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14. novembrī skolā notika svētku sarīkojums par godu Latvijas 

96. dzimšanas dienai. Pasākums bija ļoti svinīgs un atbilstošs šiem 

svētkiem. 9.c klases zēni, Līga Sniedze un Karīna Feduļina runāja 

dzejoļus. Bija liels satraukums, jo nācās runāt mikrofonā. Lieliski 

skanēja Latvijas himna, jo izklausījās tā, it kā to dziedātu koris.  

Pasākums tika kuplināts dažādiem interesantiem 

priekšnesumiem, ko bija sagatavojuši mūsu skolēni. Viss bija 

izdevies ideāli, tikai mazliet traucēja pārlieku ciešā sēdēšana. Ļoti 

sirsnīgs bija brīdis, kad daži no klātesošajiem, turot rokā svecīti, 

teica, kāpēc mīl Latviju. Ja es būtu šo teicēju vidū, es teiktu: „Es mīlu 

Latviju, jo tā ir mana dzimtene, un citas dzimtenes man nav.”  

Lieliskākie momenti bija tad, kad visi dziedājām valsts himnu, 

un skolotājas Marutas Pitkevičas spēlēto dziesmu minēšana. 

Izdevās arī pasākuma noslēgums, kad mēs visi stāvējām un 

dziedājām dziesmu „Tik un tā”.  

Kopumā pasākums bija patriotisks un skanīgs, ļaujot iegūt 

vajadzīgo noskaņu Latvijas dzimšanas dienas sagaidīšanai. 

Madara Balode, Ivans Kalējs, 9.c 

 

 

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

NOVEMBRIS 2014. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Šogad rudens tik silts! 

Tici vai nē, bet līdz 

Ziemassvētkiem palicis vien 

mēnesis! Tomēr nesteidzini laiku 

un izbaudi šo brīnumskaisto 

rudeni, kurā risinājušies krāšņie 

Latvijas svētku pasākumi. 

Latvija ir ļoti skaista zeme! Te ir 

iespēja baudīt četrus krāšņus 

gadalaikus. Aukstas ziemas, 

karstas vasaras, brīnumkošus 

rudeņus un ziedošus pavasarus. 

Mūsu Tēvzeme atrodas lieliskā 

vietā pie jūras, ir bagāta mežiem, 

skaistām pļavām, upēm un 

ezeriem. 

Mūsu valsts ir bagāta tradīcijām. 

Gan tām, kuras pazīstam kopš 

seniem laikiem, gan tām, kuras 

mūsu zemē ienākušas nesen. 

Mums ir saglabātas gadsimtos 

krātas tautasdziesmas, bagātīgs 

dziesmu un danču pūrs. Mēs 

varam lepoties ar jaunuzcelto 

Latvijas Nacionālo bibliotēku un 

vienu no ātrākajiem interneta 

pieslēgumiem pasaulē. 

Latvijas valsts galvaspilsēta Rīga 

šogad ir Eiropas kultūras 

galvaspilsēta. 

Mums ir daudz, vēl bezgala daudz 

lietu, ar ko lepoties! 

Lepojies ar savu valsti un tā 

leposies ar tevi!  

Sk.Inga 
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Mārtiņi 
Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas 
svētki, kad beidzās pieguļas un ganu laiks. Pēc Saules kalendāra 
Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem 
Miķeļiem un ziemas saulgriežiem Ziemassvētkiem un tiek 
svinēta novembra vidū. Mārtiņos beidzās Veļu laiks un sākās 
Ledus laiks, kad staignāji kļuva izbraucami un varēja gaidīt zirgos 
sēdošu bruņotu vīru sirojumus. Skolā mārtiņus svinam, rīkojot 
Mārtiņdienas tirgu. 

Sagatavoja Sandis Veršinskis, 8.c 

MĀRTIŅDIENAS TIRDZIŅŠ 

Šogad Mārtiņdienas tirgū, es neko netirgoju, biju tikai pircējs. 
Tirdziņš man ļoti patika, bet skaļums gan bija par traku! Tika 
pārdotas visādas lietas, visvairāk dažādu našķu. Manas klases 
biedrenes tirgoja pašceptas pankūkas un šokolādes desu. 

