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17. aprīlī skolas 2.stāva gaitenis pārvērtās kņadīgā tirgus laukumā. 
Tirgoņi tika aicināti sacensties ar atbilstošu ietērpu un 
noformējumu, izmantojot krāsu bagātību. 
Andele gāja vaļā! Katram jaunajam biznesmenim bija iespēja likt 
lietā savu tirgošanās talantu un tikt pie „lielā lata”. Protams, tirgū, 
kā jau tirgū, jāmaksā gan par tirgošanās plača vietu, gan drīkst 
piestrādāt par pārdevēju, tirgojot preces, saņemot algu no preču 
īpašnieka.  

 
Krāmu tirdziņā katrs varēja atrast kaut ko sev piemērotu. Preču, 
pārdevēju un pircēju bija daudz. Tirdziņā skanēja mūzika un bija 
patīkama atmosfēra. 
Dažiem tirgošanās gāja „no rokas” un uz tirgus dienas beigām 
maciņā krājās labs žūksnītis, citi vairāk koncentrējās uz tērēšanu, 
aizrautībā dažkārt pat aizmirsdami par pašu tirgojamo preci. Un 
tirgū, kā jau tirgū – kas nevienam nepieder, ātri atrod jaunus 
īpašniekus. 
Galu galā – tirgus – tā ir maza pasaule, sabiedrības patiesākais 
spogulis, tajā var mācīties to, kas dzīvē tiešām reāls. 

Lāsma Olbika 9.a 
  

Lai cik ilgs un nogurdinošs mums šķistu mācību 

gads – kad laiks rit jau pavasarī, tas šķiet jau 

tikpat kā beidzies, un visi gada notikumi acu 

priekšā aizslīd kā zibenīgs mirklis. Laiks ir tik 

mānīgs, te tas šķiet velkamies, te nevaldāmi 

auļo, pielikdams soli tieši tad, kad vēlamies to 

apturēt. Pavasaris ir tas mirklis – tūlīt viss 

uzziedēs reibinošā priekā un mēs gribēsim, kaut 

krāšņums turpinātos mūžīgi. Ai, mirkli, apstājies! 

Tāpat ar bērniem, kuriem pašiem gan laiks šķiet 

velkamies lēni jo lēni – tik ļoti gribas par lieliem 

sevi dēvēt, par gudriem un viszinošiem saukt. 

Tomēr šis gods ar darbu darāms, ar cītību 

nopelnāms. Pat, ja liels izaugsi, kur tu - tāds 

āmurs liksies? Taču jau gudrība pašam jāsalasa – 

pa kripatai vien, pa drusciņai, pa cītībiņai, pa 

čaklumiņam. Kā visi to lasījuši gadu tūkstošiem 

pirms tevis. 

Ak, jā – tikai par „zubrilu” gan nekļūsti! 

Nepārmācies par daudz! Kāds ne tik gudrs 

klasesbiedrs aiz skaudības teiks – tikai muļķi 

mācās, es, gudrais, nē! Nez kurš būs gudrais 

vēlāk, kad augumā pieaugušais, bet prātiņš 

aizmirsies sākumskolas solā. Vai tas, kurš tagad 

„zubrila”, vai tas, kuram katras mācību stundas 

pašā sākumā jau „slinkums”. 

Ar bērniem – ar viņiem patiesībā ir tāpat kā ar 

pavasara ziedoni. Vienā mirklī tu pamani – ziedi 

ir pārvērtušies mazās odziņās, nav vairs kuplā 

skaistuma, bet briest raža. Un bērni – arī to vairs 

nav, mazo nerātno cilvēciņu vietā gluži pēkšņi 

stāv lieli cilvēki, kuri nu vēlas, lai ar viņiem 

rēķinās sabiedrība.  

Jā… Sabiedrība. Kā jau pieaugušo cilvēku 

sabiedrībā ierasts – tajā labumus vairs nevienam 

tāpat vien nedod. Lai saņemtu dienišķo 

sviestmaizi, kaut kas jāpadara. Lai darbiņu 

dabūtu, uzreiz jārāda, ko zini, ko māki, ko proti, 

kāds esi? Ak, neko… Nu, tad – staigā laimīgs! Tu 

čīksti – vēders kurkst, ēst gribās, zābaciņi ūdeni 

cauri laiž… Kur mamma? Bet mamma, mīļā 

mamma, nogurusi teic, ka pats, nu jau pats liels, 

pašam maizīte jāgādā. Domā - fiksi piemācīšos, 

ātri gudrību sarausīšu, darbu dabūšu, kā likts! 

Bet tev saka – par velti vairs ne, maksā ragā – par 

velti mācās tikai bērni! 

Tūlīt viss saplauks un noziedēs, tas paies kā viens 

mirklis. Tūlīt beigsies vēl viens mācību gads, kurā 

tu vari saņemties visu, kas tev vēlāk būs 

vajadzīgs. Cik laika vēl atlicis, līdz kļūsi liels? 

Tik – tak, tik – tak, tik – tak. Laiks rit bez apstājas. 

