
 
 
 

Preiļu 1. pamatskola turpina darboties Nordplus projektā.  
 

Šajā mācību gadā Preiļu 1. pamatskola uzsāka darbu jaunā Baltijas un Ziemļvalstu  
( Nordplus) projektā- ‘Folkloras varavīksne’. 
Galvenais šī projekta mērķis- veicināt  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru 
izpratni, atbalstot kvalitatīvu un inovatīvu izglītību. 
 
Pagājušā gada oktobrī bijām Dānijā, savukārt šogad ar lielu nepacietību tika gaidīta 
februāra nedēļa (14. -18. februāris), jo četrām Preiļu 1. pamatskolas skolotājām: Antrai 
Gertmanei, Olgai Anspokai, Ilzei Brokai un Ivetai Belousovai bija jābrauc uz tālo okeāna 
salu. Ceļojums veda caur Stokholmas jauko lidostu, pēc kuras nosēdāmies uz neparastās 
zemes- Īslandes Keflavikā. 
 
Īslande ir salu valsts Atlantijas okeāna ziemeļos starp Grenlandi, Norvēģiju un Britu 
salām, mazliet uz dienvidiem no polārā loka. Īslandē dzīvo apmēram 320 tūkstoši 
iedzīvotāju un tās kopējā platība ir 103 000 km2. Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā un tās 
apkaimē dzīvo apmēram puse no valsts iedzīvotājiem. Īslande atrodas uz Vidusatlantijas 
grēdas, kas ir robeža starp Ziemeļamerikas un Eirāzijas tektoniskajām plātnēm, tāpēc tai 
raksturīga augsta vulkāniskā un ģeoloģiskā aktivitāte. Pateicoties Golfa straumei, 
Īslandes klimats ir pietiekoši mērens, lai vide būtu piemērota cilvēku dzīvei, neskatoties 
uz tuvumu polārajam lokam. 
 
Svētdienu pavadījām peldoties Zilajā Lagūnā, kas ir vispopulārākais apskates objekts 
Īslandē. Tajā peldēties var visu gadu, temperatūra tur vienmēr ir virs 30 grādiem pēc 
Celsija. Ģeotermālo ūdeni veido baltie silīcija dubļi un zilās aļģes. Zilās lagūnas ūdens 
satur vērtīgas dabīgās sastāvdaļas kā sāļus, silīciju un zilzaļās aļģes. Netālu no Zilās 
lagūnas atrodas elektrostacija, kura sūknē ļoti karstu ūdeni divus kilometrus zem zemes 
garozas, lai nodrošinātu ar elektrību vietējo reģionu. Pēc atdzesēšanas tas nokļūst Zilajā 
lagūnā. 
 
 
Pirmdiena sākās ar darbu mūsu partnerskolā- Flataskoli Gardabaer, visu dalībvalstu ( 
Dānijas, Lietuvas un Latvijas) skolotāju iepazīšanos ar mājīgo skolu, tās sirsnīgajiem 
skolotājiem un skolēniem. Īslandieši bija rūpīgi gatavojušies viesu uzņemšanai, daudzās 
klasēs redzējām informāciju par pašu projektu un tās dalībvalstīm.  
Katrai valstij bija jāvada stundas dažādu klašu grupām ( 1.-7. klase), jo šis ir skolotāju 
apmaiņas projekts.  Mēs prezentējam Latviju rādot Power Point prezentācijas, video 
filmas,  mācot latviešu tautas dejas un rotaļas. Lielu piekrišanu izpelnījās rokdarbu 
stundas un 3.c klases bērnu sagatavotās dāvanas- vilnas rūķīši Ivetas Belousovas vadībā. 



Interesanti bija apmeklēt arī citas tuvākās skolas, īpaši alternatīvo skolu Sjalandsskoli. 
Tās galvenais mērķis ir virzīts nevis uz to ko māca skolotājs, bet gan uz to, ko iemācās 
bērns. Liela vērība tika veltīta bērnu individuālajai attīstībai un starppriekšmetu saiknei. 
 
Tāpat iepazināmies ar Īslandes brīvdabas muzeju, tās leģendām un teikām, apmeklējām 
Snaefellsjokull Nacionālo parku , kurā apbrīnojam vulkānus un ledājus, kā arī 
nebeidzamos lavas laukus. Nedaudz satraucoši bija pavadīt nakti vulkāna pakājē gaidot 
Ziemeļblāzmu. Atlantijas okeāns priecēja vietējos zvejniekus ar labiem zivju lomiem un 
skanīgām putnu klaigām. Pabijām arī ugunīgās lavas radītajā alā 30 metru dziļumā, kuru 
atvēra sabiedriskajai apskatei tikai pagājušā gada rudenī. 
 
Nedēļa pagāja neparasti ātri, kā pasakā. Vēl ilgi domas atgriezīsies pie Īslandes neierasti 
skaistās dabas un cilvēku gaišās viesmīlības. 
 
Aprīlī gaidīsim dārgos ciemiņus savā skolā, kur šoreiz ar mūsu bērniem darbosies 
Īslandes, Dānijas un Lietuvas skolotāji.  
 
Projekta koordinatore: Antra Gertmane 
 
 

 
 
Pirms došanās uz Zilo Lagūnu. 
 
 



 
 
Darbā ar 4.klases skolēniem. 
 
 
 

 
 
 
Nacionālajā parkā ar ledāju fonā. 
 



 
 
 
Īslandes bērni izgatavoja mums dāvanu- cepuri Latvijas krāsās. 
 
 

 
 
Latvijas lelles paliek Īslandē. 