Samanta Kampāne 5.a 
Tirdziņu apmeklēja ļoti daudz cilvēku. Pie manis izpirka visu! Šī 
bija lieliska diena! 

Nadežda Pulle, 5.a 
 
 

Stipro skrējiens 
Pašā Mārtiņdienā spēkiem mērojās skolas ašāko kāju īpašnieki, 
izaicinot sevi sporta skolotāja Jāņa Siugaļa organizētajā stipro 
skrējienā, kurā bez ašām kājām bija nepieciešamas arī citas veiklības  
un spēks. 

Stiprākie skrējēji:  
Dāvis Skangalis, 5.a 
Kristaps Valts, 5.c 
Linards Ivanovs, 5.c 
Gatis Vedjakins, 6.a 
Normunds Jurēvics, 6.c 
Rustams Kameņevs, 6.c 
Kaspars Polis, 7.c 
Arkādijs Šimko, 7.a 
Elvis Borisēvičs, 7.c 
Edijs Veršinskis, 8.c 
Spodris Bogdanovs, 8.c 
Daniels Suics, 9.a 

   

Attēlā:  Edijs Veršinskis un Spodris Bogdanovs 
 
Lepojamies arī  ar 7.a klases stipriniecēm 
meitenēm – Lauru Matuli un Endiju Haritonovu! 

Varonis Lāčplēsis un Lāčplēša 

diena 

Oktobrī izsludinātā zīmējumu 

konkursa darbus meklējiet šajā avīzes 

numurā.  

Autors: Alvis Bringulis, 4.a 

Autors: Valentīns Vaļeckis, 4.c 
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Sagaidot svētkus, mūzikas klasē zīmējām 

Lāčplēšus un runājām par 11.novembri. Lāčplēša 

dienā pie estrādes dziedājām dziesmas, 

skatījāmies ieročus, tad devāmies gājienā uz 

Brīvības pieminekli kopā ar zemessargiem. 
Nadežda Pulle, 5.a, Renita Spure, 5.c 

Estrādē bija iespēja aplūkot kara laika ieročus, 

granātas, traukus, ķiveres u.t.t. Tika piedāvāta 

silta tēja. Pie ugunskura dziedājām dziesmas. 

Iesoļoja zemessargi, viņu vidū bija arī skolotājas 

Natālijas vīrs. Mēs nofotografējāmies kopā ar 

viņiem. Pussešos lielā gājienā devāmies uz 

pieminekli.  

Lāsma Matule, Laine Matule, 5.c 

 

Lāčplēša diena bija skaists notikums visā Latvijā. 

Iecavas parkā pie Brīvības pieminekļa tika pieminēti 

un godināti Latvijas brīvības cīņās kritušie karavīri. 

Mēs, 9.c klase, devāmies uz parku jau plkst.16.30, jo 

tur bija iespēja apskatīt dažādus ieročus, dziedāt un 

dzert tēju. Pēc tam piedalījāmies gājienā uz Brīvības 

pieminekli, pie kura ar Latvijas valsts himnu „Dievs 

svētī Latviju” tika atklāts piemiņas pasākums. 

Godinot karavīru piemiņu, tika ieturēts klusuma 

brīdis, runāta patriotiska dzeja un dziedatas dziesmas. 

Izskanēja novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša 

uzruna. Svinīgais brīdis noslēdzās ar ieroču zalvēm. 

Šī tradīcija ir ļoti nozīmīga gan mūsu skolai, gan visai 
Latvijai. 

Kellija Haritonova 9.c 

Mūzikas metodiskā nedēļa 
No 10. – 15.novembrim skolā norisinājās mūzikas 

metodiskā nedēļa. Tās ietvaros Mārtiņdienā mūzikas 

klasē ikvienam bija iespēja risināt muzikālās 

krustvārdu mīklas, kā arī 14.novembrī Patriotu 

nedēļas ietvaros dziedāt karaoke. Mūzikas nedēļas 

ietvaros notika arī skolas olimpiādes mūzikā gan 

sākumskolas, gan pamatskolas grupās. 

