
8. klašu mācību ekskursija uz Berlīni 
 

Šo jautro un interesanto ceļojumu uz Berlīni mēs uzsākām 23. aprīļa dzestrajā rītā. Braucām 

visu dienu, līdz vakarā nonācām Polijas pilsētā Šļubicē, kur nakšņojām. Istabiņas bija mazas 

un šauras, taču mājīgas. 

Nākamajā rītā braucām tālāk uz Berlīnes Pasaules dārziem ( Gärten der Welt)- ļoti skaistu 

vietu, kur dabas skaistums savijies ar izklaidi un labi pavadītu laiku. Tur bija tik daudz ko 

redzēt, dažādi krāsaini dārzi, ziedi un krūmi. Taču vislabākais bija gaisa vagoniņš, kurā varēja 

tikt par brīvu (tas bija iekļauts biļetes cenā). Tajā braucot varēja pārredzēt visu parku, sajūta 

bija nedaudz pārdabiska un maģiska, taču visādā ziņā ļoti patīkama. 

Pēc tam devāmies iepirkties uz lielveikalu “Eastside”, pa kuru varējām brīvi pārvietoties 

mazās grupiņās pēc pašu izvēles. Mēs varējām pirkt jebko, ko vēlējamies saviem radiem un 

draugiem. 

Pievakarē devāmies autobusa ekskursijā pa Berlīni, kā arī vērojām naksnīgo pilsētu no 

televīzijas torņa. 

Trešā diena- ļoti piepildīta. Rīts bija diezgan vēss un lietains. Apskatījuši Brandenburgas 

vārtus, devāmies uz Reihstāgu, kur mūs viesmīlīgi uzņēma Olivera Grundmana biroja 

darbinieki, vēlāk tikāmies arī ar pašu Oliveru Grundmani, kurš darbojas dabas aizsardzības 

jomā Bundestāgā. Mums bija ļoti paveicies, jo Reihstāgu varējām skatīt ne tikai no ārpuses, 

bet arī redzēt sēžu zāles, kā arī uzgājām Reihstāga kupolā. 

Tālāk devāmies uz pasaules lielāko Zoodārzu. Ieejot iekšā, pirmais, ko ieraudzījām, bija ziloņi. 

Tie stāvēja pavisam tuvu un varēja redzēt, kā snuķa “lūpiņas” grābstās gar koka saknēm un 

jaunajām lapiņām. Apskatījām dažādus dīvaina izskata putnus, žirafes, zebras, stirnas, lāčus 

un citus dzīvniekus. 



Vakara pusē mēs vēl apskatījām savdabīgo un interesanto ūdens pulksteni, kas atradās 

Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas tuvumā. 

Ceturtajā dienā devāmies uz Bābelsbergas filmu parku, kur redzējām un uzzinājām ko jaunu 

par filmām, varējām arī noskatīties 4D kino par Ķīnas mūri un vērojām dažādus šovus. 

Visiespaidīgākais bija kaskadieru šovs, nedaudz bīstams, taču visādā ziņā skatīšanās vērts.  

Lai arī lielākajai daļai skolēnu kājas bija nogurušas, aizbraucām uz Potsdamu uz Sansusī pili, 

kur izstaigājām pils parku. Vakarā jau braucām atpakaļ nakšņot Polijā. 

Pēdējā dienā cēlāmies agri, lai laicīgi varētu izbraukt un doties uz mājām- Latviju. Šis lieliskais 

piedzīvojums ir devis mums jaukas atmiņas, pieredzi, iespaidus un iespēju pielietot savas 

svešvalodu prasmes praktiski. 

Nobeigumā gribētu pievienot Loretas Klibiķes (8. B klase) brauciena iespaidus, kurus viņa ir 

atklājusi dzejas rindās: 

Braucām mēs ar autobusu, 

Bija jāuzvedas klusu. 

Sāku kasīt savu kāju, 

Kad vairs neredzēju māju. 

Uzzināju daudz ko jaunu, 

Pazaudēju savu kaunu. 

Nāca čigāni pēc naudas, 

Aizgāja bez savas baudas. 

Zoodārza iemītnieki- 

Mūsu jaunie radinieki. 

Bābelsbergas filmu parkā, 

Visi savas mantas sargā. 

Visās malās pasaulē, 

Zagļi runā klausulē. 

Bijām lielā stikla ēkā, 

Tur visi savas domas mētā. 

Vienā pusē Reihstāgs bija, 

Otrā pusē – lietus lija. 

Tā nu ceļojums ir galā-  

Katrs tagad savā malā.  

Berlīnes brauciena iespaidus apkopoja 8. A klases meitenes- Elza Siliņa, Laura Vanaga un 8. B 

klases meitenes Anastasija Broka, Patrīcija Paula Gaujere, Anna Lauska un Katrīna Kalve. 


