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Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, 16.novembrī skolas 
zālē pulcējās visi skolas skolēni un skolotāji. Atklājot pasākumu, visi 
vienojās kopīgā valsts himnas dziedājumā.  

Mūsu skolas auklītes Ināras Zeiles sacerētos dzejoļus par Latviju lasīja 
Bauskas teātra aktieri.  

1.-4. klašu un 5.-9. klašu 
kori skandēja skaistās 
latviešu komponistu 
dziesmas „Saule Pērkons 
Daugava”, 
„Apliecinājums” un 
„Mosties celies strādā”. 

Svētku pasākuma 
noslēgumā tika apbalvoti 
skolēni, skolotāji un 
skolas darbinieki par viņu 
labajiem darbiem.  

Maksims Krutikovs 5.a 
un Kristīne Kārkla 5.c 

Novembris ir laiks, kas liek mums domāt 

par vērtībām. Vērtībām mūsos pašos un 

zemē, kurā mēs dzīvojam. Latvijas dzimšanas 

diena, Lāčplēša diena, Mārtiņi – visi šie 

Latvijai nozīmīgie un tradicionālie svētki uz 

brīdi izgaismo mūsu sirdīs vissīkākos kaktiņus, 

kuros slēpjas mīlestība pret mūsu dzimteni. 

Svecīšu liesmās, salūta un „Staro Rīga” 

gaismās lūkodamies, nereti jūtam vaigos 

iekāpjam sārtumu, acīs miklumu – tā ir mana 

zeme, mana valsts. Mēs esam latvieši! Maza 

un lepna tauta. Tauta, kas darbu prot un kam 

gudrības pietiek sīksti ar nedienām cīnīties. It 

visi ļaudis, kas Latvijas zemē mīt, ir Latvijas 

bērni. Visiem mums mīļa Latvijas zeme. 

Ko tieši mīlam kā Latviju savu?  

Vai skaisto dabu, ko Dievs devis – upes, 

jūru un lietus lāses, mežu un ozolus cēlus un 

patstāvīgus, dižakmeņus, Ventas rumbu, 

Gaiziņu un dzelmē grimušo Staburadzi, 

gadalaiku mainību visās to krāsās. Cik Latvija 

bagāta!  

Vai brīnišķās vietas, ko cilvēka rokas 

darinājušas – Brīvības pieminekli, kas svēts 

katram Latvijas patriotam, Rundāles rožu 

dārzu, Bauskas pili vai mūziķu slavas aleju 

Liepājā, vai tās pilsētas, vai latviskas lauku 

sētas, katram ir vieta, kas saistās tieši ar 

Latviju. Cik Latvija skaista! 

Vēl kādam Latvija ir skaistās sajūtas, kuras 

gūstam brīnišķos notikumos – tie ģimeniski 

latviešu Ziemsvētki, vai skaļi un smaržīgi Jāņi, 

un novembris sakanbaltsarkanā rotā, un 

Dziesmu svētki, kurus ikkatram Latvijas 

bērnam kaut reizi ir jāizbauda. Cik Latvija 

gaiša! 

Bet varbūt cilvēki ir tie, kas Latviju veido. 

Tas prezidents un Vaira Vīķe- Freiberga 

joprojām kā simbols, vai mīļš dziedātājs un 

sportists, kura gaitām jāseko līdz. Citam 

Saeima ir visa Latvija, bet citam tās sejas, ko 

vērojam ik vakarus televīzijā. Bet vēl citam 

mamma kā visa Latvija šķiet, vai tētis, vai 

brālis, vai vecmāmiņa – ikviens, kas mums 

apkārt, mūsu Latviju veido. Cik Latvija mīļa! 

Un noteikti ir kāds, kuram tu esi Latvija, tā 

sajūta īstā, kuras dēļ ir vērts dzīvot, palikt šeit 

un mīlēt šo pleķīti zemes, kurš mums visiem ir 

visskaistākais. 

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

LITERATŪRAS NEDĒĻA - ANNAI BRIGADEREI 150!!! 

Rakstniece Anna Brigadere (1861-1933) 

No 10.līdz 14.oktobrim notika metodiskā un literatūras nedēļa, 

kura veltīta latviešu rakstniecei, lugas „Sprīdītis” autorei Annai 

Brigaderei, atzīmējot rakstnieces 150 gadu Jubileju.  

