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1.decembrī visi sapulcējās skolas zālē, lai iedegtu pirmo Adventes sveci. 

Šogad pasākumu ieskandināja jaunā 5.c klases teātra trupa ar ludziņu 

par Ziemssvētku tēmu. Pēc izrādes 6.c klases skolēni dziedāja dziesmu 

“Debesis ir tuvu klāt” – man tā ļoti patika! 5.c klase dziedāja “Circenīša 

Ziemassvētkus”. Pirmo Adventes sveci iedzedzināja 7.c klases skolniece 

Dārta Ušacka. 

Sanija Dombrovska, 6.a 

Adventes ieskandināšanas svētki mums visiem patika, visi apkārt 

applaudēja... Es uzstājos. Izrāde bija par  Smaržu rūķi, mana loma tajā 

bija teicējs. Mēs dziedājām arī dziesmu “Circenīša Ziemassvētki”. 6.c arī 

dziedāja aizkustinošu dziesmu, kuras laikā radās vēlēšanās apdomāt, ko 

esam darījuši labu, ko sliktu... Dziesma bija skaista, tā bija par mīlestību. 

Valentīns Vaļeckis, 5.c 

Ieskandinot Adventi, mums bija 

skaists koncerts - jaunie 

mākslinieki rādīija savas prasmes, 

ko apguvuši skolotājas Ligitas 

Putniņas vadītajā teātra pulciņā. 

Katram bija sava loma. 

Normundam Sūnam loma bija ļoti 

svarīga– viņš bija Smaržu rūķis. 

Ermīns Novickis atveidoja Dāvi, 

kurš nemācēja rakstīt. Izrādē 

piedalījās arī citi mūsu klasesbiedri 

– Jana Zabarovska spēlēja mammu, 

Kristaps Bitens un Liene Solodilova 

– bērnus, bet Valentīns Vaļeckis 

bija teicējs. 

Rainers Spurķis, 5.c

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Decembris 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Vai tev ir bijis tā, ka mājās pirms 

miega māmiņa, vai, varbūt, tētis, vai, 

varbūt, vecmāmiņa izlasa priekšā 

pasaku? Tad novēl labu nakti, 

noskūpsta uz pieres un ļauj aizmigt – 

saldi un droši...  

Pēc pūķiem un raganām, pēc 

viltīgajām lapsām un ļaunajām 

pamātēm tu sastopies ar labo, kas 

uzvar, un sajūti, ka labajam ir vairāk 

spēka, izveicības,  gudrības un 

skaistuma. 

Pēc ilgiem un sarežģītiem notikumiem 

un piedzīvojumiem pasakas beigās 

iestājas brīdis, kad labie varoņi 

beidzot ir uzvarējuši un laimīgi. 

Uzvarējuši ļauno, uzvarējuši savu 

nevarēšanu un tikuši galā ar 

pārbaudījumiem. 

Ilgi un laimīgi? Jā, varbūt... 

Bet tu jau zini, ka pēc pasakas 

beigām, kad viss ir skaisti, būs jauna 

pasaka, sāksies jauni piedzīvojumi un 

jauni pārbaudījumi. 

Tomēr ir brīži, kad ir šis mirklis starp 

vienu pasaku un otru – pasakas 

beigās, kad visi ir laimīgi.  

Tāds brīdis var pienākt 

Ziemassvētkos. Šis brīdis, kad aizvērt 

acis un izbaudīt laimīgo noslēgumu – 

jā šī ir mana skaistā pasaka, kurā 

esmu uzvarējis - ticis galā ar visu, kas 

man bijis jāpaveic. 

Un tu zini, ka drīz tu modīsies – būs 

jauna diena, jauns gads un sāksies 

jauna, varbūt skaistāka, pasaka... 

Sk.Inga 
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No 23. līdz 26. novembrim skolā notika angļu valodas 
metodiskā nedēļa. Šajās dienās skolēni strādāja 
patstāvīgi, gatavoja un risināja krustvārdu mīklas, lasīja 
dažāda  veida tekstus, gatavoja prezentācijas par kādu 
no Lielbritānijas zemēm: Angliju, Ziemeļīriju, Skotiju un 
Velsu. Skolēnu vērtējumā visgrūtākais uzdevums bija 
atminēt krustvārdu mīklas. 

Šķita, ka angļu valoda šajā laikā varēja skanēt vēl vairāk, 
bet skolēni atzina, ka daži uzdevumi bija darbietilpīgi, ka 
arī mācību stundas metodiskās nedēļas laikā bija 
atšķirīgas no ikdienišķajām. 

