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SKAISTOS UN SIRSNĪGOS SVĒTKUS 
RADĀM MĒS PAŠI...

Ziemassvētki... Gada skaistākie, sirsnīgākie un gandrīz visiem arī mīļākie 
svētki. Tos gaidām ar nepaciebu, ar vēlmi svētku koncertā parādīt savus 
dotumus un spējas, kā arī paska es un pavērtēt citu skolēnu sniegumu.
ŠoŠogad Ziemassvētki ka ieskandinā nedaudz citās noskaņās un krāsās, jo 
svētku moto bija – „Gads ir balts no abiem galiem, bet pa vidu – krāsains, 
raibs”, kur katra klase savu priekšnesumu veidoja pēc sava gadalaiku krā-
sainības redzējuma. Kādas k krāsas priekšnesumos neka godinātas! Gan 
sārtā, gan zaļā, gan zilā, gan baltā, gan pelēkā, gan raibā un pat melnā!
Nu pilns visu krāsu spektrs! Visi skolēni bija centušies no sirds, un to ne-
varēja nepamanīt!

Beidzot tie ir klāt!
Ilgi gaidītie Ziemassvētki teju vai klauvē 
pie durvīm. Tik daudzi – gan bērni, gan 
pieaugušie, šo laiku gaida ar ilgošanos. 
Tik daudzi gaida un cer piedzīvot brīnu-
mu!
Kādam tas ir lielais dāvanu gaidīšanas 
laiks. Cerība, ka vecāki vai, varbūt, kāds 
cits uzdāvinās… lelli, mašīnu, telefonu, 
datoru. Čaklākie un apzinīgākie dāvanu 
tīkotāji mācās sen dzirdētus Ziemassvētku 
dzejoļus, radošie paļaujas uz savām 
spējām radīt priekšnesumu no nekā turpat 
uz vieuz vietas. Jautrie un slinkie, varbūt arī 
pārlieku aizņemtie un nogurušie – tie 
atkal atzīsies, ka piemirsies vai kaut kā 
„izlāpīsies” ar vecu joku. Gan jau dāvanu 
tie saņems – to, kura cerēta, vai, varbūt , 
pārsteidzoša  un negaidīta.
Kādam visilgotākā dāvana būs kopābūša-
na. Vai mēs maz varam iedomāties, cik 
daudz ir cilvēku, kuri negaida dāvanas, 
bet sirsnības pilnus mirkļus kopā ar sev 
mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem…
Tā ir liela laime, ja ir cilvēki, kuri pasniedz 
tev dāvanu svētkos. Tas nozīmē, ka kāds ir 
vēlējies tev sagādāt prieku. Un tu vari ie-
priecināt viņu – parādot, cik ļoti tev šī 
dāvana patīk un iepriecina! Iepriecina tas, 
ka tevi vēlas iepriecināt!
Bet galvenais Ziemassvētkos tomēr nav 
dāvanu gaidīšana… Svarīgākais ir sniegt 
mīlestību un prieku citiem. Jā, arī ar 
dāvanām, jā, arī ar kopābūšanu, svētku 
vakariņām, eglīti, dziesmām un priekšne-
sumiem.
Ar visu to, kas dara mūs laimīgus un dzīvi 
– skaistu.
Varbūt tieši tu esi tas, kas šajos 
Ziemassvētkos visvairāk iepriecinās savus 
mīļos?

Sk.Inga

Pēc pasākuma savās izjūtās ka lūg 
dalīes vairāki skolotāji.
Skolotāja Ligita: „Pasākums izdevās tā, 
kā iecerēts.”
SSkolotāja Sarma: „Brīnišķīgi! Baudāmi! 
Šī gada pārsteigums ir dziedošie zēni – 
nemaz nezināju, ka mūsu skolā ir zēni ar 
k lieliskām balsīm!”
Skolotājs Krists: „Priecājos, ka mums ir ļo muzikāli skolēni. Pēc pasākuma 
pārņēma paess prieks, ka ikviens skolēns var sevi parādīt kādā jomā, 
katram ir kādas mākslinieciskas dobas.”
Skolotāja Dale: „Zālē valdīja poziva Ziemassvētku noskaņa. Manuprāt, 
pats emocionālākais brīdis bija tad, kad, skanot dziesmai „Uzsniga 
sniedziņs balts” , skolēni, neviena nemudinā, paši cēlās kājās un dziedāja 
līdzi. Tas bija skais.”

