
5.a klases pārgājiens 

 
 

Šī gada 24. maijā 5.a klases skolēni kopā ar 

vecākiem un klases audzinātāju devās pārgājienā no 

Lilastes pludmales gar jūru līdz kempingam “Jūras 

priede”, kopā mērojot 17 km.  

Ideja radās mācību gada sākumā, kad 5.a 

izrādīja vēlmi doties divu dienu ekskursijā. Tā kopā 

ar lieliskajiem un aktīvajiem vecākiem dzima ideja par pārgājienu gar jūru. 

Skolēni bija sajūsmā un jau divas nedēļas pirms tam plānoja pārgājienu un nakšņošanu.    

Ļoti būtiski pirms pārgājiena bija atkārtot drošības noteikumus un veikt visas nepieciešamās 

instruktāžas par uzvedību pārgājienā, uz ūdens, uz ceļa, kā arī pārrunāt ugunsdrošības jautājumus 

un to, kā rīkoties, ja kāds guvis traumu. 

Lai gan pārgājiens ar nakšņošanu ir liela atbildība un izaicinājums skolotājam, ar aktīvu 

vecāku atbalstu to ir iespējams veiksmīgi realizēt. Skolotāja uzskata, ka šādi aktīvi pasākumi 

jārīko biežāk, jo bērni mācījās pārvarēt grūtības visi kā komanda, šķērsojot upes un pieveicot 

garo distanci, socializējās, piedalījās kopīgās aktivitātēs,  pavadīja laiku ar vecākiem un klases 

audzinātāju.  

Pēc pārgājiena bērni atzina, ka viņiem patika pastaiga gar jūru, kopīga laika pavadīšana ar 

klasesbiedriem un nakšņošana kempingā, pat par spīti aukstumam.  

Arī vecāki atzīst pasākumu par izdevušos, viņi uzskata, ka tas saliedē klases kolektīvu un 

dod iespēju iepazīt klasesbiedrus ārpus skolas telpām. Pārgājienā bērniem bija nepieciešams 

sadarboties, lai sasniegtu galamērķi, un arī rast kompromisa risinājumus. Arī vecākiem ir svarīga 

savstarpējā komunikācija ārpus formālām norisēm. Tas klasi dara draudzīgāku.  

Tāpat vecāki apgalvo, ka šī nebūs pēdējā šāda veida aktivitāte, jo līdzīgi pasākumi ir 

atkārtošanas vērti.  Vecāki uzsver, ka viņiem bija liels prieks redzēt, cik enerģiski bērni uzsāka 

pārgājienu, ar kādu prieku brida pāri piejūras upītēm un cik vērīgi uzmanīja tos, kam pārgājiena 

beigās solis kļuva lēnāks. Par spīti tam, ka 3 stundu gājiens izvērtās 6 stundās, visiem vēl palika 

enerģija jautrībai pašā kempingā.  

Šī varētu būt jauka tradīcija katra skolas gada noslēgumā! 
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