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S V Ē T K I  G R Ā M A T A I  

24. novembra pēcpusdienā uz Lasīšanas svētkiem skolas zālē pulcējās 1.-9. 
klašu skolēni. Aplausiem skanot, īpašā goda tika celti Bērnu un jauniešu 

žūrijas -2011 dalībnieki. Starts grāmatu 
lasīšanai tika dots 6. septembrī un lielākā daļa 
skolēnu ar šo uzdevumu jau ir tikuši galā un 
tuvojas finišam- anketu aizpildīšanai. 
Pasākuma dalībniekus uzrunāja skolas 
bibliotekāre. Svētku pirmajā daļā uzstājās 1.-
4. klašu skolēni. Katra klase bija sagatavojusi 
teatralizētu uzvedumu no izvēlētās mīļākās 
grāmatas. Runča Franča piedzīvojumus uz 
skatuves atveidoja paši mazākie - 1.c klases 
Inese, Amanda K., Ermīns un Artis. Atraktīvās 
Mūmammas (Viktorija 2.c kl.) un Vārnas 
(Maija 2.c.kl.) tēla atveidotājas izpelnījās visu 
klātesošo smieklus un skaļus aplausus. 
Tīrīšana bija ne pa jokam. Ar savu 

priekšnesumu meitenes iepriecinās ari Valsts kontroles darbiniekus 
Ziemassvētku koncertā Rīgā. Lai viņām izdodas!  
Priecēja 3. c klases skolēnu aktieru dotības- garie teksti no galvas, 
izteiksmība, princeses  Skellas (Dārta) krāšņais tērps un Leta kunga 
pārvērtības (Linards, Krista). Karaļa pilī mūs visus lūdza paviesoties 3.a klases 
karaļi (nopietnie) un draiskās, priecīgās princesītes. 

Adventes laikā, gaidot Ziemassvētkus, ikreiz 

ļaudis tiek rosināti atvērt sirdis – dalīties ar 

mantām, ziedot naudu, darināt dāvanas tiem, 

kuriem to vajag visvairāk – trūcīgiem 

ļaudīm, slimiem bērniem, vientuļiem 

pensionāriem un visiem citiem, pret kuriem 

liktenis šobrīd nav labvēlīgs.  

Jā, labā pasaulē tā notiek – tie, kuriem 

vairāk dots, var dalīties un atbalstīt tos, 

kuriem iet grūti. Var arī nedalīties. Var 

paturēt visu sev. Var ierausties kaktiņā, 

sēdēt uz savas mantu čupas un nevienam 

nedot. Neko!  

Gadās, ka tieši tie, kam ir visvairāk, 

vismazāk vēlas dalīties. Bet biežāk gadās, ka 

dalīties vēlas tie, kuriem pašiem nav nekā 

liela. Ir tikai mazumiņš, bet tas ir tik silts... 

Silti pašadīti cimdiņi kādam, kam salst, silta 

pašcepta maizīte kādam, kam ļoti gribas ēst, 

silti vārdi kādam, kurš vientuļš. Saujā 

sasildītas monētas nošķind lielveikala kastītē 

pie kases, roka ķer telefonu, lai piezvanītu 

labdarības akcijai... un vēl vienu reizi..., un 

vēl... Silta asara noripo pār vaigu. Ātri 

jānotrauc – lai nav kauns! Kas es – kāds 

pinkšķis? 

Bet nemeklē tālu, kad tavai sirdij pieauguši 

spārni, paskaties tepat visapkārt – savā 

ģimenē, savā skolā, savu draugu vidū. 

Samīļo mammu, tēti, vecmāmiņu, krustmāti, 

māsu, brāli, pasaki, ka mīli! Paskaties uz 

saviem draugiem – vai viņi tev ir nozīmīgi? 

