Tāds varens vārds – MĪLESTĪBA. Vai
kāds var precīzi formulēt, kas ir
mīlestība? Vai ir kāds, kurš zin, kad tā
ir, kad nav, kad pienāks, kad aizies?
Tomēr mīlestības spēku ir izjutis
katrs. Brīžos, kad pasaule šķiet
sazvērējusies un novērsusies, brīžos,
kad šķiet, kad tevi nemīl neviens...
Jā, jā, ikviens no mums ir kādreiz
piedzīvojis šo sajūtu, kad jūtamies
nevajadzīgi un nesaprasti. Šajos
brīžos dažkārt aptrūkstas spēka,
aptrūkstas vēlmes būt radošam,
centīgam, sevi pierādīt un gūt
panākumus.
Dažkārt mazliet viltīga var būt arī
iemīlēšanās... Jā, jā, ne jau mīlestība,
bet iemīlēšanās! Tā vilina, kacina un
ķircina – tā neļauj mācīties, tā izmet
no galvas saprātīgas domas un
smejas! Rozā brilles uz acīm uzlikusi,
iemīlēšanās
virpuļo
galvā,
sajaukdama visus iepriekšējos plānus
un cerības, mānās un šķietas tik
salda!

Iecavas internātpamatskolas avīze
2013. februāris
Iznāk kopš 2001. gada

Valentīna, jeb Mīlestības diena mūsu skolā šogad tika atzīmēta, demonstrējot
talantus. Katrs konkursa dalībnieks centās iepriecināt skatītājus, rādot, ko prot.

Īsta mīlestība nekad neķircina, tā
gatava dot, neprasot pretī nenieka,
tā ir ar mieru ziedoties, atkal un atkal
piedot... Īsta mīlestība neļauj izkaisīt
sapņus un novirzīties no mērķa.
Mīlestība piešķir spārnus un dod
spēku saņemties un paveikt,
saņemties un neatkāpties, saņemties
un sasniegt mērķi. Jo tā liek vēlēties
kļūt labākam gan savās, gan citu acīs.
Mīlestība neņem, tā neprasa, nelūdz,
tā tikai grib sniegt. Mīlestība vēlas
dot. Novēli mīlestību katram, kuram
vēli labu, novēli just to savā sirdī, just
pret tuvāko cilvēku, pret ģimeni, pret
draugiem, pret mājām, visu pasauli.

Attēlos: 3.a klase improvizē klasisku skaņdarbu
Dalībnieku bija daudz, uzstāšanās notika gan individuāli, gan duetos, grupās, pat
veselām klasēm. Tika demonstrētas prasmes dziedāt, dejot, zīmēt, spēlēt mūzikas
instrumentus, strādāt rokdarbus, demonstrēt modīgus apģērbus un veidot popielas
priekšnesumus.

Cilvēks, kurš mīl pasauli, izstaro
gaismu. Tāds cilvēks smaida,
sastopot citus cilvēkus. Pasmaida
sasveicinoties no rīta, uzsmaida
svešiniekam uz ielas, smaida,
sarunājoties pa telefonu, strādā,
mācas un dzīvo ar smaidu. Viss
viņam izdodas, visi vēlas būt draugos
ar gaišo cilvēku. Un pats viņš kļūst
mīlēts, jo tik daudz ir sniedzis citiem.

Pasākuma noslēgumā
tika sumināti uzvarētāji
katrā grupā un
apbalvots konkursa
„Gada skolēns”
nominants „Mazais
laureāts”. Šoreiz tā ir 7.c
klases skolniece Karīna
Feduļina. Karīna
piedalījās arī talantu
konkursā, demonstrējot
savu prasmi zīmēt.

