Iecavas
internātpamatskolas avīze
Marts 2014.
Iznāk kopš 2001.gada.

Cienījamie vecāki, skolēni un skolotāji!
Aizrit kārtējais skolas mācību gads. Mēs,
vecāki un skolotāji, bieži uzsveram, ka
skola gatavo mūsu bērnus dzīvei, tomēr
nedrīkst aizmirst, ka pati arī skola, tāpat
kā it viss ap mums, ir mūsu un mūsu
bērnu dzīves daļa. Mācību stundas ir kā
dažādas variācijas atbildei uz galveno
dzīves jautājumu – kas ir pasaule ap mani? Skolotājs katrā
stundā īpašu vērību velta tam, lai tiktu ievērota bērna
vēlme attīstīties, kļūt pieaugušam un brīvam, piepildot
mācību stundu ar daudzveidīgu un krāsainu dzīves uztveri.
Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes
sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem
skolēna personības attīstībā. Skolēna izglītošanas procesā
svarīga loma ir atbalsta faktoriem, viens no nozīmīgākajiem
no tiem ir skolēna vecāki. Bērna pirmā „skola” ir ģimene,
tāpēc skolai ir svarīgi turpināt ģimenē iesākto bērna
personības veidošanās procesu, veicināt pēctecības
nodrošināšanu, bērnam kļūstot par skolēnu. Bērna interesi

par mācībām un dažādiem pasākumiem skolā veicina
ieinteresēti vecāki, kas ir motivēti sadarboties ar sava
bērna klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem,
skolas administrāciju, sociālo pedagogu, psihologu un
atbalsta skolas personālu bērna izglītošanas un
audzināšanas procesā.
Savā skolā mēs radām vietu un cilvēkvidi, kurā
sadarbojoties skolotājiem, vecākiem un sabiedrībai, bērns,
pusaudzis un jaunietis aug, attīstās un dzīvo, lai apzinātos
savus talantus, gūtu prieku no dzīves un veiksmīgi
socializētos. Aicinu jūs iesaistīties skolas attīstības
plānošanā un savu bērnu pozitīvu priekšstatu veidošanā, jo
tieši jūsu viedoklis par skolu ir noteicošais, kā jaunais
cilvēks uztver mācību procesu, cik aizrautīgi vēlas būs
zinošs.
Paldies par atbalstu un sapratni, par kopīgi risinātiem
jautājumiem, par jūsu priekšlikumiem un ieguldījumu skolas
attīstībā.
Skolas direktore Aija Semjonova

Starpklašu konkursa „LABO DARBU KRĀTUVĪTE” 1.semestra rezultāti

89 punkti

72

p.

46

p.

42 p.

Skolas „Labo darbu krātuvītēs” katrai klasei sabiruši nopelnītie punkti. Līdz mācību gada beigām vēl
laiks visu mainīt. Kurš būs uzvarētājs? To noteiks katras klases dalība dažādās aktivitātēs, pasākumos,
projektos, labi sasniegumi mācību darbā, laba uzvedība, kārtība un uzcītība. Lai visiem lieliski panākumi!
Direktores vietniece L. Putniņa
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SKOLAS NOTIKUMI
SASNIEGUMI STARPNOVADU OLIMPIĀDĒS
Matemātikā:

Latviešu valodā:

Nauris Ivanovs (6.c) – 1.vieta 16 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Sarma Zepa)

Laine Novicka (4.c) – 3.vieta 16 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Agnese Veipa)

Dārta Ušacka (5.c) – atzinība 15 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Agnese Veipa)

Attēlā: mācību priekšmeta olimpiādes norise skolā

Vizuālajā mākslā:
Kira Zuikina (1.c) – 2.vieta 11 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Ginta Kopeika)
Inga Bajāre (5.c) – 3.vieta 12 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Aija Rogāle)
Laura Matule (6.a) – 3.vieta 12 dalībnieku
konkurencē (skolotāja Aija Rogāle)
Audzināšanas darba aktualitāte - Slēpņošanas
Slēpņošanas spēlē notiek tā, ka
kāds paslēpj konteineru kastītes,
bet citi tās meklē. To var darīt pa
vienam vai komandās. Tas, kas
pirmais atrod, tas vinnē! Spēlē
piedalījās komandas no 4.-9.
klasei. Mūsu spēles gaitā bija
jāatrisina pieci uzdevumi, kopā
sakrājot
iespējami
vairāk
punktus.
A.Šimko un J.J. Belkovs 6.a

