Skolēni par mobilitāti uz Turciju
Šī vasara sākās citādi nekā iepriekšējās. Tas bija lidojums uz Turciju! Mēs apskatījām
Stambulu,Ankaras pili, kura bija ļoti liela, un uzzinājām nedaudz par Turcijas nacionālajiem varoņiem.
Savāda man likās daba, visu laiku apkārt bija kalni, kuri bija īsts dabas brīnums, tomēr ceļojuma beigās
sāku ilgoties pēc Latvijas laukiem.
Mūsu galvenais mērķis bija apmeklēt skolu, kurā mācās turku bērni. Iepazinām viņu skolu,
noskatījāmies deju koncertu.
Sagaidīt pie skolas mūs sanāca viss ciems.Šajā ciemā mēs apskatījām ļoti greznu mošeju, bet paši ciema
iedzīvotāji dzīvo nabadzīgi.
Garā ceļojuma laikā mēs apskatījām dažādas vietas, iepazinām turku virtuvi. Man garšoja turku
ēdieni, tie bija ļoti līdzīgi latviešu ēdieniem.
Interesants notikums bija turku nakts, kaut gan bijām pēc lielās braukšanas noguruši, pasākums
izvērtās saistošs. Mums dejoja turku dejas viņu nacionālajos tautas tērpos, un mācīja dejot vēderdejas.
Ielidojot Latvijā, bijām ļoti laimīgi, ka ar mums nekas slikts nav noticis un esam iepazinuši tik daudz
jaunu vietu un guvuši tik daudz iespaidu.
Annija Briede, 8.klase
Man Turcijā gāja ļoti labi. Turcijā man patika itin viss! Es pat nevaru
Pateikt, kas man vislabāk patika, jo neko tādu es nebiju redzējusi.Es biju ļoti priecīga visas 7
dienas..
Es daudzas lietas nekad nebiju darījusi. Piemēram, braukusi ar motorlaivu, protams nebiju lidojusi,
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Latvijā!
Mans krusttēvs teica man:''Es pirmo reizi lidoju 30 gados, bet tu jau 11gados, Megij!''
Nu vienkārši sakot, Turcijā mēs bijām nedēļu, bet man likās, ka tikai 3 dienas. Laiks paskrēja ātri.
Es nekad neaizmirsīšu šo ceļojumu. Tas man vienmēr paliks atmiņā.
Megija Dimiņa, 4.klase
Šīs septiņas dienas, kuras es pavadīju Turcijā, uzzināju daudz par turku kultūru,un vēsturi.
Man vislabāk patika ekskursija pa Cappadocia.
Es redzēju, kā veido no māla un akmens priekšmetu, un suvenīrus.Es uzzināju par viņu
nacionālajām dejām un dziesmām.Turcija ir ļoti bagāta ar daudzveidīgiem nacionālajiem ēdieniem,
kurus visus es pat nepaspēju pagaršot.
Sapratu, ka turki ir ļoti viesmīlīgi un draudzīgi.
Salīdzinot Latviju ar Turciju klimats ir karstāks, tāpēc tur aug tropiskie augļi un palmas.
Kādreiz, kad būs iespēja apmeklēt Turciju tad braukšu vēlreiz. Liels paldies Ersamus+ “Share Play”
projektam.
Karīna Beļimeno, 4.klase

Mēs projekta Erasmus+ ietvaros, sākoties vasaras brīvdienām, bijām Turcijā.
Man ļoti patika piedzīvojums lidot ar lidmašīnu. Mēs sākumā palikām pa nakti Stambulas kūrortā,
kas bija uz Prinča saliņas. Lai tur noķļūtu, braucām gan ar kuģīti, gan zirgu pajūgā, jo mašīnas un cits
transports tur nekursē. Man patika, ka vakarā mēs varējām iet peldēties uz baseinu. Man šķita dīvaini,
ka Stambulā ir tik daudz cilvēku.
Man patika brauciens - ekskursija pa Bosfora šaurumu, kas savieno Vidusjūru un Melno jūru.
Vienīgais, kas mani nogurdināja, bija garie pārbraucieni ar autobusu, bet tā mēs varējām noķļūt pie
saviem draugiem projekta dalībniekiem Gumusu skolā, kas atrodas Yozgat novadā, redzēt daudz
neparastā, piemēram, Kapadokijas kalnus, neparastos veidojumus un piedzīvot daudz eksotiskā. Man
ļoti patika paštaisītas alas 12 stāvos Kapadokijā, ko sauc par pazemes pilsētu. Man patika Ankārā, kur
es iepazinu daudz no Turcijas vēstures, kultūras un zinātnes.
Artūrs Priede, 5.klase

Jau maijā cītīgi gatavojos projekta noslēgumam Turcijā. Mans uzdevums bija sagatavot
prezentāciju par projekta norisi Trapenes pamatskolā, kad pie mums ciemojās projekta dalībnieki no
visām valstīm. Tagad to var apskatīt pa dienām Facebook draugu grupā “Share Play”.
Bet jūnijā man bija iespēja doties uz Turciju kopā ar skolotājiem un skolas biedriem.
Mēs tur ieguvām jaunus draugus, uzzinājām turku tradīcijas un kultūru. Man ļoti patika dabas skati
un braukt ar kuģīti. Mani ne īpaši piesaistīja ilgie un lielie kilometri, kurus pavadījām autobusā.Toties
bija labs piedzīvojums, daudz ko jaunu uzzināju un redzēju. Tā ir laba pieredze redzēt, piedzīvot,
uzzināt par ļoti daudz ko.
Paldies skolai par šo lielo un pagaidām vienīgo iespēju apskatīt Turciju.
Kristīne Vorohta, 7.klase

