
 

1 

 

DzejasLode 2013 

19. septembrī kultūras namā notika krāšņs Dzejas dienu 5.-9. klašu 
konkurss, kurā piedalījās bērni no trim skolām. Konkursā dalību 
ņēma arī daudz skolēnu no mūsu skolas. Žūrijai ļoti patika mūsu 
skolas apģērbu noformējums, izpelnījāmies arī daudz lielisku 
vērtējumu. Tas bija liels piedzīvojums katram no mums! 

Marta Vilcēna 7.c 
 

Dzejas dienu pasākums man šķita interesants. Es, Krista 
Ļemešenoka, piedalījos un ieguvu 1.vietu. Izdzirdot savu vārdu, biju  
pilnīgi sajūsmināta!!! No mūsu klases piedalījās vairāki skolēni - 
Normunds Jurēvics, Dita Laura Cinate, Linards Vilcēns, Linda Gulbe, 
Amanda Jakobi un Agnese Jurgina. Es esmu ļoti prieciga. Es ceru, ka 

būs iespēja piedalīties vēl citos pasākumos. Es to ļoti vēlos!!!    
Krista Ļemešenoka 5.c 

 
Attēlā: DZEJASLODES 2013 uzvarētāji 5.-6.klašu grupā. Krista un Normunds 

  

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Septembris 2013. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Līst lietus. 

Jautras lietus lāses priecīgi pakšķina pa 

logu. Tikušas brīvībā! Gaisā tāds svaigums, 

vasaras siltos putekļus mazgājot, gribas 

elpot un smaidīt. Dažbrīd iespraucies 

saules stars izveido mazu varavīksni. Tā 

krāsaini izgaismo manu dienu. Rudens 

ābolu sabirušas pilnas kabatas, kas prasās 

graužami. Svaigi, garšīgi. Tādus tikai 

rudens spēj dāvināt. 

Prāts pēc vasaras atpūtas brīvs no visa, kas 

lieks. Galvā TIIIK daudz vietas jaunām 

gudrībām. Dodiet šurp! Esmu gatavs ņemt, 

uzzināt, iemācīties, klausīties, darīt un 

domāt! 

Lielas domas dara cilvēku lielu. Es augu un 

aug mans prāts. Es būšu gatavs veikt lielus 

darbus. Es sapratīšu, kas ir tas, kas dara 

mani īpašu, kas atšķir no citiem. Kas ir tas, 

ko varu paveikt šajā pasaulē labu, visiem 

noderīgu. Kas ir tas, kas man padodas 

vislabāk? 

Izzinot pasauli, ieraugu iespējas. Ja ļaujos, 

dzīve man piedāvā tik daudz! Tik daudz, ka 

plaši jāatver abas rokas, lai spētu satvert 

un noturēt. Lai satvertu, es esmu atvērts – 

atvērts cilvēkiem, atvērts piedāvājumiem, 

atvērts uzdevumiem, atvērts 

izaicinājumiem. Es esmu gatavs darīt, esmu 

gatavs mēģināt. Un man sanāks! 

Man jābūt gatavam paņemt to, kas tiek 

sniegts. Ir rudens. Ražas laiks. 

Sk.Inga 
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.R E D Z A M ,  J Ū T A M ,  P I E D Z Ī V O J A M  

DzejasLode 2013 

Dzejas dienu pasākumi katru septembri ienāk katrā skolā. Šogad tās tika 

veltītas Latvijā tik mīlēto un slaveno dzejnieku Ojāra Vācieša un Imanta 

Ziedoņa darbiem. Otrdien, 17.septembrī skolā tika organizēts 5.-7.klašu 

Dzejas dienu pasākums, bet ceturtdien, 19.septembrī pasākums 

sākumskolas skolēniem. 

Par svētku simbolu un vadmotīvu šogad tika izraudzīta DzejasLode, kuru 

skolēni darināja no dažādiem materiāliem un izmantoja savos 

priekšnesumos. 
 