 

  

Varonis Lāčplēsis un Lāčplēša diena 

Autors: Teodors Jānis 

Voitkevičs, 4.a 
Autors: Inese Kalniņa, 4.c 

Autors: Kristaps Lukstiņš, 4.a 

Autors: 

Artis Rūja 

4.a 
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Mūsu drošība 
Oktobrī tikām pulcināti uz tikšanos ar jauno nepilngadīgo lietu inspektori, kura mums stāstīja 

par personīgo drošību. Runājām par ceļu satiksmes noteikumiem, cigarešu, alkohola un atkarīgo 

vielu lietošanas negatīvo ietekmi, ko šīs vielas nodara organismam. Atkarīgas vielas ir ļoti 

bīstamas veselībai. Iepazīstoties ar šo informāciju, grūti saprast, kāpēc cilvēki izvēlas lietot 

atkarīgās vielas. Tikām informēti par soda mēriem, kuri tiek izmantoti atkarīgo vielu lietošanas gadījumos. Lekcija 

bija ļoti interesanta, visu spējām iegaumēt un atcerēties.  

Sandis Veršinskis un Andis Ezeriņš, 8.c 

Kas skolā notiek skolēnu brīvdienās? 

Skolēnu rudens brīvdienas skolā risinājās gandrīz vai ierastā ikdienas rosībā. Skolotāji pulcējās 

metodisko komisiju sapulcēs un internāta skolotāju sanāksmē, kā arī aktīvi strādāja ar mācību un 

audzināšanas darba metodiskajiem materiāliem. Daļa skolotāju devās uz dažādiem kvalifikācijas 

celšanas kursiem, bet daudzi piedalījās skolā organizētajās apmācībās. Skolas informātikas kabinetā 

28.oktobrī viesojās Mikus Porietis, kurš iepazīstināja skolotājus ar iPad planšetdatoru izmantošanas 

iespējām mācību stundās, bet 29.oktobrī skolotāji tika aicināti uz tikšanos ar Valsts valodas aģentūras 

valodas konsultanti Diti Liepu, kura informēja par jaunākajām tendencēm latviešu valodas attīstībā. 

Brīvdienu nedēļā skolā viesojās arī mūsu Zviedrijas draugi, kuri sarūpējuši skolai kārtējo atbalsta 

dāvinājumu. 

 

 
6.c dežūra 20. – 24.10. noritēja vidēji veiksmīgi, 

jo sākotnējais entuziasms nedēļas otrajā pusē 

bija mazinājies. Arī virsdežurants vairs godam 

nepildīja savus pienākumus. Vērojumi un 

konstatējumi: 8.c skolēni skrien, uz 

aizrādījumiem nereaģē, 7.a Soleda un Endija 

skrien pa citiem stāviem. 1.c – ļoti skaļi un 

kustīgi. 2.c, 3.c, 4.c nereaģē uz dežurantu 

aizrādījumiem, pat apsaukājas! Ceturtdien no 

rīta bojāts stends 2.stāvā, vainīgais ir 

jānoskaidro un jāuzņemas atbildība par paveikto 

nedarbu! 

6.c klase 

5.a dežūra 3. – 7.11. kopumā noritēja veiksmīgi, bez 

nopietniem pārkāpumiem un aizrādījumiem. Diemžēl ir tādi 

skolēni, kuri tīšām traucē dežurantu darbu, izaicina viņus. 

6.a, 6.c klašu skolēni brīžiem speciāli kaitina dežurantus, 

nereaģē uz aizrādījumiem. 

Bieži aizmirstam par skolas iekšējās kārtības noteikumiem: 

gandrīz no visām klasēm ik pa brīdim ir bērni, kas skrien un 

ir skaļi gaiteņos starpbrīžu laikā. Piemēram - 6.c gaitenī pat 

spēlēja bumbu. Tāpat - paši savās mājās nerūpējamies par 

kārtību - tualetēs bieži netiek nolaists ūdens un ir netīras 

grīdas. Veiksmīgu dežūru 5.c klasei!  

5.a klase 

 

Nepieciešamie higiēnas piederumi dzīvošanai 

internātā: 

 Mazgāšanās piederumi - dušas želeja, šampūns, 

ziepes, sūklis. 

 Zobu tīrīšanas piederumi - zobu pasta, zobu birste, 

mutes skalošanas līdzeklis. 