Sk.Inga

Attēlā: Karīna Feduļina
Turpinājums 8.lpp.
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KARJERAS IZGLĪTĪBA
9.c jaunieši domā par nākotni
Raitis, Ēriks, Mārcis un Matīss zina, ko nozīmē
automehāniķa darbs!
Ļoti interesanta bija tikšanās ar Mairitas krustmāti, kas
strādā Rīgā lielā privātā dzelzceļa kompānijā. Viņa mums
izskaidroja īpatnības, ar ko saskaras dzelzceļā strādājošie,
ieteica skolas, kur mācīties, lai varētu šajā sistēmā strādāt.
Varbūt kāds no mums tiešām izvēlēsies šo ceļu, jo te darbs
būšot nodrošināts.

Mēs, 9.c klases skolēni, šobrīd atrodamies savās
pirmajās dzīves krustcelēs - ir noiets viens ceļa posms, nu
sāksies nākamais. Kāds būs šis ceļš un kur tas aizvedīs?
Par to sākām domāt jau no septītās klases, apmeklējot
Iecavas iestādes un uzņēmumus, iepazīstoties ar dažādu
profesiju pārstāvjiem.
Taču šobrīd vairāk nekā agrāk mūs nodarbina domas
par savu nākotni. Lai noskaidrotu, kādas nozares mums
interesē, veicām apjomīgu testu ar 160 jautājumiem.
Pieaicinātā karjeras speciāliste Inga no Iecavas vidusskolas
mums katram izskaidroja testa rezultātus, nu zinām, kādas
jomas mums interesē. Tagad atliek tikai internetā
sameklēt mājaslapu niid.lv un izvēlēties sev piemērotāko
arodvidusskolu, tehnikumu vai koledžu.
Taču ar teoriju vien ir par maz, tādēļ skolotāja Ieva
mums organizē tikšanās ar tādu profesiju pārstāvjiem, kas
mums liekas interesanti. Piemēram, mēs, meitenes,
apmeklējām kosmētiķes, masieres un medmāsas A.Haukas
salonu. Viņa ne tikai interesanti pastāstīja par savu darbu
un izglītošanās ceļu līdz tam, bet arī praktiski parādīja, kā
notiek masēšanas process.
Savukārt zēni apmeklēja gan R.Purmaļa, gan
A.Andersona mašīnu remontdarbnīcas, turklāt reāli
pastrādājot – balansējot riepas, nomainot lukturus un
veicot citus tehniskās apkalpes darbus. Tagad Artjoms,

Vēl atliek apmeklēt „Skolu 2013”, atvērto durvju dienas
mums interesējošās mācību iestādes, labi mācīties, un tad
jau dzīves vārti būs vaļā…
9.c klases skolēni un audzinātāja Ieva Plēsuma
Attēlā: Meitenes iepazīst darbu A.Haukas salonā.

Karjeras izglītība projekta ietvaros

Šajā
mācību
gadā
Iecavas
internātpamatskola ir iesaistījusies
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveidei“ skolas, uzņēmumu un
pašvaldības sadarbības veidošanā
skolēnu karjeras izglītībā.

Iecavas internātpamatskolā projektā
strādā 7.c un 8.a klašu skolēni, kuriem
ir iespēja iepazīt darba vidi valsts
iestādē un pie individuālā uzņēmēja.
Jauniešiem ir iespēja iepazīties ar
darba pasauli un darba devējiem
iespējams iepazīties ar vietējo
nākotnes
darbaspēku.
Sadarbība
notiek ar Valsts Policijas Zemgales
reģionālās pārvaldes Bauskas iecirkni