Mūsu, 5.a, klasesbiedrs Gatis Vedjakins runāja Ojāra Vācieša dzejoli „Cepti 
kartupeļi”, bet Līga Drieka stāstīja Imanta Ziedoņa „Melno pasaku”. Visu 
klašu runātājus vērtēja stingra žūrija – Dz.Kraukle, L.Putniņa un direktore 
A.Semjonova – kura izvēlējās skolēnus, kas pārstāvēs skolu ar saviem 
priekšnesumiem novadā. 
Pasākuma noslēgumā visi klausījāmies dziesmu „Bez mīlestības 
nedzīvojiet”, kas tapusi no Imanta Ziedoņa dzejoļa.  

Līga Drieka, Simona Haritonova un Lolita Čipena 5.a 

Man tika sniegta iespēja pārstāvēt skolu Dzejas dienu 2013. gada 
sarīkojumā kultūras namā. Piedaloties konkursā, runājām Ojāra Vacieša 
dzejoļus un Imanta Ziedoņa pasakas. Biju ļoti uztraukusies. Man bija ļoti 
svarīgi tikt labi novērtētai, tāpēc es ļoti priecājos, ka ieguvu godalgoto 
2.vietu.  

Agnese Jurgina 5.c 

Mums bija kopīgs priekšnesums ar klasesbiedru Linardu Vilcēnu. Otro 
vietu ieguva Agnese Jurgina un Dārta Ušacka. Es, Dita Laura Cinate, un 
Linards Vilcēns, mēs abi neieguvām nevienu vietu, es par to esmu ļoti 
vīlusies, bet tas nekas, man pašai patika mūsu priekšnesums. 

Dita Laura Cinate 5.c 

Iecavas internātpamatskolas 7.c klasi Dzejas dienās pārstāvēja Kristīne 
Stankovska, Marta Vilcēna, Ieva Beķe un es, Aleksandrs Maikūns, 8.c – 
Matīss Skangalis. Man vislabāk patika iespēja nofotografēties kopā ar 
visiem interesantā pasākuma dalībniekiem. 

Aleksandrs Maikūns 7.c 
 

Attēlos malā: piemiņas zīme katram Dzejaslodes dalībniekam (attēlā Ojārs 
Vācietis un Imants Ziedonis); 

Dalībnieki ar pašdarinātajām Dzejaslodēm; 
Attēlos lejā: Sākumskolas Dzejas dienu dalībnieki (lejā) 

 

   

 



 

3 

R E D Z A M ,  J Ū T A M ,  P I E D Z Ī V O J A M  

5.c cep lielo kukuli 

18.septembrī mūsu, 5.c klase, devās ekskursijā uz Rīgu. Pirmais pieturas 
punkts bija TV tornis, kur braucām augšā 36 stāvus (97 metrus) ar liftu. No 
augšas redzējām visu, kas notiek lejā, bet tas izskatījās savādi un neparasti. 
Vēlāk gides pavadībā iepazināmies ar lidostu RĪGA. Devāmies interesantā 
braucienā pa lidostu ar autobusu un redzējām,  kā nolaidās trīs  lidmašīnas, 
bet viena – pacēlās debesīs.  

Nākamais galamērķis 
bija maizes ceptuve 
„Lāči”. Ejot iekšā, gide 
mums lika uzvilkt 
halātus un cepurītes, lai 
gan ceptuvē bija ļoti 
karsti. Tika piedāvāta 
mīkla, no kuras 

veidojām dažādu formu cepumus. Bija interesanti 
skatīties, kā cep maizi lielajās krāsnīs. Tika piedāvāti 
nogaršot dažāda veida grauzdiņi un maizes, no kurām 
visgaršīgākā šķita saldskābmaize. Garšīgos grauzdiņus 
gatavo no maizes brāķiem. Bijām pārsteigti par 
milzīgajiem maizes kukuļiem, kad mums iedeva tos rokās 
un ļāva uzminēt, cik kilogramus tie sver. Vissmagākā maize 
svēra 6 kilogramus. Kad ceptuvei bija 18 gadu dzimšanas 
diena, tad tika izcepts 70 kilogramus smags maizes klaips. 
Ekskursijas beigās varējām pagaršot savus ceptos 
cepumiņus. 
Bet blakus „Lāču” ceptuvei ārā ir izveidots milzīgs šaha 
spēles laukums. Tas bija ļoti interesanti!  

