Skola ir daļa no dzīves. Šī dzīves daļa
ir ļoti liela un ļoti ļoti svarīga. Viss,
ko varam saukt par skolu, nav
ietilpināms mums tik pazīstamajā
skolas ēkā. Patiesībā visvairāk
cilvēks iemācās ģimenē, apkārtējā
sabiedrībā, veikalā, uz ielas, visur,
kur viņam ir laime pabūt un
piedalīties, no visiem, ar kuriem
lemts tikties, sarunāties vai
draudzēties. Ik situācija dzīvē mums
kaut ko iemāca. Tomēr – jo vairāk un
labāk būsi iemācījies, skolas solā
sēdēdams, jo labākas ir tavas spējas
saprast, ko ir un ko nav vērts
mācīties no apkārtējās pasaules.
Aprīlī iespēja satikties ar reālās
dzīves mācībām būs pašā skolā.
Droši vien esi dzirdējis par
„Comenius” projektu „Eiropa uz
divriteņa”, kas nu ar slaidu loku
ieripo mūsu skolā.
Šī būs īsta un patiesa dzīves mācība,
jo tev būs reāla nepieciešamība
sazināties ar skolēniem, kuri dzīvo
citā valstī, auguši atšķirīgā kultūrā
un RUNĀ CITĀ VALODĀ! Tev nu ir
reāla iespēja iemēģināt spēkus un
iesaistīties sarunā! Tas TIEŠĀM būs
nepieciešams, jo 27 skolēni būs
atbraukuši ciemos, ciemos tieši pie
tevis, ciemos uz tavu skolu.
Aizbraukuši mājās, viņis stāstīs, cik
draudzīgs, cik pieklājīgs tu biji, cik
viesmīlīga bija uzņemšana mūsu
skolā, cik labi viņi šeit jutās. Jo
skolēni – viņi būs atbraukuši ar
patiesu interesi – šī zeme, mūsu
Latvija, ir tik tālu no valsts, kurā viņi
dzīvo, šeit ir tik neparasts klimats,
dažādas neparastas lietas, kuras
mums ir tik pašsaprotamas. Bērni
atbrauks ar lielām cerībām, ka viss
izdosies labi, ka lieliski pavadītais
laiks būs garā ceļa vērts, tiks iegūti
jauni draugi.
Un atceries – šobrīd tu vairāk kā
jebkad vari parādīt, ka Latvija ir
lieliska vieta, brīnišķīga zeme ar
viesmīlīgiem un priecīgiem cilvēkiem.
Un – ja citi par mūsu zemi, valsti un
skolu, aizbraucot mājās, domās labas
domas, tad mūsu pašu vērtējums par
lietām, vietām un cilvēkiem mums
apkārt arī noteikti kļūs vēl labāks.
Sk.Inga

