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Mēs, Riebiņu vidusskolas 5.klases skolēni un audzinātāja, šajā mācību gadā projekta  “Sporto visa 
klase” ietvaros  nolēmām izdarīt labu darbu ar devīzi  “Kokam otru elpu!”. Tā kā mūsu skola jau 9 
gadus ir Ekoskola un pie skolas plīvo to apliecinošais zaļais karogs, tad arī mēs vēlējāmies pierādīt, 
ka esam ne tikai sportiska, azartiska, bet arī videi draudzīga klase. Pirmais mūsu  labais darbs bija 
veltīts Latvijas simtgadei  - skolas darbnīcā ar laipnu mājturības skolotāja atļauju un viņa 
uzraudzībā no koka izgatavojām Latvijas kontūras.  

 

 
Apraksts  

+ fotoVēlāk katrs klases skolēns to izrotāja ar dažādiem dabas materiāliem vai viņam pieejamajiem 
un tīkamākajiem rotājumu elementiem. Šos pašu darinātos brīnumskaistos darbiņus (mums ne 
tikai pašiem tā šķiet, bet to ir apliecinājuši ar atzinīgiem vārdiem arī citi!)  izvietojām savā klasē pie 
jau iepriekš piestiprināta ozolkoka paneļa. Tādējādi ar minimāliem līdzekļiem, bet lielākoties ar 
savu pacietīgo un mērķtiecīgo darbu esam labiekārtojuši, izdaiļojuši patriotiskā noskaņā savu klasi. 
Labs darbiņš, kas labi padarīts!  
  

Izglītības iestāde un klase  : Riebiņu vidusskola 5.klase 
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Bet ar to viss nebeidzās, jo bijām iegājuši azartā! Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
mūsu skolas Ekoskolas dalībnieki aicināja visu skolas saimi izrādīt cieņu mūsu 
dabas skaistulei – eglei. Uzplaiksnīja atziņa, ka ne vienmēr uz svētkiem ir  
jānocērt eglīte, bet varam taču būt radoši un izdomāt savu “eglīti”. Mums 
divreiz tas nebija jāatgādina, jo bija padomā savs risinājums, un, kā saka,  domāts – darīts. 
Steidzāmies gūt atbalstu un praktisku padomu pie sava mājturības skolotāja, ko arī saņēmām. Viņa 
vadībā vairāku dienu un stundu garumā tapa vēl viens brīnumjauks mūsu kopdarbs – egle no koka. 
Mēs priecājāmies, ka mūsu darbiņa tapšanu atbalstīja arī vairāki citi skolasbiedri. Tā iesaistījām 
savā nodarbē arī citus! 

 
Ziemassvētku brīnuma iedvesmoti, gatavojoties skolas pasākuma “Baltais rīts” mājasdarbam, 
nolēmām labo darbu tradīciju nelauzt un palikt uzticīgi devīzei  “Kokam otru elpu!”, proti, 
priekšnesuma laikā  izmantot pašu gatavotus svečturīšus - sveču paliktnīšus estētiskos un gluži 
praktiskos drošības nolūkos. Tas bija ne tikai skaisti kopējās noskaņas „iekrāsošanai, 
iegaismošanai”, bet īpaši patīkami arī mums pašiem – jo tur bija ieguldīts mūsu pašu darbs, 
enerģija un mīlestība. Un tā tapa mūsu jau trešais labais darbs.  

 
Taču esam nolēmuši neapstāties, un padomā jau nākošais labais darbiņš ... no koka, jo tuvojas vēl 
vieni tradicionālie un sirsnīgi reliģiskie svētki – Lieldienas. Jautāsiet - kas tas būs?-, bet lai tas  
šobrīd paliek kā neliela intriga – noslēpums un pārsteigums! Tas atklāsies jau pavisam drīz! 
Lūk tā – domājot kopā un zaļi, darot un dzīvojot zaļi visai klasei kopā, mēs darām un vēl darīsim 
daudzus labus darbus! Mēs gribam iedvesmot arī citus! 

Riebiņu vidusskolas 5.klase un audzinātāja 


