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Kādreiz ir labi paraudzīties uz sevi no 
malas.
Tas ir tā, ka tu vērotu sevi spogulī,
it kā uz tevi raudzītos pavisam cits 
cilvēks.
ŠoŠo – no malas skatīšanās sajūtu var 
radīt jebkurā mirklī, kad vien par to 
iedomājies.
Vispirms der pamēģināt vienkārši
mierīgimierīgi – tu sēdi un iztēlojies sevi 
sēžam. Tu redzi meiteni vai zēnu, kurš 
mierīgi sēž. Kā tas izskatās? Vai viņš 
sēž taisni? Vai izskatās priecīgs vai 
bēdīgs, draudzīgs vai īgns? Tu vari ie-
domāties visas pazīmes, kuras vēlies 
un salīdzināt tās ar sevi.
Vai TĀ tu vēlies izskatīties?
Tu vari pavērot sevi stundā. Vai šis 
skolēns dzird, ko stāsta skolotāja? 
Tu vari pavērot sevi mājās, attiecībās 
ar draugiem. Vai tu gribētu būt labs 
pret šo cilvēku, draudzēties ar viņu?
VVai vienmēr mēs esam tādi, kādus 
mūs vēlas redzēt citi? Vai citi spēj būt 
tādi, kādus viņus vēlamies redzēt 
mēs?
Mums bieži vien var šķist, ka zinām, 
kā labāk, kā vajag, kā pareizi… 
TTāpēc saņem drosmi un paskaties uz 
sevi no malas! 
Varbūt brīdī, kad strīdies ar draugu, 
varbūt tad, kad uz ielas nomet ābola 
serdi, varbūt, kad pasaki nepieklājīgu 
vārdu. 
VVarbūt tu atklāsi par sevi ko jaunu. 
Un varbūt – vēlēsies kaut ko mainīt.
Lai šis mācību gads tev palīdz
saskatīt labo, kas ceļ un to, kas 
maināms, lai tu kļūtu par labāku cil-
vēku!
                 Sk.Inga

Jau atkal septembris...
Jāprot debesīs izlasīt
gājputnu atstātos vārdus-
īstus un uzcīgus,
nepārprastus kā draugus, 
ar ar kuriem kopā vasaru 
gaidīt...
/M.Svīķe/
Goda vietā - pirmklasnieki

Tuvojoes vasaras izskaņai, arvien vairāk acu pāri ielūkojas kalendārā, kurš
vienaldzīgā mierā skaita dienas līdz brīvlaika beigām. Un tad ir klāt diena, kad 
jāpāršķir lapa. Septembris.
Atkal klāt jauns mācību gads, atkal visi kopā paveram durvis uz  plašo zināšanu
pasauli. Kāds būs šis gads? Dažiem interesants, dažiem saspringts, dažiem jaunu pasauli. Kāds būs šis gads? Dažiem interesants, dažiem saspringts, dažiem jaunu 
emociju un izjūtu pārpilns. Kāds tas būs Tev? Vai esi padomājis un atbildējis uz 
jautājumu, ko vēlies sasniegt šajā mācību gadā?
Skolas avīzes veidotāji Tev novēl sasniegt jaunas virsotnes, brīžiem pārvarēt 
pašam sevi, pielikt visu savu gribasspēku nosprausto uzdevumu izpildē, jo kai tā 
var sajust uzvaras garšu un gūt panākumus kādā mācību, mākslas vai sporta 
jomā.
Ziedi, smaidi, sakšanās prieks – tā varētu raksturot pirmā septembra rītu  mūsu Ziedi, smaidi, sakšanās prieks – tā varētu raksturot pirmā septembra rītu  mūsu 
skolā. Svinīgajā līnijā piecpadsmit nedaudz nobijušos pirmīšus ieved devīe, 
kuriem šis mācību gads ir  pēdējais šajā skolā un visā pamazglības ieguves 
kursā. Sākumskolas skolēni sagatavojuši apsveikuma koncertu, svinīgo uzrunu 
saka gan Iecavas domes priekšsēdētājs, gan skolas direktore, gan pirmās klases 
un piekto un devīto klašu audzinātāji. Un šajā brīdī visu sirdis pukst vienā ritmā, 
jo pirmais septembris – e ir svētki visiem.

Vēlāk klašu audzinātāji ekas klasēs ar saviem skolēniem, bet skolas
dārznieces vadībā zaļajā zonā Latvijas kontūras veidā  ek veidots ziedu
paklājs no skolēnu sanestajiem krāsainajiem rudens ziediem. Ikviens vēlas 
nofotografēes pie šī krāšņuma!

Turpinājums 2.lpp.