Iecavas internātpamatskolas avīze
2013. aprīlis
Iznāk kopš 2001. gada

EIROPA IERIPO MŪSU SKOLĀ
No 15.- 19. aprīlim mūsu skolā tiek realizēta
„Comenius” starpvalstu partnerības projekta
„Cycling Europe”’(Eiropa uz divriteņa) mobilitāte.
Mobilitāte – tas nozīmē – pārvietošanās. Projektā
iesaistīto skolu pārstāvji dodas ciemos viens pie otra.
Tas nozīmē, ka mūsu skolā tiek organizēti pasākumi,
lai uzņemtu partnervalstu – Spānijas, Itālijas,
Turcijas un Vācijas – viesus, ar kuriem kopā veikt
dažādas aktivitātes, realizējot projektā „Cycling
Europe” plānotos uzdevumus.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt ekoloģisku – dabai draudzīgu dzīves
veidu. Šis mērķis nav sasniedzams īsā laikā, tomēr ikviens no mums var
daudz darīt savā un apkārtējo cilvēku labā, iesaistoties aktivitātēs, kas
popularizē, aktivizē un ar paša rīcību rāda, kādas ir dabai draudzīgās lietas.
Pirmkārt, braukšana ar divriteni. Ne tikai, lai vizinātos izklaidējoties, bet
arī, lai divritenis kļūst par tavu ikdienas sastāvdaļu, tādējādi vairojot to
cilvēku skaitu, kas, arī pieauguši labprāt auto vietā izvēlas divriteni,
saudzējot dabu. Braukšanu ar divriteni mēs varam veicināt, arī
popularizējot velonovietņu iekārtošanu pie ikvienas iestādes un veikala,
runājot par veloceliņu nepieciešamību. Ja visi mēs vienosimies kopīgā
domās un darbībās, tad pamazām, pamazām šo lietu kļūs vairāk.
Otrkārt, iemēģināt spēkus ekoloģiska dārza izveidē. Nu, tieši tā, kā to dara
daudzas, jo daudzas Latvijas ģimenes. Ekoloģisks dārzs – tas ir tas pats
ģimenes mazais vai lielais dārziņš, kurā aug tik garšīgie, tik veselīgie, pašu
spēkiem izaudzētie augļi un dārzeņi. Nekas nav labāks par to, kas izaudzis
tavā dārzā tieši tev! Pat, ja tev nav vietas, kur izveidot savu dārziņu, tu taču
vari iestādīt sīpolu uz palodzes – svaigie zaļie lociņi smaržo kā pats
pavasaris...
Treškārt, mācīties pagatavot veselīgu uzturu. Kas ir sabalansēts, veselīgs
uzturs? Ko mums vajag vairāk, ko – mazāk? Praktiski mācāmies gatavot un
stāstām par to citiem. Gatavojam paši! Nost ar hamburgeru kalniem!
Mūsu – Latvijas skolas – īpašais uzdevums projektā – daudzvalodu
vārdnīcas izveidošana. Mūsu vārdnīca jāveido no vienkāršām frāzēm un
vārdiem, kas nepieciešami, lai projektā iesaistītajiem dalībniekiem būtu
ērtāk sazināties savā starpā.
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MAZLIET ANGĻU VALODAS DRAUDZĪGU SARUNU ROSINĀŠANAI
Draudzība

Sadzīve

Veselība

Hello

Sveika

Could you help me?

Vai jūs varētu man
palīdzēt?

No thanks

Nē, paldies

What time should I
get up tomorrow?

Cikos man rīt būtu
jāceļas?

I don't feel
well.

Man nav laba
pašsajūta.

Call the
doctor!

Sauciet ārstu!

I need a
doctor.

Man vajag ārstu!

Quick!

Ātri!

thank you

Paldies

Can I have a chair?

Vai es varētu
palūgt krēslu?

please

Lūdzu

Where is my
suitcase?

Kur palicis mans
koferis?

I am from Latvia

Esmu no
Latvijas

I have lost my
jacket/ bag/ phone/

I am fifteen
years old

Man ir
piecpadsmit
gadu

I'd like to play
football/ basketball
/ volleyball

Man pazuda jaka/
soma/ telefons
Es gribētu spēlēt
futbolu/
basketbolu/
volejbolu

My name is ...
How old are
you?
What is your
name?
Where are you
from?
How many
brothers and
sisters do you
have?
Can I help you?
Good night.
Family

I have pain
in my leg
I have pain
in my
stomach
I have a
headache

Man sāp kāja

Mani sauc…

Can I make a call?

Cik tev gadu?

Where is the toilet?

Kā tevi sauc?

I want to go to the
toilet.

Es vēlos aiziet uz
tualeti.

I got hurt

Man ir trauma

No kurienes
tu esi?

Could I take a
shower?

Vai es varētu ieiet
dušā?

I hurt my
leg

Es sasitu kāju

Cik tev ir
māsu un
brāļu?

Can you tell me
where the teachers
are?

Vai jūs varētu
pateikt, kur ir
skolotāji?

I need a
doctor

Man vajag ārstu

Vai jums
palīdzēt?

Can I use a
computer?

Vai es varētu
izmantot datoru?

Are you not
well?

Vai jums ir slikti?

Ar labu nakti.
Ģimene

How much does it
cost?
I feel cold.

Cik tas maksā?
Man ir auksti.

I'm allergic
to it.
I'm tired

Man ir alerģija
pret to.
Es esmu noguris

Tell me your phone
number, please.

Lūdzu, pasaki man
savu telefona
numuru.

I have a
problem

Man ir problēma

I like riding a bike.

