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Skolotājs…
Ko tu iedomājies, kad iedomājies šo vārdu?
Vai acu priekšā nostājas dusmīga tante ar
rādāmo kociņu, kuru baksta tāfelē? Tev
gribas strīdēties un dumpoties. Negribas
klausīt. Bet pašam vien sliktāk…

Rudens koši iedzīvina skolas telpas - rotājumos gozējas košas lapas un
kastaņi, skolēni ar vecāku atbalstu veido brīnišķīgas izstādes, skolas
gaiteņos smaržo gardi ēdieni, kurus skolēni pagatavo mājturības
virtuvē. Rudenī daudz darba arī sektoros. Krīt lapas un rudenīgos
vējos nolauzti zari… Līdz pirmajam sniegam visam jābūt kārtībā!

Varbūt skolotājs ir tavs draugs.
Sarunājoties atsaucīgs smaids. Personība,
kurai gribas līdzināties. Cilvēks, kurš
saprot, ka kaut ko nesaproti. Skolotājs, kurš
vēlas, lai tev ir interesanti. No šī skolotāja
nogaidošā skatiena paliek kauns. Tu zini,
kāpēc. Viņš nebaras. Tāpat var saprast.
Mūsu skolotājs jau nevar būt tikai
skolotājs. Viņš bieži palīdz tev rast arī tās
atbildes, kuras mājās sniegtu mamma vai
tētis. Viņš rūpējas, lai tev nav auksti, lai tu
nomazgā rokas. Skolotājs domā par to, lai
tu lietderīgi, bet savām bērna vai pusaudža
interesēm atbilstoši pavadi savu laiku.
Gādā, lai tev ir laba dzīve šeit, skolā, un
cer, ka tev labi klājas mājās.
Skolotājam nekad NAV vienalga, kā TEV
klājas. Skolotājs zina, cik daudz tu spēj un
ko nespēj. Viņš zina, kad tu vari, bet
nevēlies. Viņš cenšas saprast, kā tu jūties.
Dažkārt viņš redz tevi sapnī, jo raizējas,
par to, ka tev neizdevās. Bet neizmērojams
prieks, ja tev ir veicies. Ja esi sasniedzis,
esi uzvarējis vai pierādījis, ka vari.
Skolotāji, tāpat kā skolēni, ir dažādi. Bet
ikviens no viņiem dara labāko, ko spēj darīt
tavā labā.
Vai tu pateici paldies saviem skolotājiem?
Šomēnes ir viņu svētki. Kopā ar tevi.
Sk.Inga

Pazīstamās
tautas
dziesmas
vārdus
Miķeļdienā nomainīja
6.c klases skandētie,
uzsākot aktīvo rosību,
rudenim patiesi ienākot
skolā.
Pirmdien, 30.septembrī,
notika ilgi gaidītais
Miķeldienas gadatirgus.
Skolā aktivitātes ar pārdošanām un pirkšanām notiek katru gadu.
Daudzas klases ar pašgatavotajiem kārumiem cienā visus par
brīvu, bet citas pārdod našķus par mazām naudiņām. Daži
demonstrē interesantas receptes vai sagatavo kādus produktus
degustēšanai. Šādi pasākumi visiem ļoti patīk!
Kur tu teci, kur tu teci, kāpostiņ?
Kur tu teci, kur tu teci, burkāniņ?
Sveicienus no laukiem nes,
Sveicienus no Latvijas.
Kartupeļi, kāļi, bietes, sīpoliņi
Mūsu pašu jaunās ražas labumiņi
Sveicienus uz skolu nes,
Sveicienus no Latvijas.
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TRADĪCIJAS
Ãtrã éšana
Mūsu klasē tika organizēta spēle, ko sauca „ābolu ātrēšanas čempionāts”.
Visātrākais no mūsu skolas bija Artis Baltrušaitis. Viņa rezultāts ābola
ātrēšanā bija 0:40 un tas ir ļoti labs rezultāts, jo ābols bija jāapēd līdz serdei,
drīkstēja palikt tikai kātiņš. Vismazākie, kas piedalījās, bija 1.c klases skolēni,
kuri arī spēja diezgan ātri grauzt ābolus. Protams, ka diena bija ļoti
izdevusies!
Sintija Bolmane 7.a
Degustãcijas un piedãvãjumi
Miķeļdienas tirdziņā mūsu klase piedalījās, uz degustācijas galda piedāvājot
pašceptās, siltas kartupeļu pankūkas. Visiem ļoti garšoja. 3. stāvā arī mazie
pirmklasnieki piedāvāja garšīgas pankūkas par simbolisku vienu santīmu, bet
3.stāvā daudzi pircēji nemaz neuzkāpa, tāpēc mazajiem bija skumji, ka viņu
darbiņš netiek labi novērtēts. Ceram, ka vismaz pašiem gardums pēc tam labi
garšoja! Nākamajā tirdziņā visi atceramies mazos 3.stāvā!!!
Simona Haritonova 5.a