Padalies savās izjūtās, atklāj draugiem, ka 

tas ir tik labi – būt kopā un tas dara tavu 

dzīvi interesantu un priecīgu. Uzraksti mazu 

vēstulīti draugam, kurš tev nozīmē visvairāk 

vai kādam, kurš izdarījis ko labu. Tev, vai 

kādam citam. Pasaki paldies! Pasaki paldies 

skolotājiem, kuri tev palīdz augt gudram un 

labam. Uzraksti labus vārdus, domājot labas 

domas.  

Nedomā, vai saņemsi ko pretī, tas atnāks 

pats. Labie darbi ikreiz atgriežas. 

Nebaidies asaru! Nebaidies savu silto labo 

asaru, kad vēlies darīt kādam labu! 

Nebaidies pielikt sirdi dāvanai, ko dod, jo 

tāda dāvana ir daudz vairāk vērta. Un 

asaras..., tās dara dzīvu tavu dvēseli. 

Redaktore Inga Č. 
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S K O L A S  P A S Ā K U M I  

S V Ē T K I  G R Ā M A T A I  (turpinājums no1.lpp) 
No karaļa galma devāmies ceļojumā kopā ar Mufu (Kristiāna 4.c.kl.) un Ibū (Roberts). 4.c klases 
skolēni bija parūpējušies par daudzveidīgām ceļojumam nepieciešamajām dekorācijām. 4.a 
klases skolēni bija izvēlējušies M.Oltes grāmatu „Matīsa piedzīvojumi mežā”. 2. a klases skolēni 
runāja spēka vārdus un demostrēja rīcību, lai sevi iedrošinātu un prastu aizstāvēt no D. Geisleres 
grāmatas „Kima var būt stipra” . 
Otrajā Lasīšanas svētku daļā uzstājās 5.-9.klašu bērnu žūrijas dalībnieki- arī atveidojot izvēlēto 
grāmatu tēlus, lasot interesantākos fragmentus no grāmatām. Patīkami  bija redzēt, kā  kopā ar 
bērniem darbojas arī klases audzinātāji – R. Muceniece, B. Bahs. Par to, kā viņiem  visiem kopā 
veicies, lai stāsta paši - to variet izlasīt šajā pašā lappusītē. 
Vecāko klašu skolēni veidoja arī reklāmas plakātus kādai no izvēlētām grāmatām. Atzinību ieguva 
8.c klases reklāma M. Runguļa grāmatai „Aste, ko luncināt”. Vērtējumu par to izteica vizuālās 
mākslas skolotājs B. Bahs. 
Pasākuma izskaņā - kopīgs foto, pateicība, dāvana katram-ceļojums uz Eiropas Savienības māju 
Rīgā š.g. 29. novembrī. Un tas jau ir cits stāsts, jo tur redzētais un iegūtā informācija noderes 
pavasarī, kad tiks apkopoti projekta darba „Ceļojums uz Eiropas Savienību” rezultāti. 
Paldies skolotājiem, noteikti arī ve cākiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanai pasākumam, 
9.a klases skolniecei Lāsmai par pasākuma vadīšanu. Lai nezūd lasītprieks, gaidot nākamā gada 
Bērnu žūr iju. 

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle  

Plakāti. Un ko der ievērot turpmāk 
Gatavošanās Lasīšanas svētkiem novembra izskaņā 5. – 9. klasēm sākās ar 

reklāmas plakātu veidošanu par „Bērnu žūrijā” izlasītajām grāmatām. Klases 
bija labi pacentušās un daudzveidīgo plakātu ekspozīcija vairākas dienas bija 
izstādīta skolas bibliotēkā. Par labāko plakātu tika atzīts 8.c klases darbs par grāmatu „Aste, ko luncināt”, bet 
1.c klase visus pārsteidza ar Runci Franci, kuru bija uzzīmējuši, lai interesantāk izveidotu savu priekšnesumu 
par grāmatu. 
Pirmkārt, liels prieks, ka skolā norisinās Lasīšanas svētki, jo 

