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Radošā aktivitāte- “Visi kopā mēs to varam! “  LABIE DARBI. 

 

Ik dienu mēs veicam kādu labu darbu, kas iepriecina citus un sevi pašu. Jo dzīvojam ar moto “ Jo vairāk 
Tu būsi gatavs labu dot, jo vairāk labā saņemsi pretī.” 

Priecājāmies, kad uzzinājām, ka projektā “Sporto visa klase” viena no aktivitātēm ir mūsu labie darbi. 
Rudenī devāmies uz lauku sētu. Saimnieki sākumā iepazīstināja ar plašo saimniecību un tās 
iemītniekiem – vistām, gaiļiem, tītariem, paipalām, pērļvistiņām, trušiem, govīm. Trušiem bija 
pienācis pusdienlaiks, mēs tos gardi pamielojām ar līdzpaņemtajiem burkāniem, kāpostiem un 
maizīti. Cik truši bija mīlīgi! Mēs tos arī drīkstējām paglaudīt un samīļot. Lauku sētā arī ir plašs 
ābeļdārzs. Mēs visi kopā lasījām ābolus. Pat caur cimdiem sajutām oktobra dzestrumu. Saimnieks 
salasītos ābolus bēra īpašā mašīnā, kura tos sasmalcināja. Pēc smalcināšanas no aparāta iztecēja 
ābolu sula. Tā bija tik ļoti garšīga! Diena bija tik aizraujoša un jauniem iespaidiem pilna! Saimnieki 
mūs uzaicināja uz jauniem darbiem. Dosimies turp maijā.  



                     Lauku sētā 



Mums ne tikai patīk sportot. Vēl mēs esam labi dziedātāji, naski dejotāji un flautas spēlētāji. Tādēļ 
radās doma sagatavot koncertu un iepriecināt vecos un vientuļos ļaudis mūsu kaimiņu novadā – 
Skrīveru aprūpes centrā. 2. martā mēs devāmies ciemos. Pirms braukšanas visi rūpīgi 
gatavojāmies koncertam – sarūpējām skaistus eņģeļus pilnus mīlestības, mācījāmies uzstāties, 
atkārtojām dziesmas, dejas un flautas skaņdarbus, mācījāmies dzejoļus, gatavojām cienastus.  

Kad visu bijām sagatavojuši, bija laiks doties ceļā. Bijām ļoti satraukti. Kā būs? Bet viss ritēja ļoti labi. 
Mūs ļoti gaidīja. Ar dažiem ļaudīm uzsākām interesantas sarunas. Izrādījās viņi daudz zina par 
mūsu pilsētu Aizkraukli, kas agrāk bijusi Stučka. Tas bija izzinoši! Visi bija sanākuši un mēs varējām 
sākt koncertu -  dziedājām, dejojām, spēlējām flautas un skaitījām katrs savu dzejoli. Pilnīgi 
neviens nesēdēja malā. Tas bija vislabākais, ka iesaistījās visi. Aprūpes centra vecie ļaudis ļoti 
uzmanīgi klausījās priekšnesumus, veltīja mums ilgus aplausus. Kad koncerts bija beidzies, mēs 
dāvinājām eņģeļus un sarūpētos našķus. Mēs padarījām viņu ikdienu košāku un priecīgāku. Pār 
viņu vaigiem ritēja prieka asaras, veco cilvēku smaidi bija silti un mīļi. Noslēgumā visi dziedājām 
dziesmu “Lai Tevi sargā Dievs! “.  

Mums ļoti patika mūsu Labais darbs, jo varējām iepriecināt un darīt labu. Lai vairojas labestība! 

         Labais darbs - koncerts ‘”Atvadas no ziemas” Skrīveru aprūpes centrā “Ziedugravas”. 



 Gatavojam skaistos eņģeļus. 



Koncerts var sākties! 



Video 

Dziesma koncerta ieskaņā . 



      Sākas stāsts par Piparkūku pilsētu, tās iemītniekiem un notikumiem. 

Video 



Muzikālais stāsts turpinās tālāk……. 



Rit jautrais Piparkūku pilsētas dancis. 

Video 



Skan maigās flautas skaņas. 

Video 



Dziesma visām sirsniņām “Lai Tevi sargā Dievs! “ . 

Video 



           un  pār zemi pārlaidās eņģeļi………. 



Sargeņģeļi……….no sirsniņas sirsniņā. 



Acīs mirdz prieks, sirsniņā - labestība……….. 



Godini vecu cilvēku!   



  Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju -kopā uzdziedam……….. 

Video 



Uz redzēšanos! Līdz nākamajai reizei! 



Paldies visiem! 



�  Mūzikas skolotājai Antrai Zīlītei par muzikālo sagatavošanu, 
�  Deju skolotājai Gitai Skudrai par raito deju soli, 
�  3.a klases draugiem un viņu klases audzinātājai Agitai Auziņai par atbalstu un  izpalīdzību, 
�  Sporta skolotājam Mārtiņam Holstam par video un bilžu tapšanu, 
�  Skolas administrācijai par atbalstu, 
�  Skolēnu vecākiem un vecvecākiem par rūpēm un atbalstu, 
�  Šoferītim Jānim par izvizināšanu,  
�  Skolas kancelejas pārzinei ( arī biškopei) Guntai Otto par saldo dāvaniņu  
      vecļaudīm, 
�  Skrīveru aprūpes centram “Ziedugravas” par laipno uzņemšanu. 
                                                                              PALDIES PAR UZMANĪBU! 
18.04.2017. 

              3. B klase un klases audzinātāja Ilva Ozola saka   PALDIES! 