Skolēnu izmēģinātas receptes:
Biešu salāti
300 g vārītu biešu
100 g žāvētu plūmju
Citrons
100 g majonēzes
Ķiploka daiviņa
30 g valriekstu
Žāvētas plūmes bez kauliņiem aplej ar karstu ūdeni
un uzbriedina. Vārītās bietes nomizo un sagriež,
aplej ar citrona sulu un pievieno uzbriedinātās
plūmes. Visu sajauc ar majonēzi. Salātiem var
pievienot sasmalcinātus valriekstus un nedaudz
ķiploka.

Burkānu pīrāgs
250 g margarīna vai sviesta
2 olas
1 glāze rīvētu burkānu
3 glāze miltu
2 glāze cukura (var likt mazāk)
3 tējkarote dzēstas sodas (es
aizstāju ar cepamo pulveri).
Sviestu
izkausējam,
nedaudz
atdzesējam,
pievienojam miltus un beigās rīvētus burkānus.
Sajaucam visu un lejam cepešpannā. Liekam
cepeškrāsnī cepties. Es neuzņēmu laiku, cik ilgi
cepu.
Receptes pierakstīja Lana Boskačenko 6.c

2

REDZAM, JŪTAM, PIEDZĪVOJAM
9.oktobrī notika starpskolu vēstures konkurss.
Piedalījās 6.c klases skolēni Kaspars Polis un
Nauris Ivanovs un 6.a klases skolēni Endija
Haritonova un Laura Matule. Konkursa sākums bija
Iecavas vidusskola, tur visas klases pierakstījās un
saņēma uzdevumus.
Visām klasēm bija vienādi uzdevumi. Šis nebija īsti
sporta pasākums tādēļ nebija jāsteidzas. Laiks bija
dots 3 stundas no (15:00 līdz pat 18:00). Visiem
bija jāiet uz noteiktajiem galapunktiem, kur sagaida
cilvēks, kurš iedod uzdevumu. Uzdevumam tika
dots ierobežots laiks - jo ātrāk jo labāk, tomēr
galvenais bija izpildīt visu pareizi. Galapunkti bija
‘’Ciku Cakas’’, Iecavas estrāde, Luterāņu baznīca,
autoosta, divi pieminekļi un dienas centrs. Katrā
bija jāizpilda noteikts uzdevums, un jāsaņem
paraksts, ka esam tur bijuši.
Uzdevumi bija saistīti ar vēsturi, naudu, bioloģiju un
vēl daudz citām lietām. Ja kāda no galapunktiem
cita komanda jau pildīja uzdevumus, tad mums bija

jāgaida vai arī jādodas uz nākamo vietu. Uzdevumi
bija interesanti, noteikti šādus pasākumus varētu
organizēt vairāk. Ceru, ka patika arī citām
komandām.
Kaspars Polis 6.c
Šis vēstures konkurss bija foršs, jo es tajā
piedalījos pirmo reizi. Visinteresantākā vieta bija
baznīca, jo mums to izrādīja un pastāstīja.

Nauris Ivanovs 6.c
Uzdevumi bija viegli, un mēs tos visus izpildījām.
Man ļoti patika mūsu savstarpējā sadarbība. Kādu
no uzdevumiem vadīja skolotāja Sandra Sūna. Tur
bija jāuzraksta Valsts prezidenti un jāuzzīmē
Latvijas karogs. „Ciku Cakās” bija jāsaliek puzzle
un jāatbild uz jautājumiem. Iecavas estrādē bija
kartē jāatrod upes pilsētas.

