
Eiropas diena sākumskolas klasēs 

   9. maiju atzīmējam kā Eiropas dienu. Ja pagājušajā mācību gadā organizējām 

čekpointu 6.-12.klašu skolēniem, tad šogad  skolas politklubs un desmito klašu 

skolēni  no  7.- 11. maijam viesojās  sākumskolas klasēs un vadīja nodarbības. 

 Mēs, 10. a klases skolnieces – Beāte, Agate, Lineta – vadījām Eiropas dienas 

stundu divām sākumskolas klasēm.Pirmā nodarbība bija  7. maijā 2.b klases 

sākumskolēniem. Jau iepriekš sagatavojām stundas plānu un dažādas aktivitātes, 

kurās skolēni uzzināja, kas ir Eiropas Savienība, kādi ir tās simboli un kāpēc mēs – 

Latvija – esam Eiropas Savienībā.  

 8. maijā  Eiropas stundu vadījām 3.b skolēniem. Mācību stundas aktivitātes bija 

līdzīgas 2. b klases stundas aktivitātēm, taču trešajai klasei uzdevām arī dažādus 

jautājumus par ES, saņēmām arī dažus jautājumus no viņu puses. Bijām pārsteigtas, 

ka uz visiem jautājumiem atbildēja visi un bez nevienas kļūdas. Tātad skolēni 

nodarbības laikā bija  uzmanīgi un ieguva zināšanas, kas mūs priecēja. 

Mums patika iejusties skolotāju lomā, jo bija patīkami iemācīt skolēniem, ko 

jaunu. Ieguvām arī jaunu pieredzi darbā ar sākumskolēniem. Saskārāmies arī ar 

tehniskām grūtībām, bet ,sadarbojoties situāciju veiksmīgi atrisinājām. Skolēni  

izturējās ar pozitīvu attieksmi  un aktīvi iesaistījās stundās, un arī skolotājas Kristiāna 

Balode un Sarmīte Meldere bija pretimnākošas un mūs atbalstīja. 

 

10. a klases skolniece Agate Mežmale, Beāte Kaņepēja, Lineta Lauva 

        Mēs, 10.b klases skolnieces Anete, Laine, Līga un Kitija, vadījām Eiropas stundu 

3.a un 4.a klasei. 

      Mūsu uzdevums bija vienas mācību stundas laikā iepazīstināt skolēnus ar Eiropas 

Savienību un Eiropas dienu. Savu stāstījumu papildinājām arī ar vizuāliem 

materiāliem un dažādām aktivitātēm, kuru laikā skolēni mācījās sadarboties savā 

starpā. Ātrākie un zinošākie skolēni tika arī pie mazām balviņām. 

      Mums bija ļoti liels prieks un gandarījums, ka skolēni, pateicoties Eiropas stundai,  

uzzināja, cik un kādas valstis ir Eiropas Savienībā, kādi ir Eiropas Savienības valstu 

atpazīstamākie simboli, kā arī, kad svin Eiropas dienu. Paldies 3.a klases audzinātājai 



Ilonai Lazdai un 4.a klases audzinātājai Ingai Baginskai par sadarbību! Būsim ļoti 

priecīgas sadarboties arī turpmāk! 

            10.klases skolnieces Anete Kapteine, Laine Liepiņa, Līga Vestfāle, Kitija 

Smirnova 


