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Skaista šogad tā atvasara! Tikko ar
vēl pavisam vasarīgām sajūtām esam
gozējušies saulē un elpojuši pavisam
vēl zaļas zālītes smaržu. Sēņu un
pīlādžu šogad arī vesels birums! Veci
cilvēki uz to saka – barga ziema
būšot... Un kas to lai zin – varbūt arī
būs!
Vai gan mūs biedē barga ziema, ja
mīļajā skoliņā, skaidri zinām – ziemā
būs silti! Skola ar 55 gadu vēsturi
daudzo gadu laikā kļuvusi par īstām
un siltām mājām un visa saime dzīvo
kā liela ģimene. Gandrīz ikviens te
pazīst katru. Biežāk viens otru mēs te
dēvējam vārdos – tā ir sirsnīgāk. Lai
paliek uzvārdi svinīgumam un
nopietnībai.

IECAVAS
INTERNATPAMATSKOLAI

3.c klases skolēnu vēlējumi skolai un skolotājiem
Eju es uz skoliņu, blakām sēž man grāmata.
Mācos es no viņas burtus! Madara
Lai skaista diena, saulaina. Visi priecājas, smaida, ziedi skaistās
krāsās. Lai skola skaisti sakopta un skolotāji labi strādā. Inese
Novēlu skolai pastāvēt vēl ilgus gadus un ceru,
ka es kādreiz varēšu ar saviem klasesbiedriem
nosvinēt skolas 100.gadu jubileju! Artis
Apsveicu tevi 55.gadu jubilejā! Es mīlu savu skolu! Melānija

Šeit – tavā skolā – mēs, skolotāji un
skolas vadība, ikviens skolas
darbinieks, ļoti cenšamies, lai tu,
skolēn, būtu priecīgs! Mēs darām
visu, kas mūsu spēkos, lai
nodrošinātu tev labāko izglītību,
aizraujoši un lietderīgi izmantotu
laiku, drošu vidi, garšīgu ēdienu un
ērtu sadzīvi katru dienu.
Vienīgais, ko mēs vēlamies no tevis,
skolēn, ir pakļaušanās skolas iekšējās
kārtības noteikumiem un centība. Tas
ir tik ļoti svarīgi, lai tu censtos,
pieliktu savas pūles un priecātos par
veiksmēm! Un neskumsti par
neveiksmēm! Vienkārši neatkāpies,
nepadodies, bet turpini darīt!
Jo mēs gribam, lai tev izdodas,
gribam, lai tu vari un palīdzēsim tev
ikvienā cīņā pašam ar sevi!
Dir.vietn. Inga Čipena

Ir atkal septembris šis, rudenīgi skaistais,
Ir atkal sācies jaunais mācībgads.
Mēs visi satiekamies savā klasē,
Tikai mazliet savādāki, nekā aizgājām.
Par vienu gadu vecāki nu esam
Un mazliet prātīgāki kļuvuši.
Paldies Tev, skolotāj, par tavām pūlēm.
Par Tavu pacietību, paldies!
Artis Zimnuhovs
Attēlā: Akcijas „Izrotā savu koku!” rezultāts 1.septembrī

„Baltijas ceļam” 25
Valstī atzīmējot ,,Baltijas ceļa” 25.gadadienu, visās
klasēs pirmā audzināšanas stundā bija vienota tēma,
iepazīstinot skolēnus ar vēsturiski tik nozīmīgajiem
notikumiem. Mūsu klasē šajā īpašajā stundā
noskatījāmies video ierakstu par dzīvo ķēdi caur trim
Baltijas valstīm un tikāmies ar klasesbiedra Matīsa
Skangaļa vecmāmiņu Birutu Skangali, kura arī bija
piedalījusies šajā pasākumā.
Viņa atcerējās: ,,Toreiz, 1989.gada 23. augustā, bija akcija ,,Baltijas ceļš”. Es, kopā ar dēlu
Valdi un meitu Ingu, stāvēju Rīgas ielas malā pie Iecavas pasta. Bija liels satraukums un
liela vienotība. Kad skanēja mūzika, caur visu ķermeni izgāja strāvojums, kāds vairs nav
piedzīvots. No pretējās mājas otrā ielas pusē mūs vēroja cittautieši un brīnījās - kā to visu
vispār bija iespējams noorganizēt.”

