
Ādažu vidusskola 

Labie darbi 4.c klasē 

Marta Žebeka un Evelīna Āboltiņa 

 Rudenī mēs grābjam lapas gan laukos, 
gan pilsētā. 

 Ar vecāku palīdzību būvējam putnu 
būrus. 

 Kopā ar vecākiem Juglā barojam pīles. 

 Savācam atkritumus pie mājas. 

Robijs Ģederts 

 Es sakopu savu māju un pagalmu. Vēl es 
tētim palīdzēju aizklāt visus garāžas 
pleķus un to pārkārtot. 

Alise Misiņa 

 Noziedoju bērnu klucīšus. 

 Nodevu 3 maisus ar makulatūru. 

 Dzīvnieku patversmei ziedoju ābolus. 

 Atradu mazu kaķēnu šķūnītī un 
nolēmām atdot maniem vecvecākiem. 

Katrīna Landratova  

 Noziedoju dzirdes aparāta iegādei 
naudu. 

 Atdevu pansionātam ievārījumu. 

 Dzīvnieku patversmei ziedoju barību. 

 Uzdāvināju spaini ar plūmēm. 

 Kaķim klaiņotājam iedevu paēst. 

Henrijs Bērziņš 

 Kad mamma bija darbā, sakopu visu 
māju! 

 Parūpējos par kaķi. 

 Es ar mammu kārtojām garāžu un 
nesām visu ārā, tas bija ļoti smagi. Vēl 
palīdzu viņai nest dokumentus un 
pļaut zāli. 

Ojārs Felšus 

 Es cērtu malku. 

 Pieskatu brāli. 

 Palīdzu pļaut zāli. 

Patriks Legzdiņš 

 Es baroju savu suni, tad viņš ir priecīgs! 

Ričards Ļūļa 

 Kārtoju aiz seskiem. 

 Baroju suni un seskus. 

 Taisu brokastis, iznesu miskasti. 

 Kārtoju māju un pļauju zāli. 

Rolands Skraucis 

 Es sakopu savas mājas kāpņu telpu un 
izgatavoju uzlīmes „Nepiemēslot māju! 
„ 

Evija Judina 

 Vakar es sakasīju lapas kaimiņienei. 

 Šodien es pabaroju putniņus. 
 

Madara Fedosejeva 

 Es izglābu kaķēnu, kuru puiši gribēja 
nomest no jumta. 

Evelīna Šaicāne 

 Ziedoju naudu raidījumam „Eņģeļi pār 
Latviju”. 

 Iepriecināju draugu nelaimē. 

 Kad krita plaukts uz mazās Martas, es 
pastūmu viņu malā. 

 Palīdzēju draugam atrast viņa mantas. 



Raimonds Putns un Dāvis Lapa 

 Palīdzēju patversmē suņiem atnest 
ēdienu. 

 Mammai uztaisīju un aiznesu 
brokastis. 

 Esmu paauklējis mazo brālēnu, kamēr 
mamma aizbrauc uz veikalu. 

 Šodien mammai uztaisīju lielu 
pārsteigumu. Cerams, viņa būs 
priecīga. 

 

 

Klases audzinātāja Jeļena Daktiņa 