Endija Haritonova 6.a

Septembrī, oktobrī, kad rudens vēl mīļi ļauj baudīt vasarīgus mirkļus, daudz laika izmantojam sportam. Kross, tāllēkšana,
futbols - tā ir tikai daļa no daudzpusīgajām sporta aktivitātēm, kurās piedalās skolēni.
24.septembrī notika starpnovadu
krosa sacensības. Piedalījās 4.-5.
klašu grupas. No mūsu klases
piedalījās tikai Amanda Jakobi.
Viņa ieguva godalgoto 3. vietu.
Dita Laura Cinate 5.c
Tāllēkšanā ieguvu otro vietu sesto
klašu vidū, bet krosā nepaveicās –
es nokritu, tāpēc paliku ceturtā no
meitenēm. Laura 6.a

27.septembrī, Olimpiskajā dienā skolā notika kopīgais skolēnu sporta
pasākums. Laika apstākļi nebija piemēroti aktivitātēm ārā, tāpēc visi skolas
skolēni, ģērbušies sporta tērpos, pulcējās skolas zālē.

Mēs, 5.a klase, skrējām visi kopā.
Skrienot
500
metru
krosu,
redzējām pār upi peldošas pīles.
No puišiem pirmais noskrēja Ņikita
Petļaks, bet no meitenēm –
Simona Haritonova. Lolita 5.a
Meitenes skrēja pirmās, viņām bija
jāskrien tikai viens aplis, bet
puišiem divi. Elvis 6.c
Es krosu noskrēju pirmā, arī 60 m
distancē biju pirmā no meitenēm.
Pēc krosa ļoti sāpēja kājas, pēc 60
m vēl vairāk. Tomēr man ir prieks!
Lana 6.c
25.septembrī sportā skrējām un
lēcām kā vardes. Kājas šodien sāp
pamatīgi :D Ilze 6.c

Visiem tika izdalītas papīra hanteles. Interesanto, skolotājas Zane Safronovas
sportisko kompleksu izpildījām visi reizē. Mike Posner dziesmas „Please don`t
go” pavadījumā vingrojumus rādīja 8.a klases meitenes Kornēlija, Sandra un
Linda. Viņām sanāca ļoti labi! Atkārtojām visu divas reizes, tad jau bijām
iemācījušies. Visiem bija labs garastāvoklis un prieks!
Simona, Līga, Lolita 5.a
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REDZAM, JŪTAM, PIEDZĪVOJAM
Deputāts ēno skolotājus
Iecavas novada pašvaldības deputāts Edvīns Circenis viesojās Iecavas internātpamatskolā
1.oktobrī. Deputāts vēroja divas mācību stundas – Tatjanas Kapusto vadīto ķīmiju 8.a
klasē un Sarmas Zepas vadīto matemātiku 7.c klasē.
Pašvaldības pārstāvis izrādīja lielu ieinteresētību par skolas labiekārtojumu, aplūkoja
klases un citas skolas telpas, komentēja redzēto un izvirzīja ieteikumus vides
pilnveidošanai. Deputāts tikās ar skolas vadību, pārrunājot pašvaldības un skolas
sadarbības iespējas, kā arī ieturēja pusdienas skolas ēdnīcā, novērtējot virtuves darbu.