mūsdienās, informāciju tehnoloģiju pārbagātajā laikmetā, 

lasīšana ir pamesta novārtā.  Šodienas interneta mediji, prese – 

tā visa ir 21.gs.”gaistošā” literatūra, kuru izlasot, jau pēc dažām 

stundām esam aizmirsuši, par ko īsti gāja runa. Koncentrēta un 

lēta  informācija bieži vien apzog mūsu iztēli – tātad dvēseli, 

tādēļ grāmata jau izsenis ir bijusi tā vērtība, pēc kuras tiecas tie, 

kuri vēlas augt. Grāmatu valoda ceļ, tā liek domāt, analizēt un 

paņemt kaut ko no tās, katram sevī... Tas var būt viens teikums, 

taču varbūt šis teikums beigās spēj ietekmēt Tavu dzīvi? Tieši 

šo arī uzsvēra sk. Ligita Putniņa, uzrunājot Iecavas 

internātpamatskolas audzēkņus un pedagogus šajos lasīšanas 

svētkos. Savā ziņā, tieši „Bērnu žūrijas” pārstāvji bija 

vislielākie ieguvēji, taču todien ieguvēji bija visi, kas klausījās 

un skatījās. 

Raugoties katras klases izstrādātajā vizuālajā darbā, ar kura 

palīdzību tika prezentēta izlasītā grāmata, varu teikt, ka nekad 

vienam variantam nebūs vienādi risinājumi. Tas arī šāda veida 

darbos ir tas visinteresantākais – rezultāts pārsteigs vienmēr.  

Īsumā akcentēšu svarīgāko: 

Lapas novietojumam vienmēr ir liela nozīme. Landscape 

(ainavas režīms - lapa horizontāli) vairāk paredzēta 

mākslinieciskiem zīmējumiem, arī vietās, kur teksts 

proporcionāli grafiskajiem zīmējumiem ir skaitliski mazākā 

daudzumā. Portreta režīms (lapa vertikāli) vairāk paredzēts 

informācijas koncentrētam izklāstam, ko jauki bija ievērojušas 

dažas klases. Arī fonam ir ļoti liela nozīme. Lai arī cik 

kvalitatīva būtu pasniedzamā informācija un cik oriģināli tā tiktu 

attēlota, ja fons būs tīri balts vai sasmērēts, tad arī rezultāts būs 

identisks. Līdzīgi variet iedomāties situāciju, kur deputāts 

vissmalkākajā uzvalkā uz sēdi ierodas ar netīriem nagiem. 

Neiesaku kombinēt dažādas izpildes tehnikas – it īpaši jaukt 

kopā flomāsterus un pildspalvas. Jūs taču brokastīs arī neēdiet 

siļķi kopā ar auzu putru. No kompozīcjas viedokļa, vienmēr 

veiksmīgāks risinājums būs tad, ja svarīgāko informāciju 

akcentēsiet lapas kreisajā pusē. Rietumu kultūrā cilvēks lasa no 

kreisās uz labo pusi, tādēļ, veidojot darbu patērētājam 

(skatītājam), arī vēlams ievērot šo likumsakarību. Informācijai 

plakātos, reklāmās jānolasās ātri – raksti skaidri un gramatiski 

pareizi. Tas liecina par Tavu izglītību un darba izpildes kvalitāti. 

Kļūda, kaut viena, citreiz mēdz maksāt dārgi. Uzsver svarīgāko 

ar lielākiem burtiem, mazsvarīgāko – mazākiem. Un citreiz, 

neraksti daudz, neapgrūtini skatītāju ar lieku informāciju. 

Reklāma/plakāts jāuztver viegli – tas jau būs liels solis, lai 

cilvēkiem Tavs radošais darbs patiktu.  Lai veicas arī turpmāk! 