Man patīk braukt
ar velosipēdu.

dentist

zobārsts

Will you take part in
a cycle race?

Vai tu brauksi
velobraucienā?

Which grade are you
in?

Kurā klasē tu
mācies?

ātrā palīdzība
Vai jūs varētu
iedot man tableti
pret
galvassāpēm?

What subjects are
taught in your class?
What sport is
popular in your
school?

Kādus priekšmetus
mācās jūsu klasē?
Kādi sporta veidi
populāri jūsu
skolā?

ambulance
Could you
give me a
pill for
headaches?
Where is
the
toilet/WC?
Where can
I wash my
hands?

Runājiet,
lūdzu, lēnāk!

You are
beautiful /nice

Tu esi
skaista/jauka
Lūdzu,
uzrakstiet
man to.

What is the
weather in your
country?
When do
lessons start at
your school?
Where is the
canteen/
cafeteria?

Man ir slikti.

Vai es varētu
piezvanīt?
Kur atrodas
tualete?

Speak slower,
please!

Please, write it
down for me.

I feel sick

Kādi laika
apstākļi ir
jūsu zemē?
Cikos sākās
stundas jūsu
skolā?
Kur ir
ēdnīca?
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Man sāp vēders
Man sāp galva

Kur ir tualete?
Kur šeit var
nomazgāt rokas?

„Comenius” projekta „Eiropa uz divriteņa” mobilitātes plāns
PIRMDIENA, 15.aprīlis
~17:00

Skolā ierodas itāļu (8 skolēni, 2 skolotāji), vācu (8 skolēni, 2 skolotāji) un turku (6 skolēni, 5
skolotāji – pirmajā vakarā mazāk) viesi. Draudzīgi sagaidām.
Viesu skolēni iekārtojas internātā paredzētajās telpās. Skolotāji palīdz, iepazīstas ar apkārtni, skolu.

19:00
19:3020:30
20:30
1:00

Kad viesi iepazinušies, atpūtušies un iekārtojušies, sapulcējamies datorklasē, lai mazliet kopīgi
pastrādātu, veicot Latvijas īpašo uzdevumu – vārdnīcu.
Piedalās mūsu skolas skolēnu grupa skolotājas Ingas Čipenas un Rudītes Gustiņas vadībā.
Vakariņas
Turpinām darbu ar vārdnīcas veidošanu datorklasē. Ļaujam viesiem aizrakstīt vēstules uz mājām,
izmantojot internetu, esam ļoti draudzīgi un viesmīlīgi!
Iepazīšanās vakars internātā! Kopīga dzīvošana, sarunas. 21:30 viesu skolotāji dodas uz viesnīcu
„Konventa sēta” Rīgā.
Naktī no vēlas lidmašīnas ierodas arī pieci spāņu skolēni un četri skolotāji (skolotāji paliek viesnīcā
Rīgā)

OTRDIENA, 16.aprīlis
VISSVARĪGĀKĀ DIENA MUMS VISIEM SKOLĀ!!!!!
8:00

Skolēni brokasto mūsu ēdnīcā, esam pieklājīgi! Ierodas viesu skolotāji.

9:00 – 10:00

Svinīgi sagaidām viesus skolas telpās! Sekojam sk.Ligitas norādījumiem.

10:00 - 10:20
10:30 - 12:00
12:00 - 16:00

16:00 - 19:00

Svinīgais projekta atklāšanas pasākums zālē – iepazīstamies ar viesu skolēniem un
skolotājiem. Sveicam viņus ar prieku un aplausiem!
Projekta darba prezentācijas mūzikas klasē. Piedalās 9.c klases skolēni un vēl daži pārstāvji.
Klases dodas uz stundām.
Vedam viesus ekskursijā uz mūsu skaisto Rundāles pili. Pavada Inga Čipena un Anna Taurene.
Projekta aktivitātes skolā.
Visi, kuri solīja atvest velosipēdus, dara to ŠODIEN!
Sporta pasākumi skolotāja Jāņa Siugaļa vadībā. Visi skolotāji un skolēni, kuri kaut mazliet
runā angļu valodā, aicināti piedalīties, būt klāt, atbalstīt, būt gataviem atbildēt uz
vienkāršiem jautājumiem. Cilvēku būs daudz, mums visiem var izrādīties ļoti noderīga kāda saruna
ar ārzemju viesu skolotājiem un skolēniem, kuras tik viegli raisās šādā neformālā pasākumā.

