
Sakām lielu paldies mūsu gidei Martai, pašvaldībai par iespēju iedot mums
transportu, lai dotos ceļojumā pa Lietuvu un šoferim Aivaram, par pacietību un
sapratni.
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