
Labo darbu
nedēļa 2021

 
04. - 10.10.21.



Mēs uzkopām skolas
apkārtni.

Mēs palīdzējām vecākiem
mājas darbos.

Mēs rūpējāmies par
dzīvniekiem.

Mēs teicām viens otram
labus vārdus un atbalstījām.

Mūsu skolas saime
Labo darbu nedēļā
piedalās jau
vairākus gadus!



Ieskaties, kā
mums veicās!

Protams, ka visus labos darbus
fotogrāfijās nav iespējams ietvert!
Mēs turpināsim katru dienu, jo labie
darbi nav veicami tikai vienu nedēļu
gadā!



1.a klase un skolotāja
Baiba Sebre

Nedēļa bez konfliktiem jeb savstarpējo
attiecību nedēļa, palīdzība ikdienas

pienākumos!
 

1. a klase ar skolotāju Labo darbu nedēļā
veica ikdienas labos darbus, kas varētu kādu
iepriecināt, atvieglot pienākumus, palutināt!
Skolēni noslēgumā zīmēja savu labo darbu

plakātu. Tika sarūpēti arī zaļie telpaugi klases
telpai un gaitenim.



1.c klase un skolotāja
Sanita Pavāre

Zaļās labo darbu rociņas!
 

1.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju ikdienā
piedomāja pie labo darbu veikšanas, palīdzot cits citam,

skolotājai un vecākiem mājās. Tika sarūpēti zaļie telpaugi
klases telpai un skolas gaitenim, kā arī veidoti īpaši šo augu

puķupodi!



2. b klase un skolotāja
Baiba Šingireja

Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks!
 

2.b klase šonedēļ paspēja izlolot 3 labo darbu
projektiņus gan savu, gan skolas saimes priekam!
Rudens krāsas iedvesmo! Iedvesmojies arī Tu, un

iedvesmo citus! Izveidojām savu rudens mandalu, ar
kuru priecējām citus skolēnus un skolas darbiniekus.

Iepriecinājām sevi un citus, rūpējoties par savas klases
telpas un 3.stāva gaiteņa iedzīvināšanu ar zaļajiem
augiem.Iepriecinām skolas darbiniekus un paši sevi,

cildinot lepnumu par savu skolu - izveidojām
magnētiņus ar skolas simboliku!





3.a klase un skolotāja
Jekaterina Mikiševa

Zoo Zīļuks - palīdzība ozolzīļu sagādāšanā dzīvniekiem
 

3.a klase kopā ar vecākiem uz skolotāju atsaucās Rīgas
Zoodārza aicinājumam un lasīja ozolzīles, lai nodrošinātu

dažādus dzīvniekus un kukaiņus ar tiem nepieciešamo
papildbarību ziemas sezonā. 



Tas vēl nav viss!
Skaties tālāk!

Vai Tu ikdienā piedomā pie labiem vārdiem, labiem darbiem un
labām domām?



3.b klase un skolotāja Vita
Lagzdiņa

Labie darbi manās mājās - palīdzība tuviniekiem
ikdienas darbos, klases biedru iepriecināšana.

 
3.B klase Labo darbu nedēļā iepriecināja gan viens otru,

gan ģimenes locekļus. Darbiņi bija visdažādākie - no
saldiem našķiem līdz dažādiem rokdarbu darbiņiem,

vēlējumiem klasesbiedriem. Nedēļu noslēdzām ar
sarunām par to, ka mums ikvienam pieder iespēja

izvēlēties nākamajā brīdī būt labākam nekā šodien/šobrīd.
Visi ilgojas pēc siltuma, kas nāk no domām, labsirdības,
labiem un krietniem darbiem un vārdiem. Vēlējām to dot

un saņemt! Kā sauc - tā atskan.



3.c klase un skolotāja
Laimdota Lāce

Mazi zaļi pirkstiņi jeb 4. stāva gaiteņa
apzaļumošana.

 
Rūpes par skolas vidi, zināšanas par augiem, labie

darbi daloties ar citiem tajā, kas man ir!
Sagādājām zaļos telpaugus, kurus izvietojām 4.

stāva gaitenī!



Zīļu lasīšanas talka zoodārza iemītniekiem,
dzīvnieku patversmes ULUBELE apmeklējums

 
Palīdzējām apkārtnes sētniekiem tikt galā ar

rudens veltēm - zīlēm, kā arī sagādājām 215 kg.
gardumu Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza

iemītniekiem! Pats galvenais - pavadījām laiku
kopā smieklos, sarunās un priekā gan klase, gan

ar ģimeni zīles lasot. Sarūpējām ziedojumus
dzīvnieku patversmes Ulubele iemītniekiem,

apciemojām tos!

4.a klase un skolotāja Elīna
Skuja



Ziedojums dzīvnieku patversmei Ulubele
 

Labo darbu nedēļu iesākām ar dalību Cilvēcības
stundā, dzīvnieku patversmē Ulubele. Braucot

uz turieni sagādājām dāvaniņas - dzīvnieku
barību un arī naudiņu ziedojumiem. Iepazinām
šo vietu, mācījāmies par labestību un atbildību.

4.b klase un skolotāja Inese
Dāboliņa



Lapu grābšanas talka Uzvaras parkā
 

"Labo darbu nedēļā 2021" 5.b klase nobalsoja
par došanos pie mūsu skolas sadarbības

partnera "Rīgas meži" Pārdaugavas nodaļas, lai
palīdzētu parka darbiniekiem lapu savākšanas

darbos. 08.10. devāmies uz parku, satikāmies ar
nodaļas galveno darbinieci Dainu Freimani,

saņēmām darba rīkus un devāmies darboties. Kā
mums veicās var redzēt foto attēlos. Lieliski

pavadīts laiks svaigā gaisā, visiem kopā, sakopta
teritorija un sarunas par un ap darbu!

5.b klase un skolotāja Iveta
Gūtmane





Dāvana mazajiem draugiem - atmiņu spēles
veidošana!

 
 

9. klases skolēni veidoja atmiņas spēles par
dzīvniekiem. Tapa 4 komplekti, bet tos var
sadalīt vēl daļās, jo sākumā varētu būt par

sarežģītu ar visām kartiņām. Uz kartiņām ir ne
tikai foto, bet arī dzīvnieka nosaukums. Spēles

domātas 1. - 2. klašu skolēniem brīvajiem
brīžiem, bet cerams, ka mūsu skolas radošie

skolotāji tās varēs izmantot arī mācību procesā.

9. klase un skolotāja Inese
Venckus



Lapu grābšanas talka skolas pagalmā
 

Skolēnu pašpārvaldes skolēni Labo darbu nedēļā
nāca klajā ar iniciatīvu grābt lapas mūsu skolas

skaistajā pagalmā. Izmantojot lietderīgi laiku
pusdienu starpbrīžos, palīdzēja arī 6.a, 6.b un

7.b klase! 

Skolēnu pašpārvalde un
skolotājas Dace Šetlere,
Biruta Sniķere un Inese

Dāboliņa







Paldies, ka veltīji
savu laiku!

Labais vairo labo!