un
Iecavas
individuālo
lauku
amatnieku
uzņēmumu
„Purmaļa
darbnīca”.
Karjeras izglītību skolā koordinē
projekta karjeras konsultante Anita
Rācene, sadarbojoties ar skolas
personālu.
16.oktobrī Iecavas internātpamatskolā
viesojas Raitis Purmalis un stāstīja par
savu pieredzi no biznesa idejas līdz
uzņēmuma vadīšanai, par profesijām,
par vadītāja pienākumiem, prasmēm
un personiskajām īpašībām.
23.oktobrī Iecavas internātpamatskolā
viesojās Valsts Policijas Zemgales
reģionālās pārvaldes Bauskas iecirkņa
Nepilngadīgo lietu inspektore Linda
Zubāne, kura pastāstīja par prasībām,
kādas nepieciešamas Valsts Policijas
darbiniekiem, izglītības nozīmi un
iespējām, prasmēm un personiskajām
īpašībām.
4.decembrī 7.c klase apmeklēja
Iecavas individuālo lauku amatnieku
uzņēmumu „Purmaļa darbnīca”, kur
uzņēmuma vadītājs Raitis Purmalis
aizrautīgi stāstīja par uzņēmuma
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vēsturi, attīstības gaitu, iepazīstināja
ar datorizēto auto diagnostiku,
uzsverot darbiniekam nepieciešamās
prasmes ar datortehniku, kā arī
nepieciešamās rakstura īpašības.
Uzņēmējs demonstrēja, kā notiek
riepu balansēšana un citas tehniskas
lietas.
18.decembrī 8.a klase apmeklēja
Valsts Policijas Zemgales reģionālās
pārvaldes Bauskas iecirkni, kur VP
pārstāve Linda Zubāne iepazīstināja
ar VP darbu, nepieciešamo izglītību
un
prasmēm,
tiesu
eksperta
pienākumiem, parādīja tiesu zāli.
Kāds policijas darbinieks iepazīstināja
ar policista aprīkojumu – ieročiem,
bruņu vesti, rokudzelžiem un u.c., kā
arī pastāstīja, kādos gadījumos un
kuru amatu darbinieki saņem šo
aprīkojumu, kādi ir glabāšanas
noteikumi. Skolēniem bija iespēja
aprīkojumu izmēģināt darbībā, kas
radīja lielu interesi.
Projekta karjeras konsultante Anita
Rācene
Attēlā: 7.c klases zēni iepazīst
automehāniķa darbu

KAS TAS IR – DROŠĪBA INTERNETĀ?
2013. gada 5. februārī kopā ar citām Eiropas un Pasaules valstīm atzīmēsim Vispasaules Drošāka Interneta Dienu! Latvijā
to atzīmēsim 7.reizi, Pasaules mērogā tā tiek atzīmēta jau 10.reizi!
Drošības riski ir vienādi visur – gan skolā un mājās, gan tirdzniecības centrā, gan rotaļu laukumā un tāpat arī internetā.
Gadījumā ar internetu vai citām tiešsaistes saziņas tehnoloģijām ir sarežģītāk, jo mēs neredzam personu, ar kuru veicam
saziņu. Tādēļ mums ir nepieciešams attīstīt citas iemaņas, lai kompensētu šo ‘aklo vistiņu’ spēli un šīs iemaņas sauc par
informācijas iemaņām.
Lai cik tas arī nebūtu savādi, ir daudzi cilvēki, kuri nekad neaizmirst aiztaisīt logus un aizslēgt mājas durvis, tomēr
interneta vidē šī piesardzība pazūd kā nebijusi. Daudzi rīkojas bezatbildīgi un nolaidīgi, jo uzskata, ka visas darbības ir
anonīmas – vairumam no mums nav ne jausmas par to, ka internetā veiktajām darbībām ir iespējams izsekot...
Kopš 2008.gada Latvijā:
 Saņemti 617 elektroniskie ziņojumi par pārkāpumiem internetā, no kuriem 20 ziņojumi veicinājuši kriminālprocesu
uzsākšanu
 Saņemti 1746 zvani uz uzticības tālruni par pārkāpumiem internetā
Mūsdienu bērni bieži izmanto internetu telefonā, arī šāda interneta lietošana ir pakļauta riskam, ja netiek ievēroti
drošības noteikumi:
 99% bērnu un jauniešu lietošanā ir personiskais
tad, kad tas patiešām nepieciešams un 38% tikai, ja
mobilais telefons; sasniedzot 10 gadu vecumu
pieejams bezmaksas WiFi
personīgais mobilais tālrunis ir jau 40% bērnu.
 23% bērnu un jauniešu izmanto internetu telefonā
 37% bērnu un jaunieši vecāki nav noteikuši nekāda
katru dienu
veida ierobežojumus telefona izmantošanai.
 72% bērnu un jauniešu izmanto savus mobilos