Pēc koncerta visi mielo-
jāmies ar skolas pavārīšu 
sagatavotajām svētku 
vakariņām, ar skanīgām 
dziesmām un sirsnīgiem 
vārdiem pateicoes viņām 
par garšīgajām maltēm 
visa mācvisa mācību gada garumā.
Bet pēc koncerta  kājas 
izlocījām disenītē, kurā bija 
arī pārsteigums – pie 
mums atbraucis bija pats 

K. Porziņģis, esa gan, ļo līdzīgs skolotājam Jānim,  ar visu slotu bija iera-
dusies raganiņa,  manīta ka arī Pepija Garzeķe, galma dāma un vēl pāris 
pazīstami tēli, kas disenītes dalībniekus manāmi uzmundrināja.

Svētku norises gaitā ka
cildincildinā skolēni, kuriem ir 
augs mācību sasniegumi, kā 
arī pasniegtas balvas konkursa 
„Esi darbīgs!” pirmā posma uz-
varētājiem. Katros svētkos 
ciemos gaidām Valsts kon-
troles pārstāvjus, kas ar 
dāvanām trim labākajiem 
apsveikuma karņu
zīmētājiem bija ieradušies arī 
šogad. Prieks par Lauru 
Matuli, kurai šis uzvarētājas 
gods ir jau otro gadu!



Svinam Svētkus

Pirmdienas vakarā visi skolas skolēni pulcējās savās klasēs uz klases 
vakariem. Kā viņiem tur klājās? Uz šo jautājumu atbildi meklēja 
avīzes korespondents Niks Vīns.
1.c Mums paka viss – dejas, spēles, saldumi.
2.a Mēs spēlējām dažādas spēles, piemēram, „ kuģīšus”,minējām 
mīklas, dziedājām tautasdziesmas.
3.a Rādījām priekšnesumus un par to ieguvām balvu – loteriju.
3.c 3.c Mums bija klases diskotēka, paka spēle „ Genoveva” .

Stāsta Inese Jirgena, tausko deju skolotāja:
„„Tausko deju pulciņu apmeklē  3. un 4. klašu 18 skolēni, taču 
paralēli tam audzinu „jauno maiņu” – 1.c un 2. c klases skolēnus, 
kuriem būs jāstājas šo dejotāju vietā. Akvi dejojam 2 reizes 
nedēļā, darbs nav viegls, jo nepieciešams sasniegt rezultātus, 
tādēļ vienmēr saku bērniem, ka mēs nevaram strādāt uz „5”, bet 
jāstrādā uz visiem „10”.”
ArAr zīmēšanas pulciņa darbību iepazīsna skolotāja Santa 
Dručka:
„Zīmēšanas pulciņu akvi apmeklē 2.c un 3.c klases skolēni, arī 
5.c klases meitenes un zēni – Aleksis, Rihards Puziņš un Rihards 
Pūķis. Skolas 3. stāva gaitenī izveidojam skolēnu radošo darbiņu 
izstādi, kurā darbi ek regulāri papildinā.”
Renāte, 2.c klases skolniece, priecājas:
„Man„Man pak, ka pulciņā varu iemācīes zīmēt, tas nodarbina ne 
kai rokas, bet arī prātu. Ir ļo liels gandarījums, kad darbiņš 
iznāk skaists. Šobrīd zīmējam ziemu un egļu zarus ar
rotājumiem. Vislabāk man pak krāsot ar guaša krāsām.”
Skolas akvākie spors K.Barovskis, A.Šimko, A.Haritonovs un 
K.Lukša atsaucīgi izsakās par pulciņu „Dažādās sporta spēles”, 
ko vada skolotājs Krists Kozlovs:
„Pulciņa„Pulciņa nodarbībām iesākoes, paši izvēlamies, kādu koman-
das spēli spēlēsim – florbolu, futbolu, basketbolu vai tautas 
bumbu. Vislabāk mums pak spēlēt futbolu un florbolu, jo šajos 
sporta veidos esam trenējušies un mums ir visaugstākie rezultā-
.”