Sagaidām brāļus Dermakus, ja nepieciešams, palīdzam izkravāties.

Uzstājas Latvijas Zelta talantu uzvarētāji - triāla braucēji

Ansis un Arvis Dermaki!!!
Pēc 16:00
~16:30

16:00 - 19:00
19:00
19:30 – 20:30

20:30

Visu pasākumu laiku izstādes gaiteņos, bibliotēkā, muzejā, video datorklasē. Esam saudzīgi
pret visu, ko redzam. Rādām viesiem viņus interesējošas telpas.
Vakariņas
Pēc vakariņām turpinās aktivitātes - draudzības saišu dibināšana klasēs. Katras valsts
komanda dodas ciemos uz klasēm (info kl.audzinātājiem), kur organizē kopīgus draudzības
pasākumus.
Viesu skolotāji kopā ar skolas pārstāvjiem dodas uz projekta koordinatoru pasākumu.
Skolēni dodas uz internātu. Internātā dzīvojošie skolēni pavada vakaru draudzīgās aktivitātēs
kopā ar viesu skolēniem.
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TREŠDIENA, 17.aprīlis
7:30

Skolēni brokasto mūsu ēdnīcā, esam pieklājīgi!

8:00

Viesu skolēnu grupas kopā ar izraudzīto skolēnu grupu no mūsu skolas dodas izbraucienā.
Sekojam informācijai!!! Skolēni, kuriem ir iespēja doties braucienā, ir informēti. Skolēnus pavada
skolotāji Inga Čipena, Linda Fiļipova un Jēkabs Klīdzējs. Viesu skolotāji pievienojas Rīgā.

10:30 - 13:00

16:00
Pēc
velobrauciena

Saulkrastu Velosipēdu muzeja apmeklējums.
Lielais Latvijas velobrauciens Majori-Lielupe ar gidu. Piedalās 7 Iecavas internātpamatskolas
skolēni. No skolēniem, kuri nokārtojuši velotiesību eksāmenu, velobraucienam izvēlēti tie,
kuriem angļu valodas mācību priekšmetā ir labākās sekmes. Latvijas braucienā nepiedalās
skolēni, kuriem bijusi iespeja piedalīties kādā no mobilitāšu braucieniem uz citām valstīm.
Latvijas skolēni atgriežas skolā kopā ar skolotāju Jēkabu Klīdzēju.
Viesi dodas kultūras un atpūtas pasākumā. Viesu skolēni atgriežas internātā ap 23:00.

CETURTDIENA, 18.aprīlis

16:00

Skolēni brokasto mūsu ēdnīcā, esam pieklājīgi!
Viesu skolēni skolotāju Ingas Čipenas un Jēkaba Klīdzēja pavadībā dodas uz Rīgu. Viesi dodas
ekskursijā pa Rīgu gidu pavadībā.
Viesu skolotāji un skolēni ierodas Iecavā. Dodamies vizītē uz Iecavas novada Domi.

16:30

Visu valstu projekta koordinatoru sapulce par projekta aktualitātēm datorklasē.

8:00
8:30

16:30

18:00

19:00

Veselīga uztura gatavošana mājturības kabinetā skolotājas Ivetas Putniņas vadībā. Piedalās
kulinārijas pulciņa dalībnieki, skolotāji un skolēni, kuri var palīdzēt komunicēt un veiksmīgi
sadarboties.
Katras valsts darba grupa gatavo savu veselīgā uztura recepti. Pēc pagatavošanas degustācija.
Projekta uzdevumu veikšana datorklasē. Vārdnīcas papildināšana, virtuālās draudzības saišu
dibināšana dažādu valstu pārstāvju vidū – sarakstes uzsākšana, izmantojot skolotāju izveidoto
platformu. Piedalās Latvijas skolēnu grupa.
Dažādas aktivitātes skolā (sports, mūzika, video, saskarsme) pēc apstākļiem. Skolēnu sarunas
klasēs.
Svētku vakariņas skolā
BALLĪTE SKOLĀ – projekta noslēgums. Sekojiet informācijai!