9.c klase un skolotājas

LIKTEŅDĀRZS – Latvijas tautas svētvieta
Pirmajā mācību nedēļā, 4.septembrī, trīs skolas
klašu skolēniem, 6.c, 8.c, 9.a klasēm bija iespēja
apmeklēt Likteņdārzu Koknesē Daugavas krastā.
Tā bija balva par veiksmīgu piedalīšanos šī
mācību gada 1.konkursā.
Likteņdārzs ir Latvijas okupācijas režīmu upuru
piemiņas vieta, tam gatavam jātop līdz Latvijas
simtgadei, bet pirmie izveidošanas darbi sākās
2008.gadā. Tas top ar visas Latvijas tautas
atbalstu par saziedotiem līdzekļiem. „Tā ir vieta,
kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan
cilvēka,
gan
valsts.
Satiekas,
lai
dotu
mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un
iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē.”

Ierodoties Likteņdārzā, mūs sagaidīja gide un
tālāk izvadāja pa dārzu, stāstot gan par jau
paveiktajiem darbiem, gan nākotnes iecerēm.
Visvairāk patika ābelīšu aleja, amfiteātris un
skatu terase, no kuras iespējams aplūkot gan
Daugavu, gan Kokneses pilsdrupas. Amfiteātra
ielokā 9.a klases skolēni atrada arī Iecavas
novada domes darbinieku stādītu koku, kas ir
veltījums mūsu novada represētajiem cilvēkiem.
Iespaidīgi ir akmeņi amfiteātri
norobežojošojā
krāvumā, tos atveduši cilvēki no dažādām Latvijas
vietām. Daļa dārza ir vēl neizveidota, to būs
jāizveido nākamajām paaudzēm.
Diāna Brūvere 8.c klase
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Bērnu, Jauniešu un
Vecāku žūrijas 2014 dalībnieki.

Jau sesto gadu skolas bibliotēka savus
mazos un lielos lasītājus aicina piedalīties
grāmatu
lasīšanā
un
vērtēšanā
programmas „Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrija 2014” ietvaros.
Lūk, atbildes no lasītājiem uz jautājumu
„Kāpēc es piedalos Bērnu žūrijā?”
Samanta Hofmane (2.c) - „Es piedalos
bērnu žūrijā, jo gribu daudz ko uzzināt un
man patīk lasīt grāmatas”;
Andris Simanovičs (2.c) „ Man patīk lasīt
un es gribu uzvarēt konkursos”;
Kira Zuikina (2.c) „Lasīt ir tik jauki”;
Brenda Orola
(2.c) „Lai daudz ko
uzzinātu un lai būtu gudra lasot
grāmatas, lai brauktu ekskursijā”;
Evelīna Līva Glīzdiņa (2.c) „Man ļoti patīk
lasīt un ļoti gribas ātri lasīt, ļoti labi lasīt”;
Raivo Baltadons (3.c) „Es piedalos bērnu
žūrijā, jo katru gadu ir jaunas grāmatas,
kuras es nezinu, un tās ir interesantas.”
Laine Novicka (5.c) „Bērnu žūrijā parasti
ir interesantas grāmatas un kad pabeidz
lasīt, tad var dabūt jaukas balvas”;
Laine Matule (5.c) „ Grāmatās iegūsti
kaut ko labu un var braukt ekskursijā”;
Matīss Skangalis (9.c) „Piedalos jau 4
gadus, man patīk lasīt dažāda satura
grāmatas, piedalās arī mana Ome, viņai

šis būs trešais gads. Kopīgi pārrunājam
izlasīto.”
Dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug.
Čaklākie, kā vienmēr, ir jaunāko klašu
skolēni. Priecē, ka arī no pirmās klases
jau ir interese par grāmatu, trīs dalībnieki
apņēmušies izlasīt un dot savu
vērtējumu par izlasīto.
Kādas grāmatas tad šogad tiek
piedāvātas lasīšanai?