Samīļo savu mammu jau šodien, bērniņ! 

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

Projektu virpulis 
1.a - DĀNIJA 

Projekta laikā „ceļojām” uz 

Dāniju. Dānijas karaļvalsts atrodas 

uz 406 salām. Pašreiz jau no 

1972.gada tur valda Margareta II. 

Visvairāk mums interesēja viss par 

Lego. Lego ir dāņu kompānijas 

"Lego" raţotas rotaļlietas, kuras 

tautā bieţi sauc arī par Lego 

klucīšiem. Mācību pārzine arī 

mums uzdāvināja Lego klucīšus, 

no kuriem mēs klasē veidojām 

mašīnas, mājas, lidmašīnas.  

Lasījām un ilustrējām arī dāņu 

rakstnieka H.K.Andersena 

pasakas. Visinteresantākā ir 

„Princese uz zirņa”. 

Uzzinājām tiešām daudz un 

interesanta. Ceram arī, ka kādreiz 

savā dzīvē varēsim aizceļot uz 

Dāniju. 

2.c –AUSTRIJA 

 
3.c – VĀCIJA 

Mēs, 3.
c
 klase, darbu sākām jau 

janvārī. Vispirms sameklējām un 

kopā ar skolotāju Ţannu 

iemācījāmies dziesmiņu vācu 

valodā. Visi kopā izlasījām 

skaistākās brāļu Grimmu pasakas. 

Projekta darbā mums daudz 

palīdzēja skolas bibliotekāre. 

Projekta nedēļā mēs ciemojāmies 

skolas bibliotēkā, kur Dzintra 

Kraukle pastāstīja mums par 

Vāciju. Mēs tagad zinām, ka 

Vācijas galvaspilsēta ir Berlīne, ka 

Vācija reiz bija sadalīta un tikai 

1989.gadā tika sagrauts Berlīnes 

mūris. Mēs uzzinājām, ka vācieši 

ir ļoti tīrīgi, kārtīgi un laipni. 

Interesanti mums šķita tas, ka 

Vācijas skolās bērni var nēsāt 

cepures klasē. Projektu nedēļā mēs 

lasījām, skatījāmies filmu par 

Vācijas pilsētām, pildījām darba 

lapas, zīmējām un krāsojām. Mēs 

mācījāmies strādāt grupā. Tagad 

esam sapratuši, ka tas ir tiešām 

interesanti.  

Brīvajās pēcpusdienās mēs 

apmeklējām gleznu izstādi tepat 

Iecavas kultūras namā un 

Dievdārziņu, kas tagad jau atkal ir 

pārveidots. Labi, ka arī mums ir 

tāda jauka, sakopta vieta! Mēs arī 

sportojām un no pēdējā sniega 

uzcēlām varenu sniegavīru. 

Projekta darbā par Vāciju esam 

sapratuši, ka darbus vienmēr ir 

jāpaveic līdz galam un rūpīgi, tad 

būs prieks gan citiem, gan pašiem. 

Uzskatām, ka savu projekta darbu 

veicām ļoti labi. Mums patika šis 

projekts. 

 
4.a – IGAUNIJA 

Kur vēl tā smarţo kadiķi un klints 

stāvkrastus apskalo Baltijas jūras 

ūdeņi? Igaunija ir pretstatu un 

neierastu izjūtu zeme. Mūsu klasei 

bija iespēja iepazīt neklātienē 

mūsu kaimiņvalsti. 

Veicot nelielu aptauju skolā, 

noskaidrojās, ka ļoti daudziem 

respondentiem ir bijusi iespēja 

doties ekskursijā uz Igauniju. 

Vislabāk atmiņā ir palikusi 

romantiskā galvaspilsētas Tallinas 

vecpilsēta un Sāremā sala. 

Pārsteidzošs atklājums mūsu klasei 

bija tas, ka Latvijā visiem bērniem 

zināmā un iemīļotā Lote no 

izgudrotāju ciema ir igauņu bērnu 

rakstnieka Andrusa Kivirehsa 

radīts tēls. 

 

5.a – SPĀNIJA 

Projekta darba uzdevumi:  

 darba grupu izveidošana izlozes 

kārtībā un tēmu sadale pa 

grupām (vispārējā informācija 

par valsti, tradīcijas, mūzika, 

mūsdienu mūziķi, dziedātāji, 

nacionālā virtuve, dejas); 

 uzzinājām, kur meklējami 

informācijas avoti par 

meklējamo tēmu;  

 ieguvām informāciju no 

mūsdienu plaši pieejamiem 

informācijas avotiem - TV, 

preses, radio, interneta un 

periodiskās literatūras;  

 atrastos materiālus sakārtojām, 

noformējām; 

 iepazināmies ar Spānijas 

ēdieniem un garšas niansēm, 

paši pagatavojot kādu 

tradicionālu šīs valsts ēdienu;  

 
katra darba grupa iepazīstināja 

klases pārējos skolēnus ar savu 

iegūto informāciju; 

 gatavojāmies prezentācijai; 

 izveidojām planšeti. 

