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Iecavas internātpamatskolas avīze 

2013. janvāris 
Iznāk kopš 2001. gada 

Skolā Kipras viesi 
Līdz ar citām Iecavas novada skolām 

Iecavas internātpamatskola piedalās 

starpvalstu projektā ar partneriem Kiprā. 

Projekta tēma – skolu pašvērtējuma 

metodes, kas ļauj iepazīt skolā citai citu 

šajā tik svarīgajā jomā un, veicot sava 

līdzšinēja darba analīzi, pilnveidot to, 

daloties pieredzē ar sadarbības 

partneriem. 

Trešdien, 23.janvārī, mūsu skolā 

viesojas Kipras darba grupa, lai iepazītu 

mūsu skolas vidi, kolektīvu un darba specifiku.  

           Turpinājums 4. lpp. 

Welcome!  

Sporta svētki 
17. janvārī skolā notika Sporta diena. Katra klase rādīja savu prasmi skaisti 

soļot. Visas sportiski sapostās klašu komandas, aplausiem skanot, soļoja apkārt 

zālei.  

 
Turpinājums 4. lpp. 

Attēlā: 8.a klases komanda gatavojas soļošanai. 

Gribam to vai nē, mūsu dzīve ir 
pakļauta dabas ritmam. Arī mūsu 
ķermenis un tas, kas mūsu galvās, ir 
daba. Un mums šeit, Latvijas dabas 
bērniem, ir lieliska iespēja piedzīvot 
bagātu mainību. 

Gadalaiku ritums, dabas norises ievieš 
savu kārtību mūsu iecerētajā ikdienā, 
ne vienmēr sakārtojot visu pa cilvēku 
prātam. Bet varbūt tieši tas arī labi, 
varbūt dabas noteiktā kārtība der 
mums vislabāk pat tad, ja dažkārt 
gribas tai pretoties. 

Ziema... Pats ziemas viducis – tajā ir tik 
daudz skaista! Aiz muguras pelēki 
vējains rudens, skaists baltums 
visapkārt un sniegainie prieki. Cik 
daudz pasaulē bērnu, kas nekad mūžā 
nav redzējuši sniegu un nespēj pat 
iztēloties sniega kupenu krāšņumu!  

Ziema – tas ir lielisks laiks, kad vari būt 
radošs. Aukstumā veselīgi atvēsinātais 
degungals aicina doties istabā 
sasildīties, palasīt grāmatu, pazīmēt, 
pastrādāt kādu rokdarbu, amatnieku 
meistarstiķi vai varbūt pagatavot kaut 
ko garšīgu. Varbūt tieši tev izdodas 
radīt ko jaunu. Skaistu fotogrāfiju, 
lielisku zīmējumu, siltas zeķes vai 
jaunu, nebijušu recepti, kas sajūsmina 
visus ēdējus. Tikai mēģinot vari atklāt 
savas patiesās intereses un 
aizraušanās.  

Ziema – tas ir cerību un ticības laiks. Jo 
kā gan citādi cilvēki būtu iemācījušies 
tumsu un aukstumu izdzīvot? Ziema ir 
lielisks laiks, lai ticētu tam, ka atmoda 
pienāks, ka ledus izkusīs un sniegi 
aizplūdīs uz jūru, ka pēc pelēkā un 
baltā atdzīvosies krāsas, uzņirbēs skaļa 
dzīvība un ārā no migām izsprauksies 
spoži apdullinošs prieks. Gluži savādāks 
kā ziemā. 

Mums tik daudz ir dots. Burvīgā 
mainība, gadskārtu ritums. Tas nekad 
neļauj iemigt un garlaikoties. Jo mums 
šajā zemē no dabas ir iemācīts ticēt, ka 
atmoda pienāks, ka vasara būs. Un 
nepaspēs apnikt...  

Sk.Inga 
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SVĒTKI 

Ziemassvētku prieki 

 
Visai skolai pirmā semestra pēdējā 

nedēļā notika klases vakari. Mēs, 5.c 

klase, spēlējām dažādas spēles, uz 

galda bija visādi gardumi. Mēs 

dejojām, trakojām un bļaustījāmies. 

Kaspars Polis bija mūsu dīdžejs. 