Lūk, ieskats:
1.-2. klašu lasītāji kopā ar rakstnieces M.
Cielēnas pasaku mākoņu mazuļiem no
krājuma
„Mazais
Mākoņzaurs”
ielūkosies cilvēku mājās, papētīs gan
zemi, gan debesis, savukārt par runča
Punča pirmo skolas dienu stāsta grāmata
„ Runcis Puncis” O. Vācieša dzejoļu
krājums „ Astoņi kustoņi” jau labi
pazīstams- jaukas ilustrācijas, rokās
patīkami iegulsies mīkstais grāmatas
iesējums. Rakstnieka J. Zvirgzdiņa
grāmata „ Ahoi! Plūdi Daugavā” aizvedīs
ceļojumā pa Daugavu kopā ar kaķi Muri,
suni Kāravu un gaili Pēci iepazīties ar
Latvijas galvaspilsētu no Doles salas līdz
pat Rīgas ostai. „ Vistiņa iemīlējusies” –
vai tas maz ir iespējams? To uzzināsiet
izlasot grāmatu, kas tulkota no franču
valodas

1.c Ramona Staškus,
Vitauts Skinderskis,
Agnese Niedra
2.c Evelīna Glīzdiņa,
Brenda Orola,
Kira Zuikina,
Andris Simanavičs
2.a Dainis Čeksters,
Roberts Bērziņš
3.c Melānija
Barovska,
Elza Grīnfelde,
Artis Zimnuhovs,
Raivo Baltadons,
Mārtiņš Grāvītis
3.a Līga Dombrovska,
Konstantīns
Maikūns,
Ramona Zurovska
4.c Inese Kalniņa,
Beatrise Grigorjeva,
Valentīns Vaļeckis,
Kristaps Bitens,
Artjoms Karezins
4.a Samanta
Bolmane,
Alvis Bringulis,
Artis Rūja, Teodors
Jānis Voitkēvičs
5. c Maija Krastiņa,
Laine Novicka,
Laine Matule,
Edgars Ivanovs.
5.a Dāvis Skangalis,
Nadežda Pulle,
Sanija Dombrovska
6.a Simona
Haritonova
7.a Endija
Haritonova,
Laura Matule
7.c Ilze Kalniņa,
Katrīna Ķikute
8.c Kristīne
Stankovska,
Kristīne Kārkla
8.a Sintija Bolmane
9.a Linda Grigorjeva
9.c Matīss Skangalis,
Sņežana Dogatkina,
Sonora Spurķe

.
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3.-4. klašu skolēnus uz Franciju aizvizinās rakstnieka U.
Ausekļa runcis Francis. Spocīgāki notikumi risinās
grāmatā „Ada un peles rēgs”. Ar kaķi, suni un zēnu
vārdā Fjodors iepazīsieties lasot no krievu valodas
tulkoto grāmatu „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”.
„Maskačkas stāsts” - Rīgas iepazīšana, bet vai rakstīt
dienasgrāmatu par notikumiem ģimenē ir interesanti
un aizraujoši vēstī grāmata „ Vējainā ģimene”.
Jauniešu žūrijā – M. Runguļa „Lapsu kalniņa mīklas’’,
Vika „Kenijas pasaciņas”, fantastikas romāns „Rozā
kvarca brālība”, dzejas krājums „Daudzpusīgais ronis”
un „ Samsons un Roberto”.
Tiem, kuriem jau sasniegti 15 gadi, tiek piedāvāta
nopietna lasāmviela: Vivo „Noljāras kristāli ”, „Mis
Peregrīnes nams brīnumbērniem”, dzeja „ Jūrnieks uz

sauszemes”, meitenēm patiks grāmata „Emma Glorija
un sarkanā ilgu grāmata „ , bet fantastikas cienītājiem
– „Hugo Kabrē ”.
Lasīšanas maratons ir sācies. Aicinu aktīvāk iesaistīties
skolotājus, mudināt vecākus atbalstīt savus bērnus,
lasot Vecāku žūrijas grāmatas, lai kopīgi apspriestu
izlasīto, piedalītos Lasīšanas svētkos, dotos kopīgajā
ekskursijā. Lai teikums „Gribu iet uz bibliotēku” skan
ikdienā!
Uz tikšanos skolas bibliotēkā!
Skolas bibliotekāre Dzintra
Kraukle

Par pasākumu „Gribu iet uz bibliotēku”
Noslēdzoties
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras
centra rīkotajam domrakstu konkursam
bērniem "Kā atmodināt Saulcerīti?" un
apkopojot 72 oriģinālākos rakstu
darbus, tika izdota grāmata ar
jaunradītām leģendām par Saulcerīti,
Antiņu, Stikla kalnu un citiem Raiņa
lugas "Zelta zirgs" tēliem. Grāmata
tapusi Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmas ietvaros un tika atklāta 8.
septembrī, notiekot karnevāla gājienam
"Gribu iet uz bibliotēku!"! Jaunajā
grāmatā iekļauta arī mūsu skolas 7.c
klases skolnieces Lauras Novickas
pasaka (lasi to arī šīs avīzes literārajā
lappusītē).

