
Konkurss “Mana klases ekskursija Madonas novadā 2018”
# 1. maijs – 1. novembris.  
# Apbalvosim 6 klases. 
# Balvās saldumi.
# Pieteikumi jāiesniedz: 
  - par pavasara ekskursiju līdz 20. jūnijam;
  - par rudens ekskursiju līdz 1. novembrim.
# Balvas piegādāsim uz skolu.  
# Vairāk: www.visitmadona.lv  

Kas jādara:
# Sastādi maršrutu un brauc ciemos.
# Fotografē interesantākos dienas mirkļus.
# Sagatavo nelielu ekskursijas aprakstu.
# Publicē aprakstu kopā ar 10 fotogrāfijām
sev pieejamā              vai www.
# Reģistrē konkursa pieteikumu
www.visitmadona.lv 

Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2018

Idejas TAVAS klases ekskursijas makršrutam pa Madonas novadu

Madonas GAILIM pa pēdām:

MADONA

•  Kā top māla gaiļi? Jāņa Seiksta keramikas darbnīca, Dumpu iela 16, Madona, tel. 64823693, 26126247.
•  Ģipša gaiļa izgatavošana. Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Valdemāra bulvāris 3, Madona, tel. 28615694.
•  Garšīgākais Madonas gailis. Madonas karameles. Rīgas iela 1, Madona, tel. 26380073, 26539290.
•  Kā radās Madonas gailis? Madonas muzejs, Skolas iela 10a, Madona, tel. 26102225.
•  Kurš putns varenāks par gaili? Vītolu strausi, baidīšanās no strausiem un to barošana ar līdzi paņemtajiem kāpostiem. Vītoli, Sarkaņu pag., tel. 26471881.
•  Kurš ātrāks par gaili? Kvadriki, kvadracikli, komandu spēles, piknika vieta. Strautnieki, Aronas pag., tel. 29144465.

Diena GAIZIŅKALNA apkārtnē:
•   Gaiziņkalna virsotnē vēlēšanās piepildoties! Gaiziņkalns, taka 2 km, pārgājiens ar gidu. Bērzaunes pag. tel. 26141853, 20097882.
•  Kas dzīvo Gaiziņa mežos? Pakalnieši, meža apmācību centrs, interaktīvas meža izziņas programmas. Pakalnieši, Vestienas pag., tel. 26141853.
•  Vai skaitlis 13 ir bīstams? Leļļu māja, animācijas tēva Arnolda Burova (1915-2006) lelles un multfilmas. Kalna Kadiķi, Vestienas pag., tel. 29193729.
•  Cik daudz ir 300 kazas? Līvi, kazu ferma, siera ražotne, degustācija. Ozolkrogs, Bērzaunes pag., tel. 29187164, 29180251.
•  Kopīga sautējuma vārīšana uz ugunskura. Sveķi, dzīvnieku sēta, aitas, truši, putni. Sveķi, Bērzaunes pag., tel. 28353321.
•  Lai dzīvo batuts, šūpoles un komandu spēles! Šubrakkrasti, motosports, iekārtu ražotne, kāpšana kalnā. Kalnozols, Bērzaunes pag.,
    tel. 22441173, 29189120, www.arakalnozols.lv