Maksims Krutikovs, 2012.gada 

4.aprīlis 

5.c – EIROPAS SAVIENĪBAS 

VIZĪTKARTE 

Mūsuprāt, mūsus klases uzdevums 

bija ļoti atbildīgs, jo mēs 

iepazīstinājām ar Eiropas 

Savienību, kurā apvienojas 27 

valstis. Eiropas Savienība dibināta 

1950.gada 9.maijā ar mērķi izbeigt 

karu starp valstīm. Tās valdības 

mājvieta ir Beļģijā, Briselē. ES, 

tāpat kā ikvienai valstij ir savs 

karogs un himna.  
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Projekta darbu mēs atklājām jau 

oktobrī, kad tematiskajā klases 

vakarā iepazināmies ar 

dalībvalstīm. Darba gaitā katrs no 

mums apkopoja informāciju par 

kādu no valstīm, vērojām 

videomateriālus par valstu 

atšķirībām, strādājām ar kartēm, 

kurās atradām valstu atrašanās 

vietas. Uzzinājām, ka ES ir 

oficiālas visas valodas, kurās runā 

dalībvalstīs, kā arī padziļināti 

izmantojām angļu valodu kopā ar 

skolotāju Ivetu Klīdzēju, gan arī 

veidojot video „Zvaigţņu klases” 

konkursam. 

Projekta prezentācijai sacerējām 

savu versiju Eiropas Savienības 

himnai, kuru paši dziedājām, 

izmantojot Bēthovena „Oda 

priekam” melodiju. 

Dzīvojam starp daudzām valstīm, 
Kuras saista kopība,  
Palīdz visas viena otrai, 
Starp tām valda draudzība. 
 

Eiropā ir Savienība, 
Visas valstis vieno tā, 
Visiem kopā viena māja, 
Te mums visiem jādzīvo. 
 

Dzīvojam starp daudzām valstīm, 
Kuras saista draudzība, 
Tomēr mīļākā no visām 
Mūsu mazā Latvija. 
 

6.c – LIETUVA 

Skolotāja mūs sadalīja darba 

grupās. Projektu iesākām ar 

Lietuvas vēsturi, kuru pētīja Ivans 

un Kristaps. Nauris un Andis 

meklēja informāciju par Lietuvas 

basketbola komandu! Tad kopīgi 

veidojām „Krusta Kalna” maketu 

un mācījāmies Lietuvas tautas 

dziesmu „Dugaideļe”, kuru kopīgi 

dziedājām prezentācijā. 

 

7.c – SOMIJA 

Mūsu projekta mērķis bija iepazīt 

Somiju un somu dzīvesveidu. 

Pirms projekta nedēļas tikāmies ar 

skolotāju Ivetu Klīdzēju, daudz 

uzzinājām par somu dzīvesveidu. 

Viņa mums izstāstīja par savu 

braucienu uz Somiju. 

20.martā tikāmies ar Annu Ţīguri, 

rakstnieci un tulkotāju, un Juku 

Rislaki, ţurnālistu un rakstnieku. 

Iepazinām Somiju 

videoprezentācijā. Rislaki kungs 

iepazīstināja ar somu tautas 

raksturu, viņu lēnīgumu, stāstot 

anekdotes. Ţīgures kundze 

pievērsa uzmanību somu vēsturei 

un tam, kā valsts sasniegusi augsto 

dzīves līmeni. 

Projekta nedēļas laikā katram 

skolēnam bija jāizpēta un 

jāprezentē klasesbiedriem kāda 

pašizvēlēta tēma par Somiju. 

Visinteresantākais bija Sandas 

stāstījums par somu mūsdienu 

mūziku, kā arī mūzikas klipu 

skatīšanās.  

Projekta prezentācijā centāmies 

parādīt somu dzīvesveidu - 

makšķerēšanu, medības brīvdienu 

pavadīšanu salās un muzejos, 

aizraušanos ar pirtīm- un lietas, ar 

kurām somi lepojas – 

Ziemassvētku vecīša rezidence 

Lapzemē, Muminu māja Nāntalī, 

Nokia tālruņi, populārie tūrisma 

objekti galvaspilsētā Helsinkos. 

Veicām pētījumu par Nokia 

tālruņu popularitāti skolā – tos 

lieto aptuveni 52 % skolēnu un 

skolotāju. 

Linda Akermane 

8.c - GRIEĶIJA 

Mūsu klasei projekta nedēļas tēma 

bija - Grieķija. Dalījāmies grupās, 

vācām materiālus gan par seno 

Grieķiju, gan par mūsdienu 

Grieķiju, tās cilvēkiem un politiski 

ekonomisko stāvokli valstī. 

 
Pirmdien visus materiālus 

apkopojām, veidojām krustvārdu 

mīklas un tās arī minējām. Otrdien 

meitenes devās uz bērnudārzu 

„Cālītis”, lai iepazītos ar 

bērnudārzu audzinātāju un viņu 

palīgu profesijām, kā arī noskatījās 

bērnu sagatavoto teātra izrādi. Tas 

gan bija jauks piedzīvojums! Bet 

skolotāja Iveta bija sagatavojusi 

brīnišķīgu viktorīnu par Grieķiju. 

