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1.septembris Iecavas internātpamatskolā mazos skolasbērnus pārsteidza 

ar nebijušu izklaidi – vizināšanos ar pajūgu. Brauciena prieks tika visiem 

sākumskolēniem, kā arī 5. un 6. klašu bērniem kopā ar skolotājiem un 

skolas vadības pārstāvjiem. 

 

 

 

Septembris skolā ir jaunā sākums. 

Jauna klase, jauns sols, kāds jauns 

vai daudz jaunu klasesbiedru, jauni 

mācību priekšmeti, jauni skolotāji, 

jaunas idejas, jaunas apņemšanās un 

jaunas cerības. Apņemšanās tikt 

galā, būt varošam, apņemšanās 

piedalīties, būt vajadzīgam. Cerības 

uz izdošanos, uz sapratni un vērtīgi 

pavadītu laiku. Kas kuram no mums 

vērtība, kas ne, to zinām tikai mēs 

paši. Tomēr vērtību tā īsti pierāda 

tikai laiks. Tas parāda, ka vērtība 

bijusi vien tam, kas vēlāk nes augļus. 

Kādus augļus? Ābolus, vai? – kāds 

iesmiesies. Skolā pavadītā laika 

vērtības mērs gan nav āboli. Tu jau 

zini – te galvenā vērtība ir iegūtajām 

zināšanām, jā, jā, arī mācību 

sasniegumu vērtējumiem, jeb, īsāk 

sakot, atzīmēm. Bet ne jau tikai 

atzīmes ir svarīgas. Neatsverama 

vērtība ir laikam, ko pavadi kopā ar 

draugiem, laikam, kurā mācies atrast 

savu vietu sabiedrībā, kurā mācies 

jaunas iemaņas, dzīvesprasmes, 

nelielus darbiņus un lielus darbus, 

iesaisties projektos, pulciņos un 

pasākumos, izpaudies ar savu 

radošumu un iniciatīvu. Šis ir laiks, 

kad tev ir iespēja veidot sevi. 

Iecava ir bagāts un skaists novads. 

Šeit rūpējas par bērniem, jauniešiem 

un skaistu vidi. Septembris šogad ir 

laiks, kad izzinām un lepojamies ar 

savu novadu. Lielais pārgājiens 

daudziem no mums sniedza jaunas 

atklāsmes, bet skolēnu skaistie 

radošie darbi veido pārliecību, ka arī 

skolēni mīl mūsu Iecavu. Mūsu skola 

lepni stāv kalna galā. Šeit rūpējas par 

tevi. Atkal ir sācies brīnumu un 

jaunatklājumu pilns mācību periods, 

kurā tu augsi par personību. Tu vari 

būt lepns par savu skolu, par 

novadu, kurā tu mācies! 

Redaktore Inga Č. 
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Bērnu žūrija- tiešsaiste lasīšanas piedzīvojumu pasaulē
Jautāti,- ko literatūra var dot bērnam, mēs 

atbildētu- atklāsmes prieku.  

„Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap 
sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi”, rakstījusi 
Inese Zandere. Bērnu žūrijai šogad vienpadsmitais 
gads. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā un mazu daļiņu šajā 
lasīšanas programmā veido arī mūsu skolas čaklākie 
lasītāji. 

6. septembra pēcpusdienā skolas  bibliotēkā 
pulcējās lasītāji- gan pavisam mazi augumā, gan tie , 
kas šogad mūsu skolu beigs. 9. klases skolēni Sanda 
Akermane,  Arsens Dāvis un Rovens Boreika Bērnu 
žūrijas grāmatas lasa un vērtē jau trešo gadu, bet 1.c 
klases skolniecēm Beatrisei, Amandai un Inesei šis 
būs pirmais gads ekspertu lomā.  

Katrā vecuma grupā  jāizlasa un jānovērtē 5 
grāmatas.  Saskaitot noslēgtos lasīšanas līgumus -šo 
darbiņu veiks 23 sākumskolas un tikpat daudz   5.-9. 
klašu skolēni.   

Nelielos skolas bibliotekāres  priekšā lasījumos 
bērni iepazinās ar grāmatu fragmentiem. 

Mazie dosies ceļojumā kopā Runci Franci, mazo 
balto Āfrikas degunradzēnu Mufu, princesēm Skellu 
un Aurēliju, iepazīs Tatu un Patu ērmīgās ierīces, 
vecāko klašu skolēnus gaida tikšanās ar rakstnieka 
Māra Runguļa grāmatu tēliem , Jura Kronberga 
Mākoņu grāmata ļaus paraudzīties uz lietām, ko 
ikdienas steigā nesaskatām…un vēl un vēl jauku brīžu 
un piedzīvojumu sevis un pasaules izzināšanā.  

Mīts, ka mūsdienu bērni nelasa grāmatas, 
neatbilst patiesībai. Bērnu literatūra ir ne tikai 
grāmatu lasīšana, tā ir arī klausīšanās, stāstīšana, 
dzejoļu deklamēšana un dziedāšana.  

Lai nezūd lasītprieks! Iesaistiet katrs arī vienu 
nelasošu klasesbiedru – un tiksimies lielajos 
Lasīšanas svētkos novembrī.-tepat mūsu skolas zālē. 