 Apģērba komplekti maiņai – 4 pāri zeķu, apakšveļa, 

T-krekli, topi, garās bikses, istabas čības (staigāšanai 

internātā) u.tml. 

 Matu kopšanas piederumi - ķemme, matu gumijas, 

matu kosmētika. 

 Īpašais aicinājums vecāko klašu meitenēm - losjons 

kosmētikas noņemšanai, nagu lakas noņēmējs, vates 

plāksnītes, kosmētika tikai personīgai lietošanai. 
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Jauni piedzīvojumi Rīgā 
 Pirms rudens brīvdienām 6.a, 7.c un mūsējā, 5.a, klases devās ekskursijā uz 

Rīgu. Sākumā apmeklējām Doma baznīcu, tad devāmies uz Zviedru vārtiem un 

Kaķu namu, bet pēc tam uz 5D kino. Tur bija krēsli, kuri kustas, uz augšu un 

leju, pa labi un pa kreisi, uz aizmuguri uz priekšu, radot iespaidu, ka viss notiek 

pa īstam, un katrs pats ir iekšā filmā, kura tiek rādīta uz ekrāna. Sajūtas 

sākumā bija biedējošas, bet ceļojums caur Vecrīgas ainavu, bet pēc tam pa 

Amerikāņu kalniņiem bija lielisks! Bija ļoti pārliecinoša sajūta, ka mēs braucam 

un lidojam. Visi kopā nofotografējāmies pie Doma baznīcas, lai paturētu 

atmiņā šo izdevušos dienu. Es domāju, ka visiem patika lieliskā ekskursija. Man 

tā šķita fantastiska! 

Nadežda Pulle, 5.a 

Vēstures skrējienā, kurš 12.novembrī notika Iecavas vidusskolā, no mūsu skolas piedalījās vairākas komandas no 

6. Līdz 9.klasei. 7.klases pārstāvēja četru skolēnu komanda „Bruņinieki” - Laura Matule, Laura Novicka, Kaspars 

Polis un Endija Haritonova. Konkursa sākumā tikām iepazīstināti ar uzdevumiem, kas jāveic un noteikumiem, kurus 

nedrīkst pārkāpt. Pēc manām domām, mums veicās labi! 

Laura Matule, 7.a 

Konkursa 3.vietas ieguvēju pieredze. 

 12. novembrī mēs, 6.c klases komanda - Dārta, Aleksandrs, 

Mareks un Kristaps, devāmies uz vidusskolu, lai pārstāvētu savu 

skolu vēstures konkursā. 

Konkurss sākās diezgan atraktīvi, jo pirmais uzdevums bija 

vidusskolā atrast uzdevumu veikšanas vietas. Vispirms mums 

vajadzēja salikt trīs attēlus puzles veidā, kur bija attēloti genocīda 

upuri, Baltijas ceļš un Latvijas Republikas proklamēšana. Nākamais 

uzdevums bija savienot foto attēlos redzamos notikumus ar 

attiecīgo gadskaitli, kad tie bija notikuši. Visinteresantākais bija 

radošais uzdevums, kurā bija jāizveido apsveikuma kartīte, saistībā ar kādiem latviešu svētkiem vai atceres 

dienām. Mēs izvēlējāmies Ziemassvētkus, jo tie taču ir gada visskaistākie svētki, vai ne? Savukārt, grūtākie 

uzdevumi bija vēsturiskā tekstā ievietot pareizus jēdzienus, kā arī kalendāra izveide, hronoloģiskā secībā 

sakārtojot Latvijas svētkus, svinamās un atceres dienas. Vēl bija vairāki uzdevumi, kuros bija jāpierāda sava 

erudīcija un zināšanas Latvijas vēsturē.  

Mūsu komanda veiksmīgi tika ar šiem uzdevumiem galā, un arī pašiem liels gandarījums par paveikto. 