Vācot galdus, no klases vakara bijā 

palicis vēl daudz ēdamā. Ēšana nebija 

bijusi svarīga.  

Aleksandra Kalēja 5.c 

Balītē mēs dejojām un priecājāmies. 

Daži zēni lūdza atskaņot dīdžejam 

meitenēm veltītas dziesmas. Mana 

vismīļākā dziesma bija „Ielas 

sastrēgums”.  

Ilze Kalniņa 5.c 

Mūsu klasē bija skaļa mūzika un 

daudz saldumu, jo katrs kaut ko 

atnesa. Es atnesu konfektes. Mēs 

dejojām un veidojām interesantas 

dāvaniņas, kā arī fotogrāfējāmies.  

Rebeka Kisiļica 6.a 

Ziemassvētku laiks mūsu skolā ir ļoti 

svarīgs. Šiem svētkiem par godu 

mūsu skolā notiek dažādi pasākumi. 

Viens no maniem mīļākajiem bija 

„Ziemassvētku vilnis” un 

Ziemassvētku balle. Ziemassvētku 

vilnī katra klase rādīja priekšnesumu, 

ar ko viņiem asociējas ziemassvētki. 

Uzvarētājiem, 5.a klasei 

priekšnesums bija muzikāls, taču, 

pēc manām domām, šajā konkursā 

uzvarētāji bija visi, jo ziemassvētkos 

vajag vienkārši pavadīt labu laiku 

kopā ar draugiem. Laimīgu Jauno 

gadu!!! 

Marta Vilcēna 6.c 

20.decembrī skolā notika konkurss 

„Ziemassvētku vilnis’’, kurā 

piedalījās 5.-9. klases. Ar īpašu 

priekšnesumu uzstājās 9.c. Viņi 

dejoja interesantu pašu izveidotu 

deju. Konkursam bija sava rūķu 

žūrija. Par rūķiem strādāja sporta 

skolotājs Jānis Siugalis, Andis 

Ezeriņš un Kristaps Brunovskis. 

Priekšnesumu bija daudz un daži no 

tiem bija līdzīgi. Par uzvarētājiem un 

balvas - plastmasas ziemassvētku 

vecīša - ieguvējiem tika pasludināta 

5.a klase skolotājas Aijas 

Dementjevas vadībā, bet tādi 

jutāmies mēs visi. Šādi pasākumi ir 

ļoti interesanti un varētu būt vēl 

biežāk!!! 

Endijs Jēkabsons 6.c 

Mūsu klase veidoja priekšnesumu 

par rūķiem. Katras klases 

priekšnesums bija ideāls, interesants, 

jautrs! 

Kristīne Kārkla 6.c klase 

Skolas pasākums bija interesants. 

Man vislabāk patika, kā uzstājās 5.a 

klase. Mūsu, 6.a klase, rādīja tādu kā 

teātri ar dziesmu „Reiz mežā dzima 

eglīte”. Pēc pasākuma bija svētku 

vakariņas, kur ieejas biļete bija 

priekšnesums. Mūsu klase dziedāja 

dziesmu „Jingle bell rock”. Pēc tam 

bija ballīte, kura man ļoti patika.  

Sintija Bolmane 6.a 

 

Es gribu teikt –paldies! 
Ziemsvētku gaidīšanas laiks skolā ir īpašs - jāsteidz 
sakārtot atzīmes, bet jāgatavojas arī svētku 

pasākumiem. 

Svētku pasākumu organizēšanu varam uzskatīt par 

mūsu skolas stipro pusi – jo tajā iesaistās viss 

skolas skolēnu, skolotāju un darbinieku kolektīvs. 

Katram atrodas kāds darāmais darbiņš. 
Tādēļ īpašais paldies skolas darbiniekiem Jānim J. 

un Aivaram K. 

Aldim P. par skaistās eglītes sameklēšanu 

piesnigušajā mežā. 

Jānis J.sarūpēja arī skaistās eglītes un zāles 
gaismas, bet Aldis P. uzstādīja jauno skaņu 

iekārtu. 