 Lai mums visiem kopā veicas! 

 
Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

Attēlā: 5.c klases bērnu žūrijas pārstāvji 

 

Dežūrziņas 

9.a klase ziņo par skolas dežūru 1. mācību gada 

nedēļā, kad mācību gads vēl tikko sācies. 

Dežuranti atzīst, ka klase nodežūrējusi vāji, 

tomēr dežūras laikā, jāsaka, par laimi, nekādi 

nopietni pārkāpumi vai bojājumi netika 

konstatēti. 

9.c klase ziņo par mācību gada 2.nedēļas 

notikumiem: 

 Īpašu bojājumu nav, tikai 2.stāva zēnu 

tualetē zēni neprot lietot tualetes papīru, 

to vienkārši iznieko! 

 Piektdien, 16.09., 8.c klases zēni 2.stāva 

gaitenī masveidīgi mētājušies ar zīlēm. 

Skaista skola 
Katru gadu skolā notiek remonts. Ik gadu 

mūsu skolu cenšas iekārtot arvien labāk, lai 

mums visiem šeit būtu mājīgāk un ērtāk. 

Šogad skolā ir izremontēts gaitenis un 

tualetes, ir jauna apkures sistēma, bet 

internātā izremontēts viss pirmais stāvs.  

Daudzi no mums bieži neiedomājas, cik 

daudz darba un naudas līdzekļu ieguldīts, lai 

veiktu šos lielos darbus, bieži kaut kas tiek 

sabojāts, lai gan skolotāji mums cītīgi māca 

saudzēt skolas vidi un inventāru. Varbūt šogad 

mēģināsim mainīties, būt kārtīgi un tikai 

lietderīgi izmantot skolas inventāru, lai skola 

arī turpmāk kļūst tikai skaistāka. 

Rinalds Vītols un Reinis Bajārs 6.a 
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15.septembrī 5.-9. klašu grupā gājām pārgājienā pa Iecavu. Mūs 

pārsteidza ar to, ka bija jāiet tik tālu! Septiņus kilometrus!  

Pārgājiens bija ļoti labs. Ejot redzējām ūdensattīrīšanas staciju, dzirnavas, 

viesu namu „Iecupes”, kā arī uzzinājām, kur reiz bija Grienvaldes skola. Kopā 

pavisam bija 10 vietas, kurām bija jāuzzina nosaukumi un nozīme. Interesanti 

bija tas, ka mēs – 5.-9. klašu skolēni, gājām pāri Grienvaldes tiltam zosu 

gājienā. Savukārt, cauri mežam bija jādodas ar dziesmu. Mūsu klase dziedāja 

slaveno latviešu tautas dziesmu „Bēdu manu lielu bēdu”! 

Pārgājiena noslēgumā nesen 

atklātajā Iecavas novada 

vēstures objektā, kuru sauc 

par Dievdārziņu, novadnieks 

Andris Kopeika stāstīja par 

šīs vēsturiskās vietas rašanos! 5.-6. klašu skolēni pēc garā ceļa no 

šejienes tika pie autobusa, kas aizvizināja atpakaļ uz skolu, bet 

7.-9. klašu skolēniem bija iespēja izpildīt vēl pēdējo uzdevumu,  

saskaitot kāpņu pakāpienus līdz jaunajam Pārupes tiltam. 

Pārgājiens beidzās veiksmīgi!!!  

Maksims Krutikovs un Emanuela Kalderauska 5.a 

Mēs gājām daudzus kilometrus, lai gan ārā bija ļoti vēsi un pa 

reizei arī nolija lietus. Tomēr pārgājiens bija interesants un arī 

jautrs. Tā laikā klasēm bija jāaizpilda darba lapas, noskaidrojot 

ceļā iepazīto vietu vai ēku nosaukumus un to nozīmi. Redzējām 

pļavā govis un zirgu. 

Linda Akermane (♥) 7.c 

Pārgājienā mēs apskatījām ļoti daudzus objektus, ko atsevišķi neviens nebija īsti ievērojis,  uzzinot par šiem 

objektiem daudz ko jaunu. Vajadzēja arī loģiski padomāt.. Tas nebija tikai pārgājiens, mēs paši varējām aktīvi 

darboties, jo viss bija jāatrod pašiem. 

Lāsma Olbika :) 9.a 

 

5.a klases skolēni uzsmaida foto 

Iepazīstamies ar Grienvaldes 

skolas vēsturi 

„Zosu gājienā” pāri tiltam. Kas ir „zosu gājiens”? Izzinām Dievdārziņa vēsturi 
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Īpašas pārmaiņas, uzsākot jaunu mācību gadu, skar 5.klases skolēnus. Viņiem šogad jauns ir itin viss. 
Jauna klase, skolotājas un daudz dažādu mācību priekšmetu. Ko par to domā viņi paši? 

 

Bet savi jaunumi ir arī citām klasēm. Piemēram, sestajiem. 

 

Aizraujošu, draudzīgu un sekmīgu mācību gadu vēl avīzes veidotāji: 
Redaktore: Inga Čipena 

Redkolēģija: R.Dulbe, K.Prokopovičs, L.Olbika u.c. 
Redakcijas adrese: Iecavas internātpamatskola, 109. kab., Skolas iela 19, Iecavas novads 