Nedēļas noslēgumā dalībnieki pulcējās mūzikas klasē, 
kur demonstrēja savus darbus un stāstīja par paveikto. 
Pasākumā visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā angļu 
valodā “A little peace”.    Sk.Dale Oškalne 

 

Angļu valodas nedēļā rakstījām par Īriju un, tāpat kā citi 
5.-9.klašu skolēni,  uzstājāmies ar prezentāciju. Ermīns 
Novickis pastāstīja par mūsu minēto krustvārdu mīklu 
un lika visiem minēt Īrijas galvaspilsētu. 

Visi dalībnieki balvās no valodu metodiskās komisijas 
vadītājas skolotājas Dales saņēma saldumus un 
pildspalvas. Visām klasēm palīdzēja angļu valodas 
skolotāja Tatjana Šalte. 

Normunds Sūna, 5.c 

Angļu valodas metodiskajā nedēļā no katras klases 
piedalījās vairāki skolēni. Mūsu klases dalībnieki 
darbojās vienā komandā ar 6.c klases skolēniem, 
veidojot prezentāciju par Ziemassvētku tradīcijām 
Lielbritānijā. Es nepiedalījos prezentācijas veidošanā, 
bet man tā patika. Interesantas bija arī visas pārējās 
prezentācijas. Kad visas klases bija uzstājušās, mēs visi 
kopā nodziedājām Nicole dziesmu “A little peace”. 

Sintija Vieļecka, 6.a 

 

3.decembrī deju kolektīvs piedalījās Labdarības koncertā Iecavas vidusskolā. 

 

 

 

9.c, 8.c, 6.a un 6.c klašu skolēni kopā ar skolotāju Santu 

Dručku zīmēja Ziemassvētku apsveikumus, kurus kopā 

ar sieviešu klubu “Liepas” nosūtīs vientuļajiem 

pensionāriem. 

Samanta Kampāne, 6.a 
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Reiz dzīvoja Ziemassvētku vecītis. Visi puisīši katru gadu 
Ziemassvētkos sūtīja īsziņas, lūdzot atnest viņu kārotās 
dāvanas. Un Ziemassvētkos vecītis tās puisīšiem atnesa. 
Puisīši bija priecīgi! Ziemassvētku vecītim bērniem bija 
jānogādā ļoti daudz dāvanu. Un Ziemassvētku vecīti 
vienmēr vilka Ziemeļbrieži. Ziemassvētku vecītis bija 
noguris, bet citi bija priecīgi! Bērni nekad neuzzināja, ka 
vecītis bija noguris. Viņš bija priecīgs par savu darbu. 

Roberts Bērziņš, 3.a 

 
 

No rīta pamodos un atcerējos, ka šodien ir 
Ziemassvētki. Piegāju pie loga un paskatījos. 
Ieraudzīju daudz sniega. Ātri apģērbos un 
skrēju ārā. Pa ceļam pasaucu savu suni Susi. 
Sāku taisīt pikas. Izdomāju, ka jāpasauc 
māsas, lai palīdzētu uzcelt sniegavīru. Mums 
bija jautri! Mēs smējāmies, ka paši esam kā 
sniegavīri. Pēc tam ar tēti gājām pakaļ eglei. 
Tikmēr mamma taisīja Ziemassvētku 
mielastu. Mēs ar tēti un manu suni 
ieraudzījām skaistu eglīti. Es teicu, ka tā jānes 
mājās un tā mēs izdarījām. Eglīti izpušķojām 
kopā. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Armands Bolmanis, 3.a 

 
Reiz dzīvoja rūķis. Viņu sauca par Riķi. Kādā 
dienā Riķis sajauca dienas un 23.decembrī 
svinēja Zemassvētkus. Viņš gāja pie Niķa, bet 
Niķis pa logu redzēja un nesaprata, kāpēc 
Riķis nes dāvanas. Niķis nodomāja, ka viņš 
nes kādam dzimšanas dienas dāvanas, bet 
Riķis pagriezās tieši uz Niķa mājas pusi. Riķis 
nesaprata, kāpēc visi brīnās un paskaidroja, 
kāpēc atnācis. Niķis parādīja Riķim kalendāru 
un, kas šodien par dienu. Riķis sakautrējās... 
Bet visi bija priecīgi par dāvanām! 

