
PreiĜu 1. pamatskolas 
 

 

ES mūžizglītības Comenius skolu daudzpusējās partnerības 

“The image of the other”otrā tikšanās Slovēnijā- Ljubljanā. 

 
Šo pavasari mūsu skolas 9. klašu skolēni: Katrīna Reine, Ronalds Vucāns, Iluta Urka, 
Sintija Logina, Laine Ivanāne, Matīss Babris, Juris Logins (PVĂ) un trīs pedagogi pirmo 
reizi izjuta tālajā Slovēnijā, kas ir mūsu daudzpusējās partnerības dalībvalsts. 
 
Slovēnija,ir viena no bijušajām republikām Dienvidslāvijas sastāvā, no šīs valstu 
savienības atdalījās 1991. gadā. Tā robežojas ar Itāliju, Austriju, Ungāriju un Horvātiju.  
Slovēnijā satiekas četri lieli Eiropas ăeogrāfiskie apgabali: Alpi, Dināru kalni, 
Vidusdonavas zemiene un Vidusjūra. Valsts ir kalnaina, tāpēc slovēĦi ir aktīvi slēpotāji 
un kalnu tūristi. Valsts karogā attēlots Slovēnijas augstākais kalns Triglavs, kura 
augstums ir 2964 metri un kuram ir trīs smailes. 
Valsts ir bijusi iekĜauta arī Austroungārijas impērijā. Galvaspilsēta ěubĜana ir dibināta 
romiešu laikā. Tās universitāte ar vairāk nekā 50 000 studentiem lielā mērā nosaka 
pilsētas kultūras dzīvi. Rūpniecībā vadošā ir vieglo automobiĜu detaĜu, ėīmisko vielu, 
elektronikas, elektroierīču, metāla un tekstilizstrādājumu, kā arī mēbeĜu ražošana.  

Viena no tūristu iemīĜotākajām vietām ir stalaktītu un stalagmītu izrotātās Postojnas alas. 
Uzraksti uz sienām liecina, ka pirmie tūristi tās apmeklējuši jau 1213. gadā.  
SlovēĦu virtuvi ievērojami ietekmējuši tās kaimiĦi. No Austrijas ir pārĦemta strūdele un 
Vīnes šnicele. Itālija devusi risoto un ravioli, bet Ungārija — gulašu. Potica ir 
tradicionāla slovēĦu saldā rulete ar valriekstiem. 
Slavenāko slovēĦu vidū ir fiziėis Jožefs Stefans, lingvists Franks Miklošičs un arhitekts 
Jože Plečniks.  
 

 
Comenius partnerības tikšanās laikā bija gan jāsniedz prezentācijas, gan jāpiedalās 
boulinga – 5 valstu (Slovēnijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas) sacensībās, gan 
jaiepazīstas ar Ljubljanas skolu, pilsētu un tās vēsturi. Neaizmirstama diena bija 
Postojnas alā, un pēc tam- ceĜojums uz pirātu kuăa uz Portorosas ostu. Tikpat iespaidīga 
bija arī Bledas pils apmeklēšana. Tās laikā iepazināmies ar seno laiku iespieddarbu 
tehnologijām, noskatījāmies dokumentālo filmu par Bledas vēsturi no tās pašiem 
pirmsākumiem, kā arī praktiski bija iespēja padarboties vīna pagrabā atraktīva mūka 
vadībā. 
Paši slovēĦi parsteidza ar atsaucību, precizitāti un lielo gādību par skolēniem, kas 
uzturējās viesăimenēs. 
 

 

Skolēnu atsauksmes par pavadīto laiku Slovenijā: 
 
Mans lielākais ieguvums no brauciena bija - angĜu valodas prasmju uzlabošana, 
kontaktēšanās ar citu tautību pārstāvjiem un jaunas  pieredzes iegūšana ( Iluta) 



- iespēja iepazīt citas valsts kultūru ( Laine) 
- angĜu valodas pielietošana ikdienā, pieredzes apmaiĦa ar citiem skolēniem un jaunu 
draugu iegūšana ( Ronalds) 
- sapratu, cik svarīgi ir macīties svešvalodas, iemācījos kontaktēties ar pilnīgi svešiem, 
citā valodā runājošiem cilvēkiem (Katrīna) 
 
Es uzzināju, ka Slovēnija ir – mazāka nekā Latvija, bet Ĝoti attīstīta un skaista ( Ronalds) 
dabas bagātībām pilna zeme ( Iluta) 
valsts ar daudzām atpūtas iespējām ( Laine) 
skaista un kalnaina valsts, kura robežojas arī ar Vidusjūru (Katrīna) 
 
Es noskaidroju, ka slovēĦi ir – Ĝoti draudzīgi un atsaucīgi ( Laine) 
jautri, draudzīgi cilvēki bez kompleksiem, labprāt izpalīdzēs grūtā brīdī. ViĦiem patīk gūt 
jaunu informāciju par citiem, labprāt iepriecinās ar       kādu pārsteigumu ( Iluta) 
jauki cilvēki, kuri prot uzĦemt ciemiĦus ( Ronalds) 
viesmīlīgi, draudzīgi un sirsnīgi cilvēki (Katrīna)  
 
Neparastākais, pārsteidzošākais piedzīvojums bija – brauciens alās ar vilcienu, kā arī 
brauciens uz piratu kuăa (Ronalds) 
došanās ar kuăīti uz Portorosu un piĜu apciemojumi. Labprāt atgrieztos tur vēlreiz (Iluta) 
brauciens uz pazemes alām un Adrijas jūru (Laine)  
pazemes alu apmeklējums Postojnā un ceĜošana ar lidmašīnām (Katrīna) 
 
Ieteikums nākošajiem braucieniem- pēc iespējas labāk apgūt angĜu valodu, neatteikt 
piedāvājumu doties šādos ceĜojumos, skolēniem vairāk gatavoties braucieniem                           
(Katrīna)  
       

 

 

 



 

 

Ekskursija pa Ljubljanas grafikas vidusskolu. 
 

 

 
 
Valsts prezentācija. 
 



 
 
Gatavi braucienam Postojnas alā. 
 

 
 
Bledas pils pagalmā. 
 



 
 
Skats no Ljubljanas pils. 
 
Patreiz nepacietīgi gaidām DVD filmu no Ljubljanas, kuru kopīgi noskatīsimies ar 
brauciena dalībniekiem un visiem pārējiem interesentiem. Bez tam pārrunāsim arī 
paredzamos darbus projekta turpināšanai, kā arī saĦemsim sertifikātus jau par padarīto. 
 
 
 
Uz drīzu tikšanos, 
Projekta koordinatore Antra Gertmane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


