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internātpamatskolas avīze
Aprīlis 2014.
Iznāk kopš 2001.gada.

Aprīlī
mūsu
skolā
tradicionāli risinās projektu
nedēļa. Kas tas ir –
projekts? Tas ir noteiktā
laika posmā veicams darbs
ar konkrētu mērķi. Projekta
darba rezultātiem jābūt
parādāmiem
un
pastāstāmiem. Šogad mēs
strādājam pie projekta, kas
stāstīs par mūsu skolas
vēsturi, jeb vienkāršāk –
dzīvi mūsu skolā.
Jā, jā – DZĪVI! Vai tu vari
nošķirt skolu no dzīves?
Vispirms skola un tad dzīve?
Varbūt vispirms dzīve, tad
skola? Nē, skola jau tomēr
nav nošķirama no dzīves. Ne
jau tikai arī zināšanas
iegūstam skolā, bet bieži arī
daudzveidīgas
emocijas,
interesantas attiecības ar
klasesbiedriem
un
skolotājiem un spraigus
notikumus. Jo arī šajā – tik
nozīmīgajā dzīves daļā –
skolā mūs sagaida gan
ikdiena, gan notikumi, kurus
aizmirst nebūs iespējams
nekad. Gan ļoti skaisti un
priecīgi notikumi, gan tie,
kuri sniegs skumju pieredzi.
Itin viss, ko piedzīvojam,
veido mūs par tiem, kas mēs
esam. Tāpēc tagad – atver
sirdi un piedzīvo skaistu
pavasari!
Sk.Inga

Trakās krāsu dienas Iecavas internātpamatskolā, sākot ar 1.aprīli skolā
ienesa jautrību un prieku. 1.un 2.aprīlī garajā starpbrīdī skolas vestibilā
tika organizēta skolas modes skate. Pirmajā dienā visas klases bija
tērpušās krāsainos un jautros tērpos, bet otrajā – galvenais skates
elements bija neparastas cepures un zeķes. Gavilēm un aplausiem skanot,
katras klases skolēni iznāca uz sarkanā paklāja, ļaujot novērtēt savu traki
radošo izdomu, kas pārtapusi mazliet jocīgā noformējumā. 3.aprīlī krāsas
pārcēlās uz durvīm, katrai klašu telpai ietērpjoties priecīgi pavasarīgā
tērpā, rotājoties ar ziediem, taureņiem un citiem krāsaini pavasarīgiem
elementiem. Nu skola ieguvusi skaistu pavasara svētku rotu!

Krāsu dienās tika sava krāsa durvju rotāšanai. Durvis rotājām gan no
iekšpuses, gan no ārpuses.
Andis Ezeriņš 7.c
Krāsu dienās piedalījās visi. Mūsu klases krāsa bija violeta – šī krāsa manā
klasē tika izmantota durvju dekorēšanai. Tas izskatījās skaisti un
interesanti, kad skolā visas durvis bija izrotātas, jo katra klase bija
centusies, cik spēj, izpaužoties durvju noformēšanā ar dažādiem dekoriem.
Juris Māris Belkovs 6.a
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DZĪVE SKOLĀ

Latviešu valodas metodiskā nedēļa 5.-8. klasēm
Latviešu valodas metodiskā nedēļa
bija ļoti interesanta. Bija daudz, ko
darīt! Uzzinājām, kā uzrakstīt savu
vārdu ar vecajiem burtiem vai lasīt
senas pasakas vecajā drukā. Visi
arī rakstījām vēstules Vecajam
Stenderam.
Kristers Ļemešenoks 7.c

Latviešu valodas metodiskā nedēļa pamatskolas skolēniem lika
iejusties seno latviešu lomās, kad rakstība ļoti atšķīrās no mūsdienās
pazīstamās. Bērni pētīja senās drukas rakstus, izteica viedokli par
atšķirībām. Katram bija iespēja iepazīt Vecā Stendera veikumu latviešu
rakstības sākotnē un pašam uzrakstīt savu vēstuli Vecajam Stenderam.
Latviešu valodas nedēļas noslēguma pasākumā skolēni lasīja savas
uzrakstītās vēstules, minēja mīklas un visi kopā dziedāja „Joka pēc
Alfabēts”. Visas nedēļas garumā skolēni tikai aicināti rakstīt tekstus
savos vislabākajos rokrakstos, skolas bibliotekā tika izstādīti skaistāko
rokrakstu paraugi.