Slēpņošanas spēle pasaulē ir ļoti
populāra, tās būtība ir slēpto
konteineru atrašana un tajā
noslēpto uzdevumu izpilde.
Mūsdienu variantā spēle sākās
2000. gadā, bet mūsu skolā
pirmo reizi notika 2013. gada
pavasarī.
Pasākums
visiem
patika, tāpēc nolēmām organizēt
atkal – pagājušajā nedēļā.
Uzdevumu sastādīšanā iesaistījās
skolotāji.
Katrā
noslēptajā
konteinerā (plastmasa kastītē)
katrai klasei bija 5 uzdevumi:
1. Atpazīt
valstī
populāru
personu un paskaidrot, tieši ar
ko tā atpazīstama.
2. Pēc zīmējuma atpazīt latviešu
tautas dziesmu, uzrakstīt tās
tekstu.

spēle

3. ”Juniors jautā”, atbildes
jāmeklē žurnālā.
4. Jautrā
matemātika,
šajā
uzdevumā bija jāatrisina
matemātisks uzdevums.
5. Jautājums par sportu –
notikums Sočos.
Lūk, arī rezultāti:
1.vieta 4.c klasei - 25 p.
2.vieta 5.c klasei 24 p. un
pelnīta
balva
par
pārsteiguma atrašanu.
3.vieta 8.c klasei -23 p.
Nākamā reize būs maijā!
Veiksmi vēlot, sk. Ligita

Dzīve internātā
Internāta sadzīve ir atkarīga no katras personības, kura tajā dzīvo. Kā es protu sadzīvot? Vai es protu savaldīt
emocijas un ieklausīties citos, vai protu uzklausīt? 5.-9. klašu skolēni nodarbošanās atrod sportiskās aktivitātēs,
piedalās dažādās spēlēs. Jau ceturto gadu notiek aizraujoša cīņa par labāko dambretes spēlētāju. Interesanti ir
vērot novusa spēles pēc vakariņām, kad iesaistās arī meitenes. Īpaši nepacietīgi otrdienu un ceturtdienu vakarus,
kad skolā tiek organizēti sporta pasākumi, gaida 2.-4. klases.
Ieteikums vecākiem – runāt ar saviem bērniem, uzklausīt un samīļot, jo tikai tā iegūsim uzticību un cieņu, ko
novēlu visiem vecākiem, skolotājiem un ikvienam skolas darbiniekam.
Vecākā audzinātāja Sandra Sūna
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ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Medicīniskā aprūpe
Skolā regulāri iegūst un apkopo
informāciju
par
izglītojamo
veselības stāvokli un par atsevišķu
izglītojamo
individuālajām
vajadzībām. Skolā ir nodrošināta
medicīniskā aprūpe un veselības
profilakse. Medmāsa sadarbojas ar
vecākiem, audzinātājiem, ģimenes
ārstiem. Skolas medmāsa veic
izglītojamo apmācību pirmās
palīdzības sniegšanā, higiēnas un
slimību profilakses jautājumos.
Ieguldīts regulārs darbs, lai
atturētu
izglītojamos
no
smēķēšanas.
Drošība
Atbildīgais par darba drošību ir
direktores vietnieks saimnieciskajā
darbā, kurš organizē drošības un
darba
aizsardzības
personāla
instruēšanu. Skolā izglītojamiem
un darbiniekiem redzamās vietās ir
izvietoti glābšanas dienestu tālruņu
numuri. Regulāri notiek skolotāju,
tehnisko darbinieku, izglītojamo
regulāra
instruēšana
drošības
jautājumos.
Skola
ir iesaistījusies ESF
projektā, ieviešot programmu
„Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
(APU), kuras īstenošanas rezultāts
paredz izglītojamo uzvedības
problēmu
samazināšanos
un
atbalstu.
Mācību gada laikā notikušas
lekcijas un nodarbības par
satiksmes, ugunsdrošības,
arī
rīcību
ekstremālās
situācijās
jautājumiem, demonstrētas filmas
saistībā ar drošību. 2013.gada
rudenī
notika
akcija
„Esi
redzams!”, kurā izglītojamie paši
gatavoja
sev
atstarotājus.
Audzināšanas programmā ir sadaļa
„Tavai drošībai”, pēc kuras klašu
audzinātāji
plāno
tematiskās
stundas.
Izglītojamie
ir
iepazīstināti ar Iecavas policijas un
ugunsdzēsēju darbu.
Psiholoģiskais un
sociālpedagoģiskais atbalsts
Tiek veikta 1. un 5. klases
adaptācijas procesa izpēte.
Skolā ir izveidota sociālā un
psiholoģiskā atbalsta sistēma.
Izglītojamie zina, kur griezties pēc
atbalsta un palīdzības.

