Erasmus+ projekta “Lets play outside!”skolēnu
atsauksmes pēc vizītes Rumānijā 2017. gada oktobrī

Alens Beķers: 2017. gada oktobra beigās
devāmies uz Rumāniju. Rumānijā mēs bijām,
lai iepazītu citus bērnus no citām valstīm.
Projekta laikā mēs tur apskatījām dažādus
objektus un arī piedalījāmies dažādās
aktivitātēs. Projektā man patika iepazīt citus
bērnus, bija jautri, apskatījām grandiozus
objektus, tur bija interesanti skolotāji,
projektā viss bija izdevies. Man ļoti patika šis
projekts, vēlētos vēlreiz to atkārtot. Paldies
mūsu skolotājai par šo iespēju piedalīties,
tiešam bija interesanti, forši!
Alise Rorbaha: Šo nedēļu es neaizmirsīšu
nekad. Man ļoti patika pavadītais laiks
Rumānijā. Tur es piedzīvoju ļoti daudz
emocijas – skumjas, prieku, ilgas utt. Iepazinu
ļoti daudz cilvēku, ar kuriem nodibināju
kontaktus un ar kuriem saistās jaukas
atmiņas. Nekad neaizmirsīšu viņus un vienmēr
ilgošos tur atgriezties un piedzīvot to pašu
vēlreiz. Rumānijā apskatīju pilsētas, viņu

skaistos kalnus, ļoti daudz muzeju. Iepazinu rumāņu kultūru un dejas.
Nostiprināju angļu valodas zināšanas. Šo nedēļu es pavadīju lieliski.
Pateicos skolotājai Anitai Raudei par iespēju piedalīties projektā, kurā tik
ļoti daudz piedzīvojumu!
Arabella Briška: Esot Rumānijā,
laiku pavadīju lieliski. Iepazinos ar
dažādiem cilvēkiem un ar viņu
personībām, kaut ir no citām
valstīm, no citas kultūras un
tautības.
Visi
lieliski
sadraudzējāmies. Tajā skaitā arī
lieliski viens otru atbalstījām
sporta aktivitātēs ar bumbu.
Dziedājām visi kopā zināmas un
tur iepazītas dziesmas. Mācījām
viens otram, kā pateikt kādas frāzes arī citās valodās. Gājām uz
muzejiem, tādā veidā iepazīstot rumāņu kultūru un vēsturi. Tā mēs
ieguvām ne tikai pieredzi, bet arī lieliskas atmiņas, lieliskus draugus,
iepazinām rumāņu gleznaino apkārtni un arī kalnus. Apciemojām
ciemata un pilsētas mēru, cienājāmies ar Rumānijas tradicionālo maizi,
bijām skolās. Skolas tur ir daudz savādākās, nekā pie mums Latvijā.
Sapratām, ka mums jānovērtē tas, kas mums ir, nevis to, kā mums nav.
Attīstījām komunikācijas spējas savā starpā, orientējoties pa pilsētu foto
rallijā. Dejojām visi kopā oficiālajās vakariņās, tās visas labās atmiņas
iemūžinājām un paturējām par piemiņu.
Matīss Pauls Zīrups: Pirmajā dienā mūs sagaidīja skolā ar
priekšnesumiem un dziesmām. Pēc iepazīšanās aplūkojām arī otru
mācību iestādi. Tad devāmies
uz
novada
svarīgākajām
iestādēm. Tajā pašā dienā
aplūkojām vēl trīs mācību
iestādes. Otrdien spēlējām
spēles un izgreznojām koka
karotes, dejojām un dziedājām.
Trešdien
apmeklējām
jau
pilsētas
vidusskolu,
kur
dzirdējām
īpatnējus

skaņdarbus. Atkal dejojām. Ceturtdien bijām ekskursijā uz Karpatu
kalniem un olu muzeju. Piektdien apmeklējām zirgu audzētavu un
spēlējām futbolu. Tad braucām uz īstu futbola maču, tajā pašā dienā
viens no otra atvadījāmies.
Ričards Cerus: Šis projekts mainīja
manas domas par visām projekta
sadarbības
valstīm
un
to
iedzīvotājiem. Man nebija ne
jausmas, ka satikšu tik jaukus
cilvēkus. Visi projekta dalībnieki
bija sirsnīgi, labestīgi un izpalīdzīgi.
Visvairāk
sadraudzējos
ar
portugāļiem un itāļiem. Bija liels
prieks satikt rumāņu draugus, kas
ciemojās pie mums Latvijā. Ieguvu jaunas, pozitīvas emocijas un
labsirdīgus draugus. Savu 14.dzimšanas dienu svinēju Rumānijā,
skolotāja noorganizēja jauku sveikšanu ar kūkas pasniegšanu restorānā.
Šis arī bija mans pirmais ceļojums ar lidmašīnu. Emocijas sita augstu vilni.
Skumji, ka jauniegūtos draugus, iespējams, vairs nekad nesatikšu.

