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SALDUS ORTAÖĞRETİM OKULU
SALDUS, LATVIA
Saldus Ortaokul Kurzeme bölgesindeki Letonya'daki genel eğitim kurumudur. Belediyenin en
büyük iki orta öğretim okulunun bir bölgesel okul olan Saldus Ortaokulunda birleştirildiği okul
ağının yeniden düzenlenmesi temelinde 2016 yılında kuruldu. Okul her iki kurumun da uzun
tecrübesini aştı ve aynı zamanda yeni yaklaşımlar benimseyerek yeni hedefler geliştirdi ve yeni
gelenekler uyguladı. Okul, çağdaş eğitim sürecini uygulayarak niteliksel eğitim ortamını sağlamayı
amaçlamaktadır. Müdürünü Inga Mankus'tur.
665 öğrenci yaşları 7-19 arasında olan ve 65 öğretmenden ve 30 teknik elemandan oluşan ~
100 personeli bulunan okul, öğrencilere genişletilmiş bir İngilizce dil, İnsani Yardım, Bilim ve Spor
ilköğretim programlarını ve genişletilmiş Fen ve İnsani Orta öğretim programlarını sunmaktadır.
özürlü öğrenciler için özelleştirilmiş entegre eğitim gibi. Buna ek olarak, öğrencilerimiz, şarkı, dans,
performans, çizim, farklı sporlar oynamak vb. Gibi alanlarda yaratıcı el sanatları, bilgi işlem bilimleri,
dil, spor ve gösteri sanatlarında isteğe bağlı ilgisiyle ilgili eğitim programlarına katılmaya teşvik edilir
ve buna katılma fırsatı verir.

Okulda çalışan personel hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyinde projelerde uzun yıllar
çeşitli deneyime sahiptir. Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmayı ve öğrencilerimizin
okul müfredatındaki farklı kültürleri ve farklılıkları keşfetme, yabancı dil becerilerini geliştirmeyi ve genç
insanlarla iletişim ağı kurma fırsatlarını ve aktif katılımı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kültürlerarası
farkındalık, sağlıklı ve aktif yaşam tarzı, bilim, sosyal katılım ve sivil katılım gibi çeşitli alanlarda
öğrencilerimizin sonuçlarını güçlendirmek, büyümek teşvik etmek ve motivasyonunu artırmak bizim için
önemlidir.

SALDUS ST. JOHN EVANGELİK LUTHERAN KİLİSESİ

Saldus St. John'un Evanjelist Lüteriyen Kilisesi kasabanın en eski binası ve Saldus'taki ilk taşlı
kilisedir. Kilise 1615 yılında inşa edilmiş ancak Wilhelm Neumann tarafından yeniden tasarlanmış ve
19. yüzyılın sonunda yeniden inşa edilmiştir. Kilisede eşsiz sanat anıtları var: Müzik aleti - organ K.A. Hermann - Liepāja'dan ünlü bir uzman, davranışçılık tarzında bir kürsü ve sanatçı J. Dering'in
sunak resimiyle 19. yüzyıl sunağı. Ünlü Leton sanatçısı Janis Rozentāls, 20. yüzyılın başlarında pek
çok resimde kiliseyi resmetti. "After Church" adlı diploma çalışması özellikle dikkat çekici.

OSKARS KALPAKS KARE, SALDUS'TA

Saldus St. JNowadays O. Kalpaks Meydanı, Saldus kasabasının farklı kutlamalar ve konserler
için ya da rahatlamak için bir araya toplanan mekan için sevilen bir yer. Ayrıca kış kutlamaları
sırasında Noel ağacının özel şenlik atmosferi yarattığı yer burasıdır. Ancak tarihsel olarak bir
zamanlar merkezi pazar yeri olmuş ve 10 Mart 1919'da Saldus, Kalpaks'ın taburundan kurtulacak ilk
Letonya kenti olmuş ve 14 Mart 1919'da Letonya ulusal ordusunun ilk geçit töreni düzenlenmiştir. O
günlerin bir tanıklığı olarak Albay Kalpaks için bir anıt taşı var ve meydan Oskars Kalpaks'ın adını
aldı.