Skola iesaistās veselīga uztura
projektos – „Skolas piens” un
„Skolas auglis”.
Sadarbībā ar SIA Zemgales mutes
veselības centru notikušas lekcijas
visu klašu grupu izglītojamiem,
konkurss – „Esi gudrs, būsi
vesels”. Nodrošināta veselīga
izglītojamo ēdināšana.
Skolotāji
iesaistās
„Papardes
zieds” organizētajos semināros un
nodarbībās, kā arī tiek organizētas
šīs organizācijas speciālistu vadītas
izglītojošas
nodarbības
izglītojamiem.
Atbalsts personības veidošanā
Audzināšanas darbs personības
attīstībai skolā tiek mērķtiecīgi
plānots un vadīts. Klases stundas ir
kvalitatīvas un veicina vispusīgu
personības
attīstību.
Klašu
audzinātāju darba plānos ietverti
šādi
temati:
vērtībizglītība,
uzvedība un saskarsmes kultūra,
patriotisms
un
pilsoniskā
līdzdalība, veselīga dzīvesveida
pamati,
darbība
ekstremālās
situācijās un satiksmes drošība,
karjeras
izvēle,
personības
attīstība, finanšu pratība un
uzņēmējspējas.
Skolā
darbojas
līdzpārvalde
(Skolēnu dome), kura iesaistās
skolas pasākumu sagatavošanā,
organizēšanā un vadīšanā, skolas
vides
sakopšanā,
starpklašu
konkursu organizēšanā.
Skola darbojas divos starptautiskos
„Comenius”
projektos.
Izglītojamie ar interesi piedalās
ārpusskolas projektos, konkursos Zvaigžņu klase, ZZ čempionāts,
Mugurčempionāts, Cepumu stāsti,
Maizes akadēmija, Skolu teātru
olimpiāde u.c.
Konkurss „Klases dzīve” devis
pozitīvus
rezultātus
klašu
kolektīvu saliedētībai, izglītojamo
jaunradei. Pagājušajā mācību gadā
un šogad tiek organizēts starpklašu
konkurss – „Labo darbu krātuvīte”.
Interešu izglītība
Skolā darbojas dažādi interešu
izglītības pulciņi. Izglītojamiem ir
iespēja
izvēlēties
darboties
pulciņos,
kuri
atbilst
viņu
interesēm un spējām. Interešu
izglītības darbs tiek analizēts,

prezentēts vecākiem (koncerti,
izstādes).
Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā ir pieejama informācija
izglītojamiem un viņu vecākiem
par
vispārējās
vidējās
un
profesionālās izglītības programmu
izvēles iespējām. Skola sadarbojas
ar Valsts nodarbinātības dienestu,
kurš
skolā
regulāri
sniedz
informāciju par tālākizglītības
iespējām dažādās profesijās.
Skola organizē braucienus uz
izstādi „SKOLA” Ķīpsalā un
vismaz uz divām izglītības
iestādēm Atvērto durvju dienās.
Izglītojamie piedalās karjeras
izglītības projektos, “Ēnu dienās”.
Pieredzē dalās bijušie absolventi.
Profesionālo
skolu
pārstāvji
viesojas skolā.
Aprīlī 9.klašu izglītojamie prezentē
savas turpmākās profesijas izvēli.
Talantīgo izaugsmei
Skola
nodrošina
piedalīšanos
Iecava novada, starpnovadu un
republikā rīkotajos konkursos,
projektos,
olimpiādēs.
Skolā
olimpiādes notiek katrā mācību
priekšmetā. Skolā tiek rīkoti
konkursi un viktorīnas.
Mācību atbalsts
Skola sistemātiski un kvalitatīvi
organizē darbu ar izglītojamiem,
kuriem ir grūtības mācībās. Tiek
piedāvāts atbalsts tiem, kuri
ilgstoši kavējuši skolu. Ikdienas
mācību procesā izglītojamie saņem
daudzveidīgu atbalstu - viņi
izmanto atgādnes, tiek pagarināts
darbu izpildes laiks, izglītojamie
saņem
papildus
individuālās
konsultācijas, pedagogi stundā
veido diferencētus uzdevumus.
Programmas
ietvaros
izglītojamiem tiek nodrošinātas
speciālās
korekcijas
un
rehabilitācijas
nodarbības,
individuālās nodarbības. Skolā ir
nodrošināts
atbilstošs
pedagoģiskais
un
atbalsta
personāls. Mācību procesā visi
(100%)
skolotāji
ievēro
izglītojamo speciālās vajadzības,
spējas,
atbalsta
un
motivē
izglītojamos
augstākiem
sasniegumiem.
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KLAŠU ZIŅAS
SĀKUMSKOLA
1.a
Pirmais lielākais klases notikums bija uzstāšanās
lasīšanas svētkos. Svētkos rādījām, kā divi labi draugi
meklē pasaulē lielāko laimi. Izrādē iesaistījām visus
klases skolēnus.
Decembrī gatavojāmies pasākumiem skolā. Ļoti
gaidījām vecākus uz klases vakaru, lai rādītu savas
prasmes.
Esam labi apguvuši lasītprasmi, tāpēc esam čakli
bibliotēkas apmeklētāji. Februārī nosvinējām Ābeces
svētkus.
Žēl, ka izpalika ziemas prieki un Meteņu svinēšana.

