
Rēzeknes sākumskolas 4.a un 4.d klases skolēni kultūrizglītības programmas 

„Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklē teātra izrādi “Alvas zaldātiņš”  
 

 Rēzeknes sākumskolas 4.a un 4.d klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Ingu 

Rudzīti un Annu Rancāni 2022.gada 20.oktobrī devās uz Rēzeknes pilsētas teātri “Joriks”, lai 

kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros noskatītos teātra izrādi 

“Alvas zaldātiņš”.  

Iepriekšējā dienā skolēni iepazinās ar Hansa Kristiana Andersena daiļradi, klausījās un 

analizēja pasaku “Nelokāmais alvas zaldātiņš”, pēc kuras motīviem ir veidota izrāde. Dāņu 

rakstnieks ir zināms visā pasaulē ar savām skaistajām pasakām. Atklātība, gudrība, vienkāršums 

un brīvais uzskats par pasauli piesaista dažāda vecuma lasītājus. Atklājas, ka mīlestība un 

draudzība ir tā, kas izglābj.  

Teātra izrāde vienmēr ir brīnums, pasaka, pārsteigums. Skolēniem teātra izrāde patika un 

viņi to izbaudīja pilnībā - tā bija interesanta un aizraujoša, pārsteigumiem bagāta un krāšņa, 

smieklīga un piepildīta.  

Alise: “Mani pārsteidza tas, ka mēs sēdējām uz skatuves.” 

Irbe: “Man patika tas, ka alvas zaldātiņš no sākuma pacēla kāju, tikai tad parādījās pats.” 

Rēzija: “Man patika alvas zaldātiņa un balerīnas uznāciens.” 

Itvars: “Man patika teātrī, jo bija skaists zaldātiņš. Vēl man patika tērpi, kuri bija uzvilkti 

māksliniekiem, kas uzstājās.” 

Marika: “Teātrī man patika tas, ka aktieri visu ļoti skaidri teica un bija daudzveidīgi joki.” 

Helmuts: “Man izrādē visvairāk patika moments, kad lielā zivs apēda alvas zaldātiņu, jo tas 

izskatījās interesanti.”  

Evelīna: “Man patika balerīnas smaids, tas bija tik smieklīgs.” 

Liene: “Man teātra izrāde ļoti patika. Smieklīgi bija tas, kas zaldātiņš uzvedās kā mazs bērns.” 

Armands: “Man izrāde patika, jo tā bija smieklīga.” 

Valērija: “Paldies! Izrāde bija ļoti interesanta un smieklīga!” 

Raivis: “Man patika izrādē tā šautene un ka taisījām kuģi. Vēl patika kā stāstīja.” 

Paldies Rēzeknes pilsētas teātra “Joriks” māksliniekiem par krāšņo, interesanto, 

aizraujošo izrādi! Paldies vadības komandai, skolotājām Ingai Rudzītei un Annai Rancānei par 

sadarbību! 

 

 
 

Rēzeknes sākumskolas 

4.a klases audzinātāja Inga Rudzīte, 

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce 

   

 