PIEKTDIENA, 19.aprīlis
Naktī
Pirms stundām
8:00

Nakts vidū uz lidmašīnu dodas spāņu skolēni.
Sakām uzredzēšanos jaunajiem draugiem un novēlam veiksmīgu lidojumu!
Dodamies uz stundām!
Vācu, turku un itāļu skolēni brokasto un skolotājas Ingas Čipenas pavadībā dodas uz Rīgu, kur satiek
savus skolotājus, lai dotos uz mājām.
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IEPAZĪSTAMIES AR VIE SIEM
Aktīvajā projekta darba nedēļā skolā ieradīsies kopā 40 viesi no 4 valstīm – Spānijas, Itālijas, Turcijas un Vācijas.

SPĀNIJA
TURCIJA
Turcijas skolas Pamukören Lisesi komandu Latvijā
vadīs sirsnīgā koordinatore ŞULE CANDOĞAN, bet
viesos ieradīsies arī bioloģijas skolotāja Eda
Hastourn, ķīmijas skolotāja Yasemin Kaya,
matemātikas skolotāja Necati Demirsiz un ģeogrāfijas
skolotāja Mustafa Can.

Spānijas partnervalsts
un
visa
projekta
galvenais koordinators

Seši Turcijas skolēni:
Meitenes:
Huriye Bulat (16 gadi)
Cansu Altuntas (16 gadi)
Fatma Göz (15 gadi)
Zeliha Kursun (15 gadi)
Puiši:
Burak Uslu (16 gadi)
Turcijas
Kemal Tuna (15 gadi)

DAVID CUADROS
AVILES
Spānijas San Juan Bautista vidusskola ir galvenais
projekta „Cycling Europe” koordinators skolotāja
DAVID CUADROS AVILES vadībā, kurš Latvijā
ieradīsies kopā ar savu sievu un divām skolotājām
Carolina Rodriguez Lope un Isabel Rustarazo Lopez.

koordinatore

Latvijā ieradīsies pieci Spānijas skolēni:
Meitenes:
Rosa Maria Maza Palop
Rosa Pacheco Gutierrez
Maria Jose Navarro Gonzalez
Puiši:
Itālijas
partnervalsts
Miguel Lopez Collado
koordinatore LUCIANA
Tomas Lopez Guirado

MARASCHINI kopā ar

ITĀLIJA

mūsu skolas skolēniem

SPĀNIJĀ

VĀCIJA

partnervalsts

ŞULE

CANDOĞAN

Vācijas
partnervalsts
projekta
koordinators

HOLGER
LINDEMANN

Vācija ir valsts, kurā pēc gada tiks apkopots projekta
darbs, veicot rezumējumu.
European School Munich pārstāvēs draudzīgais
koordinators HOLGER LINDEMANN un skolotāja
Veronika Artelsmair.
Interesanti, ka astoņiem Vācijas skolēniem norādītas
arī tautības:
Itālijas skolu I.c.s. Leonardo Sciasia Latvijā
pārstāvēs atraktīvā koordinatore LUCIANA
MARASCHINI un skolotāja Aurora Zingarelli.
Astoņi 13-14 gadus veci Itālijas skolēni:
Meitenes:
Puiši:
Rebecca Dante
Mario Mucavero
Asia Farina
Raffaele Leone
Greta Farina
Emanuele Neglia
Caterina Carrino
Clara Siliberto

Meitenes:
Daphne Wagner (16 gadi) - grieķiete
Caterina Prada, (14 gadi) - itāliete
Costanza Campostrini, (13 gadi) - itāliete
Margherita Campostrini, (13 gadi) - itāliete