1.c
 1.septembrī uzsāka mācības
mūsu skolā. Devās pirmajā
kopīgajā ekskursijā uz Tērveti.
Piedalījās
Dzejas
dienu
pasākumā skolā un Iecavas
novadā. Mūsu Evelīna Līva
Glīzdiņa ieguva 3.vietu!
 Iesaistījās Bērnu žūrijas darbā.
Sešas grāmatas izlasīja un vērtēja
mūsu Brenda Orola. Oktobrī
mācību darba konkursā 1.-2.klašu
grupā ieguva 1. vietu.
 Novembrī piedalījās lasīšanas
svētkos ar uzvedumu „Krupītes
kurpītes”.

 Decembrī svinēja Ziemassvētkus
klasē, uzstājās ar dziesmu
„Ziemassvētku vilcieniņš” lielajā
koncertā.
Piedalījās
Valsts
kontroles rīkotajā zīmējumu
konkursā,
skaistāko
Ziemassvētku
apsveikumu
uzzīmēja mūsu Gustavs Dzintis
Godainis un ieguva 1.vietu!
 Janvārī tikās ar mūsu skolas
absolventu,
tagad
skolas
autobusa šoferi Aivaru Kraukli,
kurš pastāstīja par savām skolas
gaitām un darbiņu.

 Februārī svinēja savus Ābeces
svētkus, saņēma sertifikātus par
sekmīgi pavadītām dienām skolā,
par visu burtiņu apguvi. Mūsu
Samanta Hofmane bibliotēkā jau
izlasījusi 19 grāmatas!
 Februārī
skolas
bibliotēkā
piedalījās Margaritas Stārastes
pasaku lasījumos un noskatījās
animācijas
filmiņas
„Kraukšķītis”,
„Zīļuks”
un
„Sārtulis”.
 Mācību gada laikā savākuši 76
kg makulatūras.

2.a
Nu jau tradicionāli Zinību dienā
skolas priekšā kā bišu spiets
viens pēc otra ierodas Iecavas
internātpamatskolas skolēni un
skolotāju kolektīvs. Gan lielie,
gan mazie audzēkņi, rudenīgās
puķes rokās cieši turot, kāpj
augšā Zinību kalnā. Kādam šis 1.
septembris ir pirmo reizi, bet
9.klašu skolēni pēc gada jau
skolu būs absolvējuši – tas šo
dienu padara vēl īpašāku un
svinīgāku.
Veselības salātu diena!
Tu taču zini, cik svarīgi ir
saglabāt labu veselību. Pats par
sevi saprotams – sliktie tauki
uzturā nav pieļaujami, tāpēc
pusdienās tu izvēlies salātus.

Pats
nosaukums
“salāti”
izklausās gana viegli un veselīgi.
Pavēro rūpīgi salātu sastāvdaļas
– piemēram, gardos ābolus,
burkānus citronus, selerijas, un
veselīgās saulespuķu sēkliņas un
ķiplociņus - šķiet, ko tad var
pagatavot?

Un tomēr-sanāca 11 dažādi
veselīgi salātiņi, kurus paši
degustējām. Topā izvirzījās
Seleriju un ābolu salātiņi un
Burkānu salāti ar ķiplokiem!

Ziemassvētki! Gaidīšanas prieki,
sagaidīšanas svētki. Decembris
lielus un mazus iebāž dāvanu
maisā, uzveļ plecos un aiznes
līdz Ziemassvētkiem. Tikai
nevar saprast, kur šogad Vilku
mēnesī kavējas sniegs! Mūs
pārsteidza īpašais Ziemassvētku
brīnums-ciemiņš-Ziemassvētku
vecītis,
kurš
uzdāvināja
2.a.klasei talismanu – rotaļlietu
Alni!
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SĀKUMSKOLA
2.c

Rudenī ciemojāmies Rūķu mežā Tērvetē (attēlā). Iepazināmies
ar Rūķu mammu. Viņa mums pastāstīja par rūķu dzīvi un
darbiņiem, kā arī pacienāja ar rupjmaizi un pašgatavoto
ievārījumu.
Lepojamies ar Renāta Ismagilova panākumiem Dzejas dienās.
Viņš ieguva 2. vietu novadā.
Šogad aktīvi vācām makulatūru, tādējādi domājot par Zaļu
Latviju.
Raivo un Valērijs pārstāvēja mūsu skolas 2. klasi vizuālās
mākslas olimpiādē novadā.

