Drošības diena Garkalnes skolā
Vasarā sākas skolēnu ilgi gaidītais brīvlaiks,
kurā beidzot ir laiks dažādām aktivitātēm. Bet, lai
varētu pilnvērtīgi izbaudīt aktivitātes un iespēju
robežās izvairītos no traumām, lietderīgi ir zināt
drošības noteikumus. Tāpēc Garkalnes skolā jau par
tradīciju ir kļuvusi Drošības diena, kas mācību gada
nogalē tiek rīkota kopā ar Garkalnes novada
pašvaldības policiju.
Arī šogad 31.maijā Garkalnes skolas stadionā, kur bija sapulcējušies visi skolas skolēni,
uzrunu teica Garkalnes novada domes speciāliste profilaktiskajā darbā ar nepilngadīgajiem
Karīna Mālniece un Garkalnes novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Guntars Kniksts. Viņi
atgādināja, cik būtiski ir atcerēties drošības noteikumus gan uz ceļa, gan uz ūdens, gan braucot
mašīnā kopā ar vecākiem. Par visiem šiem aspektiem pārliecināties bija iespējams dienas gaitā,
apmeklējot 13 kontrolpunktus.
Pasākums sākās ar kinologu priekšnesumiem. Tika demonstrēts, kā suns pārmeklē
apvidu, kā meklē noslēptus priekšmetus un kā klausa komandām. Sajūsmas saucienus
izpelnījās likumpārkāpēja aizturēšanas demonstrējums, kur suns parādīja nepiekāpību un
neatlaidību.
Par piesprādzēšanos mašīnā un pareizu drošības jostu lietošanu skolēniem stāstīja Ģirta
Timrota komanda. Viņi arī demonstrēja to, kas notiek, kad mašīna apgāžas, un kā tikt no tās
ārā. Pie šī kontrolpunkta visu pasākuma laiku bija rinda, jo drosminieku izmēģināt ekstrēmo
situāciju bija daudz. Tāpat ikviens, uzliekot īpašas brilles, varēja pārbaudīt, kā apkārtējā
pasaule rādās cilvēkam, kurš ir lietojis alkoholu. Atzinums vienbalsīgs - lai neapdraudētu citus
satiksmes dalībniekus, dzērumā pie stūres nav jāsēžas.
Drošības dienā bija daudz iespēju uzzināt ko jaunu vai arī aktualizēt jau zināmo.
Skolēni atpazina ceļa zīmes, izspēlēja drošības noteikumu spēli, risināja āķīgu krustvārdu
mīklu, iepazinās ar policijas ekipējumu un transportu, sacentās veiklībā un ātrumā, attīstīja
sadarbības prasmes. Pirmo reizi šogad īpašo viesu statusā ciemos bija Valsts policijas pārstāvji
– hipologi. Viņu 2 zirdziņi saņēma ļoti daudz uzmanības un apbrīnas.
Pēc izzinošām nodarbībām visi pulcējās skolas pagalmā uz gardām pusdienām, kuras
mums nodrošināja SIA „Līče”.
Paldies Garkalnes novada domei par atbalstu pasākuma organizēšanā, Valsts policijas
pārstāvjiem par atsaucību, Karīnai Mālniecei par daudzveidīgo programmu, Garkalnes
pašvaldības policijas pārstāvjiem par dalību pasākumā, skolotājiem par atbalstu kontrolpunktu
organizēšanā un visiem dalībniekiem par aktīvu darbošanos! Lai droša un izdevusies vasara!
Daina Grudule

