Pirmklasnieki ar “Skolas Somu” uz Melngalvju namu un 5D kino

Iniciatīvas ”Skolas Soma” ietvaros Ulbrokas vidusskolas 1.abcd klašu skolēni, 2019. gada
novembra mēnesī, devās uz krāšņo Rīgas rotu – Melngalvju namu.
Melngalvju nams jau gandrīz 700 gadus priecē un sajūsmina rīdziniekus un Rīgas pilsētas
viesus. Šī ir viena no krāšņākajām ēkām Rīgā, kas glabā gan unikālu vēsturisko mantojumu
par leģendāro Melngalvju brālību, gan arī Rīgas vēsturi.

Šis nams pašā Vecrīgas sirdī ir Rīgas vizītkarte un viena no centrālajām Rīgas pilsētas
reprezentācijas telpām.
Pirmklasnieki iejutās tirgotāju lomā un devās pastaigā pa nama senāko daļu – viduslaiku
pagrabiem, kur varēja uzlaikot bruņinieku ekipējumu. Ceļojums turpinājās Melngalvju nama
vēsturiskajos kabinetos, kur šobrīd apskatāmas vitrīnas ar grezniem un mākslinieciski
augstvērtīgiem sudraba izstrādājumiem.

Pēc ekskursijas Melngalvju namā, pirmīši devās uz 5D kinoteātri ”Look at Riga” un skatījās
5dimensiju filmu par Rīgu, kas tapusi sadarbībā ar radošo apvienību “Moodwork”, izmantojot
jaunākās audiovizuālās un animāciju tehnoloģijas.

Šī filma ataino Rīgu kā mūsdienīgu Eiropas pilsētu ar savu unikālo seju, un tās skatīšanās
līdzinās lidojumam ar helikopteru un sniedz klātbūtnes sajūtu.
“Moodwork” filmas skatīšanās laikā bija iespējams pilnībā izbaudīt 5D efektus: stereoskopisks
attēls, telpiska klātbūtnes sajūta (3D), kustības imitācija (4D), paātrinājums, gaisa plūsmas,
ūdens šļakatas (5D) un citi efekti. Kinoteātris aprīkots ar jaunāko tehnoloģiju iekārtām: full
HD, 4K izšķirtspējas projektoru, jaudīgu un modernu audio iekārtu – dolby digital 5:1,
speciālām efektu iekārtām. Mēs gan pacēlāmies augstu virs pilsētas, gan izlidojām pa atslēgas
caurumu un muzejā šļūcām pa kāpņu margām. Brīnišķīgs bija mirklis, kad kinoteātra zāli
piepildīja pavisam reāli ziepju burbuļi – tas atsauca atmiņā sākumskolas izlaidumu mūsu skolā
ar ziepju burbuļu šovu.
Paldies jaukajiem un zinošajiem gidiem, kuri spēja ieinteresēt mazo skolēnu uzmanību ar
interesanto stāstījumu un āķīgajiem jautājumiem. Atbildot pareizi uz jautājumu, skolēniem
bija iespēja nopelnīt Melngalvju pagrabos izkaltās monētas.
Apkopojot skolēnu iespaidus, ieteikums visiem: apmeklējiet Melngalvju namu un 5d kino –
nenožēlosiet!
Pirmklasnieku vārdā 1.a klases skolotāja Iveta Ozola.

