
Relīze par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 8.M2 klases 

 “Grafikas darbnīcas” apmeklējumu Lūznavas muižā. 

Mūsu ģimnāzijas 8. M2 klases 31 skolēns un klases audzinātāja Indra Gailīte 13.10.2020. 

devās uz Lūznavas muižu, lai apmeklētu kompleksu pasākumu: nodarbību “Grafikas darbnīca”, 

tostarp radošie un atsaucīgie Lūznavas muižas darbinieki piedāvāja skolēniem Lūznavas muižas 

interjera apskati, paralēli skolēni veica komandu uzdevumu, kā arī noklausījās stāstījumu ar gida 

prezentāciju. Skolēniem bija iespēja apskatīt Lūznavas muižas regulārās izstādes gida pavadībā, 

Lūznavas kapelu, noklausoties stāstījumu par to. Noslēgumā klases kolektīvs piedalījās aizraujošā vides 

izziņas spēlē Lūznavas muižas parkā. 

8. M2 klases audzinātājas skatījums:  

Lūznavas muižas piedāvājums ir kvalitatīvs, skolēnus interesējošs un saistošs. 

Grafikas darbnīcā mākslinieces vadībā skolēni ar aizrautību veidoja grafikas darbus, kur tika akcentēti 

jūgendstila elementi, Tehnika  bija viegli apgūstama, skolēni katrs radīja vienu vai vairākus darbus. 

Gida stāstījums bija ļoti pārdomāts, atbilstošs pusaudžu uztverei, ar prezentāciju, interaktīvie 

uzdevumiem. Skolēni ieguva daudzpusīgu priekšstatu gan par muižas un tās kapelas vēsturi, gan kultūras 

piedāvājumu, gan viesnīcas darbību. 

 Skolēniem ļoti patika vides izziņas spēle Lūznavas muižā, kas prasīja erudīciju, atjautību, bet 

sniedza prieku un azartu, pildot uzdevumus. 

Atgriezeniskā saite – skolēnu atsauksmes:  

Lūznavas muižā jau bijām koncertos, bet šoreiz patika, ka bijām tikai mūsu  klase, varējām visu mierīgi 

apskatīt un pabūt pat viesnīcas istabiņās . Sākumā likās, ka grafika būs kaut kas ļoti sarežģīts, bet, kad 

sākām darīt, izrādījās, ka vajag būt precīziem un viss sanāks.(Rinalds,  Renārs, Polīna, Gunita) 

 

Ļoti patika grafikas darbnīca. Mēs veidojām gan muižas, gan dažādu augu, rakstu nospiedumus. Vislabāk 

sanāca ar melnu krāsu uz brūna pamata. (Luīze, Viktorija, Paula, Katrīne) 

 

Bija ļoti aizraujoši, visvairāk patika pa Lūznavas parku meklēt dažādus objektus pēc kartes un 

aprēķiniem. Drusku nomaldījāmies, bet audzinātāja palīdzēja. ( Ērika, Paula,Marta, Elizabete) 

 

Forši, ka varējām aizbraukt kaut mazā, bet ekskursijā. Laikam sakarā ar Covid nekur netiksim. Bija jautri, 

interesanti, nezinājām iepriekš par Lūznavas muižu (Haralds , Krišjānis, Rostislavs, Linards, Roberts) 

 

Man patika, ka atļāva spēlēt klavieres, tās bija ļoti senas.   (Žaklīna) 

 

Uzzinājām vairāk par  muižu, tas vēsturi, bija prezentācija par Kerbedzu dzimtu. Pārsteidza, ka katrā 

istabā bija dažādas tapetes, daži raksti tika piedāvāti grafikas darbnīcā, kur taisījām to nospiedumus. 

(Laura S., Laura J., Elizabete) 

 

Man likās, ka es neko netaisīšu, māksla nav man, bet izrādās, ka sanāca tīri labi. (Ervīns) 

 

Man ļoti patika šī ekskursija!!! Es jutos iedvesmots un pat uzrakstīju savu pirmo rakstu par klases 

ekskursiju skolas avīzei „7.pakalns”! Ļoti gribētu, lai klase vēl dotos tādos braucienos! ( Mārtiņš) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( “Grafikas darbnīcas apmeklējums”, skolotājas I. Gailītes foto.) 