Diāna, Dita Laura, Krista un Agnese 5.c   

Attēlos: 5.c klases skolēni, viesojoties TV tornī un „Lāčos”. 

Lielais futbola turnīrs 
11.septembrī mūsu skolas stadionā risinājās starpskolu futbola turnīrs. Klašu grupas nopietni cīnījās, lai aizstāvētu 
savu skolu godu.  

      

Attēlos: 5.c komanda un fani. Cīņas karstumā. 
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D Z Ī V E  S K O L Ā  

1.septembris – atkalredzēšanās prieks 
Šogad 1.septembrī laika apstākļi mūs nelutināja, lietus pulcināja skolasbērnus zālē, taču tas nemazināja prieku 
par atkalsatikšanos vaizinātkāro prieku, ierodoties skolā pirmo reizi. 

9.a klases skolēni Rinalds Vītols un Reinis Bajārs atzīst, ka viņiem skola ir pierasta un šeit viss ir, kā vienmēr. Taču 
nozīmīgākais ir tas, ka jaunais mācību gads kļūs pēdējais, kurš jāpārvar, lai veiksmīgi pabeigtu pamatskolu un 
iegūtu atestātu. Tieši tāpēc 9.a klases audzinātāji Natālija Novicka un Jānis Siugalis, kā arī 9.c klases audzinātāja 
Baiba Žūriņa sniedza saviem audzēkņiem graudu vārpas, lai arī viņu mācības gada beigās noslēgtos ar skaistu 
sasniegumu ražu un pavērtu durvis jaunām iespējām. 

Savukārt, jaunie pirmklasnieki no pašiem devītajiem saņēma mīļdraudziņus, lai iejušanās skolas solā būtu drošāka. 

Izrotājot svētku pēcpusdienu, 1.-5.klašu bērnus iepriecināja koncerts, kurā katram skatījam bija iespējas izpausties 
dziesmā, dejā un rotaļā, atsaucoties mākslinieces Ingūnas Lipskas aicinājumam. Vēlāk vakaru kuplināja sports. 

       

 

Vasaras prakses  

dienu ir pienākums nostrādāt ikvienam skolēnam. 
Tās ir rūpes par savu skolu, tās skaisto apkārtni, rūpes par 
mūsu lielisko ābeļu dārzu. Un patiesībā tā ir tikai neliela 
palīdzība saimniecītēm un dārzniecei Ievai, kuras visu 
vasaru čakli rosās, lai mūsu galdā visu mācību gadu būtu 
gardas, vasarā sagatavotas veltes. 

Paldies Tev, ja esi bijis īstajā laikā un vietā, kad tiki gaidīts. 

Steidz paveikt savu nelielo daļu darba, būdams noderīgs 
tagad, ja vasarā neizdevās, nesanāca.  

Attēlā: Vasaras prakses veicēji Matīss 8.c un Dēvids 7.c. Malači! 

Tīrības pārbaudes 
šajā mācību gadā notiks divas reizes nedēļā. Vienu 

reizi tās veiks kāds administrācijas pārstāvis – skolas 
direktore un viņas darba komanda. Otrā tīrības kontrole 
būs Skolēnu Domes pārziņā. Esiet gatavi, ka ierasties 
viesos jūsu klasē neplānotie ciemiņi var jebkurā laikā, lai 
pavērotu, vai grīda, galdi, krēsli, durvis, tāfele ir tīri. Vai 
atkritumu spainis negāžas pāri malām, vai apkārt tam 
kārtība. 

