Muzeju nakts Dunalkā
Piektdien, 17.maijā Dunalkā skolas Senlietu krātuvē norisinājās nu jau gadskārtējais
pasākums Muzeju nakts Dunalkā, šoreiz ar nosaukumu “Es gribu, es varu, es daru”.
Visā Latvijā notiek Muzeju nakts pasākumi un šogad atslēgvārds bija “Tālavas taurētājs”.
Tāpēc sākumā bija saruna par to, kas ir varoņi, varonība, varoņdarbi. Izrādās, varoņdarbus var
veikt ne tikai kara un citādos briesmīgos apstākļos, bet arī tagad, jebkur un ikviens. Galvenais
ir jāizvērtē ko tu dari, kāpēc un kāds būs labums no tā ne tikai sev, bet arī citiem. Šodienas
varonība var izpausties ikreiz, kad kāds izdara savu darbu labāk, nekā vakar; kāds palīdz citam
cilvēkam, kas nonācis grūtībās; kāds paveicis ko citu, šķietami ikdienišķu, bet labu un
vajadzīgu. Viss atkarīgs, ar kādu domu, ar kādu mērķi tas veikts.
Tad nu katram dalībniekam, gan pieaugušajiem, gan skolēniem, vakarā bija iespējas
pārbaudīt savu drosmi, pacietību, izturību veicot dažādus varoņdarbus. Pats galvenais
varoņdarbs bija piedalīties šajā pasākumā. Šoreiz īpašs bija tas, ka skolēniem un skolotājiem
bija iespējas palikt skolā pa nakti, izbaudot visus ar to saistītos pārbaudījumus.
Mēs dzīvē daudz sastopamies ar dažādiem varoņiem – gan reāliem, gan pasaku, gan literāro
darbu varoņiem. Tāpēc uzdevumi bija saistīti ar tiem. Lai tas nav jādara pa vienam, visi sadalījās
komandās pa trīs dalībniekiem.
Vispirms bija jāpieveic pasakās bieži pieminētie trīsgalvu, sešgalvu un deviņgalvu pūķi.
Trīsgalvu pūķi pieveica ikviena komanda, jo mīklas atminēt varēja visi. Sešgalvu un deviņgalvu
pūķi ‘visstiprāk’ pieveica Jānis G., Adrians un Gints – visprecīzākie trāpījumi pūķa galvām.
Nākamie uzdevumi bija līdzīgi Sprīdīša gaitām. Jāsavalda Vēja mātes dēli – Ziemeļvējš,
Austrumvējš, Dienvidvējš un Rietumvējš. Tas vislabāk izdevās Andim, Rinaldam un Patrikam.
Meža māte palūdza ‘izdancināt’ milzi. To jau prot katrs. Sīkstulis lika izciest trīs mocības. Visi
parādīja dzelžainu izturību. Vislielākais pārsteigums bija, ka tikai retais saviebās ēdot Sīkstuļa
‘vakariņas’. Karaļa pilī, lai glābtu princesi, bija jāiemācās buramvārdi. Visspēcīgāk ‘burt’ prata
divas komandas: Aelita, Rita, Niks un Vanesa, Amanda, Linda.
Turpinājumā bija īstu “vīru” cīņas. Jāpiedalās Brīvības cīņās un jāpieveic vācu bruņinieki,
metot granātas – veiksmīgākie bija Deivids, Dainis, Amanda, un Rinalds, un šaujot mērķī –
veiksmīgākie bija Amanda, Aelita, Estere, Daniels J.
Pašā vakarā, protams, dalībnieku apbalvošana un cienāšanās. Un kur nu vēl bumbu spēles
pilnmēness gaismā, spoku meklēšana pusnaktī un citas izdarības līdz rīta gaismai.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās un kuri palīdzēja! Mums tiešām visiem kopā bija
ļoti interesanti.
Uz tikšanos nākamajos pasākumos!
Pasākuma organizatore Gita Žīgure