Klases vakari Turpinām iepazīes
ar skolas pulciņu darbu….

4.a Cienājamies ar vecāku sagādātajiem labumiem, saklājām ļo 
skaistu svētku galdu.
4.c Mēs kārgi izspēlējāmies! Tik daudz spēļu vienā vakarā!
5.a Mūs apciemoja pirmā skolotāja Renāte - tas bija mīļi! Bija atrak-
vas spēles, loterija un bagāgs galds.
5.c Paši sastādījām sev kamo mūziku, tāpēc bija jautri!
6.a Sk. Zane organizēja interesantas spēles, paši nesām saldumus, 
bija interesan!
6.c Sk. Dale šogad tēloja Salatē, bet mēs viņu atpazinām pēc balss 
un kurpēm. Viss bija kā pieklājas – dāvanas, panņi, spēles. Paldies 
Janas mammai, kas uzspēlēja ģitāru!
7.a Paka pārģērbšanās spēle, kuras laikā devāmies pa visu skolu!
7.c7.c Klases vakars bija jauks – bija gan eglīte, gan dejas, gan spēles, 
īpaši paka „ 3 sivēnņi”  un „ Ķēdīte”.
8.a Lai būtu interesantāk, šogad piparkūku vietā cepām kartupeļu 
pankūkas! Bija garšīgi!
8.c Vakars bija kopā ar vecākiem, bet tas nemaz nebija slik. Iz-
rādās, ka vecāki ir vēl lielāki dejotāji un rotaļās gājēji kā mēs!
9.a9.a Mēs, sporski būdami, uzspēlējām florbolu! Nu tas tā – lai būtu 
mazliet netradicionāli! Bet, protams, arī dejojām un priecājāmies!
9.c Mūsu klase vakaru pavadīja mierīgi – mazliet spēļu, mazliet 
mūzikas!
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Akvā skola

Esam lieli kārumnieki
Latviešu valodas stundā, apgūstot teikuma locekli – apstāklis, 
ieinteresējāmies par ēdienu receptēm, jo tajās sastopams veida 
apstāklis, kas atbild uz jautājumu - kādā veidā? Un gandrīz visās 
receptēs bija raksts, ka ēdiens jāpagatavo rūpīgi, kārgi,
nesteidzoes ( tātad – kādā veidā?).
TTālāk jau atlika kai atsaukt atmiņā savas mīļākās ēdienu re-
ceptes, konsultēes ar vecākiem, prezentēt tās mācību stundā, 
bet pēc  tam pašiem ar savām rokām ēdienu pagatavot. Cīgi 
strādāja Rinalds ar saviem komandas biedriem Aleksi, Raivo, 
gatavojot picu, R. Pūķis ar Madaru, Elīnu un Inesi, gatavojot 
trifeles, Melānija ar savu komandu – cepumu tor. Īpaši izcēlās 
Sindija, kas izcepa savas ģimenes mīļāko ēdienu – žagariņus. 
AAptaujājot klasesbiedrus, nācu pie secinājuma, ka zēniem vis-
labāk garšoja pica, bet meitenēm – saldumi.
                Melānija Barovska, 5.c klase

Un kā klases stundas noek Tavā 
klasē?