Nu, gluži tāpat kā tad, kad mājās ierodas negaidīti viesi... 
Kā tad ir, ja nav kārtības – ir kauns! – teica sākumskolēni. 

Attēlā: Kādas klases logs šajā septembrī. Rotāts ar vējā plīvojošu 

tualetes papīra lenti. 
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Uzzini, izvēlies, atbalsti, novērtē! 

 
Šādi aicinājumi  skolas bibliotēkā šogad mudina jau piekto gadu mazos un lielos 
lasītājus iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā „ Bērnu un jauniešu žūrijā -
2013”. Kā jau pagājušā mācību gadā , līdztekus darbosies arī vecāku žūrija.  
Katrā klašu grupā lasīšanai  un vērtēšanai tiek piedāvātas sešas grāmatas – tulkotā 
literatūra , gan pašmāju autoru darbi. Saistoša lasāmviela arī vecākiem, jo lasīšana nav 
iedomājama bez ģimenes atbalsta. Savus bērnus un mazbērnus šajā lasīšanas 
maratonā atbalstīs Biruta Skangale, Inita Mancēviča, Aija Dementjeva,  Kristīne 
Zabarovska, Sandra Sūna, Iveta Asejeva, Mairita Bringule. 

Piedāvāju nelielu ieskatu ceļojumam grāmatu pasaulē. 
Paši mazākie lasītāji kopā ar lāci un tīģerēnu dosies uz sapņu zemi Panamu . Seši 
stāstiņi mudinās mazo lasītāju saprast to, ja ir draugs ,tad ne no kā  nav jābaidās. 
Māras Cielēnas dzejoļu krājumiņš „ Krupītes kurpītes” asprātīgi un mīļi vēstīs par 
viņiem tuvām izjūtām, situācijām, ģērbšanos dumpīgumu , gulēšanu. Savukārt dzejas 
tēli, kas šajās situācijās iesaistīti, ne vienmēr ir ikdienišķi. Klepo dinozaurs, cepures 
jāliek trīsgalvainam pūķim.  
Inese Zandere grāmatā  „ Līze Analīze un citi slimnīcas stāsti „ 15 dzejoļos lasītāju 
iepazīstinās ar to, kā bērnam nebaidīties no slimnīcas, dažādām satraucošām 
procedūrām kā ģipsēšana, injekcijas. 
 Skraidīt pa kumelīšu laukiem  un priecāties par viņa jauno lietusmēteli  varēs kopā ar 
zaķi Hubertu , bet uzzināt, kuram tad ir vismīļākais apkampiens, izlasot  Deivida 
Mellinga grāmatu „ Kur ņemt vienu apkampienu”. 
Vai tad priekšzīmīgi bērni ekskursijā ienes  autobusā vardi un traucē tikšanos ar bērnu 
rakstnieci un noēd konkursa kāpostu, un ierodas skolā ar lielu , dzīvu cūku- tas viss 
Piretas Raudas grāmatā „ Bērts un otrā B”. 
3.- 4. klašu grupā zviedru rakstnieka Ulfa Starka dzejoļu krājums „ Diktators ” ,igauņu 
rakstnieka A. Kivirehka stāstu krājums „ Kaka un pavasaris”. Autors grāmatā liek 
darboties mazliet neparastiem varoņiem, kas agrāk bērnu grāmatās nav manīti- 
sarkanmatainā desiņa, nakstspoda spoks, zeķes perētājas, pirāte karote. Stāstiņiem 
piemīt izteiksmes vieglums. Savukārt neparastā meitene Klapatu Penija – saukta par 
ķibeļu magnētu , ikdienu pārvērš piedzīvojumā. Par skolas ikdienu, neparastu zēnu 
Nikolā stāsta grāmata, kas tulkota no franču valodas „ Mazais Nikolā”. Komiksa 