Dārta Ušacka, 6.c 

LABIE darbi 
15.oktobrī mēs, 6.c klase, pēc skolotājas Ligitas Putniņas ierosinājuma devāmies veikt savu labo 

darbu – sakopt pieminekļa apkārtni Iecavas parkā. Saliekot kopā visus spēkus, darbu paveicām 

stundas laikā. Izdevās gan skaista pastaiga, gan labais darbs!  Krista Ļemešenoka, 6.c 

Labo darbu nedēļā 1.klašu skolotājām palīdzējām pieskatīt bērnus. Kopā ar mazajiem devāmies 

ārā un spēlējāmies. Man patika ar viņiem kopā pavadītais laiks, lai gan brīžiem ārā palika auksti, 

tomēr paliku līdz beigām.      Laine Matule, 5.c  

 

https://www.draugiem.lv/user/4691129/
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Helovīni! 
Līdztekus tradicionāliem latviešu svētkiem stabilu vietu iemantojuši arī visā pasaulē atzītas svinības. Vieni 

no šādiem svētkiem ir Helovīna jeb Visu svēto vakara tradīcija, kas radusies Īrijā, no kurienes tā 18.gs. nonāca ASV 
un pēc 1950. gada izplatījās citur pasaulē, tostarp arī Latvijā. Helovīna neatņemama sastāvdaļa ir grebti ķirbji, 
kostīmi un saldumu diedelēšana. Mūsdienās saldumu diedelētājiem jābūt pieklājīgiem, izrādot pateicību par 
saņemtajiem gardumiem un cieņu pret apkārtējiem cilvēkiem. Arī tiem, kuri šo tradīciju neatbalsta! Nekādus 
ļaunos jokus! Mūsdienu Helovīnu „Spoka” uzdevums ir radīt jautrību, smieklus un pozitīvas emocijas!  

Sandis Veršinskis (8.c) stāsta: „Kopā ar draugiem gāju helovīnos un ieguvām veselu maisu ar konfektēm! Bija 

jautri un dažus arī apjokojām ar jokiem. Ar draugiem ir jautrāk nekā vienam pašam. Šajos helovīnos bija daudz 

aukstāks laiks un bija jāvelk āra jaka .” 

Renita Spure (5.c) dalās pieredzē: „Helovīnos ar māsu, abiem brāļiem un draugu devāmies pie daudziem 

cilvēkiem un saņēmām pilnu maisiņu ar konfektēm, vafelēm, dabūjām arī šokolādi un kūciņas. Cilvēki bija 

atsaucīgi un labprāt pieņēma mūs. Mani Helovīni bija lieliski!” 

 

Zīmējam Ātrās palīdzības mašīnas 
4.a klases skolēni 

piedalījās un zīmēja 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības (NMP) 

dienesta zīmējumu 

konkursā „Ātrā 

palīdzība bērna acīm”. 

Šis gads NMP 

dienestam ir īpašs – 

tieši šogad ātrajai 

palīdzībai Latvijā 

paliek 110 gadi. 

Zīmējumu konkursa 

rezultātā paredzēts no 

skolēnu iesniegtajiem darbiem izveidot sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem katra gada 

mēnesim. Kalendāru kā balvu par piedalīšanos saņems tie zīmējumu autori, kuru zīmējumi būs publicēti kalendārā. 

Lai mums veicas! 

4.a skolēni un audzinātāja Sarmīte Ignatjeva 

 

„Skolas Logā” izsludina konkursu „Aktīvais lasītājs”. 
 

1. Par katru pilnībā atminētu skolas avīzē publicēto 
krustvārdu mīklu, uzdevumu u.tml. tiek piešķirti 5-
10 punkti, par daļēji atrisinātu uzdevumu punkti 
tiek piešķirti par izpildīto darbu procentuāli no 
apjoma. Radošo darbu konkursos punktus piešķir 
redkolēģija, punktu skaits klasei vienā mēnesī 
nepārsniedz 10.  

2. Lai veicinātu skolēnu aktivitāti avīzes veidošanā, 
katru mēnesi tiek piešķirti punkti aktīvajiem un 
atsaucīgajiem skolas avīzes materiālu 
sagatavotājiem: 

a. rakstu iesniedzējiem (autora/-u darbs/-i ir 
publicēts avīzē) – 1-5 punkti mēnesī; 

b. dažādu nepieciešamo materiālu sagatavotājiem 
(mīklas, rēbusi, materiālu apkopojumi, intervijas, 
aptaujas u.c.) – 1-5 punkti mēnesī; 

c. avīzes darba organizācijas dalībniekiem – 
noformēšana, fotografēšana, attēlu apstrāde, 
atlase, avīzes izplatīšana – 1-5 punkti mēnesī. 