Puiši:
Aksel Durand, (15 gadi) – francūzis/turks
Luc Weaver, (14 gadi) – francūzis/anglis
Julian Wykowski, (13 gadi) - polis
Johann Ioannou-Nikolaides, (12 gadi) - grieķis/vācietis
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PROJEKTU NEDĒĻAS STĀSTI
Nedēļā pirms pavasara brīvdienām izstrādājām projektus, lai izzinātu dažādu lietu nozīmi un
vēsturi. Šī mācību gada projektu nedēļas tēma ir „LIETU STĀSTI”.
Projektu nedēļas ietvaros tika organizēts DZĪVESPRASMJU KONKURSS (attēlos zemāk), kurā ikvienas klases komandai bija
iespēja demonstrēt gan savas zināšanas par senām prasmēm, atpazīstot darbus, kas minēti latviešu tautas dziesmās, gan
demonstrēt mūsdienās nepieciešamas prasmes – zīmuļa asināšanu, auklu ievēršanu kurpēs, spilvena ievilkšanu
spilvendrānā, krekla salocīšanu, stundu sarakstīšanu dienasgrāmatā, pogas piešūšanu, bikšu gludināšanu un pat mobilās
īsziņas nosūtīšanu.

Dažas no klasēm labprāt dalījās ar iegūto pieredzi un projekta darbā gūtajiem iespaidiem.
1.a projekts „Grāmata”

2.a projekta tēma „Rotaļlietas”

Vai tev nekad nav bijis tā, ka tu kaut ko ļoti esi gribējis
uzzināt, tevi kaut kas ir īpaši ieinteresējis? Kopā ar mani
tu varēsi pats izlemt, ko gribi uzzināt un paveikt. Kas es
esmu? Grāmata! Dažas no interesantākajām lietām,
kuras mēs uzzinājām:
 Uz mazākās grāmatas pasaulē nosaukumu
pretendē Japānā izdots sējums, kura lappuses ir
vien 0,75 milimetrus platas. 22 lappuses biezajā
grāmatiņā puķes sadalītas pēc to ziedēšanas pa
gadalaikiem. Katrā lappusē ir zieda nosaukums un
vienkrāsains tā attēls.
 Pati pirktākā grāmata pasaulē – Bībele. Laika
periodā no 1815 – 1999. g. pārdoti 3,88 miljardi
eksemplāru.
 Pats dārgākais izdevums, kas 1998. gadā 8. jūlijā
izsolē pārdots Londonā ir Džefrija Čosera
„Kenterberijas stāsti”. Tas maksāja 7 394 000
dolārus. Šī grāmata izdota 1477. gadā un tiek
uzskatīta par vienu no lielākajiem un labākajiem
literatūras darbiem Anglijā.
 Austrālijā tika izdota grāmata, kurā tika nodrukāti 68
stāsti, katrs uz savas krāsas papīra.
 Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka bērni tomēr
aktīvi lasa grāmatas. Iemīļotākās pasakas-„Runcis
zābakos”,Trīs sivēntiņi” un „Vinnijs Pūks un viņa
draugi”. Vakariņas gatavot un valsts vadību bērni
labprāt nodotu Runcim zābakos.

Projekta nedēļas laikā uzzinājām daudz jauna par
rotaļlietām. Vissenākā rotaļlieta ir lelle. Tai ir jau 6000
gadu. Mūsdienās vispopulārākā lelle ir Bārbija.
Projekta laikā zīmējām arī savas mīļākās rotaļlietas.
Klasē iekārtojām rotaļlietu izstādi. Tajā varējām ieraudzīt
lelles, teletūbijus, dusmīgos putnus, lego klucīšus, papīra
lelles un citas rotaļlietas. Izstādē parādījām arī pašu
gatavotās rotaļlietas no dzijas. Prezentācijā izspēlējām
„Rotaļlietu stāstu”.
Pēc projekta mēs pārliecinājāmies, ka jebkura rotaļa nav
vis kāda dīka izklaide, bet gan nākamās nopietnās
pieaugošo dzīves modelēšana, treniņš un mācības.

2.c projekts „Mīļākā rotaļlieta”
Skolēni kopā ar vecākiem rakstīja aprakstu par savu
mīļāko rotaļlietu. Katrs savu rotaļlietu atnesa uz skolu un
izveidojām izstādi klasē. Otrdien,19.martā, braucām
ekskursijā uz novadpētniecības muzeju Bauskā –
apskatījām rotaļlietu ekspozīciju. Savus uzrakstītos
aprakstus mācījāmies no galvas, lai varētu prezentēt
projektu ceturtdien skolas zālē. Iemācījāmies dziesmiņu
par Vinniju Pūku un to dziedājām.
Projektu nedēļa pagāja ātri un mums visiem patika.