10. oktobrī 6.c klases skolotāja Dale Oškalne uzaicināja skolēnus 

no dažādām klasēm uz interesantu pasākumu skolas bibliotēkā. 

Pasākumā vajadzēja zīmēt autores lugu tēlus, sacerēt dzejoļus un 

veikt citus uzdevumus. 

13.oktobrī notika Rīgas Leļļu Teātra izrāde „Sprīdītis”. Pirms 

izrādes sākuma 8.c klases skolnieks Artjoms Dogadkins tēloja 

Sprīdīti. Izrāde bija smieklīga un dzīvespriecīga. Man šķiet, ka 

režisoriem Dzintrai Dukai un Mārim Podniekam darbs ir izdevies!!!   

Tautas varoņiem – mūžam gods 

Šogad aprit 92 gadi kopš nozīmīgās Latvijas valsts armijas uzvaras pār Rietumu 
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku - 1919. gada 11. novembrī Rīgā 
izšķīrās 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas liktenis. Pēc šīs kaujas 
kļuva skaidrs, ka Latvija ir nosargājusi savu neatkarību. Par godu Latvijas brīvības 
cīnītājiem šo dienu - 11. novembri - atzīmē kā Lāčplēša dienu. 

Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki logotipu 
veidojuši, attīstot Latvijas Neatkarīgās televīzijas 2007. gadā 
aizsākto tradīciju - aicinājumu Lāčplēša dienā pie apģērba 
nēsāt sarkanbaltsarkanu lentīti stilizēta simbola formā, kas 
norāda uz 11. novembri kā visu Latvijas karavīru godināšanas 
dienu. 

Sagatavoja Aleksandrs Maikūns (5.c) 
Lāčplēša dienas rītā uz skolas līniju pulcējās visa skolas saime, aizdedzot svecītes. Dzejas rindās un 
vēstījumos atsaucot atmiņā tautas varoņdarbus, minūti visi vienojās klusuma brīdim. Skanot 
patriotiskai dziesmai, visiem bija laiks pārdomu mirklim par vīriem, kuri cīnījās par Latvijas zemes 
brīvību.  

Lāsma Olbika (9.a) 

Mārtiņdienas raibumi 
10.novembrī, pašā mārtiņdienas viducī skolā ieradās KONCERTS. Lai gan 

izpildītājs Didzis Rijnieks bija viesojies mūsu skolā jau pagājušā gadā, skolēnu 

publika priecājās viņu ar muzikantiem redzēt atkal. Mākslinieki ne tikai dziedāja 

dziesmas, bet arī iepriecināja mūs ar jokiem. Priecādamies par jaukajiem 

priekšnesumiem, visi applaudēja un dziedāja līdz. Arī mēs to darījām, jo mums 

koncerts ļoti patika! Labs garastāvoklis tika katram skatītājam.  

 Divas Kristīnes 5.c 
 

TIRGUS MĀRTIŅOS 
Mārtiņdienā vienmēr notiek tirdziņš, 

kur skolēni var pārdot visu, ko kāds 

ir ar mieru pirkt – dažādas 

rotaslietas, grāmatzīmes, rokdarbus 

un citus darbus. Tirgū ar savām 

precēm piedalās 1.-5.klašu skolēni. 

Visvairāk iecienīti ir dažādi saldumi 

un našķi, īpaši, ja tie ir gatavoti 

mājās. Arī es biju tirgū un pagaršoju 

visādus gardumus.   Andis 

Ezeriņš  

Emanuela Kalderauska (5.a) par godu Mārtiņiem 

sacerēja akrostihu un veica aptauju un pētījumu 

tirgus laukumā. 

1.a klases skolēni par tirgošanos saka: 

Evelīna: pirmo reizi piedalos tirgū, man tas patīk! 

Viktorija: tirgū esmu piedalījusies četras reizes, pati taisīju krelles. 

Laine: piedalos trešo reizi, patīk tirgoties. 

Ralfs: es jau tirgojos otrreiz, daudz cilvēku pērk. 

Raivis: man patīk tirgoties!  

Un te – īpašais mārtiņtirgus sortiments! Nenokavējiet tirgu nākamgad! 

3.c klases skolēnu vidū cieņā dažādu mājās ceptu konditorejas izstrādājumu 

tirgošana. Niks, Diāna, Kristaps un Nellija tirgo cepumus, Anna bulciņas, 

Dārta sāļās laiviņas, bet Rinalds grauzdiņus. 