Paldies viņai! Trešdien gatavojām 

grieķu nacionālos ēdienus un 

gatavojāmies prezentācijai. Kāda 

tā iznāca, spriediet paši!  

 

8.a - RUMĀNIJA. 

Iepazināmies ar vienu no 

lielākajām Eiropas Savienības 

valstīm. Veidojām krustvārdu 

mīklas par Rumānijas pilsētām, 

rakstījām komiksus, izmantojot 

rumāņu tautas pasakas. 

Strādājām datorklasē, meklējot 

vērtīgākos materiālus par 

Rumāniju. Iepazināmies arī ar 

svarīgākajiem rumāņu valodas 

vārdiem, mēģinājām daţas frāzes 

pateikt rumāņu valodā. 

Mūsu atziņas: 

Estere - Cik skaistas pilis ir 

Rumānijā! 

Sandija - Cik skanīga valoda ir 

rumāņiem! 

Kitija - Vairāk gribētu iepazīties ar 

šīs tautas tradīcijām. 

Elvijs - Lai dzīvo grāfs Drakula! 

Kristiāna - Gribētu kādreiz 

aizbraukt uz Bukaresti - tā ir liela 

un skaista. 

 

9.a - LIELBRITĀNIJA 

Mūsu projekts bija par 

Lielbritāniju. Mēs iepazināmies ar 

valsts uzbūvi. Uzzinājām, ka 

Apvienotā Karaliste ir 

konstitucionāla monarhija un 

parlamentāra demokrātija. Galvenā 

parlamenta palāta ir Apakšnams 

jeb Pārstāvju palāta, kuras 646 

locekļus ievēl vispārējās vēlēšanās. 

Vairāk nekā 80% iedzīvotāji ir 

angļi. Gandrīz 10% ir skoti, un 

lielākā daļa pārējo iedzīvotāju ir 

velsieši un ziemeļīri. Apvienotajā 

Karalistē dzīvo daţādas ieceļotāju 

kopienas. Mēs iepazināmies ar 

Anglijas vēsturiskajiem objektiem 

un angļu slavenībām: 

rakstniekiem, dzejniekiem, 

aktieriem un sportistiem. Pie 

projekta strādāja visa klase. 

Bez projekta mums vēl notika 

konsultācijas vēsturē, latviešu 

valodā, matemātikā, krievu valodā 

un angļu valodā. Darba bija daudz, 

bet „Stipras gribas cilvēks un 

ūdens kritums paši lauţ sev ceļu.” 

 /Angļu sakāmvārds/  
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L A B I E  U N  C I T I  D A R B I  

Lielā talka 

Aprīlī visi skolas bērni pilnā sparā 

talko, lai Latvija būtu 

tīra.Tradicionālajā Lielajā talkā 

Iecavas novada teritorijā 

piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Darbs 

norisinājās mežā, lasot papīrus, 

pudeles, stiklus, polietilēna 

maisiņus un dažādus citus 

atkritumus. Ko tikai ļaudis pamanās 

atstāt mežā! Vienā bedrē tika 

atrasts izmests dīvāns! 

Talka ir lielisks pasākums, mums 

patīk tajā piedalīties! 

Lielās talkas dalībnieki: Ivans, 

Kristaps (6.c), Edijs, Sandis, (5.c) 

Darbs sektoros atkal ir sācies! 

Mūsu klases uzdevums ir sakopt sektoru aiz skolas, sagrābt gružus un uzrakt zemi ap ābelēm. Darbs veicās ļoti jautri, 
un, lai gan mums uz visiem bija tikai 5 grābekļi un 2 lāpstas, mūsu sektors tagad ir ļoti sakopts! Es novēlu visām 
klasēm viegli un ar jautrību tikt galā ar pavasara darbiem mūsus skolas apkārtnē, gūstot prieku par pašu paveikto. 
Domāju, ka talku laiks ir ļoti nozīmīgs, visiem ir iespēja izpausties darbā, un pēc tam priecājoties par sakopto apkārtni. 
Man patika 5.c klases sektors, viņiem tiešām no sirds bija sakopts, jau tagad tīri izskatās arī citi sektori. Manuprāt, tas 
ir lieliski, ka mēs varam paši uzpost skolas apkārtni un darot to, mēs esam malači!  

Marija Puka 6.a 

Garās dežūrziņas 
9.c klase veica pēdējo dežūru skolā no 21.02. līdz 

27.02. 

Pēdējā deţūra šajā skolā mums, 9.c klasei, bija ļoti 

nozīmīga. Mēs, vairāk kā jebkad, apzinājāmies, ka 

mums uztic uzturēt kārtību skolā. Pēc noteikumiem 

jādeţūrē pirms stundu sākuma un garajā starpbrīdī, 

taču mēs centāmies deţurēt visos starpbrīţos, savu 

darbu veicot tik apzinīgi, cik pratām. Tas arī tika 

novērtēts. 