Skolotāja Iveta P. ar sava pulciņa dalībniekiem 

veidoja jaunus rotājumus eglītei, bet 7.a klase ar 

abām audzinātājām skolotājām Tatjanu un Zani 

rūpējās par krēslu izvietojumu zālē. 
Skolas ēdnīcu svētku rotā ietērpa 5.c klase 

(audzinātājas Irina un Valija), svētku vakariņu 

apkalpošanai 8.a klase ar audzinātājiem Natāliju 

un Jāni pat bija pasūtījuši šuvējai Anitai pašūt 

jaunus tērpus. 
Izskatījās jau gana galanti! Visus darbiņus jau 

nemaz nevar uzskaitīt, bet paldies pienākas 

katram... 

Ziemsvētku koncertā izspēlējām alternatīvu 

Jūrmalas talantu konkursam „Ziemsvētku vilnis”. 

Žūrijas lomā iejutās trīs noslēpumaini  Ziemsvētku 
veči, kuri par labāko priekšnesumu atzina 5.a 

klases veidoto Ziemsvētku dziesmu popūriju (audz, 
Aija un Sandra), interesantas bija 6.a klases 

veidotās eglītes (audz. Daiga un Daina) bet īpaši 

dvēselisks bija 9.c klases priekšnesums (audz.Ieva). 
Savukārt, jaunākās klases vērtēja Rūķu žūrija, kas 

ar sevi iepazīstināja ļoti atraktīvā vizītkartē, par to 

paldies rūķu māmiņai skolotājai Inesei. Viņu 

vērtējums bija vienprātīgs – visiem ļoti labi, tika 

piešķirts augstākais punktu vērtējums. 
Tad nu vēlreiz visiem lielais PALDIES! 

Otrais semestris arī būs pasākumiem bagāts. 

Aicinu visus aktīvi iesaistīties pasākumu 

veidošanā. Lai mums izdodas! 
 

Dir.vietn.audz.darbā un pasākumu koordinatore  
skolotāja Ligita 
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DZĪVE SKOLĀ 

Vai tu zini - kas ir SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE? 

 
Attēlos: skolēnu Dome 2012./2013. 

Skolēnu Domes Prezidente Kitija Līruma 
Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu 
pārstāvniecība, kurā darbojas aktīvākie un 
ieinteresētākie skolēni, kuri grib piedalīties 
skolas dzīves veidošanā. 
Mūsu skolā skolēnu pašpārvaldi sauc par 
Skolēnu Domi. 

Mācību gada noslēgumā no 
katras vecākās klases tiek 
ievēlēti klašu pārstāvji, kuri tad 
visu gadu darbojas 
pašpārvaldē. 
Pirmajā Domes sanāksmē 
domnieki ievēlē Prezidentu un 

sadala pienākumus. Noskaidrojam arī 
jautājumu –ar ko domnieks atšķiras no 
parasta skolēna, kādi ir katrā klasē. 
Jā, ar to, ka viņam ir dota vara pieņemt 
dažādus lēmumus un domniekam ir jāveido 

sevī atbildība. Atbildība par uzticēto 
pienākumu. 
2012./2013. m.g. Skolēnu domē ievēlēti 11 
domnieki. 

 Pirmais domnieka pienākums ir apmeklēt 
domes sēdes. 

1.semestrī notikušas 11 sēdes, vislabāk tās 
apmeklējuši Kitija, Baiba, Kristaps. Kopumā 
apmeklējumu varam vērtēt kā pozitīvu. 

 *Domniekam jāprot sadarboties ar savu 
skolotāju konsultantu. Šajā jomā laba 
sadarbība Līgai S. un skolas bibliotekārītei 
Dzintrai., 

Arī Kristapam ar sporta skolotāju Jāni S., 
čakli darbojas arī mani palīgi Kitija, Baiba, 
Karīna. 

 *Domniekam jāsniedz informācija klasē 
par apspriestajiem jautājumiem – tāpēc lūdzu 
prasiet to viņiem! 

Par domnieku aktivitāti liecina noorganizētie 
pasākumi Dzejas dienas, Olimpiskā diena, 
Skolotāju diena, Lasīšanas svētki, Ziemsvētki, 
makulatūras vākšanas akcija, klašu tīrības 
pārbaude un citas aktivitātes. 
Ļoti žēl, ka 7.a klases ievēlētais pārstāvis 
neattaisnoja klasesbiedru cerības, klasei nācās 
savu pārstāvi pārvēlēt. 
Tuvojas jaunais ievēlēšanas laiks, aicinu 
domāt par saviem pārstāvjiem Skolēnu Domei. 
Par labu darbu domnieki kopā ar bērnu žūrijas 
pārstāvjiem dosies ekskursijā uz naksnīgo 
Zoodārzu. 