28% noteikts ikmēneša rēķina/kredīta limits, 11%
telefonus arī kā foto un video kameras
aizliegts
izmantot
paaugstinātas
maksas
 44% bērnu un jauniešu, izmantojot savu mobilo
pakalpojumus, 8% aizliegts izmantot internetu
telefonu, lieto sociālos tīklus,
telefonā.

37% apmeklē arī citas tīmekļa vietnes
 30% var piekļūt internetam jebkurā laikā, 18% ir
 55% spēlē telefonā spēles
pieslēgts izdevīgsdatu pārraides tarifs, 14% tikai
Lai interneta izmantošana būtu droša, liela nozīme ir izmantotajām parolēm. Daudzi lietotāji izvēlas viegli
atminamas paroles:
Tava parole ir kā atslēga tavas mājas durvīm,
 16% gadījumu parole ir personas vārds (paša lietotāja,
izvēlies to ļoti rūpīgi, seko šiem 7 pamata soļiem un
bērna vai cits)
tava parole būs droša:
 14% gadījumu parole ir klaviatūras kombinācijas –
LABA PAROLE:
qwerty, 12345678 un līdzīgas
 Neviens to nezina!
 5% gadījumu parole bija populāru televīzijas raidījumu
un cilvēku vārdi, izplatītas paroles ir „Pokemon”,
 Unikāla un neatkārtojama.
„Matrix” un tml.
 Kas tāds, ko tu neaizmirsti.
 4% gadījumu parole ir varianti vārdam “parole”,
 Vismaz 8 zīmes, kas satur ciparus un
piemēram, password1
simbolus.
 3% gadījumu parole pauž dažādas attiekmes, piemēram,
 Atjaunota ik pēc 3 mēnešiem.
“I don’t care” (”man vienalga”), “Whatever”
 Netiek lietota, lai reģistrētos citur.
(”vienalga”), “Iloveyou” (”es tevi mīlu”) vai tieši pretēji 
Nav pierakstīta blociņā, telefonā vai citur.
“Ihateyou” (”es tevi ienīstu”).
Materiālu pēc drossinternets.lv materiāliem sagatavoja Endija Haritonova un Ilze Kalniņa 5.c

NOTIKUMI
Februāris rit tik strauji un ir tik krāsains, ka knapi spējam apkopot informāciju. Lūk, te atkal notikumi!
Ragaviņu vilkšanas sacensības

Pašmāju teātra pulciņa iestudējums „Saulstariņš sniegā”
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AKTUALITĀTES

Ābeču svētki
Kā ik gadu, arī šogad, dodoties pirmklasnieku īpašajās
brīvdienās februārī, mācību laiks izskan jaukos Ābeču
svētkos.
„Skolas Logā” žurnālistes Ilze Kalniņa un Endija
Haritonova
veica
telefonintervijas
ar
1.klašu
audzinātājām Dzintru Pavāri un Agnesi Āboliņu, lai
izzinātu, kā Ābeču svētki norisinājušies šogad.

Ābeču svētki noslēdz ābeces lasīšanas posmu pirmajā
klasē, katram mazajam skolēnam demonstrējot
jauniegūtās prasmes lasīt un skandēt dzejoļus par
burtiem, vārdiem un ābeci. Bērni zīmēja un rādīja prasmi
pazīt burtus, dziedāja dziesmas par prieku sev, skolas
direktorei, skolotājām un citiem klātesošajiem. Kā balvu
par nozīmīgā posma noslēgumu skolēni saņēma kliņģeri.