Mūsu deţūras laikā netika konstatēti nekādi bojājumi. 

Nākošajiem skolas deţurantiem novēlam, lai tiktu 

saudzēts un taupīts skolas inventārs. 

8.a klase no 27.02. līdz 5.03. 

Grūtības deţūras laikā sagādāja tas, ka šonedēļ skolā 

bija tikai pieci skolēni. 

Vislielāko troksni un nekārtības 1.stāvā radīja 5.a un 

5.c skolēni. 

2.stāva un 1.stāva tualetēs tiek plēsts, nomētāts un 

citādi izniekots papīrs un dvieļi. 

8.cklases skolēni tīšām sabojāja 5.a klases durvju 

fotorāmīša stiklu. 

8.c klase no 5.03. līdz 12.03. 

Nepārtraukti dauzās abas piektās klases. Dace (5.a) 

nereaģē uz aizrādījumiem, runā pretī. Edijs (5.c) un 

Daiga (6.a) mētājas ar tualetes papīru. Bojājumu nav. 

 

7.a klase no 19.03. līdz 23.03. 

3.c klases zēni skraida, neievēro kārtību. 6.c klases 

skolēni ēd saulespuķu sēklas uz skolas kāpnēm un 

atstāj netīrību. Skaļi uzvedas piekto klašu skolēni. 

7.c klase no 26.03. līdz 30.03. 

Visvairāk pārkāpumu 5.a un 5.c klašu skolēniem, 

skolēni ir skaļi un visu laiku skrien, 5.a klases meitenes 

starpbrīţus pavada tualetē, trokšņo, E.Kalderauska 

ignorē deţurantu aizrādījumus, 5.a klase rada troksni ar 

plaukšķenēm. Deţurantus neklausa un ignorē 6.c 

Nauris un 4.c K.Polis. 

6.a klase no 02.04. līdz 05.04. 

2.stāva meiteņu tualetē Madara Balode (6.c) spļaudās 

ar saulespuķu sēklām. Daudz daţādu nekārtību tualetēs 

– mētājas papīri, nekārtība. 

6.c klase no 10.04. līdz 13.04. 

Jānis Lincevičs nolauţ izlietnes sastāvdaļu 2.stāva 

meiteņu tualetē, ūdens tek uz grīdas! Piekto klašu 

skolēni nemāk uzvesties, neklausa deţurantus. 

5.a klase no 16.04. līdz 20.04. 

Aizrādījumiem neklausa Sandis (5.c) un Toms (6.c). 

5.c klases skolēni apzināti kaitina deţurantus, 1.c 

klases skolēni apsaukājas (Madara 1.c – rupji runā!).  

6.c klases zēni regulāri uzturas 1.stāva gaiteni, kur 

viņiem nav jāuzturas, nepakļaujas deţurantu 

aizrādījumiem. 



 

S A S N I E G U M I  

Līva Lazdiņa 8.c ieguvusi 3.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē. Paldies skolotājai Sarmai Zepai. 

Undīne Čekstere 5.c ieguvusi atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē. Paldies skolotājai Valijai Dubrovskai. 

Sanda Akermane 9.c ieguvusi 2. vietu starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. Karīna Feduļina ieguvusi 

atzinību starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. Paldies skolotājai Valijai Lukstiņai. 

Sandra Kumakova un Linda Matule 6.a ieguvušas 2./3. vietu, bet Andrejs Kudrjavcevs - atzinību 

Iecavas novada informātikas olimpiādē. Skolotāja Inga Čipena. 

Jānis Sproģis 6.a ieguvis 3.vietu Iecavas Jauniešu padomes organizētajā konkursā „Mans sirds talants”, 

izpildot oriģinālu deju. 

Iecavas internātpamatskolas 9.c klases audzēknes Madaras Ivanovas darbs izvēlēts dalībai finālā plakātu 

konkursā jauniešiem «Neizmet. Šķiro!». Skolotājs Bruno Bahs. 

Neizmet. Šķiro! 
No 105 skolēnu darbiem izvēlēti 22 labākie, kas būs skatāmi vides reklāmas 

stendos Latvijas pilsētās. Madaras darbs viņas vecuma grupā bija nākamais 

pēc «lielā trijnieka» – ģimnāziju un tehnikumu audzēkņu darbiem, informē 

skolas vizuālās mākslas pedagogs Bruno Bahs. 

Konkursa laureātus izvēlējās ţūrija, savukārt skatītāju simpātiju balvas 

saņēmējs tika noteikts vairāk nekā 25 000 lietotāju balsojumā internetā Gētes 

institūta mājaslapā. Madaras plakāts interneta balsojumā bija otrais labākais. 

Pauţot lepnumu un prieku par šo panākumu, B. Bahs skaidro, ka tas ir izcils 

rezultāts gan skolai, gan radošajam pulciņam, gan pašam pedagogam, gan 

Madarai, jo šādā konkursā skolas pārstāvis piedalījās pirmo reizi. 

