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skolēniem bija iespēja viesoties Hannoverē Tellkampa skolā Vācijā. Pagājušā gada novembra 
beigās šie skolēni uzņēma savās ģimenēs viesus no Hannoveres, bet aizvadītajā nedēļā mūsu 
skolēni dzīvoja vācu draugu ģimenēs. Mūsu ikdiena nebija tikai vien vienīga izklaide, bet gan 
arī cītīgs darbs. 

6. marta rītā visi bijām nedaudz uztraukušies, jo nezinājām, kā mūs sagaidīs, kā viss 
notiks, taču raizēm nebija pamata. Lai nokļūtu Hannoverē vispirms lidojām uz Brēmeni, tad ar 
vilcienu devāmies uz Hannoveri. Uz perona Hannoverē mūs sagaidīja smaidīgi vācu skolēni 
un viņu ģimenes, kā arī vācu skolotāji. Drīz vien katrs bija atradis savu vācu ģimeni, vācu 
skolotāji izdalīja braukšanas kartiņas un informatīvos materiālus, vēl tik pēdējie norādījumi... 
tad katrs devās uz savas viesu ģimenes mājām.  

Sestdiena un svētdiena aizritēja apskatot pilsētu, muzejus un darot visādas citas jaukas 
lietas. Jau pirmdienas rītā sākās darba nedēļa. Eiropas nedēļa (Tā sauc šo nedēļu šajā skolā, jo 
pagājušajā nedēļā tur viesojās skolēni arī no Nīderlandes, Polijas un Zviedrijas.) sākās ar 
direktores uzrunu un mazu koncertu skolas zālē, bet jau pēc neilga brīža visi viesi un 
Tellkampa skolas 9. klases skolēni sadalījās pa projekta darba grupām. Mūsu skolēni izvēlējās 
sekojošus projektus - „Futbols Hannoverē”, „Mūzika”, „Tellkampa skolas apkārtne”, 
„Populāri cilvēki mūsu pilsētā” un citas. Pirmdienas pēcpusdienā mūs aizveda uz „Sea life” 
muzeju.  

Otrdien sekoja cītīgs darbs pie saviem projektiem, bet ap pusdienas laiku paspējām 
pasportot. 

Trešdien visiem viesiem un vācu draugiem bija oficiāla tikšanās ar Hannoveres mēru 
rātsnamā, kurā klāt bija vietējās avīzes preses pārstāvji. Pēc mēra kodolīgās un sirsnīgās 
uzrunas sekoja fotogrāfēšanās, kā arī cienāšanās ar sulu un cepumiem. Jau nākamās dienas 
avīzē varējām izlasīt rakstu par vizīti rātsnamā. Dienas turpmākajā daļā skolēni piedalījās 
pilsētas rallijā. Viņiem bija jāatrod dažādi Hannoveres apskates objekti un pie tiem 
jānofotografējas. Daudzas grupas godam veica šo uzdevumu. 

Ceturtdien vairākas projekta grupas devās uz muzejiem, radio staciju, televīziju, kā arī 
uz futbola arēnu. Vienai projekta grupai bija iespēja vērot slavenās futbola komandas 
„Hannovere 96” treniņu, apskatīt futbola arēnu un tās telpas, kā arī tikties ar iepriekš minētās 
futbola komandas spēlētāju. Dienas beigās visi viesi, vācu draugi un viņu ģimenes un skolotāji 
piedalījās atvadu vakarā. Katrai viesu grupai bija jāprezentē sava valsts. Mēs, skolotājas, 
bijām lepnas par saviem skolēniem, jo viņi vislabāk un skaistāk prezentēja mūsu valsti un, 
protams, arī skolu.  

Piektdien visi devāmies uz Brēmeni. Tur apskatījām pilsētu un iepazinām tās vēsturi. 
Pēc brīvā laika devāmies uz zinātnes centru „Universum”. Tas sastāv no 3 daļām: cilvēks, 
zeme, kosmoss. Šajā centrā skolēni varēja apskatīt dažādus atklājumus, paši izmēģināt 
dažādas lietas. Lai remdētu izsalkumu, devāmies uz kuģīti ēst pankūkas un arī nedaudz 
atpūtināt kājas. Pēc gardajām vakariņām pavadījām mūsu draugus uz vilcienu, atvadu bučas, 
pēdējie apskāvieni.... Taču mūsu vakars ar to nebeidzās- mēs devāmies uz lidostu, lai tur 
pārnakšņotu, jo mūsu lidmašīna izlidoja ļoti agri. Bet ne jau visiem nāca miegs... 

Sestdien Rīgas lidostā mūs sagaidīja smaidīgi vecāki ar ziediem. Tā beidzās mūsu 
ceļojums. 

Skolēnu ieguvums no šī projekta ir milzīgs-tās ir valodas zināšanas, svešas kultūras 
iepazīšana, dažādu valstu skolēnu iepazīšana un kontaktu nodibināšana, prasme pieņemt 
atšķirīgo, prasme sastrādāties. 

Ar mūsu atgriešanos projekts nebeidzās, tas turpināsies jau rudenī, kad uzņemsim 25 
vācu skolēnus un nākamā gada martā dosimies apmaiņas braucienā uz Hannoveri. Ja arī Tu 
gribi piedalīties, nāc un piesakies! 

 