Sk. Bruno 
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S K O L A S  P A S Ā K U M I  

Kāpēc „Aste, ko luncināt”? 
Mūsu klasē aktīvi lasītāji esam vairs tikai divi – Līva un Artjoms. Mēs arī 
izvēlējāmies lasīšanas svētkos prezentēt M.Runguļa grāmatu „Aste, ko 
luncināt”. 
Kādēļ?  
Tādēļ, ka grāmata stāsta  par skolēniem, par mums tik ierasto skolas vidi un, 
protams, par pirmajām jūtām, kas veidojas starp zēnu un meiteni. Ne 
vienmēr pirmā mīlestība ir laimīga un beidzas ar kāzām, tā arī šajā gadījumā 
no meitenes Gunas puses tā bija tikai aizraušanās. 
Lasot grāmatu, katram ir iespēja izvērtēt sevi un savus uzskatus par dzīves 
vērtībām- mīlestību, uzticību, atbildību. 
Prezentējot fragmentus no grāmatas, vēlējāmies parādīt to, ka skolēni skolā 
ne tikai mācās, bet arī jūt, mīl, nīst, vārdu sakot, -dzīvo. 
Esam ļoti priecīgi, ka mūsu reklāmas plakāts ieguva godalgotu vietu, tādēļ 
vēlamies pateikties skolotājai Ievai par ideju, bet skolotājam Bruno par 
meitenes Gunas kontūru uzskicēšanu. 

Līva un Artjoms 8.c un audzinātāja Ieva Plēsuma 
 

Skatītāju un dalībnieku viedokļi 

24.novembrī notika lasīšanas svētki. Kā pirmie uzstājās četri 

mūsu – 5.a klases skolēni, prezentējot Jura Kronberga „Mākoņu 

grāmatu”. Citu klašu vidū vislabāk ums patika 8.c klases 

prezentācija par grāmatu„Aste, ko luncināt”, kurā stāsts bija par 

to, kā kāds zēns iemīlas meitenē Guntā. Mums patika arī patika 

5.c klases prezentācija „Aizpilsētas stāsti”. 

Pēc pasākuma „Bērnu žūrijas” aktīvie dalībnieki tika aicināti 

saņemt balvas – atzinības rakstus par grāmatu lasīšanu un 

vērtēšanu, kā arī dāvanu kartes uz Eiropas Savienības māju. 

Maksims Krutikovs un Emanuela Kalderauska (5.a), 

audz.Daiga Baha un Elīna Meldere 

Katra klase prezentēja kādu grāmatu no „Bērnu žūrijas”! Piedalījās 1.-4. klašu un pēc tam 5.-9. klašu grāmatu 

lasītāji. Mēs, 5.c klase, piedalījāmies lasīšanas svētkos un prezentējām grāmatu „Aizpilsētas stāsti”. Lomās bija brāļi- 

Kristīne Skuja un Sendija Ozola, tētis- Edijs Veršinskis, teicēji- Undīne Čekstere un Marta Vilcēna. Šovs bija par to, 

ka divi brāļi saderēja uz 20 dolāriem, kuram ir taisnība, un sāka gatavoties zinātniskajai ekspedīcijai. Viņi gāja, gāja 

un apsēdās, jo – lielajam brālim bija taisnība. Aiz pilsētas bija ZEMES MALA! Un mazais brālis atdeva lielajam 

brālim 20 dolārus... Marta Vilcēna 

 
Bija smieklīgi un tāpēc interesanti, kā Kristīne 

un Sendija tēloja zēnus. Kristīne Kārkla, 

Kristīne Stankovska un Sandis Veršinskis 

turēja plakātus – veikalus un kafejnīcas, bet 

Ieva bija AUTOBUSS! Bija interesanti mums 

un arī citiem. Vislabāk tika novērtēts 8.c klases 

priekšnesums. Undīne Čekstere 

Man visvairāk patika mūsu klase!!!Es ceru, ka 

jūs arī izlasīsiet grāmatu „Aizpilsētas stāsti”!!!  