Sākumskolas MK Mājturības un tehnoloģiju metodiskā nedēļa
Lai pilnveidotu izglītojamo izpratni par veselīga
uztura nosacījumiem un veicinātu praktiskās rīcības
un sociālās sadarbības prasmju attīstību, šogad
sākumskolā organizējām mājturības un tehnoloģiju
metodisko nedēļu.
Nedēļu sākām ar veselīga uztura pamatiem – klasē
izveidojām pārtikas produktu un tēju izstādi.
Veidojām uztura piramīdu.

Otrdien klasēs rakstījām olimpiādes darbu.
Nedēļu noslēdzām ar mājturības pēcpusdienu
„Veselīgs uzturs”. Klašu komandas sacentās un
rādīja savas zināšanas, prasmes un radošumu,
veicot dažādus uzdevumus:
 salikt uztura piramīdu;






noteikt pārtikas produktus ar tausti, ožu,
garšu;
no
dotajiem
pārtikas
produktiem
„pagatavot” zupu, prezentēt to, nosaucot
zupas
nosaukumu,
nepieciešamos
produktus un pagatavošanu;
parādīt reklāmu izvēlētajam veselīgajam
produktam.

Noslēgumā tika apbalvoti olimpiādes un
pēcpusdienas uzvarētāji, saņemot dāvanā veselīgus
produktus – ābolus. Mājturības skolotājām
direktora vietniece mācību darbā dāvināja
izšūšanas komplektus, ar domu nākamajā
mājturības pēcpusdienā rīkot skolotāju darbu
izstādi.
Sk.Inese Jirgena

PIEMIŅAS DIENA
Represēto piemiņas
dienu
atzīmējām,
pulcējoties skolas līnijā un
25.marta
vakarā
pievienojoties
piemiņas
brīdī pie Iecavas dzelzceļa
Represēto pieminekļa.

24.martā mūsu klasē
skumstot pieminējām mūsu
draugu un klasesbiedru
Nauri Ivanovu, piemiņas
brīdis tika ieturēts arī skolas
līnijā.
Kaspars Polis
Mēs Tevi nekad neaizmirsīsim...
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REDZAM, JŪTAM, PIEDZĪVOJAM
Vecāku diena
Vecāku diena 14.martā aicināja
māmiņas, tētus un vecvecākus atkal
iejusties skolēnu darba ritmā.
Pirmajās
stundās
vecāki
baudīja iespēju piedalīties mācību
stundās. Klusītēm, pa durvju šķirbiņu,
palūkojoties, gandrīz ikvienā klasē
varēja sastapt kādu māmiņu vai tēti,
bet dažās klasēs pieaugušo skolēnu
bija krietns pulciņš. 1.a klases bērni un
viņu mammas skolotājas Ineses
Jirgenas vadītajā mācību stundā
centīgi strādāja grupu darbu, ar
vienlīdz lielu atbildību cenšoties
paveikt uzdoto.

Skolas administrācija aicināja
vecākus uz sarunu pie kafijas,
informējot
par
mācību
darba
aktualitātēm, skolas notikumiem un
audzināšanas nostādnēm skolā. Visi
kopā noklausījās Iecavas novada
Bāriņtiesas priekšsēdētājas Pārslas
Dredželes lekciju par bērnu un vecāku
tiesībām un pienākumiem. Skolēniem
tika izsniegtas starpvērtējuma liecības
un brīvlaiks klāt!

9.klašu karjeras
pasākums

Jaunas draudzības
iesākums

27.martā
9.klašu
karjeras
pasākumā
nākamie
skolas
beidzēji
prezentēja
savus
tālākos dzīves plānus, atbildēja
uz āķīgiem jautājumiem un
mācījās
aizstāvēt
sava
izraudzītā
dzīves
virziena
pamatojumu. Katrs tika vērtēts
pēc viņa izraudzītā dzīves plāna
atbilstības reālajai situācijai.

tika veidots 1.aprīlī, kad Iecavas
internātpamatskolas 7.c un 8.c
klases skolēnu delegācija devās
iepazīt
Rīgas
Mūzikas
internātvidusskolu, kur tikās ar
audzēkņiem
draudzības
pasākumā.
Tas bija lielisks piedzīvojums,
kad braucām ciemos uz Rīgas
mūzikas
internātvidusskolu.
Tur ir liela skolas apkārtne un
skaista bērzu birzs, lai gan šķiet,
ka tad, kad paaugsies zāle, tur
varētu
izskatīties
mazliet
aizaudzis… Šajā skolā visiem ir
jāmācās spēlēt instrumentus,
tas ir lieliski! Daži mūsu skolas
skolēni jau ir izmantojuši
iespēju
mācīties
mūzikas
internātvidusskolā, un mēs
domājam, ka tas labprāt patiktu
arī daudziem citiem, kuri vēl
mācās. Mums bija ļoti jautri!