Esam priecīgi par kšanos ar jauno Iecavas domes priekšsēdētāju



Ieskats nokumos

Pašā vasaras sākumā, 9. jūnijā, savu gaišo un spožo izlaiduma dienu 
sagaidīja 19 Iecavas internātpamatskolas 9. a un 9.c klases skolēni, 
iesoļojot savā pirmajā lielajā dzīves pieturā. Kāds ceļš katru sagaida 
– taisns vai līkumains, to rādīs laiks...
53.53. skolas izlaidumu ar zvaniņa skaņām simboliski ieskandināja 
mazā Elīna, aicinot ceriņu smaržas piepildītajā aktu zālē ienākt 
skolotājiem un absolvenem. Vecāku un viesu klātbūtnē savas 
nākotnes durvis staltos un iznesīgos jauniešus aicināja vērt skolas
didirektore Aija Semjonova, Izglības nodaļas vadītaja Vija Ieleja, 
klašu audzinātājas Valija Luksņa un Aija Dementjeva. Par nākotni 
aizdomāes, siltām, taču mazliet smeldzīgām skaņām skanot, lika 
Mūzikas skolas koklētāju ansambļa meitenes.

Te nu viņi ir - absolven un pedagogi

Diena, kas spulgo kā lapa, gaiša un spoža... 

Visā pasaulē cilvēki svin dažādus svētkus, bet mēs savā pilsētā
šovasar svinējām Iecavas 525. dzimšanas dienu. Svētki ešām 
bija izdevušies, jo katrs varēja atrast sev pakamu nodarbi – 
varēja iet svētku gājienā, varēja izmēģināt dažādas atrakcijas, 
varēja vērot koncertus, varēja piedalīes sporskās akvitātēs. 
Bija pieejami arī suvenīru kioski. Interesan vērot bija
imprimprovizētās kara ainas.
Man ļo paka šie svētki!        
                 Jana Zabarovska, 7.c klase

 Pats svarīgākais un 
skaistākais vasaras
nokums – Iecavas 525 
gadu gubilejas svinības, 
kurās piedalāmies arī 
mēs – skolas skolotāji un 
skolēni

Vasarā skolā 
ciemojās zviedru 
draugi - skolotāja 
Anniņa iepazīsna 
ar muzeja
materiāliem

Tā pagāja vasara

Savos vasaras iespaidos dalās Laura Dombrovska ( 8.c klase):
“Šovasar man bija lieliska iespēja piedalīes “Latviešu diasporas” 
rīkotajā nometnē bērniem un jauniešiem. Dalībnieki bija no 
dažādām valsm, piemēram, Beļģijas, Īrijas, ASV, Krievijas,
Vācijas, Gruzijas, Grieķijas u.c. Piedalījāmies arī mēs, pieci skolēni 
no mūsu skolas – es, Normunds, Jana, Evelīna un Laura. Visas
nometnes dienas bija piepildītas interesanem nokumiem.
Pirmajā dienā visi sakāmies Rīgā, Mazajā Ģildē, tad devāmies Pirmajā dienā visi sakāmies Rīgā, Mazajā Ģildē, tad devāmies 
pastaigā pa Rīgu, apskatot Brīvības pieminekli, Bastejkalnu u. 
Otrā diena bija velta sporta akvitātēm, bet vakarā vērojām
saulrietu baznīcas tornī.
Trešā diena bija talantu diena, bet ceturtajā dienā devāmies
ekskursijā uz Latgali – apskajām Lubānas ezeru un tajā mītošos ekskursijā uz Latgali – apskajām Lubānas ezeru un tajā mītošos 
putnus, G.Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcu, kur varējām 
paspēlēt  dažādus instrumentus, pabijām arī Likteņdārzā.

Nometnes ieguvums bija jauni draugi, iespēja uzlabot valodu 
prasmes, iepazītas Latvijas ievērojamākās vietas, bet galvenais – 
interesan un saturīgi pavadīts brīvais laiks.
Paldies par iespēju pabūt šajā nometnē!”

  Vasarā skolas telpās noka vairākas nometnes – jautrības 
iedvesmots, kopīgā dejā ar bērniem griežas pats Iecavas domes 
priekšsēdētājs

Tiek veidots krāšņais ziedu paklājs 
Un tad pārsteigums visiem tiem, kas ar sportu ir uz “tu”, tātad 
sporta draugiem un entuziastiem. Skolas sporta laukumā 
uzstādīti  āra trenažieri! Vēl tikai drošības instruktāža, sporta 
skolotāju paraugdemonstrējumi, kā ar šiem trenažieriem
darboties, un tad jau arī jaunā sporta zona ir atklāta!
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 Sporta skolotāji Krists un 
Zane demonstrē, kā
jādarbojas ar trenažieriem 
un kādas muskuļu grupas 
e a sta
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 Sākumskola rullē