Kristīne Kārkla 

Mums bija jāattēlo „Aizpilsētas stāstus” un 

man ļoti tas patika. Un vēl man ļoti patika 8.c 

klases priekšnesums. Andis Ezeriņš 

Es ceru ka arī jūs esat izlasījuši šo grāmatu. Jo 

šī grāmata ir pati interesantākā. Arī es pati 

piedalījos, un biju autobusa šoferis. Ieva Beķe 

 

5.ckl. un audz.Linda Fiļipova un Inga Čipena 

 

Dežūrziņas 
9.a klase no 22.11 līdz 28.11. 

Dežūras laikā novērojām, ka nemāk 

uzvesties 5.c un 8.a klases skolēni. 

Konstatējām, ka 8.c klases zēni Einārs 

Kūla, Raimonds Ivenkovs un 8.a 

klases skolēns Elvs Rožens salauza 

durvis 2.stāva zēnu tualetē. 

9.c klase no 28.11.līdz 2.12. 

Pieņemot dežūru 2.stāva zēnu tualetes 

durvis ir salabotas, bet rēgojas 

siltinošais materiāls. Citi bojājumi 

nav novēroti. 

5.klašu skolēniem dauzoties, 1.stāva 

gaitenī nokrita planšete, bet Guntim 

no 8.c nelaimējās – nokrita glezna pie 

bioloģijas kabineta. Visi 

starpgadījumi tika novērsti.  
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L A S Ī Š A N A  T U R P I N Ā S !   

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi 

 Piecpadsmit gadu garumā ik rudeni novembra otrā nedēļa ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Arī Latvijas 

tumšais un drēgnais novembris nav iedomājams bez  Ziemeļvalstu bērnu rakstnieku kvalitatīvās literatūras 

klatbūtnes. Šogad nedēļa norisinājas no 14. līdz 20. novembrim. Nedēļas tēma – humors Ziemeļvalstīs, 

tādējādi ar humorpilnās literatūras starpniecību iepazīties ar ziemeļu tautu pasaules redzējumu. 

 Arī mūsu skolā mēģinājām piedalīties šaja pasākumā – un tā 14. novembra vakarā pie mazajiem -2. a un 

2. c klases skolēniem, pirms došanās pie nakstsmiera, ieradās skolas bibliotekāre, lai palasītu priekšā 

norvēģu rakstnieka Turbjērna  Egnera grāmatas „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki šurumburummežā„ 

fragmetu, kura Kāpējpeļuks liek gulēt vāveres ģimenes bērnus. Lasījums notika sveču gaismā (tas bija 

noteikts lasījuma elements). Dažs mazais 2 a.c. klases vāverens klausoties laidās jau snaudā, kāds cits par 

vāverenu jokiem pasmējās, bet abas audzinātājas pēc grāmatas fragmenta noklausīšanās jutās gandarītas 

- vieglais humors,  bērnu sīkie smiekliņi  rosinās jaukus sapnīšus pec saspringtās dienas skolā. 

Savkārt pusaudžus - nedēļas garumā latviešu valodas skolotāja Baiba iepazīstināja ar dāņu rakstnieka 

Denisa Jirgensena grāmatu „Mīlestība no pirmās žagas” , lasot 7. un 8. nodaļu , kurās attēlots notikums- 

pārpratums ar dzimšanas dienas dāvanu - smaržu vietā – zirneklis. Kā tas var gadīties? Izlasi arī tu! 

Skolas bibliotekāre  

 

 

  

Horizontāli 

Vertikāli 
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Ā R P U S S K O L A S  A K T I V I T Ā T E S  

BRAUCIENS UZ EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJU 

Lasīšanas konkursā mēs – Dārta, Sofija, Maigurs, 

Krista un Linda vinnējām Dāvanu karti „Ceļojums uz 

Eiropas Savienības māju Rīgā” 29.novembrī. kopā ar 

skolotāju Valentīnu mēs braucām uz Rīgu. Eiropas 

Savienības mājā mums pastāstīja par pašu māju un tās 

vēsturi, kā arī par ES valstīm. Mēs uzzinājām daudz 

interesanta. 