Muzeja dalībnieki
izzina vēsturi
Skolas muzeja pulciņa dalībnieki
11.septembrī
devās
novadpētniecības ekskursijā, lai
iepazītu Edvarda Virzas ielas vēsturi
un apskatītu to „ozola acīm”.
Noskaidrojām, ka ozolu aleja stādīta
1984.gadā. Apskatījām vietas, kur
kādreiz bija Kalna dzirnavas, Iecavas
muiža, pienotava. Nākamā pulciņa
ekskursija paredzēta uz Grāfa
laukumu un parku.

Es biju to piecu skolēnu vidū, kuri savu domraksta „Kā atmodināt
Saulcerīti” fragmentu lasīja no Rātslaukuma balkona, pārstāvot
Zemgales novadu. Tas bija satraucoši.
Gājienā gāju kopā ar ķēniņu, katrs gājiena dalībnieks bija
pārģērbies par kādu grāmatas varoni. Pie Gaismas pils bija ļoti
nopietns uzdevums - 7 melnos kraukļus pārkrāsot baltā krāsā. Tas
visiem kopā izdevās. Kopā ar 72 labākajiem domrakstu autoriem
Gaismas pils direktora pavadībā devos uz bibliotēkas pašu
augstāko stāvu, kur parakstījos kopīgajā grāmatā. Ļoti patika Rīgu
vērot no augšas. Izstaigājām bibliotēku, klausījāmies koncertu, tad
mani, mammu, latviešu valodas skolotāju un bibliotekāri intervēja
Latvijas radio, ko tiešraidē varēja dzirdēt visa Latvija.
Laura Novicka Iecavas internātpamatskola 7.c klase

Ir pagājis gads, kopš es dzīvoju un
mācos Anglijā. Sistēma skolā šeit ir
ļoti atšķirīga, tāpēc sākumā bija grūti
pierast. Mācības man padodas viegli,
jo ir daudz skolotāju, kuri palīdz
iebraucējiem.
Tagad es mācos devītajā klasē. Mācību stundas ir vieglākas un
mājasdarbus uzdod apmēram vienreiz mēnesī. ;)
Sākumā daudzi bērni prasīja, vai es neesmu no Polijas, jo šajā mazajā
pilsētā dzīvo 7,000 poļu tautības iedzīvotāju.
Tomēr vislabāk man patīk mūsu Iecavas skolā. Arī visi mani īstie
draugi ir manās īstajās mājās - Latvijā.
Marta Vilcēna