3.a projekta tēma ir „ Skolas lieta”
Izvēlējāmies veikt pētījumu par pildspalvu, jo bez tās nav
iedomājama neviena mācību stunda. Tēma izrādījās ļoti
aizraujoša, rakstāmlietu vēsture ir interesanta un sena – sākot
no babiloniešu ķīļrakstiem un rakstīšanu ar žurku un kamieļu
spalvām līdz miljons eiro vērtas pildspalvas izgatavošanai
mūsdienās.
Praktiskajā daļā taisījām zosu spalvas un pildspalvu modeļus
no papjēmašē. Vienu modeli izveidojām izjaucamu, lai varētu
redzēt pildspalvas uzbūvi – kodoliņu tās iekšpusē.
Prezentācijai ceturtdien tapis apraksts par rakstāmlietu (arī
zīmuļu) veidošanos un arī par to izgudrotājiem.
Vēlamies pateikt paldies par atbalstu projekta un izstādes
veidošanā arī skolotājām Sarmītei Ignatjevai un Ingai Čipenai,
kā arī atslēdzniekam Aldim.

Tā tapa „Mākoņgrāmata”
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PROJEKTU NEDĒĻAS STĀSTI
4.c klases projekts „Pulksteņi”

Šajā projektā uzzinājām daudz jauna par pulksteni un
paši par sevi, jo arī mūsos taču pukst pulkstenis – mūsu
sirds.
Projektu nedēļā mums bija ieplānots draudzības vakars ar
9.c klasi. Dažādu apstākļu dēļ uz šo vakaru devās tikai 5
klases meitenes. Viņas ir sajūsminātas par šo vakaru.
Lūk, ko par šo pasākumu raksta Dita un Krista:
„Trešdienas vakarā mēs gājām uz sadraudzības vakaru
pie skolotājas Ievas, lai viņu tuvāk iepazītu un lai
skolotāja mūs tuvāk iepazītu. Mums tur ļoti patika!
Mums patika spēles – gan stumt ar degunu sērkociņu
kastīti, gan „Krāsas”, gan dejot balonu deju, gan ēst
citronu un dzert ūdeni. Tas bija tik jautri! Mums patika
ķert lielos, lai gan nevarējām noķert ne Līvu, ne Matīsu.
Un arī Mārcis Skuja, kurš meta gaisā mūsu Kristu! Mums
ļoti iepatikās skolotāja Ieva un mēs ceram, ka 5. klasē
viņa būs mūsu skolotāja.”

Šajā mācību gadā mēs, 4.c klases skolēni un audzinātājas,
strādājām pie tēmas „Pulksteņi”. Jau rudens pusē sākām
vākt dažādus materiālus par šo tēmu, veidojām pulksteņu
kolekciju. Visvairāk pulksteņus klases kolekcijai atnesa
Linda, bet visinteresantāko kabatas pulksteni atnesa
Aleksandrs. Janvārī mēs aptaujājām savas ģimenes,
draugus un radus - vai viņiem ir kādi īpaši pulksteņi.
Lielisku sava opīša pulksteņa stāstu uzrakstīja Dita. Ditas
vectētiņš šo pulksteni bija nopircis Krievijā un atvedis kā
dāvanu Ditas vecmāmiņai.
Projektu nedēļā, 19.martā, mēs devāmies uz Bauskas
novadpētniecības un mākslas muzeju. Muzeja vēstures
nodaļas vadītājs Aigars Urtāns mums bija sagatavojis
brīnišķīgu nodarbību par pulksteņiem. Uzzinājām, kā
senatnē sadalīja laiku, kā radās pulksteņi, kādi bija pirmie
pulksteņi, kā tie tika uzlaboti laika gaitā un kādi tie ir
mūsdienās. Mūs ļoti pārsteidza pirmā baterija, ko gids
mums rādīja- tā bija tik liela, taču deva tikpat daudz
enerģijas, cik mūsdienu mazās baterijas! Aplūkojām
visus pulksteņus, kas bija redzami muzejā. Visiem
gribējās pieskarties senajam Saules pulkstenim, tik vecs
tas bija. Interesants mums likās arī šaha pulkstenis. Tādu
daži jau bija pamanījuši arī skolā, kad notika sacensības
dambretē.
Bauskā ciemojāmies arī pie pulksteņmeistariem
tirdzniecības centra „Sakta” telpās. Abi pulksteņmeistari
laikrāžus labo jau vairāk nekā divus gadu desmitus. Tā kā
mēs darbnīcā atnācām uz stundu miju, tad dzirdējām
zvanām sienas pulksteņus. Meistars sacīja: „Katram
pulkstenim sava dziesma un skaņa, vienādu nav!”
Pulksteņdarbnīcā mēs varējām ar palielināmo stiklu pētīt
pulksteņa zobratus, detaļas. Viscītīgākie pētnieki bija
zēni. Meitenēm šī darbnīca atgādināja kaut kādu
laboratoriju, jo tur uz plauktiņiem tik daudz visādu lietu,
detaļu, instrumentu. Tagad mēs zinām, kur nest savu
pulksteni, ja tas vairs neiet vai atpaliek. Bauskā pabijām
arī atjaunotajā Rātsnamā, kur iepazinām senos garuma un
masas mērus. Tur mūs arī nosvēra pudos un mārciņās, un
nomērīja olektīs un collās. Interesanti!