Jautājumi deputātam:
Kāds ir jūsu priekšstats par mūsu skolu? Telpu iekārtojums, skolotāju un skolēnu darbs
stundās, iegūtā informācija par skolu u.c. sajūtas vizītes laikā.
Ciemošanās patīkami pārsteidza. Skolā ir ļoti cilvēcīgas attiecības, bez pārmērībām.
Aprīkojums ir pieticīgs, bet pietiekošs, lai skolēniem būtu iespējas labi apgūt mācību
priekšmetus. Lieliski iekārtots ķīmijas kabinets!
Skolotāji stundās ir ļoti cilvēcīgi, sirsnīgi, pacietīgi, saprotoši.
Vai bija kas tāds, kas Jūs pārsteidza?
Interaktīvās tāfeles. Cik viegli, elementāri ar tām strādāt! Bērniem ir ļoti interesanti un uzskatāmi. Gribu piebilst, ka
matemātiku mācīties ir ļoti nozīmīgi, tās ir nopietnā darbā ļoti nepieciešamas zināšanas, tāpēc lieliski, ka to var mācīt
aizraujoši.
Vai ir liela atšķirība starp mūsdienu skolu un to skolu, kurā jūs mācījāties bērnībā? Vai jums patiktu mācīties šajā
skolā, ja jūs būtu skolēns?
Viennozīmīgi! Es ļoti priecātos mācīties mūsdienu skolā!
Deputāta pienākumus pildot, Jums ir iespēja atbalstīt skolas infrastruktūras uzlabojumus. Kuras ir tās jomas, kurās,
Jūsuprāt, skolai būtu nepieciešams atbalsts un Jūs būtu gatavs balsot PAR?
Aplūkojot skolas telpas novēroju, ka svarīga būtu ventilācijas sistēmas sakārtošana un skolas pamatu hidroizolācija. Būtu
nepieciešams sakārtot skolas stadionu, kā arī ļoti atbalstāma iecere uzbūvēt sporta halli skolas vajadzībām.
Skolotāju atsauksmes:
Sarma Zepa – matemātikas skolotāja
E.Circenis, piedaloties 7.klases matemātikas stundā, bija pārsteigts par plašo
interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Skolēni aktīvi izmantoja jau
Activinspire sagatavotās darba lapas, gan PowerPoint prezentācijas materiālus. Bija arī
iespēja SmartBoard vidē darboties ar matemātikas instrumentāriju. Deputāts bija
iepriecināts par iespēju piedalīties stundā un atzinīgi vērtēja redzēto.
Tatjana Kapusto – ķīmijas skolotāja
Esmu ļoti pagodināta, ka deputāts apmeklēja tieši ķīmijas stundu. Priecājos, ka
pašvaldības pārstāvis ir ieinteresēts skolas darbā, jo, tikai klātienē vērojot procesus,
var novērtēt reālo situāciju. Stundas gaitā ar skolēniem veicām eksperimentu, visi
bija organizēti un ieinteresēti, ko atzīmēja arī deputāts E.Circenis.
Inga Čipena – direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja
Pavadot deputātu Edvīnu Circeni skolas vizītē, aplūkojot skolas telpas, bija redzama patiesa ieinteresētība un atsaucība,
runājot par skolas aktuālajiem jautājumiem. Tika rasta pārliecība, ka pašvaldības pārstāvis ir ieinteresēts skolas dzīvē un
labiekārtošanā. Turpmākā sadarbība varētu būt produktīva, ja Edvīna Circeņa pozitīvā ieinteresētība tiktu atbalstīta
novada pašvaldībā.
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DZĪVE SKOLĀ
Paldies skolotājiem
Šodien mirdzošu saulstaru prieku,
Dienvidvēju, kas spēlējas matos;
Pagrāb no rudeņa zelta sieku, Viņš vēl vairāk no visa Tev atdos.
Tavās rokās ir dīgsti un asni,
Reizēm pa dadzim durstīgam
spraucas.
Viņiem dod savu zinību prasmi
Un no tā, kas sirds gudrība saucas.
Atdod sevi tai ozola zīlei,
Kurai kā pasaka pasaule ir.
Mirksti lietū līdz pēdējai vīlei,
Un atkal no jauna lappuses šķir.
Šodien mirdzošu saulstaru prieku,
Lai tas kā smaids Tavā vaigā ir rīt.
Tavās rokās mārtiņrozes lieku
Un gribu vēlreiz paldies pasacīt.
/Sandra Grīnberga/

Skolotāju dienas rīts gaiši sagaidīja skolotājus. Dziedošie bērni bija
sarūpējuši skaistu koncertu. Ar jautru uzvedumu uzstājās arī teātra pulciņš,
patiesi sasmīdinot ikdienā nogurušos skolotājus.

Skolotāju dienā vecāko klašu skolēni vadīja stundas mazajām klasēm. Mēs
ar Aleksandru Maikūnu mācījām 1a.klasi un tas nemaz nebija viegli. Daži
bērni bija ļoti nepaklausīgi!
Kristers Ļemešenoks 7.c

Veselīga vide mūsu pašu rokās
Oktobrī skolā viesojās veselības
inspektore, lai veiktu skolas vides
atbilstības pārbaudi. Elvis Borisēvičs
stāsta, ka inspektore 6.c klasē pārbaudīja
vai solu augstumi ir piemēroti bērnu
garumiem, kā arī vērtēja, vai telpā ir
pietiekami gaišs. Inspektore lielu vērību
pievērsa tīrībai un telpu vēdināšanai.