Visi klātesošie devīto
klašu skolēni bija tiešām
centušies savas nākotnes ieceres
– izvēlēto skolu un mācību
jomu, parādīt no vislabākās
puses, pamatojot, kādēļ tā
atbilst tieši viņam. Protams,
mērķis sasniedzams pašiem,
tāpēc turam īkšķus, lai ikviens
sasniedz savu izraudzīto mērķi,
darīdams godu sev, savai skolai
un novadam!

Kristers Ļemešenoks un Spodris
Bogdanovs 7.c

Vecmāmiņa Otīlija un viņas mazbērni
11. marta vakarā skolas dramatiskais pulciņš demonstrēja savu veikumu
lugā "Žurku vecmāmiņa Otīlija un viņas mazbērni". Izrāde bija jautra,
sirsnīga un viegli uztverama. Žurku vecmāmiņu lieliski attēloja 5.c klases
skolniece Dita Laura Cinate. Citas lomas spēlēja 4.c klases skolēni. Maija
Krastiņa un Alekss Lankšs iejutās žurku mammas un tēta lomās, bet
Viktorija Asejeva un Edgars Ivanovs atveidoja bērnus. Izrādē savas lomas
lieliski nospēlēja arī 3 kaķi – Laine Novica, Stefānija Niedra un Laine
Matule.
Notikumi risinājās žurku mājās, kad vecāki dodas ceļojumā un bērnus
uzņemas pieskatīt sen nesatiktā vecmāmiņa. Žurkulēni sākumā neielaiž
vecmāmiņu iekšā, taču vēlāk sadūšojas viņu ielaist, izvirzot dažus
noteikumus un sadalot mājokli divās zonās. Bet, kad mājā ielaužas kaķi,
vecmāmiņai ar mazbērniem izdodas neģēļus izdzīt un aizbaidīt, tādējādi
paši savā starpā satuvinās un sadraudzējas.
Stāsts ar laimīgām beigām... :)
Linda Kraukle
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PROJEKTI
Tā nu ir – ne jau tikai skolēniem ir iespējas piedalīties projektos. Lai gūtu plašākas zināšanas un daudzveidīgu
pieredzi, projektos individuāli dodas arī skolotāji. Šoreiz nopietnos konkursa nosacījumus izpildīja un Eiropas
atbalstu individuālajam braucienam saņēma skolotāja Iveta Putniņa. Atgriezusies no tālākizglītības kursiem
Maltā, viņa dalās ar mums savā pieredzē.