3. Konkursa ietvaros skolēni var iesniegt papildus 
radošos darbus, kuri guvuši augstu vērtējumu 
dažādās skolas vai ārpusskolas aktivitātēs. Ja darbs 
tiek publicēts skolas avīzē, katrs skolēns savai klasei 
nopelna līdz 3 konkursa punktiem.  

4. Vairāk par skolas avīzes konkursu konkursa 
nolikumā. Tas pieejams skolotāju istabā un 
datorklasē. 
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Oktobrī 9.c klase piedalījās laikraksta „Diena” organizētajā konkursā „Kas notiek?”. Konkursa jautājumi atklāj 

gada laikā notikušos aktuālos notikumus, kurus būtu jāzin ikvienam. Lai rosinātu izzināt un atcerēties gan Latvijā, 

gan pasaulē aktuālos notikumus, izveidojām krustvārdu mīklu, kurā daudzas no atbildēm meklējamas tieši 

konkursa „Kas notiek?” mājas lapā.
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Vertikāli: 
1. Personu vietniekvārds 
2. Kurā UK un Ziemeļīrijas 
reģionā notika referendums 
par neatkarības 
pasludināšanu? 
3. Kādas institūcijas 
vēlēšanās Latvijas iedzīvotāji 
piedalījās šī gada 24.maijā? 
4. Partija, kura ieguva 
visvairāk deputātu vietas 12. 
saeimā.  
5. Ko dara sējējs? 
6. Atbilde uz jautājumu 
"Kas?" 
7. Dienā pēc šodienas. 
8. Tāds (cilvēks), kam piemīt 
augstas ētiskas īpašības. 
Cildens.  
9. Rudens puķe. 
10. Kādu medaļu ieguva 
mūsu valsts sportists Soču 
olimpiādē? 
11. Dabas parādība. 
12. Kādā latviešu dzejnieka 
Ausekļa tēla vārdā tiek 
dēvēta LNB ēka?  
13. Latvju tradīciju svētki 
10.novembrī. 

14. Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014. 
15. Bīstams meža un 
mājdzīvnieku … mēris, kas 
šogad plosās arī Latvijā. 
16. Lietuvas nacionālā 
valūta. 
17. Ahromātiska krāsa. 
18. Apaļas formas telpisks 
priekšmets. 
19. Valsts, kuras komanda 
uzvarēja PČ futbolā 2014. 
20. Pussala Melnās jūras 
piekrastē, kuru ar varu 
ieņēma Krievija. 
21. Plaukst un … 
22. Zemei tuvākā zvaigzne. 
23. Gribu vairāk. 
24. Angļu "already" 
 
 

Horizontāli 
2. Hokejista, Stenlija kausa 
ieguvēja vārds. 
3. No Rietumāfrikas cēlies 
vīruss, kas jau nonāvējis 
vairākus tūkstošus cilvēku. 
4. Ar viedtālruni uzņemti 
pašportreti. 
6. Atbilde uz jautājumu 
"Kur?" 
13. Mākslinieces, kura 
februārī svinēja 
100.dzimšanas dienu, bet 
pēc tam aizgāja mūžībā, 
vārds. 
17. Kā sarunvalodā mēdz 
dēvēt Brīvības pieminekli? 
23. Šodien nekavē neviens. 
Skolā ir … 
25. Mēmele un Mūsa … 
Lielupē. 
26. Darām visi kopā. 
27. Soda pasākumi, kurus 
vienas valstis piemēro 
citām, lai panāktu 
starptautisko normu 
ievērošanu. 
28. Gatavo ēdienu. 

29. Kāda olimpiāde šovasar 
notika Rīgā? 
30. Vācijas valdības 
vadītājas, pasaulē 
ietekmīgākās sievietes, 
vārds. 
31. Leģendārs autosportists, 
kurš pēc negadījuma kalnos 
ilgstoši atradās komā. 
32. Latvijas Nacionālā 
Bibliotēka. 
33. Nepieklājīgs, izaicinošs 
cilvēks. 
34. Grupa, kura pārstāvēja 
Latviju Eirovīzijā 2014. 
35. Ierīce, kas slāni pa 
slānim drukā priekšmetus. 
3D … 
36. Latvijas valdības 
vadītājas uzvārds. 
37. Ko es daru ar grāmatu? 
38. Kompānija, kas Latvijā 
piedāvā modernāko digitālo 
TV.   
39. Vasaras oga.  