Svarīgākie veselības inspekcijas ieteikumi:




Regulāri vēdināt klašu telpas, atverot logus visā plašumā.
Roku slaucīšanai neizmantot auduma dvieļus (visai
klasei vienu!)
Ūdeni padzerties, izmantojot katram savu krūzīti.
Ar medmāsas Jolantas Vanagas atbalstu
ieteikumus pierakstīja Lana Boskačenko

Skolēnu Dome
2013./2014. mācību gadā
Līga Sniedze - prezidente
Karīna Feduļina – vietniece
Ieva Beķe – izglītības ministre
Emanuela Kalderauska – kultūras ministre
Kristaps Akermans – sporta ministrs
Anda Spole – tīrības ministre
Endija Haritonova – kārtības ministre
Kristers Ļemešenoks – preses ministrs
Īpašo sektoru vadītāji:
Kristiāna Viktorija Kudrjavceva – skolas
bibliotēka
Laura Novicka – skolas muzejs
Sandra Kumakova –skolas apkārtne

Mūsu skolā katru gadu ir jāuztur
sakopts savs sektors. Mūsu
sektors šogad ir bērzu birzs. Katra
klase kopj savu sektoru, lai mūsu
apkārtne izskatās skaisti.
Krista Ļemešenoka
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DZĪVE SKOLĀ
Iepazīstam skolotāju
Septembra vidū darbu mūsu skolā uzsāka angļu valodas skolotāja Tatjana Šalte. Lai tuvāk iepazītu jauno skolotāju,
uzdevām viņai dažus tradicionālus jautājumus.

Kā jūs uzzinājāt par mūsu skolu?
Viena no paziņām pastāstīja par
sludinājumu avīzē
„Bauskas
dzīvē.”
Kas jums visvairāk patīk mūsu
skolā?

Skolas telpu sakārtotība, jaunās
mēbeles. Arī skolas apkārtne ir
sakopta.
Vai skolotāji mūsu skolā ir
atsaucīgi?
Maz esmu vēl saskārusies, bet
domāju, ka jā:
Kur jūs strādājāt iepriekš? Ar ko
atšķiras
šī
darbavieta no
iepriekšējās?
Mežotnes internātvidusskolā un
Rīgas klasiskajā ģimnāzijā. Šeit ir
lielākas klases.
Kādas ir sajūtas, strādājot
jaunajā darbavietā, mūsu skolā?
Vai darbs šajā skolā nav
nogurdinošs?
Nekur nav maizes bez garozas.
Skolotāja darbs nav viegls.

Kā jums patīk mūsu skolas
skolēni? Vai viņi labi uzvedas?
Skolas skolēni ir dažādi. Ir daudz
labu skolēnu, kuri saprot, kāpēc ir
jāmācās.
Kādi ir jūsu iespaidi par mūsu
skolas
aktīvākajiem
un
nepaklausīgākajiem bērniem?
Es nevēlētos izteikt domas par
nepaklausīgajiem bērniem.
Vai jūs piekristu, ja tiktu
uzaicināta uz deju skolas ballītē?
Par to vēl jāpadomā.
Vai ir kāda svarīga atziņa, kurai
Jums šķiet svarīgi sekot?
Svarīgi ir būt tādam, kāds tu esi.
Jautājumus sagatavoja redkolēģija.
Fotogrāfi: Aleksandrs, Andis, Kristers 7.c

Draugos jau 20 gadus
Šomēnes skolā nebijuši svētki. Kopā ar
ilggadējiem draugiem no Zviedrijas svinēsim
kopīgās draudzības 20 gadskārtu. Gandrīz ikviens
skolēns un skolotājs mūsu skolā ir pazīstams ar
Eilertu Haglundu un Hokanu Lundgvistu, kuri
rūpējušies par stipro saišu veidošanos un
atbalstījuši ne tikai Iecavas internātpamatskolu,
bet arī Iecavas novadu ilgajā laika periodā, ar
lielu atdevi strādājot, lai sarūpētu sūtījumus no
Zviedrijas, kas krietni uzlabojuši mūsu sadzīvi un
ikdienu.