Konkursa fināls notika 27. martā Rīgā. Plakātu konkursu rīko «Latvijas Zaļais 

punkts», vides reklāmu firma «JCDecaux Latvija», reklāmas aģentūra 

«MOOZ» un Gētes institūts Rīgā. 

Manas sirds talants 
Iecavas Jauniešu padomes organizētajā konkursā „Mans 

sirds talants” ar savu dejas priekšnesumu uzstājās 

trīspadsmitgadīgais Jānis Sproģis. Viņš uzstāšanos veltīja 

savai māmiņai, kas uz dēlu noraugās no mākoņu maliņas. 

Dj [ex] da Bass: «Man patika un arī publikas atbalsts bija 

jūtams. Tuvākie ar tevi var lepoties.» 

3. vietas ieguvējs Jānis Sproģis balvā saņēma dāvanu karti 

no uzņēmuma «ArtOptika». 

 
 

Vai esi 

padomājis par 

mīļu 

pārsteigumu 

savai māmiņai 

viņas dienā? 
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Ā R P U S S K O L A S  P A S Ā K U M I  

Sociālo zinību izaicinājums             Devīze: Esi gudrs, būsi vesels! 

Sauklis: Smaids dara pasauli dzīvespriecīgu! 
19.aprīlī Skaistkalnes vidusskolā notika sociālo zinību konkurss piektajām klasēm, kurā piedalījās arī mūsu skolas 
komanda piecu cilvēku sastāvā – Undīne, Andis, Marta, Diāna (5.c) un Maigonis (5.a) sociālo zinību skolotājas Sandras 
Sūnas vadībā. Kopā piedalījās komandas no astoņām skolām. Dalībniekiem bija jārisina uzdevumi un krustvārdu 
mīklas par zobu veselību un uzbūvi, kā arī jāiestudē teātris par veselību un veselīgiem zobiem, uzsverot to, ka zobi 
jātīra katru dienu. Mūsu komanda ieguva pateicību un balviņas. Pasākums bija interesants, ar prieku piedalītos 
vēlreiz!        Undīne un Andis 5.c 

Koru skate 

13.aprīlī 5.-9.klašu koris Žannas Stankevičas vadībā devās 
uz koru skati Bauskas kultūras namā. Mūsu repertuārā bija 
divas dziesmas „Akapella” un „Savas mājas.” Koru skate 
sniedz iespēju noteikt kora līmeni citu koru vidū. Otrā 
dziesma mūsu korim izdevās lieliski, bet pirmā neizdevās 
tik labi, jo tā bija jādzied bez pavadījuma – tas ir ļoti grūti! 
Mūsu darba rezultāts tika novērtēts ar 2.pakāpi, kas ir labs 
rezultāts! Paldies skolotājai Žannai! 

Ieva un Sendija 5.c 

 

un citi izaicinājumi 

10.aprīlī 8.c (ar Ievu Plēsumu un Sandru Sūnu)un 5.c klases devās 
uz ZZ čempionāta pusfinālu Dobelē.  
8.c klase uzskata, ka to bija pelnījuši, jo paši veidoja videoklipu par 
olimpieti A.Grabusti, brīvdienās nāca uz skolu un gatavojās 
čempionātam – gatavoja karogu, domāja himnas tekstu un 
melodiju, mācījās to braši nodziedāt!  
Samanta Baiba Žmurko stāsta: Manuprāt, tas bija kaut kas unikāls, 
salīdzinot ar pagājušo gadu! Man ļoti patika. Bijām aktīvi un 
centāmies darīt visu, kas bija mūsu spēkos. Protams, varējām jau 
arī labāk, bet bija mazi knifiņi, kuri mūs mazliet kā pievīla. Bija 11 
uzdevumi, arī tādi, kuri atkārtojās no pagājušā gada. Man ļoti 
patika piedalīties, neskatoties uz to, ka neieguvām nevienu vietu. 
Tomēr pieredze ar katru reizi aug lielāka. Diezgan vēlu 
atgriezāmies mājās. Bijām noguruši. Bet būs ko atcerēties! 
 

5.c klases skolēni Edijs, Sandis, Spodris un Kristīne 
Skuja stāsta: Tas bija lieliski, iekļūt pusfinālā un 
nokļūt sacensībās Dobelē! Visa diena tika pavadīta 
dažādās aktivitātēs un jautrībā. Konkursā mūs 
sagaidīja dažādi pārbaudījumi, daži no tiem bija 
ļoti grūti. Mājās bija jāsagatavo pašiem sava ZZ 
himna, kuru iedziedājām speciālā studijā. 
Domājam, ka sacentāmies ar godu, jo noslēgumā 
katrs saņēmām balvas – ZZ lācīšus un sarunu 
kartes, kā arī īpašo Ādažu čipšu simpātiju balvu – 
veselu kasti ar čipsiem! Mums ir liels prieks, ka bija 
iespēja piedalīties šajā pasākumā! 
 
