
Mosedis ģimnāzijas skolēni iepazīst Durbes skolu 

 

7.februārī aicinājām ciemos viesus no Lietuvas - Mosedis ģimnāzijas skolēnus. Lai 

uzņemtu ciemiņus, gatavojāmies laicīgi. Tie bija skolotāji, kuri sagādāja pārsteigumu gan 

viesiem, gan mūsu skolas skolēniem. Sagaidījām viesus. Pēc nelielas iepazīstināšanas ar Durbes 

novadu, sākās skolēnu iepazīstināšana ar skolu. Angļu valodas, sākumskolas, mūzikas, ķīmijas, 

fizikas, vizuālās mākslas un abos mājturības kabinetos skolēniem bija jāsadarbojas, lai iepazītos 

ar jaunajiem draugiem, lai būtu nepieciešamība lietot valodu, lai Lietuvas skolēni iepazītu mūsu 

skolu. Ja mācāmies uzņemt –tātad arī jāprot cienāt viesus. Kopīgas uzkodas starp aktivitātēm, 

un skolēni devās sporta zālē draudzību nostiprināt jautrās stafetēs. Tas, ka diena bija piesātināta, 

rādīja abu skolu skolēnu smaidīgās sejas un jūtamais nogurums. 

Ko skolēni domā par pēcpusdienu ar lietuviešu skolēniem? Ieskats viņu pārdomās… 

 Mēs no sākuma iepazīstinājām viņus ar mūsu skolu. Lietuvieši arī pastāstīja par savu 

skolu mazliet. Es brīnījos par to, ka viņiem stunda sākas astoņos no rīta. Redzēju, ka 

viņiem ir skolas formas. Viņi parādīja priekšnesumu, kurā nesapratu ne vārda, bet bija 

skaisti! Vēlētos apciemot viņu skolu. 

 Man patika tas, ka viņi ļoti labi saprata angļu valodu, jo tā varēja pastāstīt, kas jādara. 

Jauki bija tas, ka mūsu komandā lietuviešu meitenes bija draudzīgas un jaukas. Man bija 

nedaudz žēl, ka labi nemācēju angliski runāt un grūti bija ar viņiem sarunāties. Vēl man 

bija žēl, ka viņi tik ātri aizbrauca. Bija ļoti foršas aktivitātes sporta zālē, kā arī ļoti foršas 

nodarbības. Man pēcpusdiena ļoti patika. 

 Viņi nerunāja un stāvēja klusu, bet pēc tam,  kad viņi sāka runāt, tad jau viss aizgāja 

labi un sadraudzējāmies. Tā diena bija ļoti interesanta. Sapratu, ka lietuvieši labi runā 

angliski. Mēs taisījām vilciņus mājturības kabinetā. Fizikas kabinetā taisījām mašīnas, 

ķīmijas kabinetā bija eksperimenti. 

 Kristers, Roberts un Markuss - novadījām robotiku, lai viņi varētu izmēģināt, kā ir 

braukt ar robotiem, kurus vada ar telefonu. Mēs sapratām to, ka Lietuvas skolā viņiem 

tādu nav. Viņi teica, ka viņiem patīk Latvija un mūsu skola. Man likās, ka mēs ideāli 

uzņēmām lietuviešus. 

 Es iepazinos ar vienu, kura vārds bija Roukas, un tad es sapratu, ka viņiem ir dīvaini 

vārdi. Viņi labi mācēja angļu valodu. Man uzlabojās runāšanas prasmes angļu valodā. 

Man patika runāt ar cilvēkiem angļu valodā, taču bija nedaudz grūti. Bija uztraukums 

un nedaudz juka vārdi. Ir interesanti iepazīt citu valstu skolēnus! 

 Patika viņu vārds Ačiū – Paldies! 

 Visa diena pagāja jautri, interesanti un ātri. Visam vajadzēja būt ilgākam. Vajadzētu 

aizbraukt pie viņiem. Labprāt vēl piedzīvotu tādu notikumu. Šāda sadarbība varētu 

turpināties ilgi. Ir vērts rīkot šādus pasākumus! 

Savās pārdomās dalījās Sniedze, Markuss, Kristers, Edvards, Ailinda,  

Sindija, Alise un citi 5.,6.un 8.klašu skolēni. 

 

 