3.a
Labākās, pozitīvākās lietas skolēnu skatījumā šogad:
Teodors Jānis- Rudenī ar klasi bijām ekskursijā uz
Siguldu un man ļoti patika vizināšanās ar trošu
vagoniņu. Paši gatavojām arī spieķīšus.
Alvis - Man patika, ka mani redzēja pa TV. Mūs
skolā filmēja raidījumam „Četras istabas”.
Jēkabs - Vislabāk man patika diagnosticējošais darbs
3.klasē matemātikā. Es saņēmu 10!
Kristaps Lukstiņš - Man patika piedalīties Sporta
svētkos, skriet dažādas stafetes.
Violeta - Man patīk skolā uzstāties dažādos
pasākumos.
Keitija - Man ļoti patika, kā mēs uzstājāmies
Lasīšanas svētkos. Es uzstājos kopā ar savu mammu.

Toms - Man skolā patīk iet ārā un spēlēt bumbu un
dažādas sporta spēles.
Samanta -Vislabāk man patika „Bērnu žūrijas”
brauciens uz Rīgu, kad apskatījām apgaismoto Rīgu.
Raivo - Ziemassvētkos mēs visi gājām rotaļās un man
patika būt dīdžejam.
Evelīna - Man patika uzstāties koncertā zviedru
draugiem un patīk, ka viņi runā savādāk.
Kristaps Lukša - Mēs bijām pie Iecavas
ugunsdzēsējiem. Man patika apsēsties pie
ugunsdzēsēju mašīnas stūres.
Nellija Ludmila - Ziemassvētkos skolā bija svētku
vakariņas. Mēs ēdām saldējumu. Garšīgi! 

Attēlos:
sākumskolas
skolēni
Ziemassvētku
pasākumos

3.c
Bijām satraukušies, bet rezultāti ir
 Klases
draudzīgais
kolektīvs  Sporta sacensībās tautas bumbas
labi.
oktobrī brauca mācību ekskursijā
spēlē mūsu klases komanda ieguva
 Šajā
mācību
gadā
esam
uz Siguldu. Uzkāpām Turaidas pils
1.vietu.
tornī, apskatījām pils muzeju un  Ļoti labi nodziedājām dziesmiņu
apmeklējuši trīs koncertlekcijas
Dainu
kalnu.
Ciemojāmies
Rīgā Kongresu namā. 22.martā
Ziemassvētku pasākumā skolas
suvenīru ražotnē "Spieķīši". Katrs
noskatīsimies
ceturto
eglītē un klases eglītē spēlējām
izgatavoja savu spieķīti, ko mājās
koncertlekciju.
spēles ar diviem rūķiem, kas bija
varēja apgleznot.
atnākuši ciemos.
 Kopā ar skolotāju Sanitu sociālo
 Aktīvi piedalāmies starpklašu  semestrī mūsu klases skolēni bija
zinību stundā apmeklējām Iecavas
konkursā "Labo darbu krātuvīte" pastu, uzzinājām daudz interesanta
100% sekmīgi, tagad turpinām šos
esam nopelnījuši 63 punktus.
par pasta darbu. Visi bijām zinoši
sasniegtos rezultātus noturēt līdz
un pasta vadītājas Ilzes jautājumi
 Visi
aktīvi
iesaistījāmies
mācību gada beigām. Ar labiem
mums nelikās grūti. Novēlam
makulatūras vākšanā.
rezultātiem esam uzrakstījuši arī
visiem sagaidīt vasaras brīvlaiku
Valsts diagnosticējošo darbu.
un labi atpūsties!
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4.a
Mūsu pulks kļuva kuplāks – klasei pievienojās Nadja.
Rudenī visi kopā bijām brīnišķīgā ekskursijā Siguldā.
Neaizmirstami iespaidi un jaukas atmiņas :)
Ciemojāmies ķīmijas kabinetā, kur iemācījāmies
zīmēt uz interaktīvās tāfeles. Paldies skolotājai
Tatjanai par šo iespēju!
Piedalījāmies
starpskolu
futbola
sacensībās.
Nevinnējām, bet tāpat jutāmies lieliski!

Februārī ieguvām pirmo vietu makulatūras vākšanas
konkursā. Urrrā!!!
Ieguvām pirmo vietu mūsu klašu grupā skolas
rīkotajās stafetēs sporta dienā.
Attēlos: Futbola sacensības, Klases egle, darbojamies
pie interaktīvās tāfeles – zīmējam Rīgu.

Ziemassvētkos paši sev sarīkojām jauku klases vakaru
- dekorējām galdu, dejojām un gājām rotaļās,
dedzinājām brīnumsvecītes. Sanija ieguva atzinības
rakstu un jauku balvu par zīmējumu Valsts Kontroles
rīkotajam Ziemassvētku apsveikumu konkursam.

