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BRAUCIENA SĀKUMS. 
Ceļā uz Poznaņu  

• Agrs sestdienas, 5.aprīļa, rīts. Lielākā ādažnieku daļa vēl guļ, 
bet mēs sakām "Atā!" vecākiem un dodamies ceļā. 

•  Dienas maršruts: Ādaži- Poznaņa. Garš ceļa posms caur 
Latviju, Lietuvu un Poliju. 

• Patīkami, ka parsteigumi ir patīkami un vēl arī garšīgi! 
• Polijas ēstuvē “ABRO” izbaudījām garšīgus poļu ēdienus. 
• Pamanījām ne tikai poļu ēdienus, bet arī poļu arhitektūru. 

Pārsteidza daudzās modernās un krāšņās baznīcas. Ne velti 
Polija ir zeme, kurā izkoptas un nostriprinātas katoliciskās 
tradīcijas. 

• Arhitektūra ir cieši saistīta ar projektēšanu. Mēs un mūsu 
autobusa šoferi, droši vien, labāk par mums, novērtējām 
kvalitatīvos autoceļus. To būve joprojām turpinās. Brīžam gan 
jutāmies kā nebeidzamā būvlaukumā, bet tas tāds sīkums. 



 
Dodamies uz Vāciju 



  • Vācijas pilsēta Goslārā. Ļoti 
skaista un ļoti klusa pilsēta. 

• Raksturīga vācu viduslaiku 
arhitektūra: mājas cēla slīpi, lai 
ietaupītu zemes platību.  

• Iepazinām vietējo kultūru. 

• Vietējo uzvedība ļoti klusa un 
pilsētā valdīja miers, neskatoties 
uz iedzīvotāju daudzumu. Šo to 
varam aizņemties:) 

 



 
Ierodamies Parīzē  

• Francijas galvaspilsēta- Parīze. 
• Ļoti skaista pilsēta. Tagad saprotam, kāpēc 

Parīzi apdzied dziesmās un cilvēki to apbrīno. 
• Parīze ir piesātināta ar vēsturiskiem objektiem, 

piem., franču varenības simbolu - Triumfa arku, 
mākslinieku paradīzi - Monmartru, Kvazimodo 
un Esmeraldas templi - Parīzes Dievmātes 
katedrāli. 

• Redzējām Parīzi pie savām kājām- uzbraucām 
Eifeļa tornī. Apbrīnojamas konstrukcijas! 

• "Luvrā" redzējām pasaulslavenu mākslinieku 
autordarbus, piem., Davinči "Monu Lizu", 
Rembranta un Rubensa darbus u.c. mākslinieku 
darbus. Šeit noteikti jāatgriežas! 

• Parīzē ir daudz cilvēku: gan tūristu, gan vietējo 
iedzīvotāju. Izbaudījām steidzīgo gaisotni, 
tomēr paspējām pastaigājāmies par krāšņajiem 
parkiem. 





Nozīmīgākais brauciena notikums. 
Eiropas Parlaments.  

• Mums bija iespēja iejusties deputātu lomā un redzēt kā 
darbojas Eiropas Parlaments. 

• Sākumā katrs valsts pārstāvis pastāstīja par savu valsti un 
skolu. Par mūsu valsti pastāstīja Ēriks Stērninieks . 

• Piedalījāmies ‘”Eirogames”, kur ar citu valstu pārstāvjiem 
vajadzēja atrast pareizās atbildēs uz jautājumiem. Uzlabojām 
savas komunikācijas spējas un trenējām angļu valodas 
prasmes. 

 

 





Debates eiropas Parlamentā 

• Mūs sadalīja pa noteiktām grupām, kur mēs 
apspriedām  konkrēto tēmu.  

• No katras grupas deleģēja 2 pārstāvjus, kuri 
vadīja debates un izklāstīja grupas idejas 
visiem dalībniekiem.  

• Divi skolas pārstāvji izcīnīja sekojošās vietas : 

Romualds Krapāns – grupas prezidents 

Aleksandrs Marks Krusts – runas vīrs. 

Malači! 



 



 



 



Mājupceļš. Vācijas pilsēta-Nirnberga  

• Pilsētai raksturīgas  ir 
baznīcas. 

• Uzkāpām pilskalnā, kuru 
cēla no 11.-16. g.s. 

• Redzējām vairākas 
skulptūras tostarp  milzu 
zaķi, kur autors ironizē par 
cilvēka dabu. Nirnbergā 
atrodas arī skluptūra , kas 
attēlo dažāda veida 
mīlniekus. 



 



Secinājumi 

Brauciens bija unikāla un emocijām pilna 
pieredze , kuru vēl ilgi atcerēsimies.  

Mēs iepazinām citas valstis un kultūras un 
iepazināmies ar jauniem cilvēkiem no visas 
Eiropas.  

Pateicamies par šo vienreizējo pieredzi! 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU ! 


