Oktobris un novembris aizsākās mūsu skolā ar aktivitātēm
Labo darbu veikšanā. Šogad akcijas devīze bija “Ir labi būt
labam!”. Neskatoties uz esošo situāciju, ka 1. - 6.klašu skolēni
mācās klātienē, bet 7.-12. klašu skolēni turpina mācības attālināti, klases rada iespēju realizēt savu
iecerēto! Atkal varam priecāties un būt gandarīti, ka kādam ir sagādāts prieks, palīdzēts un novadā
ir kļuvusi sakoptāka vide. Priecāsimies par klašu paveikto, toleranci un atbildības sajūtu!
2. a klases skolēni oktobra sākumā izveidoja Labo darbu krātuvi, kur katru dienu ikviens
no skolēniem varēja ielikt savu labo darbiņu. 30. oktobrī "vēra" vaļā krātuvi, lai priecātos par
paveikto!
2. b klases skolēni labos darbiņus veica mājās – pārsteidzot vai palīdzot vecākiem,
vecvecākiem, mājas uzkopšanā, rūpēs par mājdzīvniekiem, pieskatot mazākos brāļus vai māsas.
5. b klase sarūpēja galda spēli vēstures apgūšanai un sev klasē, lai pavadītu interesanti
brīvo laiku.
6. b klase uzkopa Bārukalnā skolotāju kapus, kā arī Lāčplēša kapos grāba no jauna
sakritušās lapas. Klase nosūtīja arī dzīvnieku patversmei Jēkabpilī segas.
7. b klase atbalstīja Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekus. Katrs skolēns atnesa
dzīvniekiem barību, rotaļlietas un segas. Gan dzīvnieki, gan skolēni bija priecīgi par paveikto
labo darbu.
8. a klase ziedoja Jēkabpils dzīvnieku patversmei suņu un kaķu barību.
8. b klases Labais darbs pagāja nemanot, draudzīgā un pozitīvā gaisotnē. Klase sakopa
Bārukalna kapos lielās takas starp kapu kopiņām, Lāčplēša kapus, K. Daktera un
M. Brimmerbergas kapu kopiņas.
9.b klases skolēni, pēc nogurdinošas darba nedēļas, pārsteidza savus ģimenes locekļus ar
kādu garšīgu maltīti.
10. klases Vietalvā dzīvojošie jaunieši, tai skaitā Mikuss Krēbss, piedalījās lapu grābšanas
talkā, Samanta Ērgle kopā ar tēti, lai pārtrauktu pļavu pārplūšanu, nojauca bebru izveidoto dambi,
un visa 10. klase kopā ir sarūpējusi suņu un kaķu barību, kas nogādāta Jēkabpils dzīvnieku
patversmē.
Skolotāja Sanita Fjodorova palīdzēja nogādāt Jēkabpils dzīvnieku patversmei skolēnu
sagādātās lietas.

Paldies ikvienam skolēnam, vecākam un skolotājam par paveikto!
Draudzīgas skolas koordinatore Ineta Bicāla