Līna (5.a) grauzdiņus, Deivids (5.c) pankūkas, Sintija (5.a) plātsmaizi, 

Kristaps (5.c) saldos žagariņus, Jānis (2.a) cepumus, Samanta (1.a) bulciņas, 

Laine (2.c) pīrāgus, Samanta (2.c) cepumus, Laura (2.c) vafeles, Roberts (4.c) 

cepumu krelles, Agnese (3.c) biezpiena pīrāgu, Ieva (5.c) pīrāgus, 

plātsmaizes, Maigonis un Ermīns (1.c) – cepumus. 

 

Maksims Krutikovs 5.a  
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A K T U A L I T Ā T E S  
Iecavas internātpamatskola un Radošās pašizpausmes pulciņš– starp līderiem! 
“Zaļās jostas ” rīkotais Latvijas 
mēroga fotokonkurss “Jauns skats 
uz vecām lietām” ir izaicinājums 
katram radošam jaunietim. 
Konkursa mērķis balstīts uz 
praktisku radošo darbu: no 
nevienam nevajadzīgiem, veciem, 
otrreiz pārstrādājamiem 
materiāliem ir jāizveido jauns 
priekšmets ar funkcionālu 
pielietojumu. Šoreiz organizatori 
paplašināja mērķauditoriju – 
četras vecuma grupas (6.-7.,8.-
9.,10.-12.klases + studenti), kas 
nozīmē to, ka šajā konkursā 
piedalās IKVIENS, jo, kā zināms, 
studentam nav vecuma 
ierobežojumu. Varena konkurence! 

Milzīgs prieks bija par vizīti 
www.tirailatvijai.lv portālā, kur 

starp 25 darbiem, kuri tikuši 
izvirzīti lielajam FINĀLAM – 
publiskajai balsošanai, bija 
iekļuvuši arī MANĒJIE no Radošās 
pašizpausmes pulciņa.   

 Sandra Kumakova (izveidotais 
priekšmets-darbojošās dzirnaviņas 
no kartona) no 6.a un Mārcis 
Skuja no 8.c klases - 
sīkpiederumu turētājs no 
sērkociņiem un salmiem. Viņi abi 
pārstāvēja mūsu mazo skoliņu šajā 
lielajā konkursā. Prieks un 
lepnums, jo visu viņi izdarīja paši - 
skolotājam tikai nedaudz 
piepalīdzot. 

Prieks par bērniem, un neatkarīgi 
no subjektīvās publiskās 
balsošanas rezultāta, mēs 
priecājamies. Šis vēlreiz ir 
pierādījums tam, ka Tev nebūt nav 
jānāk no lielas un bagātas 
lielpilsētas skolas, Tev nebūt nav 
jābūt materiālbagātam, lai ko 
sasniegtu. Svarīga ir ideja, un 

visbeidzot, viss ir Tevī-ticību sev 
un tikai uz priekšu!!! 

Bruno Bahs 

Diseniite 
Pēc Latvijas dzimšanas dienas svinīgā pasākuma 16. 
novembrī 9.c klase vadīja disenīti. Vispirms mazliet padejoja 
mazo klašu bērni, bet pēc tam 5.-9. klašu skolēni. Visi bija 
priecīgi, jo dejošana un iztrakošanās disenē visiem ļoti 
patika. Bija jautri un ļoti skaļi!. Skanēja foršas un populāras 
dziesmas, visi dejoja un neviens nestāvēja malā. Visiem ļoti 
ļoti patika!    Kristīne Stankovska (5.c) 

Sports: 
Kristaps Prokopovičs izcīna godalgotas vietas 
sacensībās Madonā. Nākošie plāni saistās ar 
sacensībām pirms Ziemassvētkiem. 
22. un 23. novembrī skolā notiek dambretes turnīri. 5.-
6.klašu grupā uzvarētājs Daniels Suics (6.a). 
Starpnovadu sacensībās Vecumniekos 3.vietas diplomu 
ieguvusi Undīne Čekstere (5.c). 

Sponsori dāvina mūziku 

Ar sponsoru atbalstu 5.ac klašu skolēniem šogad ir 
iespēja apmeklēt koncertlekciju ciklu. 19. oktobrī tika 
apmeklēts koncerts Rīgas Kongresu namā „Baltais 
gulbis. Melnais gulbis.” Savukārt, 16.novembrī Lielajā 
Ģildē tika piedāvāts „Latvijas novadu zelts”. 

