Klases kolektīva saliedēšanas pasākums „Team Building 5.a un 5.b”
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kolektīviem bija īpaša diena – diena, kad īpaši nopietni
jādomā par savu klasi un savas klases kolektīvu. Visas
dienas laikā klasēm bija jāievēro 3 pamatnoteikumi:
 Būt draudzīgiem;
 Būt izpalīdzīgiem;
 Cienīt savus klasesbiedrus!
Kas gan apliecināja, ka 5.a un 5.b klases kolektīvi tiešām ir draudzīgi un izpalīdzīgi?
Starpbrīžos klašu kolektīviem bija jāsadodas rokās un jādodas uz nākošo stundu. Tad nu varēja
sekot līdzi šim interesantajam procesam! Ja pirmajā starpbrīdī dažiem klasesbiedriem gribējās
skriet, vilkt uz priekšu un īpaši nerēķināties ar citiem, tad pēc neilga laika viņi samazināja soļu
garumu, iešanas ātrumu un nebaidījās aizrādīt saviem klasesbiedriem, ja kādam vēl gribējās
muļķoties! Malači!
5.stundas laikā abas klases devās uz sporta zāli. Sporta zālē, veicot dažādas aktivitātes, atkal
darbojās tie paši pamatnoteikumi- draudzība, izpalīdzība un cieņa!
Draudzīgiem vajadzēja būt tad, kad bija jāatrisina uzdevums „Saproti, kas tas ir un kur tas ir!” 6
mistiski numuri! Kas tas ir? Un kur gan tas ir? Tas ir īsts draudzības pārbaudījums- 11 cilvēkiem
vienoties par iespējamiem variantiem, vēl skolā atrast noteikto nr., piemēram nr.043!!! Izrādījās, ka
tie ir kabinetu numuri un nu bija jādodas atšifrēt – nr.212, 206, 307, 210 utt.
Izpalīdzīgiem bija jābūt, kad kopīgiem spēkiem, pa pāriem, bija jāpārvar dažādi šķēršļi!
Jāuzticas savam klasesbiedram, jāpaļaujas uz viņu, bet, pats galvenais, jāpalīdz savam
klasesbiedram pārvarēt šķērsli! Otram taču aizsietas acis! Jākāpj un jālien pār nelieliem šķēršļiem,
zem kājām bumbas, bumbiņas un riņķi! Un šie šķēršļi apejami tikai tad, ja klasesbiedrs palīdz to
izdarīt!
Cieni savus klasesbiedrus! Kā gan izpaužas cieņa pret citiem? Tad, kad neatskan smiekli un
neatskan aizskaroši vārdi, ja kādam kas neizdodas; tad, kad atskan vārdi: „ļauj, es palīdzēšu!”,
„dod, es izdarīšu!” utt.; tad, kad netiek noliegtas citu idejas - tās tiek uzklausītas un izvērtētas; tad,
kad vajadzīgs tikai skolotāja skatiens vai pacelta roka un atskan „klausies!” vai „skaties!” un nekas
cits!
Ceram, ka 5.a un 5.b klases skolēniem patika šī diena, ka klases audzinātājām Ieviņai Sinelei un
Dzintrai Ārijai Joniškānei šādas aktivitātes palīdzēja iepazīt savu audzināmo klasi un kaut nedaudz
saliedēja klases kolektīvus!
Veiksmi vēlot - Inga Pelcmane, 9.a klases audzinātāja

