
 

Projekta Comenius vizīte Igaunijā sniedza lielisku iespēju iepazīt igauņu tautas kultūru – 

tautasdziesmas, dejas u.c. Patīkami bija tas, ka viss vizītes laiks bija pārdomāts un saplānots. Man 

ļoti patika ekskursija uz Sāremā salu, kur bija iespēja apmeklēt daudzas brīnišķīgas vietas. 

Piemēram, seno igauņu mājas un dzīvesveidu, dzirnavas, Kuresāres pili, meteorīta krātuvi un citas 

skaistas vietas. Nākamajā dienā mūs iepazīstināja ar Petri skolu, kur mūs jauki sagaidīja, izrādīja 

skolu un uzstājās koncertā. Un vēlāk mums pašiem bija iespēja izdejot dažus igauņu deju soļus, 

darboties ar modernām tehnoloģijām un apmeklēt 50.gadu ballīti. Darbi grupās bija tiešām 

aizraujoši un interesanti, kā arī vairāk sapazīstināja un satuvināja projekta dalībniekus. Nākamajā 

dienās devāmies uz Juri ģimnāziju, kas bija vēl viena lieliska skola ar daudzām iespējām. Vēlāk 

sekoja darbi grupās, piemēram, orientēšanās ar fotogrāfijām, sporta spēles. Un dienas beigās 

devāmies uz Vikingu māju, kur notika vakariņas un dejas. Bija interesanti parādīta vikingu dzīve, 

gan interjerā, gan apģērbā un priekšmetos. Kā arī bija iespēja dejot igauņu tautas dejas. Pēdējā 

vizītes dienā devāmies ekskursijā pa Tallinu, kur parādīja daudzas slavenas un skaistas vietas. 

Pacēlāmies baznīcas tornī un redzējām Tallinu visā tās krāšņumā, apskatījām vecpilsētu. Kopumā 

esmu ļoti apmierināta ar šo braucienu, jo bija par visu padomāts gan par ēdināšanu, gan par gulēšanu 

un atmosfēra bija kolosāla. Pa šīm pāris dienām paspējām iepazīties ar tik dažādiem cilvēkiem un ne 

kultūra, ne valoda, ne reliģija nespēja liegt mums kļūt par vienu nelielu ģimeni. 

 Comenius project visit to Estonia was an excellent opportunity to get to know Estonian folk 

culture - folk songs, dances, etc. It was pleasant that the visit was well-timed and thought out. In 

general, I am very satisfied with this trip because care was taken of both meals and accommodation 

and the atmosphere was fantastic. Along these few days we met such a variety of people. And 

nothing could interfere to become one family. 

Dagnija Volodjko, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11. klases skolniece 