2013.gada lasīšanas 
maratona dalībnieki:  
2. klases: 
Ramona Zurovska- 2.a 
Konstantīns Maikūns- 
2.a 
Madara Plukasa- 2.a 
Melānija Barovska- 2.c 
Artis Zimnuhovs – 2.c 
Raivo Baltadons – 2.c 
3.-4. klase : 
Samanta Bolmane – 3.a 
Alvis Bringulis – 3.a 
Keitija Gulbe – 3.a 
Beatrise Grigorjeva  - 
3.c 
Inese Kalniņa – 3.c 
Artis Rūja – 3.c 
Jana Zabarovska – 3.c 
Sintija Vieļecka – 4.a 
Dāvis Skangalis – 4. a 
Maija Krastiņa- 4.c 
Edgars Ivanovs – 4.c 
Renāte Vaičule- 4.c 
5.-7. klase: 
Līga Drieka  - 5.a 
Gatis Vedjakins – 5.a 
Niks Vīns – 5.c 
Dārta Ušacka – 5.c 
Krista Ļemešonoka – 
5.c 
Endija Haritonova – 6.a 
Juris Māris Belkovs – 
6.a 
Elisa Lāce – 6.a 
Laura Matule – 6.a 
Katrīna Ķikute – 6.c 
Rebeka Kisiļica – 7.a 
Sintija Bolmane – 7.a 
Endijs Jēkabsons- 7.c 
Ivita Jurēvica – 7.c 
Kristīne Stankovska – 
7.c 
8.- 9. klase: 
Egija Pudova- 8.a  
Linda Matule- 8.a 
Kellija Haritonova – 8.c 
Sņežana Dogatkina -8.c 
Matīss Skangalis – 8.c 
Līga Stepe – 9.a 
Anda Spole -9.c 
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variantā izdota vācu rakstnieka  Ē. Kestnera grāmata „ Punktiņa un Antons”. 
Pārnākusi no skolas, Anniņa jautā Pēterītim: 

- Skolotāja šodien stāstīja, ka skolēniem ir jāguļ astoņas stundas, bet es nesaprotu… 
- Ko tieši?- Tagad arī Pēterītis ir apjucis. 
- Kā mēs varam gulēt astoņas stundas, ja stundu sarakstā ir tikai piecas?- paskaidro Anniņa. 

Jādusmojas? Nē , jāsmejas. Šī anekdote ir no krājuma „ Pēterītis un Anniņa”, kas domāts bērniem. M. Rungulis pētījis 
anekdošu pārvērtības vairāku desmitu gadu garumā dažādās bērnu auditorijās. 
5.-7. klašu lasītāji kopā ar meiteni Danu piedzīvos Apakšzemes izglābšanu grāmatā  „Dana un medaljons” , zivju ērgli 
iepazīs Džilas Lūisas grāmatā „ Debesu vanags”. 
Vai latviešiem var būt pašiem sava „ Grega dienasgrāmata”. Jā, var gan, tikai šoreiz Gregu sauc par Jāni Bērziņu un 
viņš mācās pavisam parastas skolas 5. klasē. Grāmatā   „Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata ” ilustrācijas, ko 
zīmējis pats Jānis. 
„Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi”- koši zīmē pagātnes Rīgu,  grāmata „ Šausmu autobuss ” piedāvā asprātīgi 
risinātu un mūslaiku leģendās sakņotu humora un baiļu kombināciju, bet  Pērsijs no grāmatas „ Zibens zaglis ” 
atsauks atmiņā Hariju Poteru. 
Nopietna lasāmviela gaida 8.-9. klašu skolēnus: Luisa Glorija „ Devējs”,  Jāņa Joņeva      „ Jelgava 94”,somu dzejnieces 
dzejoļu krājums „ Kad gos smei”, Selindžera „ Uz kraujas rudzu laukā”, L. Andersones „ Runāt” un fantastikas žanra 
krājums „ Purpura karaļa galmā”. 
5.septembra pēcpusdienā skolas bibliotēkā  lasīšanas līgumus noslēdza 40 skolēni. Tiek gaidīti arī mūsu paši mazākie 
– pirmo klašu skolēni, kuri sākot skolas gaitas jau lasītprasmi apguvuši. 