Pirmajā koncertā iepazināmies ar baleta 
noslēpumiem. Man šķita interesanti, kā top baleta 
kurpītes. Sandis Veršinskis (5.c) 
Otrajā koncertlekcijā Lielajā Ģildē skanēja forša 
mūzika. Man vislabāk patika folkloras kopa „Putni”. 
Andis Ezeriņš (5.c) 
Koncertlekcijas vadītāja Karīna stāstīja par Latvijas 
novadiem, kokli spēlēja Laima Jansone, dziedāja suitu 
sievas, dejoja „Zelta sietiņš”. Man ļoti patika latgaliešu 
grupa „Laimas muzykanti”. Maksims Krutikovs (5.a) 

 

Dežūrziņas 
6.c no 30.09. līdz 04.11. 

Dežūras laikā netika novēroti 
bojājumi. Lielas problēmas sagādāja 
kārtības uzturēšana trešajā stāvā, 
kur 1.c, 2.c un 3.c klašu skolēni 
nemitīgi grūstījās kāvās un klaigāja. 
Pirmajā stāvā visvairāk problēmu 
sagādāja 8.a klases zēni un meitenes, 
gan mētājot papīra bumbiņas, gan 
vienkārši skraidot un nereaģējot uz 
dežurantu aizrādījumiem. 

5.a no 7.11. līdz 11.11. 
Dežūras laikā bojājumi zēnu tualetē 
trešajā stāvā, kur bojāts durvju 
krāsojums.  
Bet tika pievērsta īpaša uzmanība 
skolēniem, kuri skraida pa gaiteņiem 
starpbrīžos. Skrējēji tika pierakstīti 
melnajā kladē. Maksims Krutikovs, 
kurš dežurēja pie pagrabstāva 
kāpnēm, fiksējis šādus noteikumu 
pārkāpējus: Vitālijs, Gints (5.a), 
Kristers, Andis, Aleksandrs (5.c), 
Karīna, Sņežana (6.c), Rovens, Arsens 
(9.c). 

5.c no 14.11 līdz 17.11. 
Dežūras laikā radušās grūtības 
visvairāk ar kaimiņu 5.a klasi. 
Visbiežāk tika izteikti aizrādījumi 
Dacei, kura gan skraidījusi, gan 
sēdējusi uz palodzēm, gan 
neievērojusi citus dežurantu 
aizrādījumus. Aizrādījumus 
izpelnījušies, tomēr tos, visbiežāk, 
nav ievērojuši arī citi 5.a klases 
skolēni. 
3.stāvā izcēlies kautiņš starp 4.c 
klases skolēniem Robertu Dricku un 
Jāni Ozolu. 
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N O T I K U M I  K L A Š U  D Z Ī V Ē   
 

 
Esam jau 3. klasē! Pavisam nemanot paskrējuši nu jau trīs mācību mēneši. 

Kāds tad bijis mūsu rudens? 27.septembrī mēs visi atpūtāmies „Labirintos”. 

Šī bija mūsu balva- to nopelnījām pagājušajā gadā par uzvaru konkursā 

„Klases dzīve.”  

Lūk, ko par šo izbraukumu raksta Amanda: „„Labirintos” bija visādas 

atrakcijas – batuti, velokarti, troses. Es lēkāju uz batuta, laidos ar trosi, 

braucu ar velokartu. Kad es laidos ar trosi, man likās, ka man ir spārni un es 

lidoju. Bija tik jautri!” 

Marekam patika mest salto uz batuta. Dārtai un Sofijai  sākumā bija mazliet bail laisties ar trosi, bet vēlāk 

iepatikās. Dārta arī mēģināja staigāt ar koka kājām-ķekatām. Tas nemaz tik viegli nebija! Braucot ar 

velokartu, Sofijai likās, ka viņa brauc ar īstu mašīnu. Namejam 

visvairāk patika braukt ar velokartu. Braucot atmuguriski, viņš 

gandrīz iebrauca upē! Kristaps bija sajūsmā par visu. Viņš arī 

paspēja uzspēlēt futbolu ar draugiem. Agnesei un Linardam 

visvairāk patika lēkāt uz batutiem, viņi pamanījās uztaisīt arī 

visādus trikus. Arī skolotāja Valentīna nolaidās ar lielo trosi, bet 

skolotāja Ginta izmēģināja batutu. Visi kopā mēs sakām lielu 

paldies  „Labirintu” saimniekiem un, protams, mūsu skoliņai. 

