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Недавно мы ездили на экскурсию в 

Земгале. В поездку отправились 5-9 классы. 

По дороге мы заехали в мото музей и кузницу, 

но основной нашей целью были замок в 

Бауске и Рундальский дворец. С нами 

путешествовали и наши учителя, которые 

рассказывали нам об истории этих замков и о 

призраках, обитающих в них. 

 В замке в Бауске представлено оружие 

тех времён, одежда, 

предметы быта. Оружие 

разных видов, а платья - 

разных цветов и из 

разных тканей. 

Вокруг замка 

располагается 

большой ров, 

замок обнесён 

большой каменной стеной, под 

замком - подземелье. К 

сожалению, мы не встретили ни 

одного приведения, хотя погода была 

подходящей для их появления. 

 Рундальский дворец впечатлил нас 

своим великолепием и 

размерами. Мы купили 

билеты, обули бахилы и 

отправились в путешествие 

по комнатам и залам, очень 

красивым, с украшенными потолками и 

стенами, паркетными полами, изразцовыми 

печами и каминами и, конечно, с картинами, 

красивой посудой, мебелью и предметами 

быта. А возле дворца – красивейший сад с 

фонтанами, клумбами роз и других цветов, 

аллеями из кустов и деревьев, газонами. Мы 

даже ели виноград из этого сада. 

 Всем экскурсия понравилась, мы 

купили сувениры и домой приехали 

довольные и с весёлые. 

Осипов Андрей, 7 кл.. 

 

 

 
Šogad 9. – 12. klašu skolēni 

un audzinātājas devās sen gaidītā 

divu dienu ekskursijā uz Igauniju 

un Tartu. Ceļojums sākās četros no 

rīta, brauciens bija nogurdinošs, 

bet apskates objekti ar savu 

skaistumu to spēja izkliedēt. 

Apskatījām divus 

burvīgus 

ūdenskritumus, 

Eppinga torni, 

bijām divos skatu 

laukumos, nokuriem paveras lielisks 

skats uz visu Tallinu un tās apkārtni. 

Bijām Aleksandra Ņevska katedrālē, 

Melngalvju biedrības mājā, kurā tika 

aizsākta šīs biedrības darbība. 

Pabijām arī pie „Nāras” pieminekļa, 

kurš veltīts 2. pasaules kara laikā 

kritušiem jūrniekiem, un vēl 

redzējām daudzus interesantus 

objektus. 

Viktorija Zabalujeva 12.kl 

 

 

 Tuvojas skolas beigas un laiks 

izlemt, kur doties tālāk.  

Es uzskatu, ka vajag izmantot 

visas iespējas, lai iepazītos ar 

universitātēm, augstskolām, lai 

izdarītu pareizo izvēli. Oktobrī es 

aizpildīju pieteikuma anketu no RTU, 

projekta ietvaros „Seko studentam”. 

Man bija iespēja brīvlaikā aizbraukt 

uz RTU un dienu pavadīt lekcijās, 

sekot studentu dzīvei, lai saprastu, 

kas un kā notiek universitātē. Dienu 

es pavadīju ar meiteni Gunu Vuguli. 

Man paveicās, jo meitene bija ļoti 

atsaucīga, spēja pastāstīt daudz  par 

universitāti, iespējām. Kopā mēs 

apmeklējām 3 lekcijas : ķīmijas, 

datormācības un matemātikas. 

 Dienas beigās mani sagaidīja 

neliela dāvana no RTU parlamenta. 

Esmu priecīga, ka varēju 

aizbraukt un iepazīties ar universitāti. 

Tā ir laba iespēja saprast, kas ir tavs 

un vai tas tevi 

interesē. Iesaku 

nesēdēt uz vietas, 

interesēties un 

izmantot iespējas, kas 

tiek piedāvātas. Tā ir 

pieredze, zināšanas, 

tas palīdzēs izvēlēties  

pareizo ceļu nākotnē. 

Viktorija Zabalujeva 12.kl. 
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