Veiksmi un uz tikšanos kopīgajos Lasīšanas svētkos 

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

VASARAS GARŠA 
Lai cik gan skolā ir jauki, gandrīz ikviens no mums sirdī vienmēr ilgojas pēc vasaras. Tā paskrien tik ātri un spilgti, 
atstādama katrā no mums zīmes, saulainus nospiedumus, atmiņas, sajūtas un garšas. Katram tās ir citas. Mēs 
aicinājām klases uzrakstīt savas sajūtas lietvārdos, sajaucām visas garšas reibinoša kokteilī un sniedzam jums baudīt! 
Lai labi garšo! 
Atveriet šo lappusi un izgaršojiet vasaras sajūtas atkal un atkal, kad drēgnuma un tumsas par daudz. Lai tā izrotā 
dienu! Un ziniet – vasara atkal būs – spoža un atkal cita. 

 

Klašu vasaras sajūtu kokteili sajauca Sandra Kumakova 8.a  
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Kā jūs uzzinājāt par mūsu skolu? Kas jums pirmais iepatikās mūsu skolā? 
Maruta: Uzzināju nejauši, kad kāda 
projekta ietvaros sastapu skolas direktori 
Aiju Semjonovu. Man ļoti patika laipnā 
sagaidīšana un uzņemšana skolā. Ļoti 
skaista ir skolas apkārtne vasarā! 

Aija: Vasarā ieraudzīju darba piedāvājumu internetā un atsūtīju 
pieteikumu, jo biju nolēmusi pēc viena gada pārtraukuma mācīt 
vizuālo mākslu. Gribēju strādāt nelielā skolā. Atbraucot uz skolu, 
pirmkārt, patika krāšņā puķu dobe pagalmā! Skolā sagaidīja 
laipni un atsaucīgi cilvēki. 

Kas jums visvairāk patīk mūsu skolā? Vai jums patīk mūsu skolas telpas?  Vai skolotāji mūsu skolā 

ir atsaucīgi? 
Maruta: Jā, man patīk skolas 
telpas, savs kabinets. Atvainojos, ka 
vēl nepazīstu visus kolēģus, bet 
domāju, ka visi kolēģi ir atsaucīgi 
un izpalīdzīgi, ar vēlmi sadarboties. 

Aija: Skolā patīk bērni, bērniem vienmēr ideju pilna galva! Zīmēšana ir 
radoša lieta, un zīmēt patīk arī man! Telpas sakoptas, patīk tas ka 
skolēni rūpējas par to, lai ikdienā būtu kārtība klasē. Šajā ziņā , 
protams , ir kur pilnveidoties. Pakāpeniski  iepazīstu  skolotājus, ir 
interesanti un atsaucīgi kolēģi. 

Kur jūs strādājāt iepriekš? Ar ko atšķiras šī darbavieta no iepriekšējās? Kādas ir sajūtas, strādājot 

jaunajā darbavietā, mūsu skolā? Vai darbs šajā skolā nav nogurdinošs? 
Maruta: Iepriekš strādāju Viļakas pamatskolā 
un Viļakas Mūzikas un mākslas skolā. 
Iepriekšējā darba vietā strādāju tikai ar 1.-
6.klašu skolēniem, šeit ir arī 7.-9. klases. 
Sevišķas atšķirības nav, tikai tas, ka nevaru ātri 
iepazīt un atcerēties visus skolēnus. Jāatzīst, 
ka pēc 7 – 8 mācību stundām esmu mazliet 
nogurusi... 