SAULE, JŪRA, MIERPILNI UN LABESTĪGI CILVĒKI MALTĀ...
Esmu pateicīga Dievam, savai neatlaidībai un mērķtiecībai, savai ģimenei,
labvēlīgai apstākļu sakritībai, VIAA, kas atzinīgi novērtēja manas
pieteikuma veidlapas un deva iespēju pilnveidoties profesionālajā jomā,
daudziem maniem draugiem un kolēģiem, kas iedrošināja mani, Iecavas
internātpamatskolas direktorei Aijai Semjonovai par lielisku iespēju
apmeklēt radoša rakstura kursus skolotājiem „Uz bērniem centrētu, radošu
āra un iekštelpu aktivitāšu veicināšana, īstenojot holistisku mūžizglītību
izglītības ilgtspējīgas pieejas īstenošanā, izmantojot mākslas, mūzikas, deju,
teātra, sporta un IKT iespējas”, kas notika Maltā, Sliemā no 24.03.2014. līdz
28.03.2014.
Kursos piedalījās 14 dalībnieki - kolēģi no Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Francijas, Nīderlandes, Ungārijas, Grieķijas un
Portugāles. Guvums, ar ko tālāk dalīšos ar kolēģiem, skolēniem, draugiem, ģimeni, interesentiem, ir grūti izmērāms un
aprakstāms vārdos. Vispiemērotākie vārdi, kuros ietērpt pieredzes brauciena uz Maltu izjūtas un redzēto, ir
J.Jaunsudrabiņa dzejas vārdi: „Kā sniegi kalnu galotnēs, lai vienmēr balti būtu mēs”, jo tieši šāds skats bija baudāms
mājupceļā no „putna lidojuma”. Tā ir pieredze, ka ik mirkli skolā, izglītībā, ikdienā, ir jādomā ilgtermiņā, ejot soli uz
priekšu, radoši, ar skatu nākotnē. Tā ir ticība visam labajam un vēlme labo atrast, izcelt ikdienā darbā ar skolēniem. Tā ir
pacietība un miers, ar kādu strādā kolēģi Maltā un Latvijā. Maltiešu vērtības – ģimene, audzināšana, ticība Dievam,
labestīgas savstarpējās cilvēku attiecības ikdienā, cieņa. Kursu programma angļu valodā - piepildīta un daudzveidīga,
uzsākās 9:00 - 20:00, kad vēsturiski senākajā pilsētas daļā Gudjā klausījāmies V.A.Mocarta skaņdarbus „Medieval Chapel
of Birmiftuh” izpildījumā. Prezentēju Latvijas izglītības sistēmu un iepazinu pārējo dalībvalstu izglītības sistēmas.
Apmeklējām 4 atšķirīgas skolas Maltā – zēnu baznīcas skolu, meiteņu vidusskolu, bērnudārza un pamatskolas apvienotu
jaukto skolu, sporta skolu. Skolās klases aprīkotas ar jaunākajām IT – katrā klasē interaktīvā tāfele, pārdomāts un
darbam atbilstošs klašu iekārtojums (mācību virtuves mājturībā, sporta zāles u.c.). Angļu valodas apguvei bērnudārzos
un skolās Maltā tiek piešķirts gandrīz tikpat liels stundu skaits nedēļā, cik dzimtās
valodas apguvei. Šodien pasaule ir plaši atvērta ikvienam, ja zina svešvalodas. Tāpēc,
atbraucot un atsākot darbu skolā, centīšos ikdienā vismaz 15 minūtes runāt angļu
valodā gan ar kolēģiem, gan skolēniem, gan ģimenē, lai arī mani bērni to veiksmīgāk
apgūst. Daži gan tikai pasmaida, daži ir skeptiski, bet mums ir jābūt atvērtākiem
valodu apguvei un pielietošanai ikdienā. Jo vairāk valodu cilvēks pārvalda, jo
bagātāks ir. Laikā, ko pavadīju Maltā, apguvu dažas pieklājības frāzes maltiešu
valodā, kas radusies no 5 valodu sajaukuma: „Grasia hafna”- liels paldies., „Kofinti” –
kā
tev iet?., „Skuži” – atvainojiet., „Malhaba” – labdien., „Mela” – OK., „Džurnata taiba”
–
labrīt.
Lepojos, ka Latvijas pedagogi ir lieli entuziasti, spēj strādāt komandā, jo tikai kopā esam spēks un varam sasniegt labāko.
Latvijas pedagogi ir lieliski sava darba lietpratēji, jo strādā, pielietojot līdzīgas metodes, kādas novēroju Maltā,
apmeklējot izglītības iestādes. Ikvienam lai izdodas piepildīt iecerēto un uzdrošināties, kā saka franči „Joir de vivre” [žvae
de vivre-izruna - franču valodā]- izbaudīt dzīvi!
Iveta Putniņa
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DZĪVE SKOLĀ

Skolēnu brīvlaiks skolotājiem šajā pavasarī
izdevās īpaši ražīgs. Vissvarīgāk ir turpināt
mācīties, sakārtot darāmos darbus un plānot
turpmāk veicamo.
Lai apspriestu audzināšanas darba aktualitātes
klasēs un pieņemtu lēmumus dažādu klašu dzīvē
svarīgu jautājumu risināšanai, kopā sanāca
audzināšanas metodiskās komisijas dalībnieki,
jeb, visi klašu audzinātāji, MK vadītāja Ligita
Putniņa. Atsevišķās sanāksmēs pulcējās arī visu
citu MK (metodisko komisiju) dalībnieki:
 matemātikas un dabaszinību MK
(matemātikas, ģeogrāfijas, bioloģijas,
fizikas,
ķīmijas,
dabaszinību,
informātikas), MK vadītāja Sarma Zepa;
 valodu MK – latviešu valodas un
literatūras, krievu, angļu valodu skolotāji,
MK vadītāja Dale Oškalne;
 sociālo zinību MK – vēstures, sociālo
zinību, mājturības un tehnoloģiju,
vizuālās mākslas, mūzikas un sporta
skolotāji, MK vadītāja Sandra Sūna
 sākumskolas MK – vadītāja Inese Jirgena