OLIMPIĀŽU MĒNESIS
Februāris ir laiks, kad skolā notiek visvairāk olimpiāžu
mācību priekšmetos. Latviešu valodas olimpiādē piedalījās
ļoti daudz skolēnu. Arī mēs ar klasesbiedreni Rebeku
Kisiļicu pārstāvējām mūsu klasi. Uzdevumi tiešām bija ļoti
grūti! Visvieglākais bija pēdējais uzdevums, man tas
patika.
Liels bija mans pārsteigums, ka 1.vietu „A” klašu grupā
ieguvu tieši es! Par to esmu ļoti priecīga!
Sintija Bolmane 6.a

Lielo masku teātris
Skatītāju viedokļi:
30.janvārī skolā ieradās „Lielo masku teātris”. Izrādē
piedalījās dakteris, zaķis un cālēns. Izrādes laikā mums
bija jāpiedalās, atkārtojot kustības, kuras mums rādīja un
jādzied līdzi dziesmām.

No sākuma tur uzgāja
tāds pārģērbies trusis, bija
viņš smuks! Bija ārsts,
kurš ārstē dzīvniekus un
viņa vārds dakteris
Aikasāp. Dziedāja zaķis
un cālis, bet dakteris
visiem lika vingrot.

Mazajiem bērniem bija ļoti
interesanti, mazie piedalījās
visā, kur dakteris Aikāsāp
teica.
Izrādes laikā
mācījām
Līga Stepe
cālēnam, pie
kuras
Teātris bija drusku
luksofora
interesants, jo tur bija
gaismas var
dažas dziesmas, kuras
iet pāri ielai.
es pazinu.

Sintija Bolmane

Aleksandra Kalēja

Endija Haritonova

4

Hārdijs Stepe

BIBLIOTĒKA
Rūdolfs Blaumanis - Jubilejas pēcpusdiena
24.janvārī mūzikas klasē 5. – 9. klases
piedalījās
latvju
dzejnieka,
dramaturga,
rakstnieka
Rūdolfa
Blaumaņa 150 jubilejas atceres
pēcpusdienā. Pasākumu organizēja
latviešu valodas skolotājas, bet vadīja
skolotāja D.Oškalne.

Jubilejas svinības atklāja skolotāja
Daina Birze, bet pēc tam es
demonstrēju
paša
izveidoto
prezentāciju par R.Blaumaņa dzīvi un
daiļradi. 6.a klases skolniece Līna
runāja dzejoli „Mazās Martas
dziesma”. Dzejoļus skandēja arī 6.c
klases skolnieces Ieva, Undīne un
Marta. Tika atskaņota dziesma „Vēl tu

rozes plūc” pazīstamā dziedātāja
Ainara Mielava izpildījumā. 9. klašu
skolēni ļāva iejusties Blaumaņa
noveļu „Nāves ēnā” un „Purva
bridējs”
gaisotnē,
demonstrējot
prezentācijas. Vērojām arī multfilmu
„Velniņi”, kas tapusi pēc Blaumaņa
pasakas motīviem. 8. klašu skolēni
runāja lasījumus no novelēm „Salna
pavasarī”
un
„Raudupiete”.
Priekšnesuma laikā tika rādīti kadri no
1955.g. uzņemtās filmas „Salna
pavasarī”.
Noslēgumā uzstājās 7.c klase ar
krāšņu
lugas
„Skroderdienas
Silmačos” fragmenta iestudējumu.
Tas bija jautrs un smieklīgs. Pēdējie
uzstājās 5.klases velniņi ar deju apkārt
zālei.
Noslēguma
dalībnieki
saņēma
diplomus un Raimonda Paula mūzikas
pavadījumā tika cienāti ar dzimšanas
dienas kliņģeri.
Sirsnīgs paldies par pasākuma
rīkošanu skolotājām Dz.Krauklei,
D.Birzei,
D.Oškalnei,
S.Sūnai,

I.Plēsumai, B.Žūriņai, A.Dementjevai,
direktorei A.Semjonovai, direktores
vietniecēm
Dz.Miezerei
un
L.Putniņai. Vēl paldies laikraksta
„Skolas
logā”
redaktorei
un
informātikas skolotājai I.Čipenai par
mūzikas, filmu un prezentāciju
demonstrēšanu,
darbiniekam
A.Puzanovam
par
skaņu
un
noformēšanas māksliniecei L.Bosko
par
pasākuma
iemūžināšanu
fotoattēlos.

