
Labs darbiņš, kas labi padarīts!  

Paralēli citām aktivitātēm, oktobrī mūsu skolā skolēni un viņu audzinātāji veica 

dažādus “LABOS DARBUS”. Ar “Labo darbu” aktivitātēm mēs saprotam, cik patīkama ir sajūta 

par sniegto palīdzību, cita iepriecināšanu vai saņemtu PALDIES par labi padarīto darbu. Tas mums 

neprasa daudz, bet kādam sniedz būtisku atbalstu, iepriecinošu sajūtu un māca būt iecietīgiem un 

laipniem pret apkārt esošo sabiedrību. Patiess prieks, ka skolēni prot ne tikai saņemt, bet arī citiem ar 

labu atdarīt! Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku 

- gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts! 

  1.b klase  rūpējās par tīrību un kārtību savā klasē, un palīdzot vecākiem mājas darbiņos. 

 2.a klases skolēni kopā ar klases vecākiem sarūpēja cienastu - ābolus, pīrāgus un gaļas 

izstrādājumus un labo darbu mēnesī aizgāja ciemos uz Pļaviņu sociālās aprūpes centru. Bērni bija 

priecīgi par paveikto un audzinātāja Inga Baginska priecājas par vecāku atbalstu. Bērni ir pieraduši 

ņemt, bet nu iemācījās otram dot. 

 3.b klasē no 14.oktobra līdz 18.oktobrim katrs klases skolēns un arī audzinātājs, izlozēja kādu 

klases biedru, kuram nedēļas garumā darīja kaut ko labu (teica vairāk labus vārdus, palīdzēja, 

palutināja ar našķiem u.c.). Laba darītāju neviens nezināja, tikai varēja izjust. Pēdējā dienā visi 

atklāja, kuram skolēnam bija vairāk darījuši labu. Skolēni atzina, ka patīkami bija ne tikai saņemt 

labas sajūtas, bet dot arī citam. 

 5.b klase sagrāba lapas pie Pasaules karā kritušo piemiņas akmens Pļaviņās.  

 Pieci 7.a klases skolēni veica uzkopšanas darbus savam klases kabinetam. Skolēni slaucīja 

putekļus, tīrīja nost košļājamās gumijas un citas pielīmētās lietas, piebāztos papīrus, mazgāja solus 

un krēslus.  

 7.b klase ar savu labo darbu iepriecināja pagarinātās dienas grupas skolēnus, sagādājot galda 

spēles, grāmatas, zīmēšanas piederumus un LEGO klucīšus. Pēc mājas darbu izpildīšanas, 

sākumskolas skolēni varēs interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

 Savukārt, 1.a klases skolēni un audzinātāja Ilze Stikāne sagatavoja 7.b klases skolēniem skaistas 

un jaukas PALDIES kartītes.  

 8.a klases skolēni  mācās  labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, 

cik skaista būtu šī pasaule! Skolēni pārsteidza skolas skolotājus ar ābolu grozu, jo gribēja redzēt 

pozitīvu pārsteigumu un smaidus. Viņiem izdevās! 

 8.b klase nolēma izmazgāt 3.stāva logus kabinetiem un gaitenim, parādot attieksmi, ka viņiem ir 

svarīga skolas sakopta vide un rezultātā gandarījums pašiem par paveikto. Darbs bija tik interesants, 

ka 9.b klases skolēns Vilmārs Apolons arī pievienojās savas klases logu tīrīšanā.   

 9.a klase palīdzēja viens otram un centās palīdzēt apkārtējiem - palīdzēja vecvecākiem, 

daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem un sakopa savu apkārtni - grāba lapas, lasīja atkritumus un šķiroja 

tos. 

 Paldies ikvienam skolēnam, vecākam un skolotājam par paveikto! 

Arī novembra un decembra mēnesis kustība “Draudzīga skola” pievērsīsies līdzcietības un 

laipnības aktualizēšanai mūsu skolā, aicinot iesaistīties akcijā “Dāvā brīnumu citiem”. 
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