4.c
Mūsu klase šogad vairākkārt piedalījusies ar sportu saistītās aktivitātēs-sacensībās. Lielais jaunums mums ir jaunais
zēns – Kristaps, kurš pēc vairāku gadu dzīves Kiprā tagad mācās mūsu skolā. Zēns mums pamāca šo to grieķiski. :)
4.c klases skolniecīte Renāte Vaičule sacerējusi aizkustinošu dzejoli, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu, kurš to
lasījis…
Mana sirds dauzās strauji,
Man pār vaigu asara rit
Drūmā diena un vēlēšanās
Un es nevaru iemigt.
Un līdzi tai vēl divas...
No ceriņu krūma
Vēl kāds smejas ļauni,
Es jūtu, kāds mani sit,
Krīt rasa
Es aizveru acis un cenšos aizmigt.
Es pamostos un redzu laika
Mana diena ir drūma
kaķenes divas.
Kad tēja ir izdzerta
Un Dievs man dzejoļus priekšā
Esmu mierīga.
Es noglaudu tās,
lasa.
Es ceru, ka nokavētā tikšanās ir
Es jūtu savu māmiņu,
Debesīs zvaigznes spīd
labota,
Kāds kaimiņš dusmās vārās
Spoži, jo spoži tām deglītis mirdz.
Un mans ķermenis aizmiga...
Un atceros, kā sapnī viņu sāpinu.
Es redzu - zvaigzne krīt,
Es sapnī satieku māmiņu,
Es jūtu, ka iešu viņai līdzi,
Tā ir cerību pilna, tāpat kā sirds.
Un raudu viņas klēpī.
Uz debesīm pie māmiņas
Es ievēlos vēlēšanos
Es redzu, ka viņu sāpinu
Un būšu blakus tai drīzi,
Un ceru, ka tā piepildīsies.
Un kāds mūs laimīgs izmēda.
Aiz bēdām es nonāku pie
Es nokavēju tikšanos,
māmuļas.
Mana māmiņa raud,
Un ceru, ka tā aizmirsīsies.
Un es raudu viņai līdzi.
Es redzu māmiņu baltā kleitā,
Es skrienu mājās, sasildos,
Viņa domā, vai aiziet man ļaut,
Tā ir skaista, tāpat kā man.
Es sēžu zem segas un dzeru tēju,
Un saka, ka atnākt man ļaus drīzi.
Es jūtos kā balerīna
Lai es ar enerģiju piepildos
Un es saku: „Ak, māmiņ!”
Un dzirdu caur logu pūšam vēju.

Renāte Vaičule

Attēlos:
sākumskolas
skolēni
Miķeļdienas
gadatirgū
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5.a

5.c

Rudenī mēs kārtīgi
grābām
lapas
un
šoferītis, kas veda lapas
ar traktoru, uzslavēja
mūs par labu darbu.
Braucām ekskursijā uz
Minhauzena muzeju un
Siguldas rodeļtrasi.
Veicās sportā. Futbolā
vinnējām vidusskolas 5.
klasi
un
guvām
neizšķirtu ar 7. klasi no
vidusskolas.
Stipri
spēlētāji ir Gatis un
Ruslans. Tautas bumbā
ieguvām 2. vietu skolas
mērogā.
Gatis
ir
labākais
dambretes
spēlētājs
skolā
un
saņēma
uzvarētāja
kausu.
Mūsu
klasei
bija
augstāka vidējā atzīme
„A” klašu grupā 1.
semestrī.
Piedalījāmies
skolas
eglītes pasākumos. Gatis
un Ruslans uzstājās deju
kolektīva
koncertā.
Šogad notikuši arī trīs
klases vakari.
Varam palepoties, ka
mūsu klasē ir īpaši
talantīgs
komiksu
meistars Rustams, kurš
visu labi priecē ar
saviem komiksiem.