 
Tad mēs likām lielo puzli par Eiropas valstīm. Par to 

mums katram uzdāvināja pildspalvu un blociņu. 

Blakus telpā mums pastāstīja, ka Eiropas parlamentā 

strādā 700 cilvēku. Parlaments aizņem trīs ēkas, kuras 

atrodas Briselē, Strasbūrā un Parīzē. Latviju pārstāv 

astoņi deputāti. Bija ļoti interesanti! Tas viss mums 

noderēs projektu nedēļā. 

3.c klases skolēni un skolotāja Valentīna Afanasjeva 

 

29.novembrī braucām uz Eiropas Savienības māju 

blakus Latvijas Nacionālajai Operai. 5-9.klašu 

skolēniem demonstrēja prezentāciju par Eiropas 

Parlamentu un ES māju. Uzzinājām daudz ko jaunu 

par Eiropu. Pēc prezentācijas mēs uzzinājām, ka ES 

karogam ir 12.zvaigznes, un ka Eiropas Savienībā ir 

27.valstis,to starpā arī Latvija. Mums katram 

uzdāvināja suvenīrpildspalvas. Pēc prezentācijas mēs 

likām puzli. Kad es ienācu ES Mājā es, par brīnumu, 

redzēju Latvijas Neatkarīgās Televīzijas raidījuma 

„TOP 10” vadītāju Haraldu Burkovski. Braucām uz 

skolu ar pilnām rokām ar bukletiņiem un grāmatām. 

Maksims Krutikovs 5.a 

 

 

Gaidot Ziemassvētkus, mēs biežāk kā parasti tiekam aicināti izrādīt līdzjūtību, darīt labus darbus, 

piepildīt savus un citu cilvēku sapņus. Iespējams, ka skolotāji var kļūt atsaucīgāki un ļaut kādam 

izlabot vēl kādu ne visai izdevušos vērtējumu? Dodies uz konsultācijām!!!! Izpēti VISUS 

konsultāciju laikus un iespēj visu, ko vien vari. Pēdējā nedēļa ir klāt! Skolotāji noteikti izrādīs 

atsaucību, ja to pirmais izrādīsi TU. 

Līdztekus daudzajiem skolas un klašu rotāšanas uzdevumiem, priekšnesuma un tērpu 

gatavošanai lielajai masku ballei, un, galvenais, mācību vērtējumu uzlabošanai, direktore mūs 

aicina pateikt labus vārdus. Pateikt labus vārdus par savu skolu, izveidojot skaisti noformētu 

plakātu, pateikt labus vārdus viens otram, rakstot mīļas vēstulītes un metot kastītē „Labie vārdi”. 

Vai arī Tu vēlies saņemt kādu apliecinājumu par to, ka esi paveicis ko labu? Ja jā, tad izdari to 

pirmais! Vēl ir laiks! Vai Tu jau uzrakstīji vēstulīti SAVAI klases audzinātājai un labākajai 

skolotājai, un arī skolotājai, kura cenšas darīt Tev labu, bet Tev to mazliet grūti saprast...  

  Lai gaišs mums visiem ADVENTES laiks! Mēs kopā darām šo 

skolu gaišu un mājīgu. Paldies Jums visiem! 
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Ā R P U S S K O L A S  A K T I V I T Ā T E S  

Zvaigžņu klases Iecavas internātpamatskolā 
Apgāds Zvaigzne ABC jau 

otro reizi organizē erudīcijas 

konkursu “Zvaigžņu klase 

2012” 5.-9. klašu skolēniem. 

Konkurss norisinās 4 kārtās 

no 2011. gada oktobra līdz 2012. gada 16. aprīlim ar 

mērķi veicināt skolēnu interesi par mācību 

priekšmetiem, padziļināt skolā iegūtās zināšanas un 

izmantot dažādus uzziņas avotus un tehnoloģiskos 

risinājumus mācību procesā. Katrā kārtā ir 10 teorijas 

jautājumi, vairāki atbalstītāju jautājumi un radošais 

uzdevums.  