 

Lepojamies arī ar dalību konkursā „Zvaigžņu 
klase”- visa gada garumā. Šī uzdrīkstēšanās 
ievērojami ceļ mūsu pašapziņu, jo tagad zinām- ja 
gribam, tad visu varam! 
Un pēdējais prieks un lepnums- mūsu klases 
skolēnu Matīsa un Mārča piedalīšanās novada 
konkursā „ Sirds talanti”, kur viņi startēja finālā ar 
„tectonic” deju un speciāliem trikiem!        8.c 
 

Arī mēs ļoti lepojamies ar savu dalību „Zvaigžņu klasē”, jo esam saņēmuši uzaicinājumu 28.aprīlī piedalīties apbalvošanas 
ceremonijā uz kuģa „Romantika”. Šādu uzaicinājumu saņem tikai pirmo 6 vietu ieguvēji. Tādad – esam sešniekā – tas nu ir 
skaidrs! Turiet īkšķi par savējiem – par mums – jo pasākumā tiks nosaukti uzvarētāji!     5.c 
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B I B L I O T Ē K A S  J A U N U M I  

Klāt aprīlis, klāt bērnu grāmatu mēnesis!   Viesojas māksliniece!
Sagaidām to ar daţādām aktivitātēm- iepazīstamies ar 

jaunajām grāmatām, kas gaidīt gaida savu lasītāju  

bibliotēkas jaunumu plauktā, iepazīstamies ar 

rakstniekiem –aprīļa jubilāriem, zīmējam zīmējumus 

un tas izdodas vislabāk, jo ciemos gaidām mākslinieci 

no Rīgas – bērnu grāmatu ilustratori  Agiju Staku- 

Jansoni.  

 
12. aprīļa pēcpusdienā  saules stariem piepildītajā 

skolas zālē pulcējušies 1.-4. klašu skolēni un 

audzinātāji, lai klātienē satiktos ar mākslinieci un 

sarunā uzzinātu, kāds tad ir ilustrācijas ceļš no baltas 

papīra lapas līdz gatavai bildei jau grāmatā. To visu 

ļoti atraktīvi Agija Staka- Jansone mazajiem lasītājiem 

nodemonstrēja, izvēloties pat modeļus no skolēnu 

vidus. Māksliniece jau vairāk kā 20 gadus ilustrē 

grāmatas un veido daţādās tehnikās visdaţādākā stila 

zīmējumus un gleznojumus. Radījusi 

orģinālilustrācijas daudziem desmitiem grāmatu un 

zīmējusi vairāk kā 700 Latvijā un citur izdotu 

pastkaršu. 

Sadarbībā ar vairākām reklāmas firmām tikuši veidoti 

zīmējumi gan iesaiņojumiem, reklāmas bukletiem, 

mājas lapām, mūzikas diskiem, logo un mācību 

līdzekļiem. 

Māksliniecei ir ļoti aktīvs dzīvesveids- nodarbojas ar 

tūrismu, kalnā kāpšanu, ir lekusi no augstuma ar 

gumijām. 

2.c klases uzvedums no grāmatas Koko un Riko, ziedi, 

laba vēlējumi, pašdarināti apsveikumi un zīmējumi,– 

tas viss pasākuma noslēgumā priecēja mūsu viešņu. 

 
Bērni mākslinieci iepazina kā ļoti spilgtu  personību, 

kas ar prieku uzņemas ikdienas sadarbības iespējas un 

jaunu radošus izaicinājumus. Lai viņai izdodas vēl ilgi 

priecēt mūs visus ar skaistajiem zīmējumiem! 

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

 12.aprīlī pie mums skolā ciemojās bērnu grāmatu 

ilustratore Agija Staka-Jansone. Ar viešņu 

iepazīstināja skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle. Par 

mākslas stundām mūsu skolā pastāstīja skolotājs Bruno 

Bahs. 2.c klase visus iepriecināja ar nelielu uzvedumu 

par  2 pelēm.  

Tad Agija Staka-

Jansone par sevi 

sacīja tā- Esmu 

māksliniece, 

ilustratore. Jau 

vairāk kā 20 gadus 

ilustrēju grāmatas 

un veidoju dažādās 

tehnikās visdažādākā stila zīmējumus un gleznojumus. 

Veidoju zīmējumus arī reklāmas bukletiem, banku 

kartēm, mūzikas diskiem, mācību līdzekļiem. Ar prieku 

uzņemu jaunus radošus izaicinājumus.  

Visiem 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja uzklausīt 

mākslinieces teikto, aplūkot gan gatavās ilustrācijas 

bērnu grāmatās, gan arī vēl nepabeigtos darbus, vērot 

kā viņa zīmē, uzdot jautājumus un pat strādāt par 

modeli. Kā izrādās- būt par mākslinieci nemaz nav tik 

viegli, jo nākas zīmēt arī nepazīstamas lietas, 

neredzētus augus un dzīvniekus. Tad māksliniece 

meklējot informāciju enciklopēdijās. Reizēm viņa 

izmantojot kā modeļus savus bērnus vai sunīti. Par 

mākslinieci Agija Staka-Jansone gribējusi kļūt jau 

bērnībā. Skolā viņai nepatika matemātika, toties viņa 

jau tad labi zīmējusi. Kā jau radošam cilvēkam, Agijai 

Stakai nav stingri noteikts darba laiks, viņa zīmē tad, 

kad gribās zīmēt. Tāpēc viņai esot daudz brīva laika, 

kuru māksliniece izmanto pasaules apceļošanai, jaunu 

iespaidu gūšanai. Arī mēs jutām mākslinieces brīvo, 

radošo garu. Varbūt tieši tā iespaidā tik daudzi skolēni 

izteica vēlmi nākotnē kļūt par māksliniekiem?  