Evelīna Banga, 3.a 

 
Ziemassvētkos aizbraucu pie 
savas omes uz laukiem. Pienāca 
Ziemassvētku vakars. Mēs ar 
mammu un omi sēdējām 
viesistabā un runājāmies. Kāds 
stipri pieklauvēja pie loga. Es 
sabijos, gandrīz nokritu no 
krēsla. Es pateicu to krusttēvam 
un tētim. Mans krusttēvs izgāja 
ārā un pēc neilga laika ienāca 
iekšā ar lielu maisu un dāvanu 
maisiņu otrā rokā. Dāvanu 
maisiņā burkā bija ielikta zelta 
zivtiņa. Tieši tāda, kādu biju ļoti 
vēlējusies! Pēc tam man ļāva 
izdot dāvanas no lielā maisa. Tur 
bija dāvaniņas visai ģimenei. 
Man bija visvairāk dāvanu. 
Tomēr visvairāk man patika 
zelta zivtiņa. 

Samanta Hofmane, 3.c 

Kad man bija 5 gadi, es no daudz 
kā baidījos. Mums mājās bija 
eglīte - skaista, izrotāta. Zem 
eglītes bija dāvanas. Aiz eglītes 
bija Salavecis, bet man likās, ka 
tas ir briesmonis.  Es nobijos. Es 
metos skriet un paslēpos zem 
segas. Es visu laiku dzirdēju 
soļus. Es tupēju zem segas un 
nogaidīju. Sirds satraukumā 
strauji sitās. Tad iestājās 
klusums, Salavecis laikam 
aizgājis, nodomāju.  Es izlīdu ārā, 
gribēju saģērbties, lai ietu laukā, 
un tad es ieraudzīju, ka Salavecis 
ir mans tētis. 

Andris Simanovičs 3.c  
 

Tas notika, kad mēs vēl dzīvojām 
Anglijā. Bija Ziemassvētku laiks, 
visa ģimene bijām mājās.  Kādu 

dienu mēs ar mammu gājām uz 
otro stāvu. Mamma teica, lai es 
attaisu logu. Es piegāju pie loga, 
atvēru to. Kāds pārsteigums! Uz 
palodzes es ieraudzīju konfektes! 
Vienu manai mammai, vienu 
tētim un vienu man. Mēs tajā 
dienā bijām ļoti priecīgi.  

Keita Birziņa 3.c 
 

  

Es augšuplādēju 
savu vēlmju 

sarakstu internetā. 
Vai tu to saņēmi? 
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Mēs, 5.c klases skolēni, latviešu valodas stundās mācāmies par tiešo runu un piebildi. Lai 

izpildītu mājas darbu, nepieciešams likumam sameklēt  piemērus. Un tā mēs sameklējām 

piemērus tiešai runai un piebildei pasakas veidā. 

,,Reiz kādā mežā auga maza eglīte, un šī eglīte bija bezgala iedomīga. Visvairāk viņa 

lepojās ar saviem kuplajiem zariem. Kad pienāca ziema, tad viņa uzpūtīgi un lepni teica: 

,,Es esmu tagad daiļākā egle visā mežā!” Tad viņa turpināja: ,,Kad pienāks svētki, tad es 

kļūšu par grezno Ziemassvētku eglīti!” 

Drīz pa mežu sāka staigāt mazi, steidzīgi rūķi, kuri bija uzāvuši garus zābakus un uzģērbuši 

vatētus mēteļus. Viņi padusē nesa spožus cirvīšus un izvēlējās Ziemasvētku egļītes. Bet 

mežs bija liels, un rūķi pat neaizbrida līdz mazajai iedomīgai eglītei. Mazā, iedomīgā eglīte 

jutās neērti. Viņa pie sevis klusi, klusi teica: ,,Tagad rūķi droši vien nocērt kādu pavisam 

mazu, neglītu eglīti.” Citas egles, kas auga ap mazo eglīti, sabāza galotnes kopā, sačukstējās 

un zobojās. Viņām patika, ka iedomīgā eglīte nekļuva par izgreznoto Ziemassvētku princesi. 

Pāris dienu mazā eglīte izskatījās neapmierināta un īgna, bet pēc tam viņa nopurinājās, 

izpleta zarus, izslēja lepni galotni. ,,Es esmu visskaistākā visā mežā”, mazā eglīte 

lielījās,”šogad es katrā ziņā kļūšu par izgreznoto svētku princesi!” 