Mūsu skolā drosmi piedalīties saņēmušās divas klases 

– 8.c un 5.c. 

1.konkursa kārta lika iedziļināties literatūras pasaulē 

un radošajā darbā veidot reklāmas plakātu par kādu 

grāmatu, kuras izvēlei nepieciešams likt lietā latviešu 

valodas un citas gudrības. 

 
8.c klase 1. kārtā startē ar labiem panākumiem. Vieta 

garajā skolu sarakstā ir cienījamā augšpusē.  

5.c klase 1.kārtas finālā 135 skolu konkurencē 

ierindojusies 3.vietā un saņēmusi rakstisku 

apliecinājumu par drīzu balvas saņemšanu – žurnāla 

„Ilustrēta junioriem” pusgada abonementu. 

2.konkursa kārta veltīta dabaszinībām un matemātikai. 

Radoša darba uzdevums nav no vieglajiem – jāveic 

interesants dabaszinību eksperiments un darba process 

jāatspoguļo videofilmā.  

 
2.kārtā 8.c klasei veicas teicami, pēc 2.kārtas teorijas 

jautājumu pareizo atbilžu izvērtējuma klase reitinga 

tabulā pakāpusies par 15 vietām uz augšu! 

Savukārt, 5.c klase 5.-6.klašu grupā šobrīd ir līderos. 

1.vieta! Tagad gaidām radoša darba vērtējumu, kura 

rezultāti tiks pasludināti 12.decembrī. 

Mūsu veidotos video variet novērtēt paši, apskatot tos 

youtube.com vietnē kā atslēgas vārdus meklēšanā 

ierakstot „zvaigžņu klase 2012 iecava”. Garo 

dalībnieku sarakstu vērojiet „Skolas Logā” stendā 

1.stāva gaitenī. 

Jūsu atbalsts mums ir svarīgs! Darīsim savu skolu 

atpazīstamu un slavenu, darot labos darbus! Fanojam 

par savējiem! 

8.c ar audz. Ievu Plēsumu, 5.c un Inga Čipena 

 

MĒS PAR DINAMO 
 5.decembrī mūsu skolas komanda 

atkal devās atbalstīt „Dinamo Rīga” 

hokeja komandu spēlē ar Ufas 

„Salavat Julajev”. Lai kļūtu par 

laimīgo hokeja apmeklētāju, katram 

skolēnam bija centīgi jāmācās, lai 

būtu vismaz sekmīgs un jāuzvedas 

atbilstoši skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. Ne visiem izdevās 

pilnībā izpildīt šos noteikumus, bet Tomam no 6.a klases brauciens daudzo nesekmīgo 

atzīmju dēļ tika liegts! 

Spēles apmeklējumam nopietni gatavojāmies – domājām saukļus un veidojām košus fanu plakātus. Turklāt spēles 

laikā vajadzēja skolas komandu pierādīt ar skaļu un aktīvu fanošanu, atbalsta paušanu mūsējiem. Spēles laikā 

vairākas reizes tiekam vērtēti ar punktiem nopietnās tabulās! Daudzi no mums tika pie JURČIKA parakstiem uz 

vaigiem un rokām. Nezini, kas ir Jurčiks? Brauc līdzi nākamreiz! 

Lai gan spēles iznākums mūsu komandai nav labvēlīgs, jau atpakaļceļā autobusā daudzus skolēnus interesē tikai 

viens – kad brauksim uz nākošo spēli?        Hokeja skolotāja Inga  
R E D A K C I J A :  

Adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola, informātikas kabinets 
Redkolēģija: L.Olbika, M.Krutikovs, B.S.Žmurko, K.Prokopovičs. Šefu klase: 5.c 
Galvenā redaktore: Inga Čipena 