20.oktobrī mēs devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. 

Apmeklējām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, kur 

redzējām un uzzinājām daudz interesanta par  seno Rīgu un 

rīdziniekiem. Mums patika ekskursija pa Vecrīgu. Mūsu gide 

zināja daudzus spoku stāstus par Rīgas baznīcām. Apskatījām 

arī prezidenta pili. Visvairāk šajā ekskursijā mums patika 

kinoteātrī, kur noskatījāmies filmiņu 3D formātā „Smurfi”. 

Helovīni......Buuuuuuu! Baidies! 
Mēs, 5.c, nedarījām to, ko parasti dara citi! Šoreiz helovīnos, 
31.oktobrī, kopā ar skolotāju Ingu staigājam pa skolu un 
prasījam konfektes. Arī Simsoni svin helovīnus, jūs to 
zinājāt? Kristīne Stankovska 
Jau pirms brīvlaika mūsu klase izlīmēja briesmīgos 
brīdinājumus, lai visi gatavo saldumus, jo HELOVĪNI nāk! 
Daudzi mūs neuztvēra nopietni un mums neko nedeva, 
tāpēc mēs viņus izjokojām, bet kā – neteiksim. Viņi paši to 
noteikti labi zina! Undīne Čekstere 
 

Visi bija pārģērbušies ļoti baismos tēlos – raganas, vampīri, 
mūmija, krāsainais cilvēks, spaidermens, zombijs un velns. Mēs 

staigājām pa klasēm un visiem teicām „Saldumus vai izjokosim!” 
Bija TIK forši!  
Sendija Ozola 

Vienīgi man nebija tik baisms tēls. Es biju krāsainais cilvēks, kurš 
visu var pārvērst krāsainu. Ieva Beķe 

Īpaši mūs gaidīja direktore, jo viņa mūs bija gatavojusies uzņemt 
un sagatavojusi končas. Bet viņa vēlējās, lai mēs katrs pastāstam 

par savu tēlu. Kristīne Skuja 
Mēs dabūjām ļoti daudz konfektes. Sandis Veršinskis 

Pēc staigāšanas pa klasēm bija maza ballīte. Šis klases vakars bija 
vislabākais no visiem!!! Undīne Čekstere 
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N O T I K U M I  K L A Š U  D Z Ī V Ē   

 
Beidzot, 3. novembrī notika mūsu ilgi gaidītā ekskursija. Devāmies 

draudzīgi kopā -  6.a un 6.c klases. Ar skolas smaidīgo šoferīti apmeklējām  
"zaķīšu pirtiņu" Bauskā, kur īpašais zaķis,kas mūs sagaidīja, rādīja multfilmu ar 
īsto zaķīšu pirtiņu. Pēc tam mums bija atrakcijas, ko sarūpēja Plūdoņa muzeja 
darbinieki - bija jāskrien tādās lielās biksēs pa pāriem-kurš ātrāk. Tā drīzāk bija 
tāda draudzīga sacensība..Mūsu nākošais ceļamērķis bija veļas ķīmiskā tīrītava 
Bauskā, kur mums izrādīja, kā tīra veļu un to gludina.Piemēram, ar tvaika 
palīdzību jaku 
izgludināja - tā uzpūtās 
vareni liela. Tad mums 

arī rādīja, cik tur lielas veļas mašīnas-tās bija tik lielas, ka tur daudz cilvēki 
varētu salīst. Apmeklējām arī Bauskas lietišķās mākslas muzeja telpas. 
Tagad tur dažas vecas kundzītes auda segas uz stellēm; mums tas likās ļoti 
grūti,  mēs prasījām viņām arī šo pašu -  vai tas ir grūti, bet viņas atbildēja, 
ka tas ir viegli, ka tā ir sava veida relaksācija.Tad arī mēs bijām pie Bauskas 
pilskalna estrādes, skrējām uz ātrumu no un uz kalna. Arī bļāvām - kuram 
skaļāka balss vietā, kur satek Mūsa ar Mēmeli. Kliedzām arī uz ilgumu-kurš 
ilgāk. 