Otrdien, 25.martā visi skolas skolotāji pulcējās
uz metodisko darbu skati. Kas tas ir –
metodiskais darbs? Tas ir apjomīgs darbs, kurā
skolotājs dalās ar savu pieredzi, apkopojot savus
veidotos mācību materiālus vai veicot pētījumu
un aprakstot tā gaitu un rezultātus. Iespējama arī
cita darba forma, bet, jebkurā gadījumā, tas ir
darbs, kuru skolotāji veikuši savā brīvajā laikā –
mājas darbs! Mūsu skolas skolotāji veic šo darbu
apzinīgi, skolēnu brīvlaikā tika veidota skolotāju
izstrādāto darbu izstāde, kā arī notika darbu
prezentācijas metodisko darbu skatē.

25.martā Iecavas internātpamatskolā visiem
skolas darbiniekiem notika pirmās medicīniskās
palīdzības apmācības projekta „Droša vide
skolā” ietvaros. Pirmās palīdzības sniegšanas
jautājumos visus izglītoja feldšere Vēsma
Balode. Apmācības noritēja atraktīvi un
interesanti, iesaistot klātesošos diskusijā un
praktiskos palīdzības sniegšanas izmēģinājumos,
kurus visi ar entuziasmu apguva, lai
nepieciešamības gadījumā būtu gatavi pielietot.
Praktiskie izmēģinājumi tika veikti, izmantojot
manekenu
vai
brīvprātīgos
klausītājus
(piemēram, skolotāju Jāni Siugali). Pēc
nodarbībām ikviens sajutās drošāk, jo bija
uzzināts daudz kas jauns un ļoti nozīmīgs, lai
saudzētu pašu svarīgāko – cilvēka dzīvību un
veselību.
15., 21. un 22.martā skolā norisinājās skolotāju
tālākizglītības kursi, kas sniegs jaunu pieredzi un
zināšanas
ikvienam
ikdienas
stundu
organizēšanā.
Līdztekus daudzajām sanāksmēm, tikšanās
reizēm un mācībām skolotāji čakli sakārtoja
dokumentus, stundu darba materiālus un
kabinetus, lai darbs pēc brīvdienām ritētu pēc
iespējas raitāk.
Kā redzam, skolā jāmācās ne tikai bērniem, arī
skolotāji līdztekus saviem darba pienākumiem
izglītojas, veic mājas darbus un piedalās dažādās
ārpusstundu aktivitātēs!
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ESI ATJAUTĪGS
SMĒĶĒT IR KAITĪGI !
14.aprīlī Iecavas novada Bērnu bibliotēkā notika lekcija par
smēķēšanas kaitīgumu. Pasākumu palīdzēja organizēt
skolotāja Tatjana Kapusto un 7.a klases skolēni. Skolēni
noformēja plakātu izstādi, kas informē par smēķēšanas
kaitīgumu. Skolotāja Tatjana Kapusto pastāstīja par
smēķēšanu – kādas sekas ir šim ieradumam un kādas
slimības tā izraisa. Bērni no Iecavas internātpamatskolas un
citām novada skolām klausījās ar lielu interesi un iesaistījās
diskusijā, aktīvi izsakot savu viedokli.
Par pasākumu pastāstīja Tatjana Kapusto

KRUSTVĀRDU MĪKLA
Aizpildi mīklu ar
atminējumiem
ANGĻU VALODĀ!
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Veiksmīga dzīve nākotnē nebūs iedomājama bez svešvalodu
zināšanām – angļu, krievu, vācu un citas interesējošas valodas
vislabāk iemācīties, regulāri papildinot savu vārdu krājumu un
praktiski lietojot valodu, cik bieži vien iespējams. Tieši tāpēc
šoreiz piedāvājam iemācīties dažus vārdus angļu valodā,
izmantojot Sandras Kumakovas sastādīto mīklu.
Mīklu sastādīja Sandra Kumakova 8.a

Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas
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