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Saturs:

Skolas Kedas ceļo pa
Eiropu un Turciju...

REDAKTORA
SLEJA
“Eiropas vēstnieku” ceļojuma
karte

Sveiki, skolas draugi!
Jau ir pagājuši 2 mācību gada mēneši un izbaudītas rudens brīvdienas.
Ir laiks atskatīties uz paveikto, dalīties atziņās un tādēļ “Skolas Kedas” ir atkal kopā ar Jums. Laiks sasparoties un pilniem spēkiem atkal
pievērsties mācībām, jo drīz jau klāt būs Ziemassvētki! Septembris un
oktobris bija piedzīvojumiem pilns! Satikāmies atkal visi kopā un iesākām jauno mācību gadu. Kādam pirmo...kādam pēdējo... Apsveicām mūsu
mīļos tēvus Tēva dienā. Klases guva iespēju saliedēties un lieliski
pavadīt ekskursiju dienu. Pēc 10 gadu pārtraukuma tika atjaunota skolas tradīcija – Tūrisma diena ar nakšņošanu. 9. – 12. klašu skolēni sportoja, orientējās, baudīja zivju zupu ezera krastā, dejoja un nakšņoja
Tiskādu speciālajā internātpamatskolā. Oktobra sākumā iepriecinājām
skolotājus profesionālajos svētkos. “EIROPAS VĒSTNIEKI”oktobra
vidū izmantoja iespēju viesoties Eiropas Parlamentā Strasbūrā un
iepazinās ar EP deputātu darbu. Ceļojuma laikā skolēni iepazina
dažādu valstu kultūru, pilnveidoja zināšanas svešvalodā. Eiropas vēstnieki atgriezās ar patīkamiem iespaidiem, ar mērķi turpināt iesākto un
iesaistīt arī citus!8. klases skolēni Erasmus+ projekta ietvaros devas
braucienā uz Turciju. Par piedzīvoto ceļojuma laikā stāstīs “Skolas
Kedu”nākamās lappuses.
Atpūtušies un apņēmības pilni turpināsim mācību gadu!
Dina Gražule,
12. klases skolniece
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Diplomātiskā
Strasbūrā
Burvīgā Šveice
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KRUSTVĀRDU
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Returning home
from Turkey
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Esi aktīvs!
Lasi!
Iesaisties!
Stāsti!
Iedvesmo!
Rādi!
Raksti!
Parādi!
Izsakies!
Intervē!
Sūti mums !
Publicēsim!

2016./17. mācību gadā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidumā Rīgā pasniedza “Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmi Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai. Par ieguldīto darbu 10
skolēniem balva bija brauciens uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā. Un tā šī gada oktobrī skolēni
un skolotājas devās diplomātiskā braucienā uz Strasbūru, kas pārvērtās gan par jauku ceļojumu,
gan izzinošu Eiropas iepazīšanu -Vācija, Strasbūra, Francija, Šveice, Lihtenšteina, Prāga.... Šeit
var izpētīt ceļojuma karti.
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Skaistās dabas
ainavas Šveicē,
ekskursija pa
Parīzi un
Prāgu,
brauciens ar
bānīti pa
Lihtenšteinas
ielām lika
saprast, cik
katra valsts ir
atšķirīga no
citām ar savu
skaistumu.“

Ir notikumi, kurus es nekad neaizmirsīšu. Viens no tiem ir brauciens
uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.
Pieredze, ko tur guvu, sniedza man
plašāku redzesloku Eiropas Savienības darbībā. Iespaidi, kas mani
pārņēma,iepazīstot Franciju,
Šveici, Lihtenšteinu, Čehiju, paliks
man atmiņā vēl ilgi. Droši varu
teikt, ka vēlos doties uz šīm valstīm, pilsētām vēlreiz un atkārtoti
piedzīvot tos emocijām neaprakstāmos brīžus, kas mani nepārtraukti pārņēma brauciena laikā!

„Šis ceļojums man bija
brīnišķīga iespēja
detalizētāk iepazīt
Eiropu visā tās
krāšņumā.”
Liāna Runča, 12. klase

Everita Lempa, 11.klase

Šis brauciens bija liels
izaicinājums un liela pieredze,
kas vienmēr paliks atmiņā. Pēc
dienas parlamentā uzlabojās
angļu valodas runātprasme.
Skaistās dabas ainavas
Šveicē, ekskursija pa Parīzi
un Prāgu, brauciens ar bānīti
pa Lihtenšteinas ielām lika
saprast, cik katra valsts ir
atšķirīga no citām ar savu
skaistumu. Laba kompānija un
jaukais noskaņojums padarīja
šo braucienu neaizmirstamu.