Sk.Ligita

 

Domnieki vērtē 

Šajā mācību gadā skolā 
tiek realizēts daudz nozīmīgu 
projektu. Viens no tiem ir 
Eiropas Sociālā fonda 
projekts APU – atbalsts 
pozitīvai uzvedībai, kas tiek realizēts ar Latvijas 
Universitātes atbalstu. Viens no atbalsta pasākumiem ir 
skolēnu pozitīvas uzvedības veicināšana, izmantojot 
pozitīvus stimulus.  

Mūsu skolā par labajiem darbiem tiek piešķirti 
žetoni ar saskaitāmiem punktiem. Tos var iegūt gan 
klases, gan individuāli skolēni vai skolēnu grupas. 
Semestra noslēgumā visi žetoni tika izņemti no „Labo 
darbu krātuvītēm”, kuras tika iekārtotas, mācību gadu 
uzsākot, un apkopoti, skaisti salīmējot uz lapām, lai 
apkopotu un saskaitītu katras klases labo darbu 
rezultātus. Domniekiem darba bija gana! 

 

 
 

Pieminam BARIKĀDES  
Svētdien, 20.janvārī valsts atcerēsies nozīmīgo laiku 
pirms 22 gadiem, paceļot karogus. Atceroties Barikāžu 
notikumus un varoņus, kuri, cīnoties par Latvijas 
brīvību, atdeva savas dzīvības, skolas vestibilā šogad 
izaudzis Piemiņas koks, kurā katra klase iekarinājusi 
savu piemiņas kartīti.  

Laura Matule, Endija Haritonova 
Janvāra naktī,  

kad nevaru aizmigt, 
Kūp atmiņu ugunskuri. 
Tu, dvēsele, tūkstoš valgiem 
Vēl laikmeta griežos turi. 
 
Es atceros Andra smaidu, 
Tik mirdzošu ikdienas dunā, 
Kad, garām steidzoties, teicām: 
«Čau, vecīt, būs jāparunā...» 

Jānis Ūdris. 19.01.2010.  

Es mīlu savu zemi, valsti, jo te esmu piedzimusi, augusi, 

izskolojusies, te neviens nevar man pārmest vai skaust, esmu 

savas valsts patriots, un to stiprinu ar savu ģimeni, darbu! 

Endija Haritonova 5.c 
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AKTUALITĀTES 

Sporta svētki 
Turpinājums no 1.lpp. 

Uzstāšanos vērtēja nopietna žūrija, kurā piedalījās skolas 

direktores vietnieks saimn.darbā Vilnis Briģis un 

darbinieki Aldis Puzanovs un Jānis Ješauskis. Vislabāk 

soļošana izdevās sākumskolas skolēniem. Uzvarētāji – 

3.a klase.  

 
Pēc pašu sportiskās soļošanas sekoja vairāki viesu 

priekšnesumi. Pirmā uzstājās Iecavas kultūras nama 

meiteņu šova deju grupa „Matrix”.  

Sporta deju pāris Uvis un Lote sniedza divus 

priekšnesumus – viņi dejoja tango un čačača. 

Endija Haritonova 5.c 

 

Sporta svētkos mūsu, 5.a klases, skolēni soļoja pirmie! 

Pēc deju grupas „Matrix” un sporta deju priekšnesuma 

skolotājs Jānis Siugalis teica, ka sagaidīsim puišus no 

Rīgas vingrošanas skolas. Domājām, ka puiši būs lieli un 

ļoti stipri, bet izrādījās, ka viņi bija seši mazi zēni. Toties 

vingroja viņi vareni! 

Laura Matule 5.a 

Vingrotāji no Rīgas taisīja visādus trikus. Mēs visi 

baidījāmies par špagatu, tomēr viņi spēja izpildīt gan to, 

gan arī vēl citus sarežģītus vingrojumus – salto gaisā, 

grūtas pozas uz stieņiem, un to visu darīja deju ritmā. 