Skolotāja I. Jirgena, 1. c klases audzinātāja, dalās pieredzē:
“Klases“Klases stundām nākas gatavoes vairāk nekā mācību stundām, jo 
pirmās klases skolēni vēl ir mazi, un fak, nokumi, priekšsta par 
daudzām lietām viņiem sāk kai veidoes. Skolotājs ir tas, kas viņus 
ievada ne kai zināšanu, bet arī dažādu prasmju un iemaņu pasaulē. 
Jāpiebilst, ka mazajiem skolēniem interesē viss, kas noek  ap viņiem, 
tādēļ nākas sagatavot atbildes uz visnegaidītākajiem jautājumiem. 
Īpaši skolēniem paka klases stunda “Emocijas”,  kurā noteicām emoci-
jasjas filmiņā redzētajā, sadzīves situācijās, aēlos. Mācāmies noteikt ne 
kai to, ka jūtos labi vai slik, bet gan arī – esmu sašus, izjūtu līdzjū-
bu,  esmu aizdomīgs u.”
Uz jautājumu, kādi šobrīd jūs esat, 1. klases skolēni, kad pagājis pir-
mais pusgads, skolēni cits caur citu sauc:
“Labsirdīgi! Mīļi! Draudzīgi! Paciegi!”

Gaidām Ziemassvētkus!

Ziemassvētki ir tepat blakus, 
jāprot tos kai ieraudzīt....

Visi pazīstam Salavecī, Ziemassvētku vecī, Salatē, bet vai zinām, ka 
ir arī tāds Salapapuks?
Par to, ka tāds pastāv,  pārliecinājās 4.c klases skolēni, kas kopā ar 
audzinātāju Gintu un Ingusa mammu 14. decembra pēcpusdienā 
devās uz Jelgavu, uz Rūķu ciemu.

Iekšā pirmie drīkstēja iet visi e, kam gari ma, vēlāk – īso matu 
īpašnieki. Pirmā pietura saucās “Rūķotava”, kurā vajadzēja veikt dažā-
das saliedēšanas spēles – rāpes pa sienām un trubām, pārvarēt dažā-
dus šķēršļus, bet galvenais – uzcelt no
klučiem augstu torni. Rūķi ļo brīnījās par mūsu skolēnu saliedēbu un 
prasmi kopā paveikt darbiņu – uzcelt 2.10 cm garu augstu torni. To vēl 
neviens neesot paveicis! Nākošā pietura bija “Izlādētava”, kurā, metot 
švammītes no dažāda augstuma, varēja izlādēt visas semestrī krātās 
dusmas. Lai ktu uz nākamo pieturu, garām nācās iet “Slepenajai ista-
bai”. Jūs domājat, ka tai tā vienkārši varēja paiet garām? Nu, protams, 
ne! Taču, kad ka pavērtas durvis uz dāvanām pilno istabu, atskanēja 
šaušalīšaušalīgas sirēnas skaņas! 
Visi esam dzēruši liepziedu, aveņu, piparmētru tējas, bet vai esam 
dzēruši čiekuru tēju?
4. c klases skolēni to pagaršoja nākamajā pieturā, kurā bija sagatavots 
vēl viens pārsteigums – piparkūku cepšanu uz ugunskura. Izrādās, uz 
oglēm ceptām  piparkūkām ir pavisam cita garša! Der pamēģināt! 
Nākamajā pieturā no koka pogas nācās pagatavot katram savu laimī, 
bet pēdējā pieturā visi bija ļo izbrīnī, jo....bija palikuši maziņi, 
maziņi, nu gluži kā rūķi (vēlāk gan izrādījās, ka tas ir greizais spogulis). 
Vēl bija pietura “Gulētava”, kurā varēja ska es bērniem un
“nebērniem”“nebērniem” domātas filmas, bet nobeigumā vajadzēja sniegt savu 
sagatavot priekšnesumu. Vēl kai dāvanas, Salapapus apskāvieni, un 
jaukā ciemošanās galā!

Nav nemaz jādodas tālu prom no sava novada, lai ieraudzītu un sas-
katu Ziemassvētku brīnumu.Iecavas bibliotēka visu mēnesi gaidīja 
apmeklētājus, kuri spētu priecāes un iedvesmoes no pašu iecavnie-
ku paveiktā – oriģinālajiem Adventes vainagiem un emocionālajām fo-
togrāfijām. Arī mūsu skolas 5.c un 8.c klases skolēni apmeklēja šo izstā-
di.Lūk, gūe iespaidi.
N.Vīns:
  “Par Austri Augustu biju dzirdējis, 
bet nezināju, ka viņam ir tāds tal-
ants fotografēšanā. Izveidojām 
klases Top – 3 viņa fotogrāfijām, 
bet, galvenais, vēlam viņam iz-
veseļošanos.”
I.Plēsuma:
“Tā kā arī pa gatavoju Adventes 
vainagus, tad devos pēc jaunām 
idejām. Oriģināls likās Adventes 
vainags, kas noformēts au-
tomašīnas riepā.”