Atpakaļceļā iebraucām Bauskas novada attīrīšanas iekārtā, kur 
laipni mūs izvadāja pa attīrītavu, izstāstīja, kā attīra kanalizācijas ūdeņus, 
ko lietojam paši uzturā. Zinām tagad, ka kaitīgi ir modernie trauku 
mazgāšanas līdzekļi, jo tie nogalina aktīvās baktērijas, kas rūpējas par 
to,lai netīrais ūdens kļūtu cilvēkiem draudzīgs. 

Paldies liels jaukajām pavārītēm, kas parūpējās par gardo, 
līdziedoto cienastu.     Linda Matule 6.a 
 

7.ac klases iepazīst lidostu un izklaidējas Līvu akvaparkā 
Ekskursijā braucam ceturtdien, 3.novembrī.  Ekskursijā bija plānots apskatīt 
senākus lidaparātus Aviācijas muzejā, iepazīt lidostas ‘’Rīga’’ darbu un baudīt 
ūdenspriekus Līvu akvaparkā. 

Aviācijas muzejā redzējām padomju laika lielākas un 
mazākas lidmašīnas un helikopterus. Lielajā armijas 
helikopterā varējām arī iekāpt. Helikopters bija liels, 
tajā varēja armijas vajadzībām pārvadāt divus tankus.  
Lidostā mēs varējām iejusties pasažieru lomā.  
Uzzinājām, kā notiek bagāžas pārbaude un pasažieru 
kontrole, ar autobusu izbraukājām lidlauku, redzējām, 
kā ielido un izlido lidmašīnas. Gide izstāstīja par visu 
lidostas darbu.  
Visjautrāk gāja Līvu akvaparkā. Izbaudījām atrakcijas, peldējāmies dažādos baseinos, guvām pozitīvas 
emocijas.        Sanda Fridenberga  7.c 

 

 
Mēs, 8. c klases skolēni un skolotāja, oktobra mēnesi nodēvējām par A.Čaka mēnesi. Gan visas literatūras stundas, 
gan muzeja apmeklējums ekskursijas laikā, gan radošie darbi no mācībām brīvajā laikā tika veltīti A.Čakam – 
smeldzīgajam, kaislīgajam, izteikti urbāniskajam latviešu dzejniekam. 
Izstudējuši A.Čaka dzīves un daiļrades ceļus, mēs ar interesi noklausījāmies muzeja darbinieces stāstījumu par 
dzejnieku,  paši savām acīm vērojām dzejnieka istabas, kurās viņš dzīvojis, pētījām viņa lietas – brilles, apģērbu, 
mēbeles, grāmatas, mācījāmies viņa dzejoļus un iejutāmies dzejnieka radītajos tēlos. 
Taču pats interesantākais bija radošais process, proti, paši rakstījām dzejoļus A.Čakam tik iemīļotajā un raksturīgajā 
brīvajā dzejā jeb verlibrā. 
Vēlamies arī citus iepazīstināt ar saviem darbiem, īpaši labi, mūsuprāt, izdevusies mīlas lirika. Vai jūs tam piekrītat? 

Baiba Samanta Žmurko 8.c 

8.c klases skolēnu sacerēto dzeju lasiet radošajās lappusēs (redaktores piezīme) 
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R A D O Š Ā S  L A P P U S E S  
Radošo darbu lappusēs apkopoti 8.c klases dzejoļi verlibrā. Kas ir verlibrs, variet izlasīt 8.c aktualitātēs. Dzejas darbi par 

mīlestību ilustrēti ar klašu veidotajām kolāžu planšetēm „” Mana Latvija”. Kāpēc? Mīlestība un Latvija taču ir tik cieši 

saistītas. Tieši savā Latvijā mēs mīlam un skumstam, savā dzimtajā valodā paužam jūtas. Patiesībā neapzinoties jau sevi 

mīlam visvairāk un to otru – par to, ka viņš ļauj mums justies tik labi. Šeit, manā un jūsu Latvijā. 

 

Artjoms Dogadkins 
Varbūt 

Miglainās ielas ātri satumst... 
un  vientuļš  mākonis lido tām 
pāri. 

Mana asā un straujā sirds kļūst 
tumša, 
es jūtu tavu sirdi, 
kā viņa pukst. 
Tava dīvainā mīlestība mani 
iepriecina 
un man ir cerība 
liela, liela. 

Es skatos uz mākoni un ceru- 
varbūt tu mani mīlēsi vairāk.... 

 

Klaidonis 

Sudraba lapa guļ uz zemes, 
bet klaidonis ir uz ielas. 
Zelta saule apspīd lapu- 
varbūt klaidonim ir silti? 

