
 

 

Mēs lieliski pastrādājām un apguvām dažādus darbiņus! 

   Aizkarukles novada vidusskolas 3.a klases skolēni, kopā ar savu skolotāju, devās uz Aizkraukles pagastu, 
“Priediņām”, kur saimnieko Jānis Bogdanovs. “Priediņu” saimnieks bija sarūpējis mums interesantu veidu , 
kā nokļūt uz lauku, kurā stiepās, garu garās burkānu vagas. Lai skolēniem darbs ritētu interesantāk, tika 
meklēts arī smagāķais burkāns. To ,pēc tam lika uz svariem un svēra. Smagākā burkāna atradējs tika pie 
saldumu pārsteiguma balvas.Izmēģinājām arī citus lauku darbus: vācām gurķus un tomātus, stŗādājām pie 
sīpoliem.Liels paldies gribam teikt “Priediņu” mājas saimniekam, par iespēju iepazīt lauku darbus 
,vizināties ar traktoru, un mieloties ar saldumiem. 

 Saulainā oktobra dienā,  pēc skolas , 3.m klases skolēni,kopā ar skolotāju Irinu Seļezņovu, devas uz 
Dmitrijas Saļas ģimenes lauku mājām, lai palīdzētu mūsu draudzenei Nellijai un viņas vecākiem novākt 
ābolu un biešu ražu. Vēlāk tika arī grābtas  lapas un savākta zāle trušiem. Skolēni čakli pastrādāja . Bija 
atļauts arī paspēlēties ar trušiem. Saimnieki mūs pacienāja ar tēju un konfektēm, ar arbūzu un meloni, kas 
tika izrauta no dārza.   

           Labo darbu”  akcijas laikā Aizkraukles novada vidusskolas 4.b klases skolēni, kopā as skolotāju Rutu 
Molotkovsku devās uz Seces pagasta “Omračiem” pie Andras Simanovas un Ingus Zālīša, lai bioloģiski 
sertificētajā cidoniju laukā vāktu ražu un vairāk uzzinātu par latviešu citronu- cidoniju, un dažs labs arī 
pirmo reizi to nogaršotu. 

Bērni sadalījās komandās, lai noskaidrotu, cik daudz spēj salasīt, katrai komandai bija savas kastes.Tas 
likās interesanti un aizraujoši. Visi strādāja čakli un draudzīgi. Kastes ātri pildījās ar cidonijām. 

Kā paši bērni saka, laiks paskrēja ātri, un bija ļoti jauki būt visiem kopā un padarīt labu darbu. 

-Paldies čaklajiem rūķīšiem!- bija Andras Simanovas vārdi. 

Noslēgumā visi dzēra saimnieku uzvārītās, pašu audzētās tējas, arī cidoniju tēju un mielojās ar ugunskurā 
ceptajām desiņām. 

Brīnišķīgi tika pavadīta skaista rudens diena ar gandarījumu sirdī par padarīto. 

4.B klases skolēni, audzinātāja un vecāki saka paldies “Omraču” saimniekiem Andrai Simanovai un Ingus 
Zālītim par uzņemšanu savā saimniecībā, par diplomiem , ko bērni  saņēma nākošajā dienā un 
neparastajām balvām. Noslēgumā visi dzēra saimnieku uzvārītās, pašu audzētās tējas, arī cidoniju tēju un 
mielojās ar ugunskurā ceptajām desiņām. 

                             Aizkraukles novada vsk. Sākumskolas MJ vad.Ligita Veļčinska. 

  



 

 

  

 

 