Maksims Krutikovs 6.a

Mazliet par RŪDOLFu BLAUMANI

Atbildi pareizi uz jautājumiem un laimē divas biļetes
uz LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, kurā šobrīd
tiek organizēti R. Blaumanim veltīti pasākumi!

Rūdolfs Blaumanis spilgtākais
latviešu
rakstnieks
19.
gadsimta beigās un
20. gadsimta sākumā
un, iespējams, visā
latviešu rakstniecības
vēsturē.
Vairākos
periodiskajos
izdevumos
Rūdolfs
Blaumanis
strādāja
par algotu darbinieku
("Zeitung für den
Stadt und Land",
"Dienas
Lapa",
"Mājas
Viesis",
"Mājas
Viesa
Mēnešraksts",
"Pēterburgas Avīzes",
"Latvija"). Latviešu
(arī vācu) publika
iepazina
Blaumani
gan kā asprātīgu teātra recenzentu, gan kā satīrisku feļetonu un
literāru tēlojumu autoru. R. Blaumanis pievērsās arī dzejai,
sacerēdams liriskus un satīriskus dzejoļus.

1) Cik lugu autors ir Rūdolfs Blaumanis?
2) Kad ir R.Blaumaņa dzimšanas diena?
3) Kurā R.Blaumaņa lugā darbojas personāži
Kristīne un Edgars?
4) Kuros Latvijas profesionālajos teātros ir
iestudēta R.Blaumaņa luga Skroderdienas
Silmačos?
5) Nosaukt vismaz trīs velniņu pastrādātos
nedarbus R.Blaumaņa pasakā Velniņi.
Atbildes līdz 24. februārim sūti uz e-pastu
redakcija@e-klase.lv,
norādot
savu
vārdu,
kontaktinformāciju un Twitter lietotājvārdu. Trīs
uzvarētājus no pareizo atbilžu iesūtītājiem izlozes
kārtā paziņosim 25. februārī.
Aņuks…

Tēvs dēlam:
- Nu, kādi panākumi skolā?
- Viss Ok! Līgums ar 5. klasi pagarināts vēl uz gadu...

Materiālu sagatavoja Maksims Krutikovs

5

AKTUALITĀTES
Lielā makulatūras diena!
Malači visi, kas piedalījās!

Mīļdzīvnieku fotoizstāde internātā

Hokejs. Hokejs!

DIMANTI

13.februārī - 5..,3.c, 8.c, 6.c klašu skolēni devāmies uz
hokeju atbalstīt „Dinamo” komandu. Mūsējie spēlēja
pret Prāgas LEV komandu. Lai gan mūsu atbalstītā
komanda zaudēja, tas bija ļoti „forši”! Zāle bija ļoti liela,
bija kāds cilvēks, kam uz krekla bija rakstīts „Jurčiks” –
viņš bija labs! Tāpēc mēs viņam palūdzām autogrāfu.
Aleksandra Kalēja 5.c

5.ac klases kopā ar audzinātājiem Aiju Dementjevu un
Uģi Veipu 13 februārī devās uz koncertlekciju.
Koncertlekcijas nosaukums bija „Dimanti.’’ Koncetru
atklāja stīgu orķestris. Citu priekšnesumu vidū bija arī
burvju mākslinieki. Koncerta beigās bija lāzergaismas ar
dūmiem. Tas bija ļoti iespaidīgi un man patika visvairāk.
Roberts Dricka 5.c