KONFEKSİYON "SALDUS GOTINA"
w

Günümüzde efsanevi şekerleme "Gotiņa" tarifinin gerçek kökenini anlatan kimse yok. Yine
de, Letonya bağımsızlığının ilk yıllarında, meşhur "Kaucminde" Kat Hizmetleri Okulu'ndaki hemen
tüm evciler benzer bir reçete kullanarak süt şekeri yapma becerisini kazanmıştı. 1960'da, Saldus'ta
şeker üretimi "Gotiņa" başlatıldı. Şekerlemelerde "Saldus Gotiņa" adlı geziye çıkma imkânı vardır;
burada, şeker üretme sürecini görmek ve yeni şekerleme yapmak mümkündür.

MASİF KAKLAISININ FASINDAKİ KARE

Meydandaki çeşme, "A Drop of Honey" ismine sahip. Saldus'ta doğan Letonya kökenli şair
Māris Čaklais, kasabayı Letonya'daki Courland (Kurzeme) kasesinin içinde bir damla bal ile
karşılaştırdı. Bu metafor, bir damla bal ile birbirine bağlanan iki petekten oluşan çeşme -heykel fikrini
doğurdu. Üstteki petek cenneti sembolize eder, daha alttaki petek yeryüzünü temsil eder ve biz insanlar - aramızdaki bir yerdedir. Bal damlası, cennet ve yer arasında bir bağlantı kurarak, kişinin
dünyadaki yerini gösterir.
Çeşme heykelinin yazarı Kārlis Īle, Saldus'ta doğan heykeltraş.

SALDUS CASTLE MOUND (SALDUS CASTLE))

Saldus Kalesi Höyüğü yalnızca ulusal bir arkeolojik anıt değil, aynı zamanda Saldus kasabası
üzerinde mükemmel bir manzaraya sahip olmak için sıklıkla ziyaret edilen güzel bir yer. Saldus Gölü
yakınında yer alır ve çoğunun "tatlı hayat" hakkında yaptığı birçok kalıntı höyükte kalır, çünkü
"Saldus" isminin kökünün tercümesi "tatlı" anlamına gelir.
İşte en çok bilinen ve güvenilir efsanelerden biri:
Saldus'un bugün bulunduğu yerde, bir zamanlar büyük bir tepe vardı. Bu tepenin tepesinde
küçük bir çocuk domuzlarını eğiliminde buluyordu. Bir gün, bu çocuk tepede büyük bir delik keşfetti
ve içine sürünerek. İçinde dostça sakinleri olan bir kasaba bulundu. Ona tatlı yiyecekler ve içecekler
ikram ettiler. Akşamları, domuzlar oğlan olmadan eve döndüler. Hepsi çocuğa olanları dolaştı. Evine
ancak ertesi gün geri döndü. Yerliler "Bütün gece neredeydiniz?" Diye sordu. Oğlan "Tatlı yedik, tatlı
içti, Saldus tepesinin üstünde" dedi. Çocuk bu kelimeleri söylerken tepe patladı ve altından bir kasaba
yükseldi. . Öyle oldu ki - kasabanın adı söylendiğinde kasaba yükseldi.

LATVIAN FOLK DANCE (KURZEME BÖLGESİ'NİN
ULUSAL HALK DANS KOŞULLARI)

Letonya kültürünün önemli bir kısmı ulusal hazine - Letonya halk dansıdır. Letonya halk dansının
kökenleri antik zamanlardan Baltık kabilelerinin geleneklerine sahiptir. Zamanla, bu halk oyunları
geleneksel dans kalıplarını temel alarak koreografi sunumlara dönüştürüldü. Dansçılar yün ve ketenden
yapılmış halk kostümleri giyerler. Dekoratif unsurlar eski Hıristiyanlık öncesi tanrı işaretlerini içerir ve
kostümler bir dansçının ailesinin kökeni olan Letonya'nın belirli alanlarını temsil etmek üzere seçilir.
Kadının başlığı evlilik durumunu gösterir.

RYE EKMEK TATLIYA SÖZLEŞME KESMEN
Letonya yemekleri, doğal ve saf
olmanın harika niteliklerini gösterir; Letonya
etnik yemekleri basit ve lezzetli. Tipik Leton
Çavdar ekmeği tatlı çanağında şu katkı
maddeleri bulunur: Çavdar ekmeği, şeker,
vanilya, tatlı krema, reçel, çırpılmış krema ve
katmanlarla servis edilir.

