Projektu dienas skolā.
Pirmklasniekiem - darbošanās projektā - tas ir kaut kas jauns, līdz šim vēl
neiepazīts. Tāpēc sava projekta tēmu izvēlējāmies ciešā saistībā ar tuvāko apkārtni –
par savu vecāku profesijām.
Sākumā mums pašiem bija interesanti noskaidrot, kādas profesijas vispār zinām.
Izrādās, ka lielākie profesiju zinātāji mūsu klasē ir Kate Ozoliņa, Kristiāna Zukule un
Roberts Dimza. Viņi savu sarakstu bija izveidojuši nosaucot pat līdz 65 profesijām.
Tā kā mūsu klases skolnieka Mareka Makarova mamma strādā Garkalnes pastā un
tas ir tepat, tad sarunājām ekskursiju uz pastu.
Lūk, skolēnu domas pēc ekskursijas.
Kristofers : Uz pasta vadītājas jautājumu: „ Ko pastā dara?” mēs atbildējām, ka
pastnieks piegādā avīzes un žurnālus, iznēsā reklāmu un vēstules.
Evelīna : Garkalnes pastā ir 4 pastnieki, kuri iznēsā pastu pa mājām. Vēl ir pasta
vadītāja Aija Būrija un 2 pasta operatori.
Kate : Mēs uzmanīgi klausījāmies pasta darbinieka stāstījumā un uzzinājām, ka pastā
strādā ar datorprogrammu „ Egle ”.
Letīcija : Lai kļūtu par pasta darbinieku, ir jāmācās 4 gadus Rīgas Pasta skolā.
Artis : Agrāk pastniekiem bija grūtāk, jo bija jāiznēsā pastu ejot kājām, mūsdienās
pastu piegādā arī ar mašīnām.

Roberts : Pastnieks nedrīkst pazaudēt nevienu ierakstīto vēstuli, citādi būs jāmaksā
sodu – Ls 25. Ierakstītās vēstules pastā vēl ir jāiereģistrē speciālā žurnālā.
Valters : Pastnieka profesija ir bīstama, jo negaidīti , piemēram, var uzbrukt suns.
Kristiāna : Ir daudz pasta nodaļu. Rīgā vien jau simtam pāri. Un cik tad ir visā
Latvijā?
Kristians : Es arī esmu bijis Garkalnes pastā kopā ar omi Aviju, mēs pirkām
grāmatas.
Angelika : Pastā var nopirkt dažādas preces, un Mareks nopirka parasto zīmuli.
Anna : Man patika pastnieka istaba, īpaši galds ar stikla plāksnīti, jo tur apakšā var
novietot dažādus paziņojumus.
Elīza : Mūsu ekskursijas laikā ik pa laikam iezvanījās telefons, un mums bija
jāuzvedas klusi, lai var sadzirdēt runātāju.
Oskars : Vislielākais kuriozs pastā ir bijis tāds, ka pastniekam jābēg no suņiem.

Gustavs : Pasta vadītājai mēs uzdevām daudz jautājumu. Kā, piemēram, cikos no rīta
sāk strādāt pasta darbinieki un cikos vakarā beidz; kādas rakstura īpašības vajadzīgas
strādājot par pastnieku; kā var zināt visas adreses, kur jāiet, un tamlīdzīgi.
Uz jautājumu pasta darbiniecei, ko būtu jāņem vērā tam, kurš vēlas kļūt par
pastnieku, atbilde skanēja sekojoši: cilvēkam ir jābūt drošam ( svarīgi nebaidīties no
suņiem ), ir jābūt labai atmiņai un jābūt gatavam visu laiku šo to piemācīties klāt.
Kas zina, varbūt arī no mūsu klases skolēniem kāds izvēlēsies pastnieka profesiju,
bet varbūt arī nē, jo pastāv tik daudz iespēju, par ko kļūt…
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