5.a klases projekts „Gludekļi”
Gludekli, gludekli
Karstais gludekli
Nededzini man pirkstus
Gludini manu tērpu
Gludini man jaku
Gludini man bikses
Gludinies, lūdzu, pats!

5.c klases projekts „Cepures stāsts”
Projekta gaitā izpētījām cepuru daudzveidību,
apmeklējām cepuru muzeju Rīgā, veicām anketēšanu,
apkopojām rezultātus.
Secinājumi:
Cepures nēsā, galvenokārt, stila pēc. Mīļākā cepures
krāsa ir melna. Populārākais cepures veids ir „kepons” un
adīte cepure.
Apmeklējām cepuru izstādi vēstures muzejā Rīgā, kur
ieguvām priekšstatu par cepuru attīstības vēsturi.
Izveidojām savu cepuru izstādi klasē.
Izpētījām un apkopojām dažādu slavenību galvassegas,
veidojām savus stāstus, krustvārdu mīklu un zīmējumus.

Pamatskolas klasēs projekti tika izstrādāti par gludekļa, cepures, sporta
piederumu, telefona, cimdu, automašīnas, atslēgu, skolas lietu, rotu, kaklasaites
un somu stāstiem. 9.a klase iepazina sevi interesējošās mācību iestādes.
Darba noslēgumā katras klases veikums vainagojās ar interesantu izstādi, kuru
varēja aplūkot skolotāji un pārējo klašu skolēni, kā arī ar prezentāciju.
Interesantās izstādes klasē bija plaši apmeklētas.
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Projekta prezentācijās 8.c klase demonstrē pašdarinātas rotas, 9.c klase uzbur Ņujorkas tirgus ainiņu, 6.c
mūsdienīgi izmanto telefona sakarus, bet 5.a klase gludina ar senlaicīgiem gludekļiem.

APU komandas lēmums:
Piešķirt žetonu „Lielais Sprīdītis” ar 15 punktiem
skolēniem, kuriem visa mācību gada garumā (1.09. –
1.04.) nav kavēta neviena mācību diena. Žetonu skolēni
saņem personīgi, bet dublikātu pievieno starpklašu
konkursam.
APU projekta vadītāja skolas dierektore A.Semjonova

Rīgas mūzikas internātvidusskolas koncerts
4.aprīlī skolu apciemoja Rīgas mūzikas
internātvidusskolas skolēni, kuru vidū bija arī
mūsus skolas bijušie absolventi Renārs
Fridbergs-Fridenbergs un Sanda Akermane.
Viesi sniedza skaistu koncertu, kurā skanēja
kora, vokālā ansambļa izpildījums, kā arī
solodziedāšana un klavierspēle. Skanēja vareni!
Arī Dārta, kura vēl mācās mūsu skolā, vēlas
mācīties Rīgas mūzikas internātvidusskolā!
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