Pateicībā par interesanto pēcpusdienu un skaitajām 

ilustrācijām daudzi sākumskolas skolēni pasniedza 

māksliniecei savus zīmējumus, dāvaniņas un ziedus, 

pretī saņemot Agijas Stakas-Jansones autogrāfu un 

smaidu. 
3.c klases skolēni-Agnese, Sofija, Rolands, Aleksandrs, 

Elīna, Krista, Maigurs, Linards, Igors – un skolotāja Ginta. 



 

C I T A S  A K T U A L I T Ā T E S  

DZIMTĀS valodas diena 
Klase Skolēnu grupa 

Punktu 
skaits 

5.a 
Madara, Sintija, Liliāna, 
Samanata, Emanuela 

23 

5.c Sendija, Kristīne, Kristīne, Diāna 24 

6.a 
Linda, Kornēlija, Sandra, Egija, 
Anastasija, Marija, Daiga 

28 

6.c Snežana, Madara, Līga, Karīna 33 

7.a Natālija, Evita, Līga, Mārtiņš 31 

7.c Sanda, Renāte, Linda, Jānis 26 

8.a Jānis, Sandija, Kitija 29 

8.c Līva, Kristiāna J., Guntis, Baiba 27 

9.a Ronalds, Artūrs, Kristaps, Sandra 24 

9.c Marita  30 
Paldies par konkursa organizēšanu skolotājai Dalei Oškalnei! 

Koncertlekcijas  
29.februārī un 21.martā piektās klases devās uz koncertlekcijām „Karību jūras pirāti” Lielajā Ģildē un „Sūnu ciema zēni” 
Kongresu namā. 
„Karību jūras pirātos” stāstīja par mūzikas varoņiem. Piedalījās pūtēju orķestris un solists. Man vislabāk patika, kad stāstīja 
par Zorro un par Karību jūras pirātiem. Koncertlekcijas beigās mēs visi kopā dziedājām dziesmas no Šveika un Vella 
kalpiem. Man šķiet, mums ir ļoti paveicies, ka šogad ir iespēja doties uz koncertlekcijām. „Sūnu ciema zēni” bija lieliska 
izrāde, kurā bija iespēja tikties gan ar Juri Kaukuli un Sergeju Jēgeru, gan pat ar Lauri Reiniku! Izrādē skanēja 
lieliskas Valta Pūces dziesmas, tā bija ļoti krāsaina, kustīga un aizraujoša. Stunda pagāja nemanot!      Marta Vilcēna 5.c 
Mēs bijām koncertlekcijā, kur vērojām, kā muzicē pūtēju orķestris. Man šajā koncertlekcijā ļoti patika, jo tika rādīti arī 
filmu fragmenti.   Sintija Bolmane 5.a 
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Adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola, 
informātikas kabinets 
Redkolēģija: L.Olbika, M.Krutikovs, B.S.Žmurko. Šefu klase: 5.c 
Galvenā redaktore: Inga Čipena 

21.februārī darba līnijā no rīta tika atklāta Dzimtās valodas diena 

mūsu skolā. Tika pārrunāta nesen notikušā referenduma nozīme 

un rezultāti. Skanēja „Līvu” dziesma „Dzimtā valoda”, kura 

uzvarēja šovā „Mūsu zelta dziesma”. Tika arī apbalvoti skolas 

avīzes konkursa mēnešu uzvarētāji un aktīvākie dalībnieki. 

Matīss Skangals 6.c 

Darba līnijā katrai klasei tika iedots konkursa uzdevums dzimtās 

valodas pilnveidošanai. Mūsu klase to izpildīja ļoti ātri. Sintija 

Bolmane 5.a 

Dzimto valodu izmantojam katru dienu! Skolā, drabā un 

apkārtējā vidē! Pateicoties valodai, varam lasīt, rakstīt, dziedāt, 

sacerēt vēstules un dzejot no paaudzes paaudzē! 

Valoda mūs vieno un nekas nespēs mūs no tās šķirt, ja vien to 

paši neizdarīsim. Šī diena ir papildus iespēja stiprināt mūsu 

saikni ar savām saknēm, jo šajā dienā katrā klasē tiek runāts par 

to, cik svarīga nozīme ikvienas tautas pastāvēšanai ir valodai. 

 Samanta Baiba Žurko 8.c  

Pavasara mīkla 

Mīklu veidoja: 

L.Olbika un 

I.Čipena 


