
RĪCĪBAS DIENAS

Ogresgala pamatskolā



1.klase
Klimata pārmaiņas

1.klase "Rīcības dienu" ietvaros veidoja
informatīvo plakātu, lai atgādinātu, kāpēc
ir jāšķiro atkritumi, kā arī izveidoja karti ar
šķirojamo atkritumu urnu vietām
Ogresgalā. Veica Ogresgala iedzīvotāju
anketēšanu par atkritumu šķirošanas
paradumiem un secināja, ka Ogresgals ir
ļoti zaļš.



2.klase
Vides piesārņojums

2.klase no plastmasas pudelēm izgatavoja
putnu barotavas, tā pievēršot sabiedrības
uzmanību par atkritumu šķirošanas
nozīmi un nepieciešamību. Rīcību dienu
mērķis ir pievērst skolēnu, sabiedrības
uzmanību vides piesārņošanas
mazināšanā.



3.klase
Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem
draudiem mūsu videi, tāpēc 3.klases skolēni
Rīcības nedēļas ietvaros datorikas
nodarbībās veidoja bukletu,  lai informētu
sabiedrību, ko es varu darīt klimata labā.
Buklets būs palīgs, kā ar individuālām
rīcībām var rūpēties par apkārtējo vidi un
klimatu. 



6.klase
Vides piesārņojums 6.klases skolēni nolēma vienu nedēļu samazināt kopējo

atkritumu daudzumu un klasē uz vietas šķirot
atkritumus. Klasē tika ierīkotas atsevišķas atkritumu
izmešanas kastes - papīram, plastmasai, depozīta
pudelēm un vispārējiem atkritumiem. Tika izveidotas
informējošas norādes ar aicinājumu atkritumus šķirot un
izmest tam paredzētajās vietās. Visvairāk tika savākts
izlietotais papīrs-2,36 kg nedēļas laikā, plastmasas
iepakojums-0,51 kg un 5 depozīta pudeles. Rīcības nedēļā
tika krietni samazināts vispārējo atkritumu daudzums,
proti, ikdienā vienmēr gandrīz pilnā vispārējo atkritumu
tvertne nu bija gandrīz tukša. Tas parāda, ka mēs varam
atkritumus izlietot lietderīgāk, tos sašķirojot un nododot
otrreizējai pārstrādei, ko ikdienā nedarām, jo atkritumu
tvertnes neatrodas izdevīgās vietās vai arī nav pietiekamā
daudzumā.



7.klase
Klimata pārmaiņas

Rīcības nedēļā 7. klases skolēni , iesaistot
savas māmiņas un vecmāmiņas, adīja zeķes
un cimdus, kurus nosūtīja karavīriem uz
Ukrainu, lai viņiem būtu siltas kājas. Zeķes
tapa no otrreiz izmantotas vilnas dzijas, ko
ieguva no izārdītiem džemperiem un citiem
izstrādājumiem. Saudzēsim dabu un
planētas resursus. 



8.klase
Vides piesārņojums

 8.klases skolēni savā skolā "Rīcības
nedēļas" ietvaros apņēmās šajā nedēļā
neapmeklēt vietējo veikalu garajos
starpbrīžos. To aicināja darīt arī citus
skolas audzēkņus. Mērķis bija samazināt
vides piesārņojumu gan pagasta atkritumu
urnās, gan skolā pieejamajās. Izrādījās , ka
šī apņemšanās dažiem bija īsts
izaicinājums, tomēr bija daudzi, kuriem
šis mērķis bija pilnībā realizējams.



5. Skautu un gaidu vienība 
Klimata pārmaiņas

5. Skautu un gaidu vienība paralēli skautu un gaidu
mākām veic labo daru un, iedvesmojoties no
biedrības “Tavi draugi” uzsaukuma, sākuši gatavot
ierakumu sveces no jau pieejamiem resursiem - 
 konservu kārbām. Ar gaismu un siltumu cilvēkus
spēj nodrošināt vismaz 6 stundas. 
Mūsu aktivitāti ievēroja arī Ukrainas palīdzības
centrs Ikšķilē un vienā nodarbībās viesojās arī pie
mums. Šajā reizē tapa arī sižets Ukraians televīzijai
par mūsu palīdzības darbu. Liels paldies vienības
biedru vecākiem par saziedotajām svecēm, īpašs
paldies Horena un Ārona mammai par Tīnūžu
iedzīvotāju iesaisti šajā procesā. 



MAZAS RĪCĪBAS,

LIELA IETEKME!