Man arī patika „Matrix” meitenes, bet sporta dejotāji 

Uvis un Lote dejoja un izskatījās tik skaisti, ka es viņus 

noturēju par ārzemniekiem.  

Soleda Ivanova 5.a 

Attēlos: 
Nopietnā soļošanas priekšnesumu žūrija; 

3.a klase gatava soļošanai; 

Rīgas vingrošanas skolas zēni, „Matrix” meitenes un 

sporta dejotāji Uvis un Lote. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Mazliet par KIPRU 

 

Kipra ir vislielākā sala Vidusjūras 

austrumdaļā, un tā atrodas uz 

dienvidiem no Turcijas. Divas lielākās 

kalnu grēdas ir Pentadaktila kalni 

ziemeļos un Trodosa kalni salas 

centrālajā un dienvidrietumu daļā. 

Starp šīm divām grēdām plešas 

auglīgais Mesaorijas līdzenums. 

Kipra ilgus gadus bijusi krustcelēs 

starp Eiropu, Āziju un Āfriku, un tur 

vēl līdz šodienai ir jūtamas aizgājušo 

civilizāciju pēdas — romiešu teātri un 

mājas, bizantiešu baznīcas un klosteri, 

krustnešu pilis, kā arī liecības par 

aizvēsturisko cilvēku sadzīvi. 

Salas galvenās tautsaimniecības 

nozares ir tūrisms, apģērba un 

amatniecības izstrādājumu eksports 

un kravu pārvadāšana pa jūru. 

Tradicionālo amatniecības 

izstrādājumu klāstā visizplatītākie ir 

izšuvumi, keramika un vara 

izstrādājumi. 

Tradicionālie vietējie ēdieni 

ir meze — uzkožamo izlase, ko 

pasniedz kā pamatēdienu un 

halloumi siers. Kopš 1074. gada, kad 

Turcija okupēja salas ziemeļus, 

Kipras turku un grieķu kopienas dzīvo 

atsevišķi, nodalītas ar tā saukto “zaļo 

līniju”. 

Kipra pazīstama arī kā Afrodītes, 

mīlas un skaistuma dievietes 

dzimtene, jo saskaņā ar leģendu viņa 

ir dzimusi šajā salā. 
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Uzsākot 2.mācību semestri, tiks 
turpināts arī intensīvs darbs projektā 
„Cycling Europe” (Eiropa uz 
divriteņa). Šobrīd notiek aktīvas 
sarunas ar mūsu ārzemju partneriem, 

kurās saskaņojam projektā veicamos uzdevumus un to ir daudz! Viens no svarīgākajiem 
tuvajiem uzdevumiem ir gatavošanās „Comenius” projekta mobilitātes organizēšanai. 
Projekta mobilitāte nozīmē, ka skolu pārstāvji viesojas viens pie otra. Viesošanās laikā notiek 
daudz aktivitāšu, kopīga uzdevumu veikšana un uzstādīto mērķu sasniegšana. 

Mūsu projekta galvenais mērķis ir veicināt velobraukšanu skolā, novadā, Latvijā un Eiropā. 
Velobraukšana – tas ir aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Tāpēc projektā iekļautas arī veselīga 
uztura, ekoloģisku dārzu veidošana un citu sportisku aktivitāšu veicināšana.  

Mūsu uzdevums ir ļoti nozīmīgs, jo tieši mēs varam būt tie, kuri savā novadā veicina videi draudzīgāku 
dzīvesveidu un iedvesmo līdzīgi rīkoties arī citus. Viens no uzdevumiem ir veloceliņa un velonovietnes plānošana 
pie skolas.  

Tuvākie uzdevumi: 

 Lai noskaidrotu jūsu viedokli, kur tad īsti Iecavā visvairāk būtu vajadzīgs veloceliņš, katrai 
klasei Iecavas kartē (lappuses otrā pusē) pēc rūpīgām pārdomām tas jāiezīmē ar flomāsteru 
un jāatnes uz skolas avīzes redakciju.  

 Katrai klasei būtu arī vēlams padomāt, kur pie skolas būtu īstā vieta velonovietnei un savus 
priekšlikumus – vislabāk zīmētā veidā pievienot Iecavas kartei ar veloceliņa iezīmējumu. 

