Krimuldas vidusskolas „Sporto visa klase” otrās sezonas noslēgums
Ar finālsacensībām “Zemgales Olimpiskajā centrā” Jelgavā 19. maijā noslēdzās
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotā projekta “Sporto visa klase” trešā sezona.
Visa šī mācību gada garumā 130 3., 4. un 5.klases no visas Latvijas sportoja piecas
reizes nedēļā un sešas labākās trīs vecuma grupās no katra reģiona tikās projekta
finālsacensībās.
Lai noskaidrotu finālsacensību dalībnieces trijās vecuma grupās, projekta gaitā
dalībniekiem bija jāveic vispārējās fiziskās sagatavotības testi, atlases sacensības stafetēs,
labais darbs ar moto “Visi kopā mēs to varam!”, kā arī tika vērtētas skolēnu sekmes.
Tāpat kā gadu iepriekš finālā piedalījās tās pašas klases. Mūs atkal izglāba sekmes, jo pēc
sacensībām stafetēs Vidzemes OC bijām otrie. Otrie bijām arī fiziskajā sagatavotībā.
Sekmēs pēc pirmā semestra bijām tikai ceturtie ar vidējo atzīmi 7,74. Mēs no pirmās
vietas atpalikām par četriem punktiem un likās, ka fināls šogad ies garām. Sasparojāmies:
izdarījām Labo darbu-izgatavojām putnu būrīšus, uzlabojām sekmes līdz 8,28 un
apsteidzām otro vietu savā grupā par pieciem punktiem un iekļuvām fināla sešiniekā otro
gadu pēc kārtas. Iekļūšana finālsacensībās nodrošina mums formas: krekliņus un šortus
nākamajai sezonai.
Finālā iekļuvušās 4.klases:
 Ādažu vidusskolas 4.g klase;
 Daugavpils 3.vidusskolas 4.a klase;
 Krimuldas vidusskolas 4.a klase;
 Ķekavas vidusskolas 4.b klase;
 Sākumskolas “Taurenītis” 4.klase;
 Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 4.a klase.
Piektdien, 19. maijā, ar skolas direktores Ritas Erdmanes uzmundrinājumiem,
devāmies uz Jelgavu- Zemgales OC. Līdzi mums bija iepriekšējā gadā izcīnītais 3.klašu
Ceļojošais kauss, kas meklēs jaunus īpašniekus. Mūsu vārdi jau tur ir iegravēti.
Finālsacensību dalībniekiem bija jāpierāda sevi gan stafešu sacensībās, gan
zināšanu konkursā par Olimpisko kustību, gan arī aktīvi jāatbalsta savi pedagogi, kuriem
bija nozīmīga loma uzvaras kaldināšanā. Tāpat visas dienas garumā sacensību

dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Zemessardzes ekipējumu, inventāru un
autotransportu.
Nedienas sākās jau ar pirmo stafeti-pazaudējām stafetes kociņu, kad bijām diezgan
labā pozīcijā. Pēc tam vēlreiz izkrita kociņš, kas nozīmēja, ka savā skrējienā esam pēdējie
un arī diez vai augstākā vietā pēc otrā skrējiena. Visiem galvas nokārtas. Gan līdzi
atbraukušie vecāki (Raivo un Nikolas mammas), gan mēs skolotāji centāmies sapurināt,
uzmundrināt, jo tā jau bija tikai pirmā stafete. Galu galā rezultāti jau nebija zināmi. Otrā
stafete ar „Atmiņas” spēles kartiņām. Te viss bija atkarīgs no veiksmes, cik ātri sameklēs
pareizo kartiņu un pēc tam saliks precīzu attēlu. Trešā stafete ar futbola elementiem, kur
mēs varējām būt trešie.
Tālāk zināšanu pārbaude. Jāatbild uz 10 jautājumiem ar atbilžu variantiem. Kaut
kur nokļūdījāmies, bet visumā labi. Rezultāti vēl arvien nav zināmi.
Tad sacensības pedagogiem - lidojošo šķīvīšu mešana apļos uz grīdas. Apļi dažādos
attālumos un arī punktu skaits atšķirīgs. Neriskējām un metām tuvākajā aplī, kur var iegūt
vienu punktu. No pieciem metieniem klases audzinātāja ieguva trīs punktus, es četrus.
Kopā septiņi. Rezultāti nav zināmi un nav ne mazākās nojausmas, kuri esam. Paēduši
pusdienas, ar nepacietību un uztraukumu, gaidījām apbalvošanas ceremoniju, kas sāka ar
6.,5. utt. vietu nosaukšanu. Ar katru nosaukto vietu atviegloti uzelpojām, jo nebijām
pēdējās vietās. Kad mūs nenosauca pie ceturtās vietas, atskanēja jau gaviles. Tas
nozīmēja, ka mēs esam vismaz trešie. Esam otrie! Trešajā vietā Ķekavas vidusskola.
Pirmajā vietā Sākumskola “Taurenītis”.
1.vieta Sākumskolas “Taurenītis” 4.klase – 53 punkti;
2.vieta Krimuldas vidusskolas 4.a klase – 32 punkti;
3.vieta Ķekavas vidusskolas 4.b klase – 31 punkts (labāk veicās stafetēs);
4.vieta Daugavpils 3.vidusskolas 4.a klase – 31 punkts;
5.vieta Ādažu vidusskolas 4.g klase – 24 punkti;
6.vieta Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 4.a klase – 18 punkti;
Mūs apbalvo ar kausu, medaļām un diplomiem, bronzas nozīmītēm. Vēl mēs
iegūstam tiesības piedalīties Jelgavas nakts pusmaratonā 5 km distancē 22. jūlijā. Katram
bērnam un pedagogiem jau iedalīti numuri ar uzrakstītiem vārdiem un uzvārdiem. Paldies
Krimuldas novada domei par transportu, paldies klases audzinātājai Kristīnei Briedei,
Maijai Kaņepei, Sanitai Atarei, Raivja un Nikolas mammām, kas regulāri pavada bērnus uz
sacensībām un visiem vecākiem gan par sagaidīšanu, gan par „īkšķu turēšanu”.

“Sporto visa klase” turpināsies arī 2017./2018.mācību gadā . Projekta ceturtajā
sezonā, kas sāksies šā gada rudenī, iesaistīsies jaunas 112 3.klases no visas Latvijas. Arī
Krimuldas vidusskola iesaistīsies ar 3.a klasi – klases audzinātāja Inese Rupeika, sporta
skolotāja Liza Civiļova. Tas nozīmē, ka projekta 3., 4., 5. un 6.klašu grupās 5 reizes nedēļā
sportos kopumā 235 klases no visas Latvijas jeb gandrīz 6000 dalībnieku.
Aira Kurtiņa, Krimuldas vidusskolas „Sporto visa klase” sporta skolotāja
Bildes var apskatīties šeit http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/jaunumi/fotogalerija/sporto-visa-klase-3-sezonas-finals-641/21980
Nr. : 23,92,105,264,266,267,372-381.

