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skolas nosaukums un klase 
 

 
1. Plānošana. Plānojot labo darbu tika izvirzīti daži priekšnosacījumi no skolēnu puses. 

Pirmais – šim darbam ir jābūt mūsu skolai. Otrais – ar savu darbu iepriecināt pirmo 
klašu skolēnus. Skolēni ilgi diskutēja par dažādiem variantiem, bet tika pieņemts 
lēmums balsojot, ka 3.a klases skolēni organizēs izklaidējošu pasākumu mazajiem 
pirmklasniekiem 13.02.2020., kad pirmklasnieki svin savu 100.dienu skolā. Mūsu 
skolā ir trīs pirmās klases, lai iepriecinātu katru klasi, tika izlemts organizēt vienā 
dienā trīs pasākumus, katrai klasei atsevišķi. Pasākuma vieta būs 3.a klases telpa. 

2.  Ar „prāta vētras” palīdzību tika izveidots pasākuma plānojums un katram skolēnam 
tika sadalīti pienākumi, katram pārim vai grupiņai un viens pienākums visiem kopā– 
pagatavot grāmatzīmes katram pirmklasniekam (70gab.). 

 
3. Grūtākais posms bija sagatavošanās posms. Bija jāprot sadarboties ar klasesbiedriem 

un jāprot vienoties par pienākumu izpildīšanu. Pasākuma vadītājas lomu uzņēmās 
Anna. Viņa pati domāja ievadrunu un nobeigumu. Elisona un Renāte gatavoja rotaļu 
„Karstais kartupelis”. Viņām bija jāsagādā dāvaniņas uzvarētājiem un jāizvēlas 
piemērotākā dziesma rotaļai. Sagatavošanās laikā meitenes saprata, ka nepieciešams 
trešais, jo divas vada rotaļu, bet trešais atrodas pie aparatūras un regulē mūziku. 
Arī mīklu minēšanas pārim Martai un Kārlim radās savas grūtības, jo mīklas bija 
jāizvēlas tādas, lai mazie varētu atminēt un nebūtu ne pa vieglu, ne pa grūtu. Arī par 
balviņām bija jāpadomā. 
Liela stīvēšanās sanāca Raivo un Aleksam, jo viņi cerēja, ka skolotāja visu paveiks 
viņu vietā, bet līdz pasākumam ‘Mēmais šovs” bija sagatavots. 
Čakli savu ieceri realizēja Artūrs ar Viktoru. Pakāpeniski, bez steigas, sagatavoja visu 
nepieciešamo „Limbo” rotaļai. 
Vairākas dienas kopā strādāja visi klases skolēni, lai pagatavotu 70 grāmatzīmes. Tas 
nebija viegli, jo klasē mācās tikai 16 skolēni. Bet kopā darot, viens otru iedvesmojot, 
var izdarīt daudz. Tika zīmēts, krāsots, līmēts un laminēts. Labi padarītais darbs 
iepriecināja katru darītāju. 

Izglītības iestāde un klase  :  Bauskas 2.vidusskolas 3.a klase 
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4. Pasākums izdevās lieliski. Mazie skolēni aktīvi iesaistījās visās spēlēs un rotaļās. 

Katrs saņēma ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī par piemiņu grāmatzīmes un 
konfektes. Šo dienu viņi atcerēsies ilgi. Prieks mazajiem un pašiem. 

5. Izvērtējums. Svētku sajūta bija ne tikai pirmklasniekiem, bet arī katram trešās klases 
skolēnam. Katrs bija gandarīts par paveikto. Labs darbs, kas izdarīt! 

     
Apkopoja klases audz.I.Golovčanska 


