2.a ciemojas pie Džimbas
Piektdien, 14. septembrī 2.a klase brauca ekskursijā uz Džimbas skolu, kura atrodas
Rīgā. Mums Džimbas skolā gāja ļoti jautri. Pirmajā stāvā mūs sagaidīja divi papagaiļi,
akvārijs ar daudz krāsainām zivtiņām.
Tālāk devāmies uz otro stāvu, kur bija vilcienu stacija. Kā jau stacijā pieklājas, tajā bija
soli, koferi un maza skatuvīte. Džimbas skolā pavisam kopā bija 5 istabas- Džimbas namiņš,
darbnīca, pasaku parks, teātris un kafejnīca. Mums katram bija jākāpj uz skatuvītes un
jāiepazīstina ar sevi- jāpasaka savs vārds un mīļākais dzīvnieks.
Tālāk gājām uz „stacijas laukumu”, kurā bija noslēpti puzles gabaliņi, kas bija jāsaliek.
Visi ļoti labi sadarbojās un mums izdevās salikt Džimbas drošības noteikumu plakātu.
Džimba uzaicināja mūs ciemos uz savu namiņu. Tajā viņš mums izstāstīja, kā rīkoties, ja
draud briesmas. Mēs sadalījāmies pa pāriem un iemācījāmies Džimbas sasveicināšanās
kustības.
Pasaku parkā mēs noklausījāmies pasaku par Esemesi. Tā

bija ļoti pamācoša un

izglītojoša. Par to, ka nedrīkst svešiniekiem stāstīt savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un
adresi, jo viņi var tevi izmantot, nodarot tev pāri.
Ļoti interesantu pasaku mēs klausījāmies par Nedarmani un Palīgsauci. Tajā uzzinājām,
kā rīkoties, ja tev uzmācās sveši cilvēki. Uzzinājām arī to, ka nevienam citam nav tiesību uz
manu ķermeni.
Par katru paveikto uzdevumu mēs varējām nopelnīt Džimbas dālderus, par kuriem
nodarbību beigās varēja iegādāties dažādus Džimbas suvenīrus.
Džimbas skolā uzzinājām daudz informācijas par to, kā pašiem rūpēties par savu
drošību, jo katram no mums ir vairāki palīgi, kuri brīdina par briesmām. Tie ir- acis, ausis,

mute, sirds, kājas. Ieklausoties sevī, mēs bieži varam izbēgt no bīstamām situācijām. Tagad
mēs zinām, ka kopā ir astoņi drošības noteikumi, kuri pasargā no briesmām un vardarbības.
Lai sevi pasargātu, mācījāmies atšķirt cilvēkus, kuriem ir labi nodomi un kuriem slikti.
Nodarbību beigās viesmīlīgais Džimba mūs uzaicināja uz kafejnīcu, kurā pacienāja ar
cepumiem, tēju un konfektēm.
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