Mēs, 5.c klases skolēni, esam „velna pilni”, žiperīgi un atraktīvi bērni, kas brīžiem
skolotājiem sagādā gan galvassāpes, gan arī prieku. Jau no pirmajām septembra dienām
cītīgi strādājam pie tā, lai savstarpēji būtu draudzīgāki un nekonfliktētu viens ar otru, lai
pieņemtu otru tādu, kāds viņš ir. Aktīvi darbojamies brīvajā laikā, apmeklējot
kokapstrādes, radošo prasmju, kulinārijas, tautas deju un sporta pulciņus, bet īpašs prieks
ir par dziedošajām meitenēm.
Un kādās tik izklaidēs neesam
pabijuši – ekskursijā uz Rīgu,
pārgājienā uz „Iecavnieku”, Dailes
teātrī gan uz izstādi par eiro, gan uz
teātri „Pasaka par vērdiņu”! Klases
vakaros esam izsmējušies līdz asarām,
spēlējot
dažādas
spēles,
bet
Ziemassvētkos pie mums ciemojās
vecāki
un
bija
atnācis
arī
Ziemassvētku vecītis ar dāvanu
maisu, jo žagarus vēl nevienam
nevajadzēja.
Mums ir arī savas tradīcijas – šogad svinam katra bērna dzimšanas
dienu, ēdot saldumus, izsakot vēlējumus un uzurrājot katru tik reizes,
cik viņam gadu. Īpaša diena bija Valentīna diena, kad „Ciku cakās”
saviem mīļajiem gatavojām dāvaniņas, bet klasesbiedrus iepriecinājām
ar interesantiem dzejolīšiem.
Vienmēr priecīgi esam sagaidīt skolotājas Ievas bijušos audzēkņus, kas
pastāsta mums par savām mācību gaitām un uzspēlē ar mums florbolu.
Sveču dienā ar aizrautību lējām sveces un priecājāmies par saviem
darbiņiem.
Nevar nepieminēt pēdējo pasākumu, kad pie mums ciemojās ķīniešu
puikas ar mammu un saviem klasesbiedriem. Lai gan iesākums šim stāstam nebija labs,
tomēr vēlāk nesaskaņas izlīdzinājām, pavadot jauku pēcpusdienu kopā ar šiem bērniemmūsu meitenes dziedāja, Niks angļu valodā prezentēja Latviju un savu skolu, skolotājas
Kristīnes vadībā gājām rotaļās, Maigurs ar Aleksandru cienastam bija sacepuši
pankūkas, bet nobeigumā notika kopīgs florbola mačs. Prieks bija dzirdēt ķīniešu puikas
apgalvojumu, ka šī ir viena no laimīgākajām dienām viņa mūžā.
Vārdu sakot, esam priecīgi, ka atrodamies te un tagad, vienīgi žēl, ka interesantajai
dzīvei pa vidu arī jāmācās!

6.a
Mācību gadu uzsākām 9 skolēni, bet
tagad jau esam 11 skolēni. Mēs esam
draudzīgi, izpalīdzīgi, pļāpīgi, un arī
reizēm skaļi. Mūsu klases kolektīvs
piedalās deju pulciņā, kurā mēs
mācamies dejot valsi, ča-ča-ča, kā arī
citas dejas. Jau Ziemassvētku
pasākumā mēs dejojām, lai parādītu,
ko mēs protam. Protams, mēs esam
sportiska klase, tādēļ apmeklējam
sporta pasākumus. Kopā ar klases
audzinātāju A. Dementjevu veidojam
klases kompozīcijas, lai klasē būtu
skaistāk un mājīgāk. Vēl mums ļoti
patika sveču dienas izstāde skolas
vestibilā. Vislabāk patika mūsu
veidotais oranžais galds. Mācībās

cenšamies nepadoties un cīnāmies, cik
spējam.
Mēs sevi uzskatām par jauku, lielu
ģimeni. Protam viens otru aizstāvēt un
pažēlot, kad tas nepieciešams.

Attēlā: 5.a un 6.c klases ekskursijā uz
Minhauzena muzeju un, Siguldas
rodeļtrasi.

6.c
Pagājušajā pavasarī gājām talkā mūsu
skolas sētniekam - palīdzējām novākt
nozāģētos zarus pie internāta, bijām
ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto
darbu. Arī rudenī - Labo darbu nedēļā
piedalījāmies talkā - apkopām
skolotāju māju - grābām lapas. Vēlāk
cītīgi vācām makulatūru.
Jau otro gadu piedalāmies „Zvaigžņu
klasē”, bet Ziemassvētku koncertā
uzstājāmies ar savu ZZ čempionāta
deju.
Lepojamies ar Nauri Ivanovu, kurš
ieguva
1.vietu
starpnovadu
matemātikas olimpiādē.
Piedalāmies arī literārajā konkursā,
kurā ir jāraksta eseja „Kā pamodināt
Saulcerīti?”
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7.c