Elisa Lāce, 7.a
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Kā pamodināt Saulcerīti Stikla kalnā?
Kādu dienu Saulcerīte gāja augšā pa Stikla kalnu. Viņa
pamanīja lādi. Tā bija liela, metāla lāde. „Kas tai lādē atrodas?”
domāja Saulcerīte. Iekāpusi lādē, meitene sajuta nogurumu un
aizmiga uz piecdesmit gadiem. Līdz ar Saulcerītes aizmigšanu,
aizmiga visa latviešu tauta. Tauta sapņoja drūmu sapni, kas bija
izdzēsis daudzus mazos, gaišos sapņus. Lādes vāku nespēja atvērt
pat visstiprākie tautu dēli, bet to spēja vienkāršs un nicināts puisis,
kurš ar savu maigo mīlestību un pārliecību par neiespējamo spēja
pacelt smagās lādes vāku. Lādes vāks vērās vaļā lēni un grūti.
Tautu dēlam nācās pielikt piepūli, lai vāku paceltu. Tas nebija
viegli! Bāliņš jutās vientuļš, bet tikai viena vienīga doma par
Saulcerītes atbrīvošanu deva cerību jaunai dzīvei un spēku dzīvot
pa jaunam.
Saulcerīte lādē sapņoja par austošu dienu ar spožo sauli, par
grūto kāpumu Stikla kalnā.
Atmodināta ar zēna ticību, Saulcerīte aizsniedza kalna
virsotni, bet stāvot virsotnē, Saulcerīte juta, ka ir iespējams kāpt
tālāk un augstāk. Meitene saprata, vienmēr pretī būs jauni
apvāršņi un izaicinājumi! Vai tikai gribēsies kāpt Stikla kalnā
augstāk? Varbūt vieglāk ir palikt pusceļā? Varbūt nekāpt nemaz?
Kas ir Stikla kalna virsotne Tev? Vai sapnis, kas dzīvo Tevī - reiz droši raudzīsies pasaulē? Viss ir
iespējams! Vajag tikai gribēt un kāpt. Vienmēr būs kāds, kas palīdzēs pakāpties augstāk. Vienmēr būs
kāds, kuram jāpasniedz roka un jāpalīdz pakāpties kalnā augstāk. Kā ir ar mums šodien? Kas mūs vieno?
Kāda tauta esam kļuvuši? Vai priecājamies par citu veiksmi, vai to skaužam?
Stikla kalnā ir dots katram uzkāpt, tik tā lielā cīņa ar sevi jāuzvar un kā Rainis teica: ”Pastāvēs, kas
mainīsies!” Mainīt savu domāšanu ir visgrūtāk - arī Saulcerītei, jo piecdesmit gadus guļot daudz ir
pazaudēts, bet ar gribasspēku un pašaudzināšanu ir iespējams piepildīt savus sapņus. Sapņi nav ne lieli, ne
mazi. Katrs sapnis dod cerību un spārnus lidot!
Cīņa ar sevi uzvarama ar ticību un ticība ir droša pārliecība par neredzamo. Kam šodien tic
Saulcerīte? Kādas domas tā domā? Vai būtu veltīgi atmodināta tikai uz mazu brītiņu?
Kādi šķēršļi mums kā tautai ir šodien? Vai mēs tos atpazīstam kā problēmas vai kā iespējas kāpt
augstāk Stikla kalnā? Vai neesam pazaudējuši Saulcerīti skatoties apkārt uz citām tautām? Vai pārņemot
svešo tautu paražas, mēs vēlamies Saulcerīti iesprostot spožā lādē kā putniņu zelta būrī?
Stikla kalns ir skaists, bet ir grūti tajā kāpt vienam. Vieglāk un drošāk kāpt kopā ar komandu, kur
viens ir par visiem un visi ir par vienu! Komanda
ir tad, ja visi iesaistītie skatās vienā virzienā un
aizpilda cits cita vājās vietas. Komanda elpo vienā
ritmā.
Kādu dienu Saulcerīte ar komandu turpinās
kāpt Stikla kalnā. Iespējams ieraudzīs spožu lādi
ar visādiem labumiem, bet kas gudrs, tas izpratīs
lādes nozīmi pusceļā.
Vai tu ieraudzīsi savā ceļā grūtības jeb vai
tās pieņemsi kā jaunas iespējas un izaicinājumus?
Palīdzēsim neaizmigt Saulcerītei! Dosim viņai
cerību, ka tauta vēl ir dzīva, ka tā domā vēl ar savu
galvu. Dosim Saulcerītei cerību, ka mēs –tautaneguļam un nesnaužam, bet mācamies no citu
kļūdām un skatāmies ar ticību rītdienā!
Attēlā Saulcerīte Laura ar savu komandu – mammu un
skolotājām Valiju un Dali, dodoties uz LNB karnevālu Rīgā.
Laura Novicka
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8.c klases skolēnu viedoklis par to,
kas ir dzeja
Kristers.  Dzeja ir domāta, lai cilvēks kļūtu gudrāks.
Dzeja ir darbs.
Rakstot dzeju, dzejnieks izpauž savas domas, sāpes un
prieku.
Andis.  Dzeja ir tas, ko dzejnieks savā prātā izdomā un tad
ietērpj skaistos vārdos.
Spodris. Dzeja ir vārdi, ar kuriem cilvēks izsaka savas
domas.
Dzeja var būt par jebko – cilvēkiem, dabu, attiecībām,
mīlestību.
Jana.  Dzeja ir skaists, poētisks dzejolis, kuru ne katrs prot
sacerēt.
Kristīne K.  Cilvēki, kas sacer dzeju, dzīvo paši savā
pasaulē, redz to, ko citi neredz.
Dzeja ir vajadzīga tāpēc, lai pasaule būtu krāsaināka.
Ar dzeju iespējams izteikt visa veida emocijas.
Diāna.  Dzejā varam lasīt gan par seniem laikiem, gan par
mūsdienām.
Dzejā sastopamas cilvēku izjūtas.
Kristīne S.  Lai uzrakstītu dzeju, nepieciešams talants.
Dzeja ir kaut kas skaists un poētisks.

