
Mēs, Bebru pamatskolas „Sporto visa klase”, radošā aktivitāte „Visi kopā mēs 
to varam” uzaicinājām ciemos draugus no Aizkraukles novada vidusskolas. 
Iepazīstinājām viņus ar savu skolu, tradīcijām, dzīvi mūsu mazajā skolā. Sarīkojām 
draudzības stafetes un „Tautas bumbu”. Ieguvām jaunus draugus un jaukas emocijas. 
Noslēgumā cienājāmies ar garšīgiem saldumiem. 

 
Bebru pamatskolas 3.klases skolēnu iespaidi par pasākumu 
 
Tīna Cīrule 
„Man ļoti patika. Un man patika stafetes, bet visvairāk patika Tautas bumba. Bet man 
nepatika tas, ka viena meitene pārkāpa pāri līnijai. Bet tā viss bija forši. Sākumā biju 
satraukta, bet viss labi sanāca”. 
 
Edvards Mozga 
„Man ļoti patika, ka aizkrauklieši atbrauca pie mums un sportoja kopā ar mums.” 
 
Agija Vērdiņa 
„Bija ļoti jauki. Es gribu, lai turpinās vēl šis „Sporto visa klase. Bet man arī nepatika, 
ka es kritu. Bet viss bija forši”. 
 
Agija Leķe 
„Es dabūju jaunu draudzeni, kuru sauc Kristīne. Viņa man padeva bumbu daudzreiz. 
Man patika meitenes no Aizkraukles un man patīk „Sporto visa klase” un piedalīties 
sacensībās.” 
 
 Sanita Priļepiševa 
„Man patika, ka viņi piedalījās. Man nepatika, ka viņi meta ar abām rokām. Bet man 
bija priekš, ka viņi piedalījās”. 
 
Keisija Vidiņa 
„Bija ļoti forši, iepazinu jaunus draugus. Sadraudzējos ar treneri un kļuvām draugiem. 
Ieguvām pieredzi. Vēlētos turpināt šo projektu. Man ļoti patika pēdējā spēle, kur 
meitenēm jāizsit meitenes un puišiem puiši”. 
 
Viktorija Daube 
„Aizkraukles bērni bija forši, jauki, viņi patika. Es vēlos aizbraukt pie viņiem, vai nu, 
lai viņi atbrauc pie mums. Es vēlos būt draudzīga. Es arī vēlos, lai viņi ar mums 
piedalās „Sporto visa klase”, jo viņi ir spēcīgi un ātri kā mēs.” 
 
Evelīna Šlesere 
„Man patika, jo vismaz mums bija komandas vienādas un skaits un daži bija ļoti 
stipri. Bet beigu beigās uzvarēja draudzība” 
 
Daniels 
„Man patika stafetes un tautas bumba. Es gribu vēl ar viņiem spēlēt”. 
 
Līva Rūne 
„Man patīk stafetes. Man nepatika nemaz, ka viņi meta tautas bumbā ar abām rokām. 
Man patika otra jaunā tautas bumba”. 
 
Dženija 
„Es apslimu un vairāk nekā nezinu L „ 
 



 


