ERASMUS+ projekta „Let`s play outside!” skolēnu
atsauksmes pēc vizītes Portugālē

 Annija Žunda
Mēs ieguvām daudz jaunu draugu, kuri vienmēr paliks
mums sirdīs, un ceram, ka vēl kaut reizi spēsim satikties un
atkal kopā smieties un pavadīt savu laiku. No citiem
bērniem iemācījāmies vārdus dažādās valodās. Aktivitātes
bija interesantas un arī tādas, kuru Latvijā nav. Kaut būtu
vairāk šādu projektu, kuros var nedēļas laikā piedzīvot
veselu mūžību! Man ļoti patīk šāda veida projekti un es
esmu tikai „par”! Ieguldot savu darbu, var sasniegt labas
lietas!
Mēs visi uzlabojām savas zināšanas angļu valodā.
Sarunāties ar pilnīgi svešiem citu valstu cilvēkiem ir daudz grūtāk, nekā savā starpā ar
klasesbiedriem pārmīt dažus vārdus. Tā kā es esmu lidojusi ar lidmašīnu jau vairākas
reizes, tad bija interesanti paskatīties, kā daži no mums izbauda savu pirmo lidojumu.
Protams, neiztikt arī bez kādiem starpgadījumiem un negaidītām situācijām.
Liels paldies klases audzinātājai Anitai Raudei par ieguldīto darbu šajā Portugāles
braucienā! Skolotāji, rīkojiet pēc iespējas vairāk projektus un iegūstiet tikpat labas,
mīļas un nekad neaizmirstamas atmiņas kā mēs!

 Diāna Lasmane
Esmu ļoti apmierināta ar šo nedēļu Portugālē. Satikām jaunus
draugus, pagaršojām ēdienus, kurus pat iedomāties nevar,
redzējām, kā dzīvo cilvēki citā valstī un, pats svarīgākais,
ieguvām brīnišķīgas atmiņas, kuras nekad neaizmirsīsim. Mēs
visi ļoti ceram viņus kādreiz vēl satikt. Pedējā dienā, kad visi
šķīrās, raudājām gaužas asaras. Ļoti patika šis piedzīvojums.
Cerams, būs vēl šādi piedzīvojumi!
 Aleksa Sabecka
Šis projekts
ir ļoti labs,
jo

mēs

varam nostiprināt savas angļu valodas
zināšanas.

Ieguvām

superīgus

draugus. Iepazinām viņu kultūru un
dabu.
Es domāju, ka skolotājiem vajadzētu
vairāk rakstīt šāda veida projektus. Noteikti vēlētos vēl vienu nedēļu Portugālē.
 Horens Akopjans
Esmu pateicīgs skolotājai, ka mani izvēlējās
braucienam uz Portugāli. Mēs visi labi
pavadījām labu laiku un arī apguvām praktiski
angļu

valodu.

Iepazināmies

ar

labiem,

labsirdīgiem cilvēkiem. Iepazinām Portugāles
kultūru,

mācījāmies

pieredzējām
laikapstākļus

un

runāt

portugāliski,

Portugāles

mainīgos

piedalījāmies

dažādās

aktivitātēs. Un šo visu es noteikti gribētu
atkārtot vēl vienu nedēļu vai pat vairāk.

 Ralfs Donis
Šī bija viena no labākajām nedēļām mūžā. Es pirmo
reizi lidoju ar lidmašīnu. Bija tik jocīgi, jo portugāļu
ziema ir kā mūsu vasara. Mēs ieguvām labus draugus
un nekad neaizmirsīsim viņus. Ceru, ka satiksim viņus
vēlreiz un ceru, ka varēsim izrādīt Latviju no
vislabakās puses.