D.Ušacka

„Pavasaris”
Dabā pavasaris sācies –
Zied sniegpulksteņi, tulpes.
Var redzēt taureņus lidojam
Un dzirdēt strazdus svilpojam.
Šalli, cimdus nometam,
Saules starus izbaudām.
Dzird sienāzīti čīgājam
Un strautus jautri čalojam.
Sāk kļavas savas sulas dot,
Lai slāpes veldzēt varētu.
Bet zāle savus asnus rādīt
Un māllēpenes galvu celt.
Vējš dzenā mākoņus, lai
sagaidītu lietu.
Un, raug, viss zeļ un plaukst,
Skan skaļi dziesmas, rūc traktori
Un dzirdamas ir bērnu balsis.
Ir sācies pavasaris –
Un pāri visam – varavīksnes tilts.
Tas savām krāsām jaunas
Domas raisa!

Uldis.  Dzeja ir daiļliteratūras žanrs.
Dzejnieki dzejā izpauž savas jūtas un atstāsta notikušo.
Sandis.  Dzeja ir uzmetums tam, kas ienāk prātā.
Oļegs.  Dzeja ir savu domu izteikšana noteiktā ritmā.
Dzejoļu rakstīšana ir smags darbs, jo, lai uzrakstītu tiešām
labu dzejoli, paiet ilgs laiks.
Edijs.  Dzejoļi nepieciešami, lai skaistām dziesmām būtu
skaisti vārdi.

A.Jurgina

„Mēs”
Starp laika joslām
Tīmekļu apvīti,
Sirdī – pievilti, piesmieti, izsmelti
Mēs esam tik tuvi,
Vistuvākie!

Elvita.  Dzeju veido dzejoļi, kuros
aprakstīts par dažādām dzīves
situācijām, tie ir liriski, vairums
ar atskaņām.
Cilvēku izjūtas tajos tiek
atspoguļotas īsās rindiņās.
Ivita.  Katrā dzejolī ir kāds
notikums, kurus autors vai kāds
cits ir piedzīvojis.
Attēlā: Arī Zinību dienā ir daudz no dzejas…
Dzied bērni, skan dzejiski vēlējumi, smaržo
ziedi un viz smaidi – kā dzejā…
Zinību dienā savā mīļajā Latvijas skoliņā
viesojas arī Marta Vilcēna.
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ZINĪBU DIENA
1.septembris - satraukumu un gaidu pilns. Šī diena mumsskolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem - ir pati nozīmīgākā
diena gadā, kad tiek nesti rokās vēl no rīta plūktie puķu pušķi
un plecos uzliktas somas, kas ar nepacietību gaida, kad tās
tiks pieliktas pilnas ar daudzām grāmatām, burtnīcām un
rakstāmpiederumiem.
Kā jau katrā skolā - gadu gaitā izveidojas savas tradīcijas. Tās
tiek ievērotas, pilnveidotas un izmainītas. Tās skolas dzīvi
padara daudz jaukāku un notikumiem bagātāku. Šogad
rotājām savu klases koku - Etiķkoku. Izvēlējāmies savu klases
simbolu-saulīte!
Laura: ”Šogad mūsu klasē nebija 3 bērni, bet viens izdomāja,
ka ies uz citu skolu. Labākais ir tas, ka mēs visi satikāmies.”
Anda: ”Man bija laba sajūta, kad es gāju uz 5.c klasi.!” Lāsma:
„Mēs atkal satikāmies!” Melisa: „Mēs satikām skolotāju
Renāti.” Toms: „Man patīk jaunajā klasē, skolotājas un
informātika.” Laine M.: „Es iepazinos ar jauno skolotāju.”
Kristaps V.: ”Man 1.septembrī gāja labi-atradu visus
draugus.” Edgars: ”Katru dienu treniņi.” Emīls: „Foršākais bija
satikt klases biedrus.” Renita: ”Es varēju satikt visus
draugus.” Viktorija: ”Es vēlējos satikt jauno skolotāju un
draugus!” Stefānija: ”Es ar prieku nācu uz skolu, jo gribēju
satikt skolotājus un draugus.”
5.c klases skolēni un skolotāja Renāte Baufale-Giluča