 Lūgums mājās pārskatīt savus fotogrāfiju albūmus un atrast fotoattēlu, kur kāds no jums 
bērnībā redzams uz/ pie divriteņa/ trīsriteņa. Fotoattēlus aicināti atrast arī skolotāji!!! 
Atrastās fotogrāfijas gaidu informātikas kabinetā (sk.Ingai) Foto pēc mobilitātes tiks atdots 
īpašniekam! Izmantojiet iespēju kļūt par fotomodeli – zvaigzni!  

 Sadarbībā ar skolotāju Ivetu Putniņu domājam vienkāršās veselīgu ēdienu receptes un 
apmeklējam kulinārijas pulciņu, kur tās pagatavojam, procesu iemūžinot bildēs! No šīm 
bildēm veidosim prezentāciju par mūsu redzējumu – kas ir veselīgs uzturs, jo tieši šāda tēma, 
kā liecina pašreizējās sarunas ar sadarbības partneriem, būs mūsu galvenā, kad pie mums 

ieradīsies viesi mobilitātes laikā. 
 

Laikā no 15.-19.mūsu skolā ieradīsies viesi no Spānijas, Itālijas, Turcijas un Vācijas, lai 
realizētu „Comenius” projekta „Cycling Europe” mobilitāti Latvijā. Kopumā ieradīsies 38 
cilvēki – 25 skolēni un 13 skolotāji! Šis laiks skolā būs ļoti aktīvs un interesants. Ikviens no 
jums būs saistīts ar projekta norisi, jo skolēni dzīvos mūsu skolas internātā! Aktivitātēs 
iesaistīsies VISI skolēni un skolotāji! 

Lai visi iecerētie pasākumi norisinātos veiksmīgi, ikvienam no mums jāuzņemas daļa 
atbildības, jo tā ir MŪSU SKOLA ! Mūsu skolas izdošanās un labā slava atkarīga no ikviena 
no mums!  

 

Drīzumā sekos informācija par vizuālā noformējuma uzdevumiem katrai klasei. 

„Comenius” projekta „Cycling Europe” koordinatore Latvijā skolotāja Inga Čipena 
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Uzdevums visai 

klasei. 

Izpētiet Iecavas karti un 

ar flomāsteru iezīmējiet, 

kur, jūsuprāt, būtu 

jāierīko veloceliņš mūsu 

teritorijā ap skolu. 
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Pērtiķis Žirafe Ķengurs

MĒS VARAM 

Veiksme „Zvaigžņu klasē” 
Šogad Zvaigzne ABC rīkotais konkurss „Zvaigžņu klase” 
ieguvis atšķirīgu veidolu. Dalībai konkursā tika aicinātas 
grupas līdz 5 skolēniem. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 
5.c klases komanda „Vanadziņi”, kurā apvienojās 
Kaspars Polis, Edgars Ramazanovs, Roberts Dricka, 
Nauris Ivanovs un Lea Krasnova. 
Četrās atlases kārtās bija jāpilda daudz dažādu 
uzdevumu – jārod atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, 
jāveido video un jāsacer radošais darbs.  

Komanda, piepalīdzot klases biedriem, ar visiem 
uzdevumiem tika galā tik lieliski, ka izvirzījās 1. vietā 
Zemgalē, gūstot iespēju piedalīties izšķirošajā balvu 
izcīņā, kas notika tiešraidē 12.janvārī jauniešu interneta 
televīzijas kanālā chaula.tv 

 
Finālā ChaulaTv studijā 5.-6. Klašu grupā piedalījās piecas 
labākās komandas no visas Latvijas. Visa filmēšana 
notika tiešraidē. Uzdevumi bija diezgan grūti, bet 
komandā bija laba sadarbība. Mūs intervēja un uzdeva 
āķīgus jautājumus. Finālā ieguvām piekto vietu, bet 
turējāmies labi un, man šķiet, labi pārstāvējām mūsu 
skolu.  
Balvā ieguvām ekskursiju un vēl citas lieliskas balvas.  
Man patika piedalīties un gribētu to darīt arī nākošgad. 

Kaspars Polis 5.c 
Attēlos: 5.c klases komanda Chaula TV studijā un pēc 

spēles ar iegūtajām balvām. 

„Skolas Logā” redakcija sveic uzvarētājus un novēl 

vēl labākus panākumus nākošajos konkursos!