Visgrūtāk iedomīgai eglītei nācās paciest to, ka citas egles par viņu tagad varēja zoboties. 

Mazā, iedomīgā eglīte nolēma griezties pēc palīdzības pie sava īrnieka. “Paklausies,” viņa 

teica Zaķim Miķelim, „tu esi tik ilgi dzīvojis pie manis, bet īri vēl neesi maksājis!” 

Zaķis kaunīgi nolaida ausis un sacīja: ,,Parādā jau nu, eglīt, nepalikšu.” “Ilgāk es vairs 

nevaru gaidīt,” eglīte atteica, “tas parāds tev jānokārto šodien.” Viņa turpināja: ,,Aizcilpo, 

Zaķīt, pie sermuļa, aizņemies cirvi un ragaviņas, nocērt mani un aizved tur, kur es kļūtu par 

Ziemassvētku eglīti.” Zaķis žigli aizcilpoja pie sermuļa, nocirta eglīti, iecēla to ragaviņās un 

izveda no meža. 

5.c klases skolēni un audzinātāja Dale Oškalne 

 

Īpašais Ziemassvētku 

stāsts... 

Vēlā rudens vakarā 

lielās ēkas tuvumā 

pamanīju mazu vīriņu, 

kurš centās palikt 

nemanāms, pamanījis, 

ka kāds viņu vēro, viņš 

samulsa un devās 

prom. Vēl kādu brītiņu 

pavēroju un 

paklausījos, tad devos 

arī pati uz mājas 

pusi.  Tad pēkšņi no 

tāluma mani uzrunāja 

kāda smalka balstiņa 

“Vai kādi ciemiņi 

gaidāmi, ka gaismiņas 

deg logos un telpās ir 

tik dīvains klusums?” 

Vec.audz.S.Sūna 

Agrāk es nedomāju par Ziemassvētkiem. Es tos vienkārši gaidīju kā ikgada 
prieku ar apdāvināšanos, izēšanos un semestra beigu svinībām skolas 
Ziemassvētku eglītē. Nebija ne gaidīšanas prieka, ne arī īsti izbaudīšanas 
saviļņojuma. Bet agrāk es vispār daudz nedomāju, es tikai dzīvoju 
atšķirībā no tagadnes, kad mēģinu lietas izdzīvot, piedomājot pie 
izpildījuma. Katra nodzīvota diena ir apsveicama, taču katra nodzīvota 
diena var būt neaizmirstama. Tāpat ir ar Ziemassvētkiem... Sākot jau ar to 
gaidīšanu. 
Un atkal ir decembris. Jāsaka, ka ar katru gadu tas pienāk arvien ātrāk! Un 
nu es rakstu par to sajūtu, kas mājo manī tieši tagad – pirmssvētku mieru 
ar degošu sveci, kas piepilda telpu – ne tikai ar siltumu un gaismu, bet arī 
ar piparkūku, mandarīnu un siltas tējas smaržu.  Tas palīdz uzburt 
saviļņojumu ... sevī. 
Paši Ziemassvētki man nav atskaites punkts, taču tieši adventes laikā es 
izmainos. 
Es sāku ticēt labbūtībai – būt labai un rīkoties labi. Man gribas saprast, 
izjust un izgaismot to maksimāli ilgi. Un tas jau ir tas pats svarīgākais – 
sajust. Un tad ir tāds brīdis, kad tev to gribas redzēt arī citos. Tavu radīto 
mieru, neviltoto smaidu, gaidīto labestību un gaismu, kas dvēselē mirdz. 
Ziemassvētki ir kopā būšanas laiks, kas saistās ar patīkamām atmiņām un 
izjūtām katram no mums. 

Sintija Bolmane 9.a 
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 Mammu, vai es varu 
dabūt Ziemassvētkos 
suni? 

 Nē, tu dabūsi cepeti, 
tāpat, kā visi citi! 

________________________________________ 
 Kā kaķi novēl priecīgus 

Ziemassvētkus? 
 Pūkainus Ziemassvētkus 

un murrīgu Jauno gadu! 
________________________________________ 
Katram vīrietim ir trīs dzīves 
posmi: 

1. Viņš tic Ziemassvētku 
vecītim. 

2. Viņš netic Ziemassvētku 
vecītim. 

3. Viņš ir Ziemassvētku 
vecītis. 

 
Hei! Ir jau pusnakts! 
Internets joprojām 
būs šeit, kad mēs 

atgriezīsimies! 


