
9. a klases ekskursija 
uz Ziemassvētku 

kauju muzeju.

Projekta skolas soma ietvaros 



Patriotisko jūtu noskaņās 9.a klase nolēma 
doties izglītojošā ekskursijā uz Ziemassvētku 
kauju muzeju, lai izzinātu savas valsts vēsturi.



Ziemassvētku kauju muzejs ir 
vieta, kur Pirmā pasaules kara
laikā 1916. g. notika t.s. 
Ziemassvētku kaujas starp
Krievijas un Vācijas karaspēku, pēc
kurām latviešu strēlnieku drosme
un varonība aizskanēja tālu pāri
valsts robežām.

Arī mēs centāmies iejusties 
drosmīgo latviešu strēlnieku ādā 
un brist pa tām pašām takām kur 
mūsu senči.



Lielu pateicību sakām 
mūsu pacietīgajam 

gidam, vēsturniekam 
un stāstniekam, kas 
mūs iepazīstināja ar 
strēlnieku ikdienas 

dzīvi un to, kas tiem 
bija jāpārcieš kaujas 

laukā.



Lai izkustētos un censtos iejusties dienestā 
iesaukto lomā, mēs izmēģinājām dažāda veida 

aktivitātes, kas lika attīstīt gan klases komandas 
garu, gan dažos no mums līderības prasmes.



Ierindas mācībā saglabāt nopietnību ir grūti, 
ja esam visi kopā un labi pavadām laiku.



Skriet cauri dzeloņu 
drātīm kara laikā nav 

bijusi joka lieta, un tādēļ 
mēs improvizējām un 

drāšu vietā izmantojām 
virves. 

Uzdevums bija gaužām 
vienkāršs – kura no 

komandām ātrāk izskries 
šo posmu un atgriezīsies 

sākuma punktā, būs 
uzvarējusi.





Kā viena no svarīgākajām 
ekskursijas sastāvdaļām ir 
lekcija muzeja iekštelpās, 
kur iepazināmies gan ar 

muzejā pieejamiem 
eksponātiem, gan arī 

tikām izglītoti latviešu 
strēlnieku ikdienas dzīvē, 
atrodoties frontes līnijās. 

Rokās varējām paturēt 
gan granātu, gan arī tā 

laika šautenes.



Viena no interesantākajām lietām, ko bija iespējams 
redzēt muzeja telpās, bija vietējās apkārtnes 

makets, kurš mums ļāva labāk izprast kara taktiku, 
kura tika pielietota cīņās Tīreļu purvā.



Un visbeidzot, kas gan ir ekskursija bez 
piknika brīvā dabā.





Muzejā uzzināju daudz ko jaunu par vēsturi, ļoti patika fiziskās 
aktivitātes svaigā gaisā. 

-Dāvids
Strādāt komandā un sadarboties ar klases biedriem bija 
patiešām lieliski!
-Eva

Pārgājien pa mežu bija kolosāls!

-Samanta

Ļoti atzinīgi vērtēju to, ka visi klases biedri piedalījās muzeja 
paredzētajās aktivitātē.

-Katrīna

Lielu paldies varam teikt gida meistarībai un entuziasmam, kas padarīja 
ekskursiju interesantāku.

-Adrija