Aija: Strādāju Pļaviņu ģimnāzijā un Vīpes pamatskolā. Šī 
skola ir vidū starp abām skolēnu skaita ziņā, jo pirmā no 
tām bija ļoti liela, bet otra – ļoti maza. Iepriekš mācīju trīs 
mācību priekšmetus un strādāju piecas garas darba dienas 
nedēļā. Tagad sajūtas ir daudz labākas, jo darbs ar 
skolēniem ir tikai divas dienas, tāpēc atliek vairāk laika 
darbam savā dārzā un vaļaspriekam – sportam. Tas ļauj 
nenogurt un justies ļoti labi. 

 

Kā jums patīk mūsu skolas skolēni? Vai viņi labi uzvedas? Kādi ir jūsu iespaidi par mūsu skolas 

aktīvākajiem un nepaklausīgākajiem bērniem? Vai jūs piekristu, ja tiktu uzaicināta uz deju skolas 

ballītē?  
Maruta: Katrs skolēns ir īpašs, katrs ir personība un 
tas jāņem vērā ikdienā. Skolā ir ļoti daudz labu un 
atsaucīgu bērnu, pagaidām nevienu nevēlos 
pieskaitīt pie nepaklausīgajiem. Jā, piekristu! Kāpēc 
lai es atteiktos no dejas? 

Aija: Skolēni ir tādi, kādiem viņiem ir jābūt! Kustīgi, 
mācās sadarboties un sadzīvot, mācās jaunas 
iemaņas, reizēm daļa ļoti labi strādā, sporto, bet 
reizēm jātiek galā ar slinkumu. Protams, ka es 
piekristu uzaicinājumam uz deju!  

 

Būsim priecīgi, ja pastāstīsiet vairāk par to, kas Jums šķiet svarīgs! 
Maruta: Man ir vienmēr svarīgi domāt pozitīvi, labi izturēties pret 
līdzcilvēkiem, nekonfliktēt, bet visas nesaskaņas izrunāt un atrisināt 
mierīgā ceļā. Dāvāsim viens otram labus vārdus un mums viss 
izdosies!  

Aija: Svarīgi, manuprāt, ir mācīties 

darīt labu citiem. Man ļoti patīk 

sports un saskarsme ar cilvēkiem! 

Jautājumus skolotājām sagatavoja Marta Vilcēna, Laura Matule un Rebeka Kisiļica. 
Fotomākslinieki: Kristers Ļemešenoks, Andis Ezeriņš un Aleksandrs Maikūns 

  

Kā ik gadu, arī šogad skolotāju 

kolektīvam pievienojas jauni kolēģi. 

Šogad skolēnus māca mūzikas skolotāja 

Maruta Pitkēviča un vizuālās 

mākslas skolotāja Aija Rogāle. Esam 

ziņkārīgi, tāpēc uzdevām jaukajām 

skolotājām dažus izzinošus jautājumus, 

lai iepazītos ar viņām tuvāk. 
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Dog goes woof 

Cat goes meow 

Bird goes tweet 

and mouse goes 

squeek 

Cow goes moo 

Frog goes croak 

and the elephant goes 

toot 

Ducks say quack 

and fish go blub 

and the seal goes ow 

ow ow 

But theres one sound 

That no one knows 

What does the fox 

say? 

Ring-ding-ding-ding-

dingeringeding! 

Gering-ding-ding-ding-

dingeringeding!... 

What the fox say? 

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-

pow!... 

What the fox say? 

Hatee-hatee-hatee-ho!... 

What the fox say? 

Joff-tchoff-tchoffo-

tchoffo-tchoff! 

Tchoff-tchoff-tchoffo-

tchoffo-tchoff!... 

Big blue eyes 

Pointy nose 

Chasing mice 

and digging holes 

Tiny paws 

Up the hill 

Suddenly youre 

standing still 

Your fur is red 

So beautiful 

Like an angel in 

disguise 

But if you meet 

a friendly horse 

Will you communicate 

by 

mo-o-o-o-orse? 