Par mīklas 

atminēšanu klasei 

iespējams nopelnīt 

līdz 10 punktiem 

konkursā „Aktīvais 

lasītājs”. 
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... tāpēc, ka mana mamma un tētis ir mūsu Latvijā! 

Evelīna, 2.c 

... tā ir mana dzimtene. Es esmu latviete. Maija, 5.c 

... te ir manas mājas. Gustavs, 2.c 

... šeit man ir mājas. Inese, 3.c 

... tā ir mana valsts. Artis, 3.c 

...šeit ir skaistas pļavas, dzīvnieki un koki. Melānija, 3.c 

...mums ir skaista galvaspilsēta. Agnese, 6.c 

... viņa ir visskaistākā. Samanta, 2.c 

... šeit dzīvo tuvi un mīļi radinieki. Jana, 4.c 

... Latvijā ir ļoti labi kultūrvēsturiskie novadi. 

Kristaps, 4.c  

... tā ir zeme, kurā esmu piedzimusi un uzaugusi, - 9.c. 

... šeit nekaro kā citās valstīs. Einārs, 5.c 

... mums ir laba hokeja komanda. Rolands, 6.c 

... es piedzimu Latvijā un tajā skan mana dzimtā 

valoda. Samanta, 5.a 

... mums ir pašiem savs karogs. Linards, 5.a 

... tā ir mana dzimtene. Renita, 5.c 

... te ir manas mīļās mājas. Brenda, 2.c 

... šeit ir labestīgi cilvēki. Sandijs, 6.c 

... Latvija ir mana Tēvzeme. Viktorija, 5.c 

... tā ir skaista un izskatās ideāla. Melisa, 5.c 

... Latvijā ir garšīgas končas! Normunds, 4.c 

... es nāku no Latvijas, šeit es augu un šeit es 

mācos. Laine N., 5.c 

... te nenotiek tādi kari kā Ukrainā. Kristaps, 5.c

...šeit ir dziļa jūra un skaisti meži. Krista, 6.c 

... te ir daudz skaistu koku. Aleks, 2.c 

... Latvija ir skaista un Latvijā ir daudz dziedātāju. 

Un vislabākais – Latvija ir ļoti mīļa. Laura, 7.a 

... šeit ir četri gadalaiki. Inga, 6.c 

... šeit ir mana dzimtene un mani mīļie. Endija, 7.a 

... te ir sakopta, skaista vide. Andžejs, 6.c 

... te ir smukas mājas. Artjoms, 4.c 

... šeit ir karsta vasara, bet auksta ziema. Dita, 6.c 

... šeit ir daudz skaistu apskates vietu. Samanta, 6.a 

... šeit ir daudz skaistu pilsētu. Jana, 8.c 

... Latvijā ir talantīgi cilvēki. Dārta, 6.c 

... mana dzimtene ir bagāta ar mežiem un 

zvēriem. Gvido, 6.a 

... šeit esmu piedzimusi. Amanda, 6.c 

... te ir skaista jūra ar brīnišķīgiem saulrietiem, 6.a 

... te dzīvo labi cilvēki, 6.a.  

... šeit ir visskaistākais dzintars, 6.a 

... mums ir skaistas tautas dziesmas. Helmārs, 6.c 

... šeit ir skaisti novadi. Soleda, 7.a 

... te ir ļoti skaista daba. Linda, 6.c 

... šeit var nodarboties ar sportu. Arkādijs, 7.a 

... te ir skaistas meitenes. Edijs, 8.c 

... šeit ir labi hokejisti. Kristaps, 6.c 

... man te ir daudz labu draugu. Sandis, 8.c 

... tā ir mūsu visu dzimtene, 9.c 

... nekur nav tik labi, kā mājās, 9.c 

 

No skolēnu vēlējumiem Latvijai:  

Es vēlu Latvijai spēku, gaismu un cieņu! 

Novēlu latviešiem būt vienotiem! 
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