Ceļojums bija brīnišķīgs, ir saņemtas
nereāli pozitīvas emocijas, atmiņā paliks
daudz neaizmirstamo mirkļu un
izdzīvotais skaistums. Parlamentā mēs
jutāmies deputātu lomā, un viss mūsu
ceļojums bija īsta pasaka! Iesaku ņemt
kompānijā gidu, ja dodaties uz lielajām
pilsētām - būs interesantāk. Paldies
visiem projekta dalībniekiem un it īpaši
skolotājiem par šo iespēju redzēt
pasauli!!
Iveta Ivikss,
12. klase

Sintija Vaivare, 12.klase

Šis ceļojums man bija brīnišķīga iespēja detalizētāk iepazīt Eiropu visā tās krāšņumā. Pateicoties gidiem gan
Parīzē, gan Prāgā varēja uzzināt vēl nedzirdētus un interesantus faktus gan par šīm pilsētām, gan par apskates
objektiem. Vislabāk noteikti atmiņā paliks Šveices kalni un tas brīnišķīgais skats. Gribu pateikt milzīgu
PALDIES skolotājām, kas ļāva man piedalīties šajā projektā.

Baiba Batare, 12. klase
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Ceļojuma laikā guvu iespēju izmantot
savas svešvalodu zināšanas, piepildīt
sen lolotus sapņus, kā arī lieliski
pavadīt laiku gan kopā ar skolasbiedriem, gan skolotājiem neformālā
gaisotnē. Liels paldies skolotājām
par šo lielisko iespēju iepazīt Eiropu
un EP deputātu darbu!
Dina Gražule, 12.klase

Mūsu visnotaļ garā ceļojuma
galvenais galamērķis bija Eiropas
Parlaments Strasbūrā, kur bija
jāizspēlē viena diena deputāta
lomā, diskutējot par aktuālajiem
ES jautājumiem, kā bēgļu politika,
jauniešu bezdarbs, vides attīstība,
un tos jāpieņem. Lai ņemtu dalību
šajā pasākumā, mūsu komanda
cītīgi gatavojās, un esmu gandarīts
par kopā paveikto darbu. Reizē apskatījām daudzas Eiropas valstis,
vairākas pilsētas un vietas, kas ilgi
paliks atmiņā. Pēc šī ceļojuma
ieguvu bagātīgu pieredzi un
iespaidus. Tagad jāmācās tālāk un
jātēmē uz Eiropas Parlamenta
deputāta mandātu!

“Katrs varēja iegūt jaunas emocijas un
zināšanas un labi pavadīt laiku ar
draugiem. “

Šis brauciens bija unikāla
iespēja mazā laikā apskatīt ļoti
daudz, būt vietās, kas slavenas
visā pasaulē un noskatīties uz
pasaules steigu no kalnu galotnes. Katrs varēja iegūt jaunas
emocijas un zināšanas un labi
pavadīt laiku ar draugiem. Prāgas muzikālās strūklas bija
krāšņākais veids, kā noslēgt
ekskursiju cauri Eiropai. Domāju, mūsu skolas ceļotāji tik
drīz vien neaizmirsīs Eifeļa
torņa augstumu vai ūdenskritumu skaitu Lauterbrunnenā.

“… bija jāizspēlē
viena diena
deputāta lomā,
diskutējot par
aktuālajiem ES
jautājumiem, kā
bēgļu politika,
jauniešu bezdarbs, vides attīstība, un tos
jāpieņem. “

Jānis Tjarve, 12. klase
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Strasbūra (Francija)
(12. oktobris)
12.oktobra rītā
devāmies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, kas
bija mūsu ceļojuma galvenais mērķis. Tā bija lieliska
iespēja iejusties EP deputātu darbā, jo šīs dienas
garumā kopā ar citu valstu pārstāvjiem dalījāmies
viedokļos, debatējām un meklējām risinājumus mūsdienu
Eiropai aktuālām tēmām – vide, aizsardzība,
cilvēktiesības, ilgtspējīga attīstība u.c.
Pēc produktīvās un diezgan nogurdinošās dienas,
kā balva sekoja vakara pastaiga pa sakaisto Strasbūras
vecpilsētu, kur vērojām senatnīgo arhitektūru un
apskatījām elpu aizraujošo Strasbūras katedrāli, kura
200 gadu garumā tika uzskatīta par augstāko celtni
pasaulē.