Skolēnu pārdzīvojums bija 
k liels, un emocijas k sa-
traucošas, ka pat grū 
nācās saprast, ko tad visu 
viņi redzējuši un dzirdējuši! 
Bet nu par visu pēc kārtas.
Rūķu ciemā skolēnus 
sagaidīja rūķi, kuri caur 
speciālām durvīm aicināja 
ciemiņus ienākt Rūķu zemē. 



Mūsējie var!

Tiecamies pēc jauniem sasniegumiem!

Mūsu skola lepojas ar absolvenem, kas, pabeiguši šo skolu, 
dzīvē virzījušies augstāk pa karjeras un sevis izglītošanas 
ceļiem. Viens no tādiem ir  skolas  absolvents Jānis Karalis, 
kurš šobrīd strādā Briselē, Eiropas parlamentā pie Eiropas 
Tautas parjas priekšsēdētāja vietnieces Sandras Kalnietes.

CilCilvēkiem, kas ieņem šādus amatus, ir iespēja uz Briseli, uz 
Eiroparlamentu vairākas reizes gadā aicināt sev tuvus un 
mīļus cilvēkus. J. Karalis šoreiz šo iespēju piedāvāja savai 
klases audzinātājai I. Jakušenokai un latviešu valodas 
skolotājai A. Taurenei.
Skolotāja A. Taurene, iepazīsnot ar ceļojumā redzēto, 
stāsja:
„„Briselē pavadījām divas piesānātas dienas, kuru laikā 
pabijām gan pašā pilsētā, gan Eiroparlamentā. Interesantas 
kšanās, daudz iespaidu – tā varētu raksturot šīs dienas. 
Viss ceļojums ka apmaksāts, arī viesnīcā „Manheten” 
baudījām lielisku apkalpošanu. Pagaršojām gan slavenās 
franču vafeles un kūkas, gan mīdijas un citus neparastus 
ēdienus. Bet visvairak, protams, bijām priecīgas par iespēju 
savamsavam acīm redzēt Eiroparlamentu, vietu, kur ek pieņem  
visai Eiropas Savienībai k būski lēmumi”.
                         Esi akvs!

Arī Tu to vari!

Sporta ziņas
Kurš mūsu skolā ir visātrākais, visizveicīgākais, visveiklākais?
Decembra mēnesī skolā noka “Puzles likšanas” sacensības, kuras 
vadīja skolotājs J. Siugalis.  
SSkolotājs stāsta: “Šogad viena veida puzli lika visu klašu pārstāvji, 
tādēļ viegli bija noteikt uzvarētājus – tos, kuri puzli salika visātrāk. 
Un e bija – N. Pulle, E. Haritonova, A. Zemtaus, A. Jakobi, V. 
Vaļeckis, S.A. Bringulis. Taču, kā veiksies “Puzles likšanas” finālsa-
censībās, vēl redzēsim, jo tās noks jaunā gada pirmajās nedēļās . 
Aicinu visus būt akviem, jo ikgadējais “Sporta laureāts” noks 26. 
janvārī.”

 Veiksme ir ar tevi?
14. decembra pēcpusdienā skolas sporta zālē noka sacensības 
basketbola soda meenos. Šoreiz veiksme uzsmaidīja Artūram 
Haritonovam, pirmās vietas ieguvējam, kurš no 10 meeniem 
grozā iemeta 7 reizes, kā arī Tomam Petkēvičam un Valennam 
Vaļeckim, kuri, draudzīgi dalot otro un trešo vietu, iemeta bumbu 
grozā 6 reizes.

Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola.
Redaktore: Ieva Plēsuma 
Maketētājs: Gerda Godaine
Redkolēģija: M. Barovska, M. Oškalns, D. Ušacka, N. Vīns
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