Diena
sākas
ar
uztraukumu, jo ir savādi,
ka tas ir pēdējais
1.septembris šajā skolā.
Sajūta, kad stāvi uz
podesta un visi uz tevis
skatās, skolotāji tevi
salīdzina ar pirmklasniekiem. Jūtos tā, ka nesen
pats esmu uzsācis skolu un eju pirmajā klasē.
Zvans. Viss sākas, manas iedomas tūlīt kļūst par
īstām. Redzu sākumskolas skolotāju, saprotu, ka
nāk mazie skolnieki, kuri garām ejot uzmet uz tevi
ar aci. Tur ir arī mana māsiņa. Tas tev liek domāt,
ka tiešām esi pieaudzis.
Pasākums ir beidzies, ejam uz 3. stāvu apciemot
mazos. Skolotāja D. Oškalne mūsu vārdā apsveic
pirmklasniekus. Šī ir pirmā skolas diena. Visi ir
nopietni sagatavojušies mācībām. Iepazināmies ar
mūsu jauno klases meiteni Sonoru un
matemātikas skolotāju Agafiju Bušu.
Tagad prātā stāv viena doma: „Kā beigšu devīto
klasi?”
9.c skolēni

5.a klase, uzsākot gaitas „lielajā skolā”:
Samanta. Septembris mūsu skolā.
Šogad svinīgajā līnijā 1. septembrī
piedalījās visa
skola un arī
vecāki. Man
patika brīdis,
kad
pirmā
klase samīļoja
uzdāvinātos
lācīšus un arī
kad viņi nāca
zālē
sadevušies rokās un apsēdās priekšā.
Bija labi, ka nāca līdzi vecāki. Bija
interesanti klausīties dzejoļus un
dziesmas.
Sanija. Iekārtošanās internātā pēc
vasaras:
Man ļoti patīk mūsu istabiņa, kā ir
saliktas gultas. Patīk istabiņas biedri,
kā arī tas, ka vakaros un no rītiem ir
dažādas skolotājas, kas mūs pieskata.
Man ir ērta gulta. Vēl ir patīkami, ka
katru dienu varam iet dušā, un ka
gulēt var iet vēlāk – pusdesmitos.

Rivgards. Klases koka rotāšana.
Katrai klasei 1. septembrī bija jārotā
savs koks. Mums bija bērzs. No
sākuma mēs izgriezām no papīra koka
lapas un taureņus, tad paņēmām
garu virvi klases garumā un uzvērām
uz tās rotājumus. Tad trīs bērni no
klases nesa to ārā pie 5.a klases koka.
Mēs garo virvi apvijām ap koku, un
vēl mums bija četri puķu attēli, kurus
arī iekarinājām bērzā.
Dāvis. Sporta pasākums 1. septembrī:
Pēc visiem svinīgajiem pasākumiem
vakarā varējām spēlēt futbolu skolas
stadionā. Nospēlējām labi  Par
vinnēšanu varēja dabūt konfektes.
Meitenes izveidoja savu komandu un
arī spēlēja. Gribētos spēlēt vēl, bet
tagad jāgaida līdz oktobrim, kad būs
lielās sacensības.
Nadja. Manas izjūtas 5. klasē:
Es 5. klasē jūtos lielāka, drošāka, man
patīk mūsu klase – tā ir liela, un
katram ir pašam savs plaukts klases
skapī. Mums ir vairāk brīvības, vairāk