Vējš sapūš  zelta lapu,  
rasas pilieni uzsāk savu dzīvi. 
Saules siltums  lēni izplēn gaisā- 
kā tev tagad klāsies, klaidoni? 

 

Starp mums  

Diena  un nakts, 
un raugies- jau pagājis gads... 

Es jūtos kā mazs kā circenis,  
kas dzied dziesmas tikai tev... 

Es vēlos tevi iepriecināt, 
bet tu tik mani ķircini. 

Mūsu  mīla lēni zūd, 
Tu man piedošanu lūdz. 

Starp mums vairs mīlestības nav,  
arī tevis blakus man nav, 

bet mīlēt citu  
es nevaru.  

 

 
 

Es zaudēju tevi 

Saulainā dienā lietus līst, 
Varavīksne visās savās krāsās 
spīd. 
Pelēks mākonis uzkrīt saulei, 
krāsas paliek nesaredzamas... 
Rīgas ēkas ieslīd tumsā, 
Ielas paliek necaurredzamas... 

Es zaudēju tevi 
un ēnas raud līdz ar mani. 
Es steidzos pie tevis, 
bet tu jau esi citur. 
Ēnas lēni mirst, 
un es līdzi ar tām....  

 

Es salstu 

Es salstu kā sniegavīrs, 
lai gan esmu stiprs vīrs. 
Agrāk vai vēlāk es miršu,  
un mīlestību tev vairs 
nepiedāvāšu. 

Es domāju par tevi 
un sapnī redzu tevi. 
Es redzu sevi tavās acīs,  
es redzu sevi blakus 
tikai tev.... 

 

Mani soļi 

Dzelteni ziedi laukā zied. 
Dzelteniem soļiem iešu es tur, 
kur vienmēr blakus būsi man tu. 

Zila debess laukā dzied. 
Ziliem soļiem iešu es tur, 
kur būsi tikai tu un es, un vairāk 
neviens. 

Naktī zvaigznes mirdzēs gaiši, 
gaiši- 
kā tava sirds. 
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R A D O Š Ā S  L A P P U S E S  
 

 
Baiba Samanta Žmurko 

  Kas es esmu... 

Es  eju mājās un domāju, 
kas labs notiek apkārtnē.  
Mani  īpaši neuztrauc  tas,  
ka es esmu mazs, 
bet 
tomēr pamanāms un ievērojams. 

Man patīk 
mana dzīve. 
Tā ir krāšņa  
ar piedzīvojumiem, 
bet es-  
es esmu mazs debess zvaignājs, 
esmu Mazie Greizie rati. 

Matīss Sniedze 

Dzejnieks A.Čaks 

Dzejnieks 
ar miglainām acīm 
un galvu  
kā zemeslode. 
Gudrs un atjautīgs 
viņš pa trotuāriem staigā. 
Viņš steidzas uz priekšu 
un meklē laimi. 
Viss mūžš pagājis Rīgā.  

Bet mums tagad ir- 
Čaka iela. 

 

 
Einārs Kūla 

Mūzika – mana dzīve 

Ar mūzikas palīdzību 
es nomierinu  
sevi. 
Pateicoties mūzikai,  
es varu izbaudīt 
dzīvi. 
Kad mūzikas nav – 
Esmu bēdīgs. 

Mūzikas pavadījumā- 
kārtoju māju, 
runāju ar draugiem, 
dzīvoju. 

Mana dzīve ir ideāla, 
jo man līdzās ir 
mūzika. 

Mairita Ezeriņa 

Mīla 

Mīla ir kā okeāns, 
Kas nebeidzas! 
Gaisā virpuļo mīlestība! 
Es mīlu tevi,  
tu nepamani! 
Man sāp, 
bet tev viss vienalga. 
Aizmirsti mani – 
tu paliki manā pagātnē. 
Mīla – 
uzplaukst kā krāsains zieds. 
Skatoties tev acīs, 
asaras man birst. 
Cik sāpīgi ir iemīlēties!  

 

Raimonds Ivenkovs 

Saule un bullis 

Tur aiz saules bija loki- 
tie dzelteniem stariem krita. 
Saules stari uz zemes palika, 
un zemi tā sasildīja. 
Sasildīja to ar stariem- 
siltiem un krāšņiem. 
Un bullim pa galvu ielika 
ar spēcīgu saules staru. 
Un bullis uz vietas palika.... 

