
 

 4. b klase projekta “Sporto visa klase” sacensībās Gulbenē 

 

28.februārī  4.b klase projekta “Sporto visa klase” ietvaros piedalījās ceļojošā kausa izcīņas stafetēs 

Gulbenē. Atgriežoties mājās, pārrunājām to, kā mums sacensībās klājās.  

Kas jūs sacensībās iepriecināja visvairāk? 

Monta : Mēs esam kļuvuši izturīgāki un spēcīgāki.  

Elvis: Salīdzinot ar iepriekšējo gadu mūsu rezultāti kļuvuši labāki. 

Monta: Iepriekšējā gadā mēs padevāmies tad, kad redzējām, ka citām komandām veicas labāk.  

Paula: Šogad mēs vairāk centāmies, jo zinām, kāda ir sajūta, ja sacensībās zaudējam.  

Rihards: Mums izdevās pakāpties par 5 vietām augstāk. Man patika tas, ka šogad mēs spējām sadarboties 

komandā. 

Kristaps: Man patika stafetes, jo likās, ka šīs stafetes ir vieglākas nekā pagājušajā gadā. 

Ieva: Es teiktu, ka visvieglākā stafete bija tā, kur jāskrien ar bumbu konusā.  

Kas prasīja vislielāko spēku, pacietību un precizitāti? 

Paula: Visvairāk spēka vajadzēja stafetē, kurā bija jāpārnes bumbas un jāiet “krabītī”. 

Renāte: Man visgrūtākā likās futbola pretstafete, jo nav viegli vadīt bumbu apkārt konusiem.  

Paula: Savukārt vislielāko precizitāti vajadzēja  stafetē, kurā bija jānoliek mazās bumbiņas šķīvjos, jo 

bumbiņas nedrīkstēja izripot no šķīvjiem laukā. 

Monta: Vairākās stafetēs bija jābūt precīziem, lai nenokļūdītos un nedabūtu 3 soda sekundes. 

Elvis:  Es visvairāk spēka  patērēju atbalstot mūsu klasi no tribīnēm un saucot : “Pļaviņas! Pļaviņas!” 

Ko jūs vēl vēlaties piebilst? 

Renāte: Es jūtos apmierināta par mūsu ieguldīto darbu. 

Ieva: Man patika šīs sacensības, jo jutu, ka mūsu klase ir palikusi spēcīgāka un zināju, ka tiksim augstākā 

vietā. Nākamajā gadā jau varēsim pierādīt, ka esam vēl spēcīgāki un iespējams iegūsim vēl augstāku vietu. 

Edgars:  Es jutos bēdīgi, jo nebraucu uz stafetēm. 

Karīna: Es arī nebraucu uz stafetēm un man visgrūtāk bija turēt īkšķus par mūsu klasi, jo pirksti sāpēja.  

Tomass: Man patika, ka mūs atbalstīja ne tikai klases biedri un skolotājas, bet pat autobusa šoferis.  

Endijs: Vislielāko pateicību gribam teikt sporta skolotājai Ilvai Aleksejevai, kas mūs trenēja ne tikai sporta 

stundās, bet arī savā brīvajā laikā. 

4.b klase un audzinātāja Sandra Fišmeistare 

 

 