„Mans sirds talants” 2013
Konkurss „Mans sirds talants” notika 16. februārī Iecavas kultūras namā. Abas
galvenās balvas izcīnīja zēni no mūsu skolas: 1.vieta Gustavs Vilcēns jeb mazais
Maikls Džeksons, 2.vieta Kaspars Kaļķis ar repa priekšnesumu! Pirmās vietas
ieguvējs laimēja ceļojuma balvu uz Stokholmu četrām personām! Apsveicam!!!
Konkursā piedalījās arī daudzi citi Iecavas talanti, tostarp bijušais mūsu skolas
skolnieks Renārs Fridbergs-Fridenbergs. Talanti bija ļoti dažādi, katrs
priekšnesums bija savādāks un ar savu „odziņu”.
Finālā žūrijā bija pazīstamais Iecavas mūziķis Mareks Pelsis, dejotāja Viola
Abramova-Mailīte un dziedātāja Košā. Šovs izdevās tiešam lielisks!!!
Marta Vilcēna 6.c
Attēlos: Gustavs Vilcēns – konkursa laureāts;
Kaspars Kaļķis uzstājas Iecavas internātpamatskolas konkursā „”Tu vari!”;
Apbalvošanas ceremonija.

Aņuks…

Vēstures stunda.
- Jaunais cilvēk, tur pie durvīm! Kad dzimis Gēte?
- Nezinu...
- Nu, labi, kad dzimis Mocarts?
- Nezinu...
- Tad ko jūs vispār šeit darāt!?
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis...
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MĪLESTĪBAS SVĒTKI
Kļūdās tie, kuri domā, ka 14. februāris ir visu Valentīnu
diena. 14. februāris ir starptautiskā mīlestības un
romantikas diena. Vēsturiski jau ir ierasts, ka galvenais
šīs dienas simbols ir sirsniņas. Taču šo svētku
pirmsākumi ir meklējami jau III gadsimtā, kad priesteris
Valentīns (270. gadā imperatora Klaudija II valdīšanas
laikā), rakstīja vēstules cietuma uzrauga meitai, ar kuru
viņš bija sadraudzējies un kurā bija iemīlējies. Vēstules
viņš esot parakstījis ar frāzi “no Tava Valentīna”.

neprecētiem vīriešiem precēties. Savukārt, Priesteris
Valentīns, kas saprata šī lēmuma netaisnīgumu,
nepakļāvās Imperatora pavēlei un turpināja slepus
salaulāt mīlniekus. Kad Valentīna pārkāpumu atklāja,
Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu, kas tika izpildīts
270. gada 14. februārī.
Valentīna diena ir katoļu svētki. Der arī pieminēt, ka
kristiešu tradīcijās ir sava mīlētāju diena – 8. jūlijā
baznīca svin svētā Pētera un Fevronijas dienu, kuri
dzīvoja mīlestībā un saticībā un nomira vienā dienā.
Tautā mēdz teikt, ka tie kuri apprecas šajā dienā, dzīvo
ilgi un laimīgi.
Informācija no interneta resursiem

Imperators Klaudijs II nonāca pie secinājuma, ka
neprecēti vīrieši ir labāki karotāji, nekā tie, kuriem ir
sieva un ģimene. Tādēļ viņš aizliedza jauniem un

Lai noskaidrotu mūsu skolas skolēnu viedokli par Valentīndienas nozīmīgumu mūsu dienās mūsu skolā, 5.c klases
skolnieks Roberts Dricka uzdeva saviem skolas biedriem dažus vienkāršus jautājumus, saņemto atbildes „jā” vai „nē”.

Vai Valentīna diena tev ir
svētki?

Vai Mīlestības dienā tu dāvini
kādam dāvanas?

Vai tu jūties laimīgs, ja saņem
dāvanu vai Buču?

