
 Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi    

 

   Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases 
skolēni, cītīgi darbojamies projektā “Sporto visa klase”. Mēs 
sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta stundas, divas 
papildus nodarbības un, protams, vienu reizi nedēļā apmeklējam 

Krimuldas vidusskolas peldbaseinu. Projektā svarīgs ir ne tikai sports, bet arī sasniegumi mācībās 
un  mūsu prasme sadarboties, veicot kādu labu darbu. Tāpēc nolēmām, ka sportošanā jāiesaista arī 
citi. 

   Tā 26.janvārī mēs kopā ar  audzinātāju un sporta skolotāju Gintu Lenšu devāmies veikt Labo 
Darbu uz Limbažu 2.pirmskolas izglītības iestādi “Kāpēcītis”, lai sagādātu ziemotu prieku un novadītu 
Sniega dienu divām vecākajām grupiņām “Saulstariņiem” un “Bitītēm”.  Kāpēc devāmies tieši uz 
“Kāpēcīti”? Tāpēc, ka tur tagad strādā mūsu bijušais sporta skolotājs Jānis Bumburs.  

   Kaut arī laika apstākļi mūs pievīla un sniega bija maz, ne mēs, ne bērnudārznieki no slapjā sniega 
nenobijāmies un visu paveicām azartiski un ar lielu prieku. Bijām sagatavojuši 8 dažādas atrakcijas:  

• sniegavīra “celšanu” no sporta rīkiem,  
• piku mešanu mērķī,  
• “vilcieniņu”, 
• malkas vešanu ar ragaviņām, 
• hokeja ripas vadīšanu, 
• sniega rakšanu, 
• lēkšanu un cilpošanu, 
• pasta sūtīšanu. 

  Skolēni katrai sporta aktivitātei sagatavoja arī nelielu stāstiņu, lai mazos sportistus vairāk 
ieinteresētu darboties.  

   Kad mazie sportisti visu bija veikuši, teicām lielu paldies viņiem par izturību, veiklību un 
pasniedzām nelielu dāvaniņu un diplomus, kā lieliskākajiem Sniega dienas dalībniekiem.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Par šo jauko pasākumu varat izlasīt arī Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada 
laikrakstā “Auseklis” Nr.15 (2018.g.6.februārī). 

*** 

  5.decembrī 3.a klases skolēni veica nākošo labo darbu – novadīja vingrošanas nodarbību 
senioriem. Limbažu pensionāru biedrības seniori pulcējās Limbažu novada pašvaldības 
lielajā zālē uz savu kārtējo sanāksmi.  

   Sanāksmes noslēgumā iepriecinājām pensionārus ar priekšnesumu – nodejojām “Tiroliešu 
puišu deju”. Pēc priekšnesuma aicinājām seniorus izvingroties – veikt dažādus roku, kāju, 
muguras un locītavu vingrinājumus.  
   Katrs skolnieks bija sagatavojis vienu vingrinājumu un to demonstrēja senioriem. 
Pakāpeniski iekustinājām un iesildījām visas locītavas un muskuļu grupas. Sākām ar 
rokām, galvu, pleciem, kaklu, krūtīm, muguru, iegurni, ceļiem un pēdām. 
   Šādi vingrojumi senioriem uzlabo asinsrites, elpošanas un gremošanas orgānu darbību, 
uzlabo locītavu kustīgumu, attīsta koordināciju un līdzsvaru, uzlabo stāju un dod labu 
garastāvokli.  
   Aicinājām seniorus šos vingrojumus atcerēties un vingrot, kad pie televizora ekrāniem 
sekos līdz  XXIII ziemas olimpiskajām spēlēm, tādējādi atbalstot mūsu olimpiešus.  
   Pensionāri ar lielu azartu veica vingrojumus. Pensionāru biedrības vadītāja Anna Branka 
teica mums lielu paldies (saņēmām arī saldumus) par šādu izkustēšanos. Citi pensionāri 
izsacīja vēlmi vēl kādreiz rīkot šādas aktivitātes.  
   Jau atvadoties, skolēni pensionāriem  vēl  iemācīja  kustīgu dziesmiņu angļu valodā par 
banānu mizošanu.   



    
 

 

  
 



 
 

 
 

 



 

 
 



 
 

 
Arī par šo jauko pasākumu varat izlasīt arī Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas 
novada laikrakstā “Auseklis” Nr.17 (2018.g.9.februārī). 

 
Limbažu sākumskolas 

3.a klases skolēnu vārdā skolotāja Sandra Ozoliņa. 

	