Mūsu skolai ir sadarbība ar zviedru draugiem 20
gadu ilgumā. Skolēni un skolotājas ar zviedriem
sarunājas angļu valodā – tas palīdz mums labāk
apgūt šo svešvalodu. Mūsu draugi ir ļoti
izpalīdzīgi – viņi brauc pie mums ciemos katru
gadu un ved dažādas vērtīgas dāvanas, lai
palīdzētu mūsu skolai. Arī mūsu skolas autobuss ir
zviedru draugu dāvana!
Simona, Lolita un Līga 5.a
Attēlos: zviedru draugi internātā un skolas 50 gadu jubilejas
sarīkojumā 2009.gadā.
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PROJEKTI
Putras programma
4.c klase kopā ar skolotājā Lindu Kraukli un Agnesi Veipu piedalās projektā
„Putras programma”. Projekta galvenais uzdevums ir mainīt bērnu uzskatus un
parādīt, ka putras ēst ir ne tikai veselīgi, bet arī moderni. Dalībnieki pie sevis
aicināja 4.a klasi, lai iepazīstinātu ar Putras programmu un savu veikumu
vairāku nedēļu laikā. Viņi demonstrēja dažādas putru receptes (piemēram, auzu
putra ar banāniem, kanēli, persikiem, putra ar piparmētru lapiņām, šokolādes skaidiņām un dzērvenēm).
Notika arī kopīgā vingrošana, jo tas piederas pie veselīga dzīvesveida. Visbeidzot skolēni prezentēja savus
stāstiņus un dzejoļus par personām, kuri ēd putru un veic kādus svarīgus darbus.
Izmantojot rakstu laikrakstā „Iecavas Ziņas”, materiālu sagatavoja Sandra Kumakova.

Labie darbi
6.c klase kopā ar audzinātāju Valiju Lukstiņu piedalās projektā
„Labie darbi”, ko organizē „palīdzēsim.lv” un hokeja klubs
„Dinamo”. Projekta mērķis ir darīt labu citiem, par to saņemot
sirsnīgu un mīļu „paldies!”. Projekta uzdevumos ietilpst
palīdzība pensionāriem, kuri dažkārt pašu spēkiem nespēj veikt
nepieciešamus darbus.
6.c skolēni 14.oktobrī devās ciemos uz skolotāju māju, kur
šobrīd dzīvo vairāki mūsu skolā strādājuši pensionāri, lai
palīdzētu sakopt mājas apkārtni. Darbus iecerēts vēl turpināt.
Attēlā: 6.c klases skolēni un pensionētais skolotājs Vilis Zeps.

Mans 1. septembris
7.c klase piedalījusies konkursā „Mans 1.septembris”, kas tapis sadarbībā ar Apgāda Zvaigzne
ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupu. Par iegūto 1.vietu (apsveicam!) skolotāja Linda
Griška balvā saņem elektronisko grāmatu no apgāda Zvaigzne ABC.
Iecavas internātpamatskolas 7. C klases stāsts. Klases stunda – satikšanās stunda.

Ir klāt 1. septembris. Šī diena ir īpaša katram bērnam
gan mazajiem, gan lielajiem. Mūsu klase ir atkal kopā!
Katrs klases bērns ir gaidījis atkal satikšanos ar savu
klasi.
Ak, mēs jaukie klases biedri. Kā jau katram cilvēkam ir
sava labākā īpašība, un arī mums ir šādas īpašības.
Mēs visi 16 sastājamies aplī. Katram mums ir jānosauc
savs vārds un kāda labā īpašība, kas raksturo mūs.
„ Nu tad sākam” – saka skolotāja.

Es esmu Marta mierīgā.
Es esmu Endijs pļāpīgais.
Es esmu Ivita noslēpumainā.
Es esmu Kristīne atklātā.
Es esmu Diāna 5 minūšu kavētāja.
Es esmu Aleksandrs strādīgais.
Es esmu Kristers interesantais.
Satikšanās izvēršas par humoru pilnu. Jūtami smiekli
un gaisā virmo draudzība.
Es esmu Sandis dusmīgais.
Es esmu Spodris labsirdīgais.
Es esmu Oļegs kautrīgais.
Es esmu Edijs zinātnieks.
Es esmu Dēvids muzikālais.
Mūsos atklājas tik daudz īpašību.
Es esmu Andis reperītis.
Es esmu Ieva košā.
Es esmu Kristīne sportiskā.
Es esmu Jana centīgā.
Es esmu skolotāja Linda rūpīgā, prasīgā, mīlošā.
Tā ir mūsu skaistākā, aizkustinošākā 1. septembra
stunda. Kas mūsos izraisīja prieka asaras, kas vijas
kopā ar jautriem smiekliem. Arī tagad ik pa laikam
klasesbiedrus uzrunājam viņu labākajās īpašībās.
Ir patīkami just, ka mēs atkal esam kopā.
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