Kāda, šoreiz anonīma, skolniece no mūsu skolas uzrakstījusi skaistu mīlestības vēstuli… Tādu,
kādas raksta tikai kādam patiešām īpašam cilvēkam, kāds katram var būt tikai viens uz
pasaules.

Manam mīļajam draudziņam!
Es lūkojos uz Tevi jau ilgu laiku. Tas man neapnīk. Skatoties uz Tevi, esmu
pamanījusi, ka Tavās acīs atmirdz auksts sāpju izmisums. Ja vien es spētu
pieiet tev tuvāk klāt, tā, lai Tevi varētu apskaut un iepriecināt, lai šī vēsā
sāpju un izmisuma tēls, kas ir Tevi apņēmis, pazustu uz visiem laikiem…
Mana mīlestība pret Tevi ir tik liela, ka Tevis dēļ es esmu gatava uz visu,
lai tikai varētu būt Tavā tuvumā, tuvu, tuvu Tev klāt, tik tuvu, kā neviens
Tev nav bijis, tik Tuvu, ka man visas šīs sajūtas – bēdas vai prieks, asaras
vai smiekli, tajās visās es gribu dalīties tikai ar Tevi. Es vēlos, lai mūs
saistītu visas šīs pasaules lietas, jo man šajā pasaulē bez tevis, mīļais, nav
vietas.
Es vienmēr domāju, ka viss uz šīs pasaules tika radīts Tev, jo Tu man esi
ļoti īpašs. Jo es zinu, ka uz šīs pasaules nav un nebūs tāds cilvēks, kā
Tu.Tu būsi manā sirdī mūžam. Mūžam, jo tu esi pats pirmais manā dzīvē,
pirmais, ko es mīlu. Es tevi mīlu tā, kā vēl nevienu, patiesāk par visu…
Tava Sirsniņa
Attēlos: Leģendārais Džuljetas balkons Itālijā, Veronā (no sk.Ingas
personīgā fotoarhīva)
Leonard di Caprio filmā „Romeo un Džuljeta”
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Turpinājums no 1.lappuses.

jau ir katram, tomēr ne visi ir gatavi to demonstrēt citiem.
Paldies viņiem par to!
Kellija Haritonova

Man patika kā uzstājās 3.c klases Viktorija Asejeva un 9.c
klase ar dejošanas priekšnesumiem. Ļoti patika Kristiānas
Dulbes veidotās rotaslietas. Pasākums bija ļoti izdevies.
Laura Matule
Mani pārsteidza mazā Viktorija Asejeva ar savu špagatu un
Kaspars Kaļķis ar interesanto dziesmu. 4.a klases meiteņu
priekšnesums bija pašu izdomāta deja – tā izdevās labi.
Patika, kā Ivita no 6.c dziedāja Laura Reinika „Tik balti”. No
mūsu klases Soleda Ivanova dziedāja Jenny May „Es gribu
vēl mīlēt”. Arī viņai priekšnesums izdevās labi. Man
koncerts ļoti patika.
Endija Haritonova

Valentīndienā es, Ilze, uzstājos ar dziesmu „Zilais putniņš.”
Tā bija jauka. Bija drusku bail, bet es pārvarēju bailes un
dziedāju. Man dažās vietās sajuka vārdi, bet, man šķiet, ka
izdevās labi.
Ilze Kalniņa

Es biju sajūsmā par Kaspara Kaļķa priekšnesumu! Ļoti
patika arī Māris un Matīss no 9.c ar iestudēto tectonic deju
– tajā bija arī akrobātiski elementi. Ļoti skaisti dziedāja 8.c
klases skolniece Sanda Fridberga-Frideberga „Hallelujah”.
Spodris Bogdanovs
7.c Kaspars repo lieliski, man ļoti patika viņa uzstāšanās.
Man ļoti patika, kā dejoja visas mazās meitenes. Pasākums
bija ļoti interesants. Mūsu skola var lepoties, ka šeit mācās
tādi bērni, kuri nebaidās parādīt savu talantu. Savs talants
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