VENTA SU DÜZENİ (AVRUPA'DA EN BÜYÜK SU DÜZENİ)

Venta Şelalesi, ortaçağ görünüşü olan
Kuldīga kasabasında bulunan Avrupa'nın en
geniş şelalesidir. Şelale genişliği 249-270 metre,
yüksekliği 1.8-2 metre. Şelale, şelalenin 200 m
akış aşağısında yer alan Venta nehri boyunca
eski tuğla köprünün yanı sıra, nehrin her iki
tarafından da görülebilir. Her sonbahar ve
ilkbahar, burada hızlı bir şekilde atlayarak yukarı
doğru ilerlemeye çalıştığı için burada heyecan
verici bir fenomen görebilirsiniz.
Balıklara vimba çipura (Vimba Vimba)
adı verilir ve her ilkbaharda ırmakları üreterek
yukarı çıkarlar

KALVENE'DE "CULURI" DIŞ ZOO

Kalvene'deki Riga Hayvanat Bahçesi "Cīruļi" nin şubesi 1993 yazında kuruldu. 137 hektarlık alanda 38 tür
yaban hayatı hayvanı ve 12 çiftlik çiftlik hayvan türü var. Burada ayılar, vaşaklar, kurtlar, kiang sürüsü,
elks, kartal ve akbabalar ve efsanevi Leton mavi ineğin! Hayvanat bahçesi "Cīruļi" de yürüyüş bir saatten
fazla olabilir ve günlük stresten uzaklaşmak ve acele etmek için mükemmel bir fırsattır. Dinlenmek ve
piknik yapmak için özel yerler kullanmak imkânı vardır.

LİEPAYA'DAKİ KUZEY KAHRAMAN
Kuzey Folk'lar 19. ve 20. yüzyıl arasında deniz tabanına sığınmak için inşa edilmiştir. Bir
zamanlar bütün şehri çevreleyen Liepāja Kalesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ziyaretçilerin yeraltı
labirentinde ve bunkerlerde yürümeleri, Liepāja Kalesi, tarihi ve yapımı hakkında bilgi alması
mümkündür.
Kasım 1908'de kale tasfiye edildi, çünkü inşaatına stratejik bir hata yapıldı. Topların bir kısmı
söküldü ve Litvanya'daki Kaunas Kalesi'ne teslim edildi; diğer kısmı yeniden düzenlendi. Çarlık Rus
kalesinin kalıntıları ve aynı zamanda daha modern, daha modern kale bugün hala ayakta.

TERVETE DOĞA PARKI VE DIŞ MÜZESİ

Tērvete Doğa parkında herkes pitoresk doğayı, zengin kültürel tarihi ve tarihi anıtları yaşayabilir.
Ziyaretçiler, güzel manzara ve benzersiz eski çam ormanı ile Tervete nehri vadisinin manzaraları ile
sevindiler. Çam ağacı 300 yaşa yaklaşıyor. Park, 1.200 hektarlık bir alanı kapsıyor; bu alanın üçte biri
Orman Kralı tarafından yönetilen Peri Masalı dünyası tarafından cüceler, şeytanlar ve cadılar işgal ediyor.
Çocuklu aileler ve dünyayı çocuk gözü ile görmeyi, masallara inanmayı ve mucize görmeyi hala
başarabilen aileler için en iyi ve en uygun yerlerden biri olarak kabul edilir.

LİVONYA SİPARİŞİNİN KALESİ
Livonyalı düzenin Kalesi, ülkenin en büyük 6. şehri olan Ventspils şehrinin sembolüdür. Eylül
2001'den beri Ventspils Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır ve 13. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ve
bugüne kadar hayatta kalmış en eski yapıdır. 700 yıllık geçmişi sayesinde bir kale, konut, garnizon, okul,
askeri üs ve hapishane olarak kullanılmıştır. 1995 yılında kalesi, 19. yüzyılın görünümüne geri döndü ve
müzeye dönüştürüldü.

Müze, sanatın ve tarihin geçici sergilenmesinin yanı sıra şehrin kültür
hayatını zenginleştiren konserler ve diğer etkinlikler de düzenli olarak görüyor.
Müzede öğrenciler için olduğu kadar çocuklu ailelere yönelik eğitim programları
veya yaratıcı atölye çalışmaları da yapmak mümkündür. İlgi alanınıza bağlı
olarak seçebileceğiniz çeşitli programlar vardır.
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