 
Madara Sniedze 

Smaids 

Es skatos debesīs- 
un redzu tevi smaidam. 
Tavs smaids ir tik apburošs... 
Ieskatoties tavā sirdī, 
redzu tavas mirdzošās jūtas. 
Smaids- 
Tā ir Dieva dāvana, 
no kuras nedrīkst atteikties 
jo katram dots  
savs laimes mirklis. 

 

Mārcis Skuja 

 Tu – mana zvaigzne 

Tur debesīs paliek tavs smaids, 
Tur debesīs man pēc tevis ir ilgas, 
Es gaidu tevi ik dienas... 

Mani mājās atstāji tu 
Starp četrām sienām, 
Tu mani vēro katru dienu... 

Tu esi tā lielā zvaigzne, 
Kas mani gaida. 
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P A LAUZ I  GA L VU !   
HORIZONTĀLI 

 

 

 

 

 

 

 

VERTIKĀLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A I D I  S N I E G U ?  
Sniegs ir cieto atmosfēras nokrišņu veids kas veidojas 
mikroskopiskiem ūdens pilieniem, zemā gaisa temperatūrā 
kristalizējoties un augot simetriskās, starainu zvaigznīšu 
formās. Parasti sniegs veidojas, kad gaisa temperatūra ir 
tuvu 0 °C vai zem tās. 
Sniegpārsliņas kristāli sāk veidoties ap ļoti sīku putekļu 
daļiņām atmosfērā. Radušies kristāli, brīvi krītot caur 
mākoņiem pakāpeniski apsalstot ar tajos esošo mitrumu 
veido sešstūrainas sniegpārslas. Tas saistīts ar īpašo ūdens 
molekulu struktūru, tādejādi kristāli veido vai nu 60 vai 120 
grādu leņķi. Mainīgas temperatūras ietekmē sniegpārslai 
pārvietojoties mākonī augšup, lejup, brīžam tā apkūst, 
brīžam no jauna apsalst, tādejādi veidojās daudzveidīgas 
formas. No tā veidojas jauktas pārslu kristālu formas. 
Tādejādi veidojās ārkārtīgi daudzveidīgas sniegpārslas un 
mēdz teikt, ka nav divu vienādu sniegpārslu. 
Balto krāsu rada ledus kristāliņos ieskautais gaiss. Pilns 
gaismu spektrs atstarojas no ledus kristālu un gaisa 
ieslēgumu robežām un tiek izkliedēts. Sniegpārsliņas 

struktūrā ir 95% gaisa, parasti sniegpārslas ir ap 5 mm 
diametrā un sver 0,004 grami. 
Sniega sega ir sniega kārta, kas ir uzsnigusi uz zemes vai 
jebkura cita priekšmeta. Sniega segas biezums tiek mērīts 
centimetros un ir atkarīgs no uzsnigušā sniega biezuma un 
blīvuma. Tas var būt no pāris milimetrim līdz pat vairākiem 
metriem. Viens milimetrs nokrišņu vidēji veido aptuveni 
vienu centimetru biezu sniega segu. Sniega kušanas 
temperatūra ir 0 grādi pēc celsija.  
Cilvēkam svarīga sniega īpašība ir tā, ka sniegs labi slīd. Lai 
ar ragavu palīdzību slīdētu pa sniegu, ir jāpatērē 10 reizes 
mazāk enerģijas, nekā lai pārvietotos ar riteņiem. Sniegs ir 
slidens tāpēc, ka spiediena un berzes rezultātā sniega segas 
augšējās daļas plāns slānis izkūst un izveidojas ūdens slānis, 
kurš samazina berzi. Tāpēc sniega slīdēšana ir atkarīga no 
gaisa temperatūras un kustības ātruma. 
Sniegs čīkst tikai gaisa temperatūrā zem nulles, un tā 
tonalitāte mainās atkarībā no gaisa temperatūras — jo 
stiprāks sals, jo augstāks ir skanējums. 

R E D A K C I J A :  

 Adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola, informātikas kabinets 
Redkolēģija: L.Olbika, M.Krutikovs, B.S.Žmurko, K.Prokopovičs. Šefu klase: 5.c 
Galvenā redaktore: Inga Čipena 

IZKRĀSO mani!  IZKRĀSO mani!  

IZKRĀSO mani!  