Dežūrziņas 
Laikā no 10.-14.decembrim skolā 
dežūrēja 8.c klase 
Dežūras laikā 9.a un 6.a klašu skolēni 
izturējušies necienīgi pret 
dežurantiem. 9.a pat spārdījuši 
telpās bumbu! 
3.stāva zēnu tualetē griezti bojājumi, 
1.stāvā nogāzts un saplēsts puķu 
pods. 
Laikā no 18.decembra līdz 
7.janvārim skolā dežūrēja 7.a klase 
Ziemassvētkus gaidot, visas klases 
uzvedās labi, svinēja svētkus savās 
klasēs, bet novērotas nekārtības 
tualetē.. 
Laikā no 7.-11. janvārim skolā 
dežūrēja 7.c klase 
7.c klases dežūras laikā bojājumi nav 
novēroti. 5.a klases zēni nemēdz 

atrasties 1.stāvā, bet klaiņo pa 2.,3. 
stāvu. Mēs savu darbu novērtējam 
apmierinoši, jo arī bieži nebijām 
savos posteņos.  
Laikā no 14.-18. janvārim skolā 
dežūrēja 6.a klase 
Pirmdien: 4.c klases zēni un 6.c klases 
Sandis skraida pa gaiteņiem. Otrdien 
7.c skraida un ignorē dežurantus, bet 
trešdien 7.c Raivis zīmē uz sienas 
1.stāvā. 5.c un 7.c meitenes! neklausa 
dežurantus. Ceturtdien 8.a klase 
gaitenī kaujas, bet 9.a Jānis aizskar 
dežurantus, atņem mantas. Piektdien 
skraida 8.a Evita, 7.c klases skolēni, 
bet 5.a kaujas. 
Bojājumu nav. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pēc naksnīgā zooparka 

apmeklējuma (lasi 6.lpp.)Maksims 
Krutikovs veicis pētījumu par 

dzīvniekiem, kuri mūsu grupas 
dalībniekiem patikuši vislabāk. Te – 

TOP 3 interesantākie dzīvnieki!  
 

Kopš 2.semestra sākuma mūsus skolā 

mācās Anda Spole. Iepazīstinot ar sevi, 

viņa piedāvā savu sacerēto dzejoli. 

Mākonīts! 

Kur, kur tas ir - pelēkais mākonīts? 

Vai tur, aiz jūras zilas? 

Vai aiz kalna galotnes baltas? 

Vai atbildi kaut vienu zini tu? 

Pajautā zemnieku bērnam, 

Varbūt tas redzējis ir? 

Palūkojies tajā logā, kur sveces gaisma 

ņirb! 

Varbūt pie viņa noslēpies šis mākonīts? 

Bet mazais bērns, kuram var vaicāt, ir 

slims, 

Bet māte raudādama sēž pie slimā bērna 

gultas. 

Un palīdzēt bērnam var tikai tavs 

jautājums. 

Ja labi palūkojamies, mūsos katrā ir pa 

šādam bērnam... 

Anda Spole 8.c 
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BIBLIOTĒKA 

ZOONAKTS 
 
 
 