Šveice
(15. – 16. oktobris)
Garā ceļojuma laikā pabijām arī ārpus Eiropas
Savienības, paspējām apciemot valsti, kur nauda
atrodas tieši zem pilsētnieku kājām, apskatījām
valdzinošo kalnu valstību – Šveici. Pirmā pietura bija
valsts galvaspilsētā – Berne. Rītu pavadījām krāšņajā rožu
dārzā, reizē baudot brīnišķīgu skatu uz rīta pusmiegā
iestigušu pilsētu. Dodoties tālāk, mūs sagaidīja šīs
valsts vizītkarte – agrā rīta miglā tītie, varenie un
noslēpumainie Alpi. Braucot ceļā pa autobusa logu
nepārtraukti parādījās elpu
aizraujoši skati. Viscaur augsto Alpu
grēdas mijās ar zilajiem ezeriem un
straujajām kalnu upēm.

Šajos kalnos apskatījām vienīgos tūristiem pieejamos –
Trimmelbahas – ledāju ūdenskritumus. Ūdens, kas ar
neaptveramu spēku ir izgrauzis šķautņainus veidojumus – ejas un
alas, ar milzīgu skaņu gāžas lejā. Lai apskatītu šo brīnumu, te ar
liftu jāpaceļas augšup, lai nokļūtu klints iekšpusē. Vēlāk
piestājām Grindelvaldē. Šeit nespējām pretoties valdzinājumam
un ar pacēlāju devāmies augstu pašos Alpos, no kurienes pavērās
elpu aizraujoši
dabas skati.

Tik patīkamas un jaukas sajūtas mūs pārņēma, kad no rīta,
atverot acis, pa logu pavērās neaizmirstams skats uz sniegoto kalna
virsotni un vairākiem ūdenskritumiem, kas bija visapkārt, jo mums
paveicās, ka mūsu viesnīca atradās simts ūdenskritumu ielejā.
Nākamajā dienā piestājām burvīgajā pilsētā ar
brīnišķīgu arhitektūru, kas apgūlusies
Fīrvaldšteterezera krastā – Lucernā, kura rosās
jau aptuveni
astoņus gadsimtus.

Šķērsojām vecāko slēgto tiltu Eiropā – Kapellas tiltu, kas kalpo jau no 14.
gadsimta. Tepat pabijām pie balta pieminekļa klints nišā – Lucernas lauvas, kas
veltīta šveiciešu gvardes varonīgās cīņas piemiņai Franču revolūcijas laikā
Parīzē. Vēlāk izbaudījām dabas varenību pie Reinas ūdenskrituma. 150 metru
platais, 23 metru augstais un 13 metru dziļais ūdenskritums tiek uzskatīts
par lielāko Eiropā. Interesanti, ka vienā krasta pusē ir Šveice, bet otrā jau ir
Vācija. Te izveidotas skatu platformas, no kurām paveras elpu aizraujoši
skati. Šveici mēs nekad neaizmirsīsim, Alpu kalniem un viesmīlīgajai
iedzīvotāju attieksmei ir brīnišķīga tendence vilināt tūristus atpakaļ.
Everita Lempa, Jānis Tjarve
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Returning home from Turkey
From October 15 to
October 20, a team of
nine people from
Rezekne Polish State
Gymnasium took part
in the Erasmus +
"Science Academy"
project meeting at Ali
Çetinkaya Ortaokulu,
Afyonkarahisar, Turkey. These were five
days full of work and
impressions. The host
country prepared the
cultural program for
the opening of the project meeting. Together
with pupils from Turkey and Poland, we
participated in various

workshops at school conducted experiments
and exercises in physics, chemistry, mathematics and other subjects, developed new
projects, participated in
sports activities, presented our performance, got acquainted
with Turkish nature
and history through
games and tasks.

We visited the Youth Creative Center, which is
supported by the Ministry of Education and suggests various programmes
for students. We conducted various experiments, mastered the basics of
calligraphy and Ebru art, performed tasks and played games.
During the visit we became acquainted with
Turkish history and culture. Discovered the
most sophisticated
places in Afyonkarahisar, the Frig valley and
the Aspendos ancient

amphitheater. We visited
Antalya's wonderful waterfall in Duden. It surprised us with its splendor. In the end, we received certificates.