tiesību. Patīk jaunā stunda –
informātika, tur ir forši – iemācies, kā
rīkoties ar datoru. 5. klasē ir „nulltā”
stunda, kas nebija līdz 4. klasei. Tāpat
kā 4.klasē, audzinātāja ir Kristīne
Zabarovska. Ir labākas attiecības ar
skolotājiem. Vēl 5. klasē man patīk,
ka ir labākas atzīmes, vairāk pulciņu,
varam mācīties likt riteņbraukšanas
tiesības, esam brīvāki pēc stundām
un ir vairāk uzticības no skolotāju
puses.
Linards. Pāriešana no internāta ēkas
uz lielo skolu, izjūtas.
Ir labāk, nekā bija internātā: internātā
bija maza klase, tagad mēs esam lielā.
Šeit ir arī lielie gaiteņi, bet internātā
bija maz vietas. Man patīk lielajā
skolā… visai mūsu klasei patīk lielajā
skolā!
Attēlos: Akcijas „Izrotā savu koku!”
rezultāti 1.septembrī
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Skola liela, skola liela,
Laba, laba, vēlreiz laba,
Vienmēr labi manai skolai,
Vienmēr labi skolēniem. 4.c anonīms…

Lai nenobrūk skola, lai daudz skolēnu un
skolotāju. Dāvis, 5.a
Lai ir stipra. Sanija, 5.a
Daudz vieglus mājas darbus!
Anonīms…
Es skolai novēlu turēties, līdz ķieģeļi sapelē.
Anonīms…
Lai šī skola nostāv vēl vismaz 50 gadus! Lāsma, 5.c
Es jums novēlu, lai skolā būtu jauni un
paklausīgi skolēni. Melisa, 5.c
Es novēlu ilgus gadus tā, kā līdz šim, un izdomāt
vēl daudz interesantu lietu. Tā tik turpināt! Laura,
5.c

Lai skolā bērni mācās,
Lai nav nemaz tik slikti,
Lai prieks ir visu mūžu,
Šai skolai labākai. Maija, 5.c
Lai šī skola dzīvo 10000000 gadus. Renita, 5.c
Lai jums ir labas sekmes. Normunds, 4.c
Lai skola nekad nesabruktu. Inese, 4.c

Daudz gadu skolai un bērnu cieņu.
Anonīms…
Lai skola būtu skaistākā. Kristaps, 4.c

Lai skola kļūst lielāka un smukāka. Valentīns,
4.c
Lai vairāk skolēnu mūsu skolā. Rainers, 4.c

Skolai daudz laimes jubilejā. Lai tev ir
vairāk bērnu, lai tev ir stiprums un turpinās
draudzība ar zviedriem. Gvido, 6.a
Lai mūsu skolā mācās vairāk bērnu. Lai skola
kļūst arvien skaistāka! 7.a

Sveicu skolas jubilejā. Lai katra diena šeit ir
priecīga un krāsaina! 7.a
Lai skolā nāk jauni skolēni un jauni
pedagogi un, lai skola kļūst arvien
skaistāka! 7.a
Mans veltījums, lai skola ilgtu
ļoti ļoti ilgi un visi lepotos
ar to. 7.a
Lai turpinās viss tāpat, kā ir. Lai visi
skolotāji būtu tikpat labi pret skolēniem.
7.a

Lai mūsu bērni būtu jautrāki un skolā valda
saticīgums un mīlestība vienam pret otru. 7.a
Turpinām sagatavot sveicienus vai
paziņojumus nākamajiem avīzes izdevumiem!

Veltījumi skolotājiem Skolotāju dienā
Lai skolotājas māca bērnus. Sanija, 5.a
Lai paklausīgi bērni. Dāvis, 5.a

Es novēlu, lai skolotāju būtu arvien vairāk. Jānis, 5.a
Apsveicu visus skolotājus mūsu skolā un, lai labi māca bērnus.
Rivgards, 5.a
Lai skolēni būtu paklausīgi un jūs vēl ilgi strādātu mūsu skolā.
7.a
Redakcijas adrese:
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internātpamatskola,
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Lai visas skolotājas ir tik jautras, kā tagad, un katra skolotāja ir lepna par
savu darbu. Vēlu veiksmi skolotājām arī nākamajos gados. 7.a
Lai mūsu skolotājas nepamestu mūs – savus skolēnus un Iecavas
internātpamatskolu. 7.a

Lai visi skolotāji nepamet savu darbu šeit skolā. 7.a
Sveicu skolotājas Skolotāju dienā. Lai skolēnu uzvedība ir laba un skolotājām
stundās ir labs noskaņojums. 7.a
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