Neilgi pēc lasīšanas svētkiem kā Bērnu Žūrijas 
noslēgums, 2013.gada 15.janvāri notika „pārsteiguma 
brauciens” uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kurā bija iespēja 
piedalīties Bērnu Žūrijas lasītājiem no 1.c līdz 9.c klasēm, 
Vecāku Žūrijas dalībnieces: 6.a klases skolnieka Maksima 
Krutikova mamma un 7.c klases skolnieka Matīsa 
Skangaļa vecmāmiņa. Bērnu Žūrijas dalībnieki autobusā 
saņēma aproces.  
Atbraucām ap plkst. 16 –tiem un viss Zooloģiskais dārzs 
bija izgaismots. Brauciena dalībnieki bija sadalīti 3 
grupās, kopumā bijām 46 cilvēki. Mūsu 16 skolēnu grupu 
vadīja sk. Natālija. Pirmais objekts, kur mēs devāmies 
bija „Lauku sēta”, kur mēs redzējām sivēnus, poniju, 
aitas, kazas, vistas un gaiļus. Par nīlzirgiem gan bijām 
izbrīnījušies, cik viņi ir lieli un dūšīgi. Tad redzējām lamas, 
lūšus un žirafu māju. Žirafes bija tik lielas!!! Es pat 
iedomāties nevarēju, ka viņas ir TIK garas! Vēl aplūkojām 
stepju govis, lemūrus un vilku. Ejot tālāk pa skaisti 
apgaismotajiem celiņiem, tikām līdz Tropu mājai, kur 
atradās Melnais lemūrs, krokodils un smieklīgs pērtiķis, 
kurš, pieejot pie stikliem, ar ķepām leca mums virsū. 
Tropu mājā bija ļoti daudz visādu eksotisku dzīvnieku, 
tādi kā Eiropas kokvarde, Galapagu bruņurupucis, 
Džeksona hameleons, Karaliskais pitons, Svītrainā 
ķeizarčūska, kā arī lieli un mazi krokodili. Dzīvnieku bija 
daudz, ka visus nevar uzskaitīt, jo tie ir jāredz. Viens no 
ķenguriem gulēja smieklīgā pozā. Pēc tam apciemojām 
Amūras tīģeri, balto pūci, rozā flamingus, un citus 
dzīvniekus. Beigās pie izejas es dabūju bukletu par ZOO 
dzīvniekiem. Pēc tam devāmies uz autobusu, kur katrs 
uzēda pa bulciņai, iedzēra  siltu tēju. Mājās visi nonācām 
sveiki un veseli un ar domu, ka arī nākošgad 
piedalīsimies Bērnu žūrijā. Paldies skolotājai L. Putniņai 
un skolas bibliotekārītei par jauko naksnīgo pasākumu. 

Maksims Krutikovs 6.a 

Zoodārzā mēs izstaigājām ļoti daudz vietu – Tropu māju, 

Lauku sētu, žirafu māju, un flamingo māju. Bija arī lūši, 
briedis, surikāti, ķenguri, vilki, tīģeris. Tropu mājā bija 
dažādas vaboles, čaklās skudriņas, kaujinieciskie prusaki 
un daudz citi kukaiņi. Redzējām, kādas izskatās no 
krokodilu ādas veidotas rokas somiņas. Redzējām arī 
nīlzirgus, žirafes un daudz citus dzīvniekus.  
Tomēr vislabāk man patika mērkaķītis, kurš leca stiklā, 
ja kāds pa to uzsita. Un arī kamielis, kurš gulēja kā 
dīvānā. Zoodārzs ir liels, visu izstaigāt, diemžēl, nav 
iespējams. Paldies skolotājām, kuras mums daudz ko 
paskaidroja un pateica visjaukākās vietas, kurp iet!!!! 

Endijs Jēkabsons 6.c 
Man zoodārzā vislabāk patika, ka katram bija karte, lai 
neapmaldītos. Interesants bija lūsis, kas sēdēja uz 
plauktiņa un briedis, kurš kāvās ar ragiem pret žogu. 
Patika skaistie rozā flamingi un tīģeri, arī surikāti un 
mērkaķi. 

Rebeka Kisiļica 6.a 

 
Visvairāk man patika lemuri, kuri leca stiklā. Tas bija 
jautri un mēs visi smējāmies. Visvairāk nepatika pie 
krokodila, jo tur bija karsti. 

Krista Ļemešenoka 4.c 
Man vislabāk patika ponijs Lauku sētā un resnā čūska 
Tropu mājā. Tu bija arī daudz varžu. Man ļoti patika 
tīģeris! Un vēl – fotografēties ar briedi! 
Nedaudz tālāk bija ķenguri. Viens no viņiem bija izgūlies 
tik smieklīgi! Un vēl tie lemuri, kuri leca stiklā! 

Dārta Ušaca 4.a 
15. janvārī biju Rīgas zooloģiskajā dārzā. Man tur ļoti 
patika. Tā man bija pirmā reize. Vislabāk patika žirafes, 
krokodili un čūskas. Bija ļoti interesanti apskatīt 
dažādus dzīvniekus. 

Svetlana Solosteja 8.c 
Attēlos: Uz zoodārzu dodas grāmatu žūrijas dalībnieki 

Maksims Krutikovs un viņa mamma; 
Klāt esam! 
„Bērnu žūrijas” dalībnieks Artjoms Dogadkins un 
žirafe. 
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