7.a
Septembrī klasē organizējām ābolu ātrēšanas čempionātu visām skolas klasēm laikā,
kad notika ražas svētku gadatirgus. Bija interesanti.
Mācību gada sākumā Rebeka un Sintija piedalījās Bērnu žūrijā.
Mūsu klase rīkoja arī priekšnesumu par godu Latvijas svētkiem.
Rudenī mēs bijām ļoti jaukā ekskursijā, apmeklējām Jūrmalu, lidostu un Dabas
muzeju, apskatījām Vecrīgu.
Mūsu klase ir priecīga par to, ka mācību darba konkursos 1.semestrī ieguvām 1. vietu
7.- 9.klašu grupā. Nekad nebijām uzvarējuši, taču šogad mums tas izdevās.
Esam ieguvuši vairākus žetonus 2. semestrī par solu tīrību, mācību līdzekļu
sakārtotību, par to, ka piedalījāmies florbola sacensībās un citos skolas rīkotajos
pasākumos.
Cenšamies veikt pēc iespējas vairāk labus darbus klasē, par ko varam saņemt žetonus.
Mūsu klasei ļoti patika Ziemassvētku klases vakars, kurā katram bija jāizgudro kāda
atrakcija un priekšnesums. Notika arī talantu šovs. Visa klase ļoti skaisti izdekorēja
klasi, darbojāmies visi kopā.
Mums izdevās arī skaists meiteņu priekšnesums Ziemassvētkos, kuros uzstājāmies ar
dziesmu „Tik balti”. Ziemassvētku koncertu klausījās arī Valsts kontroles pārstāvji,
tādēļ uztraukums par to, kā nodziedāsim, bija īpaši liels.
Mums ir prieks par mūsu klases zēniem Arti un Hārdiju, kuri trenējas sportā Sporta
namā, vidusskolā. Viņi piedalījās arī dambretes turnīrā skolā un vieglatlētikas
sacensībās. Esam lepni par mūsu sportiskajiem zēniem.
Mūsu klase piedalās arī skolas rīkotajās olimpiādēs.

2013./2014. mācību gadā
esam izauguši nedaudz
lielāki.
Mūsu
klases
kolektīvā ir bijis diezgan
daudz jauna un pozitīva.
Esam piedalījušies dažādos
skolas rīkotajos konkursos
un guvuši labus rezultātus,
atzinības rakstus, mācību
konkursā 1. vieta.
Sporta namā „Dartija”
Kristīnei Kārklai un Edijam
Veršinskim labi rezultāti un
iegūti
diplomi
lodes
grūšanā un vieglatlētikā.
Piedalījāmies
projektiņā,
sarakstoties
ar
Japāņu
bērniem, kuriem rakstījām
vēstules angļu valodā. Bija
pozitīvas emocijas, jo bija
iespēja komunicēt ar citu
valstu jauniešiem.

8.a

8.c

Mūsu 8.a klases meitenes
šajā gadā ir piedalījušās
daudzās olimpiādēs, kur ir
ieguvušas augstas vietas.
Meitenes rakstīja vēstules
ārzemju skolēniem, kur
visa klase ar prieku
palīdzēja. No pasākumiem
visvairāk mūsu klasei
patika mājturības nedēļa
un Ziemassvētku balle.
Mūsu klasei patīk ļoti
dejot, jo tādējādi gūstam
pozitīvas
emocijas.

Šogad mūsu klase ir kļuvusi daudz draudzīgāka, uzlabojusies arī stundu disciplīna.
Klasē jūtamies droši, jo cenšamies viens otram pāri nedarīt. Klases dežurants apzinīgi
pilda savus pienākumus, klase ir sakopta.
Klase ir gaumīgi iekārtota, klasi noformējam atbilstoši svētkiem un notikumiem.
Mūsu klasē ir daudz talantīgu, gudru un zinošu skolēnu: Andis, Kristaps, Marta,
Andrejs, Līga u.c., kuri piedalījušies skolas olimpiādēs un
konkursos.
Mums ļoti patika būt par viesmīļiem skolas Ziemassvētku vakariņās.
Mūsu klases zēni: Andis, Kristaps, abi Matīsi, Ivans un Līga
piedalījās novadpētniecības dienā „Vēsture stāsta – proti sadzirdēt.”
Šis pasākums norisinājās Svitenes muižā, kur no 8 komandām mēs
ieguvām ceturto vietu. Devāmies arī uz izstādi „Skola 2014’’, kur
varējām iepazīt dažādas mācību iestādes un apskatīt jaunas grāmatas.

9.a

9.c

Nozīmīgākais
šajā mācību gadā
ir
veiksmīga
skolas
absolvēšana un
tālāko
plānu
izvēle,
tāpēc
28.februārī kopā ar citu vecāko klašu skolēniem
devāmies uz izstādi „Skola 2014” Izstādē
iepazinām informāciju par vairāk kā 50 skolām,
kuras reklamēja savas mācību iespējas. Interesanti
bija iepazīties arī ar Eiropas skolu.

9.c klasē, kā jau izlaiduma klasē,
visvairāk šogad domājām par „dzīvi
pēc skolas”: pildījām dažādus testus,
lai noskaidrotu, kurš arods katram
vispiemērotākais,
tikāmies
ar
profesionālo skolu skolēniem un skolotājiem, apmeklējām
izstādi „Skola 2014”.
Ir notikušas individuālas pārrunas par nākotnes iecerēm.
Rudens pusē apmeklējām LR Saeimu, iepazinām telpas,
deputātu darbu.
Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas
internātpamatskola

Redkolēģija: S.Kumakova, S.Haritonova, K.Ļemešenoks.
Galvenā redaktore: Inga Čipena
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