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        Sakārtoja klasi un palīdzēja apkopējai 
nomazgāt sienas koridorā. Sakārtoja savu 
istabu. Aizdeva Ričam otiņu. Darīja visu, ko 
mamma  teica. Ar putekļu sūcēju izsūca gan 
savu, gan datoristabu.  Baznīcā  labi uzvedās. 
Kopā ar brāli sakārtoja  savas istabas un 
palīdzēja mammai gatavot lazanju. Kopā ar 
klasesbiedriem sakārtoja klasi. 

Nedēļas laikā Justs:  



 

Sakārtoja klasi un palīdzēja apkopējai 
nomazgāt sienas koridorā. Palīdzēja mammai 
gatavot vakariņas. Aizdeva Līnai pildspalvu. 
Sakārtoja omes istabu, ko paši savandīja. Pēc 
vakariņām nomazgāja savus traukus. 

Nedēļas laikā Oskars:  



Nedēļas laikā Gustavs : 

 

 

Palīdzēja mammai sakārtot drēbes.  2 reizes 
gatavoja  ēst un nomazgāja traukus. Svētdien 
tētim palīdzēja celt māju. 

 

Nedēļas laikā Daniels : 

Sakārtoja savu istabu. Sakārtoja mājās lejas 
stāvu. 2 reizes saklāja savu gultu. Palīdzēja 
mammai cept pankūkas. Kopā ar klasesbiedriem 
sakārtoja klasi. 

 



Nedēļas laikā Alise : 

 

 

Sakārtoja  augšas stāva istabu. Palīdzēja 
mākslas skolotājai nomazgāt tukšos traukus un 
spaiņus. Mājās novāca galdu pēc vakariņām un 
nomazgāja traukus.  

 

Nedēļas laikā Dankans : 

Sakārtoja māju un sagatavoja ēst. Klausīja 
vecākus. Kopā ar klasesbiedriem sakārtoja klasi. 



Nedēļas laikā Līna: 

 

 

 

 

Izņēma traukus no trauku mazgājamās 
mašīnas. Vakaros un brīvdienās pieskatīja mazo 
māsu. Labi strādāja mākslas stundā. Palīdzēja 
vecmammai noslaucīt traukus. Kopā ar 
klasesbiedriem sakārtoja klasi. 



Nedēļas laikā Kārlis: 

Sakārtoja istabu, ko pats sajauca. Klausīja tēti  
un darīja visu, ko lika. 

 

 

 

 

Nedēļas laikā Dankans: 

Sakārtoja māju un pagatavoja ēst. Klausīja 
vecākus. Kopā ar klasesbiedriem sakārtoja klasi. 



Nedēļas laikā Līva: 

 

Pabaroja paipalas un kaķus. Nomazgāja un 
noslaucīja traukus, pagatavoja vakariņas. 

 

Nedēļas laikā Anna: 

 

Izslaucīja grīdu pirmajā stāvā. Netraucēja 
skolotājai. Sakārtoja savu istabu, nomizoja 
kartupeļus un izslaucīja katlu māju. 



Nedēļas laikā Ričards: 

Iztīrīja mājās ģērbtuvi. 

 

Nedēļas laikā Georgs: 

Netraucēja mūzikas skolotājai. 

 

Nedēļas laikā Ričs: 

Savāca mazus papīrīšus klasē. Sakārtoja istabu, 
ko pats sajauca. Saklāja gultu. Palīdzēja tētim 
aizbērt peļķes. Kopā ar klasesbiedriem sakārtoja 
klasi. 

 



Nedēļas laikā Jēkabs: 

Cepa olas. Ļoti  agri pamodināja tēti un 
sacepa visiem maizītes. 

 

 

 

 

Nedēļas laikā Kristiāns: 

Palīdzēja mammai nomizot kartupeļus. 
Izkrāsoja mandalu. Atveda no veikala burkānus. 
Palīdzēja mammai  tos mizot.  

 

 



Nedēļas laikā Alekss: 

Sakārtoja savu istabu. Nomazgāja trepes. 
Sakārtoja māju, sagatavoja ēst.  

 

 

 

 

Palīdzēja omei mazgāt pirmajā stāvā grīdu. 
Sakārtoja skapi un saklāja savu gultu. Saklāja 
mammas gultu. Kopā ar klasesbiedriem 
sakārtoja klasi. 

 



Tev tas liekas nieks? 
 

Bet ko izdarīji Tu? 