 

Suns saka vau 

Kaķis saka ņau 

Putns saka čiv 

un pele saka pīk 
 

Govs saka mūū 

Varde saka kvā 

un zilonis saka tūū 

Pīles saka pē 

un zivis saka bulb 

un ronis saka ou ou ou 

 

Bet ir kāda skaņa 

Ko nezina neviens 

Ko tad saka lapsa? 

 

Ring-ding-ding-ding-
dingeringeding!... 
Gering-ding-ding-ding-
dingeringeding! 

Ko saka lapsa? 

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-
pow!... 
Ko saka lapsa? 

Hatee-hatee-hatee-ho! 
Ko saka lapsa? 

Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-
tchoff! 
Tchoff-tchoff-tchoffo-
tchoffo-tchoff!... 

Lielas zilas acis, 
spicais deguns 
dzenas pēc pelēm 
un alas rok. 
 

Smalkās ķepas 
Kalnā augšā… 
Pēkšņi tu stāvi 
sastingusi. 
 

Tavs kažoks ir sarkans 
tik skaisti 
Kā noslēpumainam 
eņģelim  
 

Bet, ja jūs satiekat 

draudzīgu zirgu, 

Vai jūs runāsiet kā 

valzirgs? 

How will you speak to 

that ho-o-o-o-orse? 

What does the fox 

say? 

Jacha-chacha-chacha-

chow! 

Chacha-chacha-chacha-

chow!... 

What the fox say? 

Fraka-kaka-kaka-

kaka-kow!... 

What the fox say? 

A-hee-ahee ha-hee!... 

What the fox say? 

A-oo-oo-oo-ooo! 

Woo-oo-oo-ooo! 

What does the fox 

say? 

The secret of the fox 

Ancient mystery 

Somewhere deep in 

the woods 

I know youre hiding 

What is your sound? 

Will we ever know? 

Will always be a 

mystery 

What do you say? 

Youre my guardian 

angel 

Hiding in the woods 

What is your sound? 

Wa-wa-way-do Wub-

wid-bid-dum-way-do 

Wa-wa-way-do 

Will we ever know? 

Bay-budabud-dum-

bam 

I want to 

Mama-dum-day-do 

I want to 

I want to know! 

Abay-ba-da bum-bum 

bay-do 

 

Kā jūs uzrunāsiet zirgu? 

Ko saka lapsa? 

Jacha-Čača-Čača-čau! 

Čača-Čača-Čača-čau!... 

Ko saka lapsa? 

Fraka-kaka-kaka-kaka-

Kow!... 

Ko saka lapsa? 

-Hee-ahee ha-hee!... 

Ko saka lapsa? 

-Oo-oo-oo-ooo! 

Woo-oo-oo-ooo! 

Ko tad saka lapsa? 
 

Lapsas noslēpums 

Senā burvība 

Kaut kur dziļi mežā 

Es zinu, slēpies tu 

Kāda ir tava balss? 

Vai mēs reiz uzzināsim? 

Vai vienmēr noslēpumā 

būs 

Ko saki tu? 

Tu - mans sargeņģelis 

Kas slēpjas mežā 

Kāds ir tava balss? 

Wa-wa-way-do Wub-

wid-bid-Dum-way-do 

Wa-wa-way-do 

Vai mēs reiz uzzināsim? 

Bay-budabud-dum-bam 

 

Es gribu 

Mama-dum-dienas-do 

Es gribu 

Es gribu zināt! 

Abay-ba-da bum-bum 

bay-do 

 

 

 

 

Mācāmies svešvalodu!  

Šobrīd populārā norvēģu grupas „Ylvis” dziesma iepriecina daudzus, jo daudzus, sevišķi 

bērnus. Kopīgi noskaidrosim, par ko šajā dziesmā ir stāstīts! 

Tulkojumu sarūpējušas: Sandra Kumakova 8.a un Laura 
Matule 6.a. 

Paldies skolotājai Annai Taurenei! 
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Redkolēģija: S.Kumakova, L.Matule, M.Vilcēna, K.Ļemešenoks.  
Galvenā redaktore: Inga Čipena 

 


