
Audzināšanas stunda 

 

Klase: 6c 

Datums: 21.04 

Temats: Mana rakstura īpašība ar ko es lepojos 

 

Ikdienas sarunās mēs bieži dzirdam kādu pieminam raksturu - literatūras stundās tiek 

prasīts noteikt kāda personāža rakstura īpašības, ja bērns kādam pieaugušajam atcērt pretī, 

dzirdam, ka pieaugušie, nogrozot galvu saka: "Tam nu gan ir raksturiņš!", un tad, kad 

sastopamies ar grūtībām, mums nosaka: "Audzini raksturu!" 

Par vārdu "raksturs" pirmie sāka runāt jau sengrieķu filozofi 3. gs. p.m.ē., kad centās 

noteikt īpašības, kas raksturo cilvēku. 

Raksturs ir cilvēka īpašību un paradumu kopums, kas izpaužas viņa rīcībā. 

Raksturs nosaka cilvēka rīcību, uzvedību un izturēšanos. 

Vienkāršoti skaidrojot: Raksturs = personība/temperaments + 

audzināšana/apkārtējā vide. 

Pirmās cilvēka rakstura iezīmes veidojas jau agrā bērnībā - 1 gada vecumā, un tālākā 

cilvēka attīstības laikā attīstās un veidojās arī viņa raksturs. Pilnībā raksturu mainīt nav 

iespējams, taču katrs var mainīt vai pilnveidot savas rakstura izpausmes. 

6c klases skolēniem bija uzdevums izvēlēties 1 savu rakstura īpašību ar kuru 

viņs/viņa lepjas un paskaidrot kāpēc. 

 



 

Dāvis lepojas ar to, ka vina rakstura īpašība ir būt jaukam. Dāvis uzskata, ka šī 

rakstura īpašība ir vissvarīgakā, jo tā palīdz saglabāt attiecības 

 

 

Rebeka uzskata, ka viņas rakstura īpašība ar ko viņa lepojas ir centīgums. Jo Rebeka 

zina, ka centīgums atmaksājas un tas palīdz mācības. 

 

 

Ģirts, savukārt, lepojas ar to, ka ir mērķtiecīgs. Girtam ir savi mērķi gan mācībās, 

gan ikdienas nodarbēs un viņš zina kā tos sasniegs. 

 



 

Melānija lepojas ar to, ka ir centīga. Viņa uzskata, ka ikvienu darbu var izdarīt labāk 

un viņa cenšas izdarīt visu maksimali labi. 

 

 

Miķelis uzskata, ka viņa rakstura īpašība ar ko viņš lepojas ir slinkums. Jo Miķelis 

domā, ka ir veselīgi dažreiz šo to noslinkot. 

 

 

Daniels uzskata, ka viņa rakstura īpašība ar ko viņš lepojas ir godīgums. Daniels būs 

tas cilvēks, kurš vienmēr teiks taisnību, lai arī kāds būs rezultāts. 

 



 

Rasa lepojas ar savu rakstura īpašību – nepakļāvību. Viņa sevi uzskata par cilvēku, 

kurš domās, teiks un darīs kā pats uzskata par pareizu.  

 

 

Beāte sevi uzskata par centīgu un tā ir viņas rakstura īpašība ar ko viņa lepojas, jo 

Beāte uzskata, ka ar centīgumu var panākt visu. 

 

 

 

Marta lepojas ar savu raktura īpašību – uzticību. Viņa sevi uzskata par labu 

draudzeni un cilvēku, jo Martai var uzticēt noslēpumus.  

 



 

Māris par savu rakstura īpašību ar ko lepoties uzskata īgnumu. Jo tas viņam palīdzot 

dažreiz palikt malā un neiesaistīties problēmās.  

 

 

Laura lepojas ar to, ka ir ziņkārīga, jo tas viņai palīdz mācībās.  

 

 

Gatis uzskata, ka viņa rakstura īpašība ar ko viņš lepojas ir mērenība. Jo Gatim patīk 

ne par daudz, ne par maz.  



 

Markuss lepojas ar to, ka ir enerģisks. Tas viņam palīdz gan mācībās, gan pēc skolas 

aktivitātēs.  

 

 

Roberta lepojas ar to, ka ir izpalīdzīga. Roberta būs tā, kura palīdzēs jebkura 

situācijā. 

 

 

Rihards lepojas ar to, ka viņš ir īsts nemiera gars. Kā uzskata pats Rihards, ne 

vienmēr tas palīdz, bet viņs noteikti lepojas, ka vienmēr var būt enerģisks. 

 



 

Marta lepojas, ka ir emocionāla. Viņa var vienā mirklī no saldiem smiekliem 

pārvērsties zvērīgās dusmās. 

 

 

Gustavs lepojas, ka viņa rakstura īpašība ir gudrība. Gustavs var viegli orientēties 

jaunā informācijā un atrast sev vajadzīgo. 

 

 

Anna lepojas ar to, ka ir čakla. Kā Anna domā, ka čaklums ir tā rakstura īpašība, 

kura var palīdzēt ikvienā situācijā un citi cilveki to atcerēsies. 

 

 



 

Arī Skolotāja dalījās ar savu rakstura īpašību ar ko lepojas. Un tas ir pozitīvisms. Jo 

lkatra situācijā ir jātarod labais un to ir jādalās! 

 

 

Atgriezeniskā saite: 

 6c klases skolēni iepazinās ar dažādām cilvēkam piemītošām rakstura īpašībām. Un no 

daudzajām izvēlējās savu – ar ko viņi lepojas. Kā arī izteica savu viedokli, kāpēc šī rakstura 

īpašība ir tā ar ko lepoties.  

 Skolēni arī atzina, ka šāda veida nodarbība bija interesanta un varēja arī labāk sevi 

iepazīt.  

 

 

 

 

 