Skolotāja I.Jirgena piebilst:
“Sākumskolas skolēni noslēguma pasākumā Iecavas vidusskolā “Sākumskolas skolēni noslēguma pasākumā Iecavas vidusskolā 
skandēja tautasdziesmas par dzīvniekiem, putniem, augiem un 
novadu. Tautasdziesmas ešām iedvesmo, jo tās ka dziedātas 
un izspēlētas, ka izmanto arī dažādi mūzikas instrumen un 
rekvizī. Visi uzmanīgi klausījās un atzina, ka daudzi ir  iz-
teiksmīgi skandētāji. Dalībniekus sveikt bija ieradušies Tarkšķi, 
kuri izdziedāja tautasdziesmas par novadu.”

    Piederība savai skolai
Pavisam nemanot būs paskrējis mazo pirmklasnieku pirmais 
mācību mēnesis. Kāds tad bijis septembris 1.c klases skolēniem?  
Ļo aizņemts un interesants. Darbīgs un izzinošs. 1.septembrī 
veidojām Ziedu paklāju Latvijai; tad iepazinām skolu, skolotājas 
un viens otru. Ļo ātri sadraudzēes palīdzēja kopīgas rotaļas āra 
laukumiņā, spēles klasē un internātā.

15. septembrī kopā ar 2.c klasi devāmies pirmajā kopīgajā
braucienā uz Rīgu, uz Latvijas Leļļu teātri, kur noskajāmies izrādi braucienā uz Rīgu, uz Latvijas Leļļu teātri, kur noskajāmies izrādi 
„Koko un Riko”.  Tas ir stāsts par divām draiskām žurciņām un  
viņu ģimeni. Bērniem ļo paka žurciņu darbi un nedarbi, bet 
skolotājām - mūzika, ko radīja divi „moneri”, spēlējot uz
visdažādākajiem priekšmeem. 

Mazie pirmklasnieki ir arī čakli grāmatu lasītāji, Bērnu žūrijā
iesaisjušies iesaisjušies Evelīna Griška, Armands Niedra un Nikola Staškus. 
Lai veicas  un nezūd lasīšanas prieks! 
Dzejas dienām gatavojoes, mācījāmies tautas dziesmas par 
dzīvniekiem, kopā ar vecākiem veidojām tautas dziesmu
krājumus. Paldies mūsu vecākiem!  

Septembra pēdējā nedēļā sumināsim Miķeli un  dosimies uz
Iecavas ugunsdzēsēju posteni, lai iepazītu glābēju darbu. 

                                    1.c klases skolotāja Ginta

Kā klājas Tev, pirmklasniek?

Mācību gads iesākas interesan!
Ar sākumskolas akvitātēm iepazīsna MA vadītāja G.Kopeika:
“Visas sākumskolas klases septembrī ciemojās Latvijas Leļļu teātrī. 
1.- 2.klašu skolēni un viņu skolotājas noskajās izrādi „Koko un Riko”, 
bet 3.- 4.klašu skolēni – izrādi „Un atkal Pifs....”
Gatavojoes Latvijas simtgadei, ka organizētas Dzejas dienas klasēs 
un skolā. Skolēni iepazina dažādus tautas dziesmu krājumus,
iizvēlējās un mācījās no galvas tautasdziesmas par atbilstošo tematu. 
Īpaši skais savas izvēlētās tautasdziesmas apkopoja un noformēja 
3.a klase un 1.c klase. Sākumskolas labākie tautasdziesmu zinātāji

Agnesei Niedrai (4.c) – 1.vieta;  Renātei Apsalonei (3.c)- 3.vieta; 
Evelīnai Griškai (1.c) un Deividam Baltrušaim (2.c) - Atzinība. 
Pateicība par piedalīšanos Keitai Gercānei (3.c), Ramonai Staškus
( 4.c) un Adrianam Obinnam Ogbodo (4.c). 

Atziņās dalās paši dalībnieki.

Evelīna:Evelīna: “Man paka ļo skaļi skait. Ci arī skaļi skaija, bet viens 
puisis skaija klusiņām. Man iedeva Atzinību un blociņu. Es saku 
savus bērnudārza draugus - Alisi un Paulu.”
Agnese: “Pirms uzstāšanās bija liels uztraukums. Kad sāku skait tau-
tasdziesmas, tas pazuda. Ieguvu 1. vietu 4.klašu grupā.”
Ramona:”Biju satraukusies. Paka skait tautasdziesmas, jo bija 
daudz skatāju.”
Adrians: “Gāja labi, neko nesajaucu.”Adrians: “Gāja labi, neko nesajaucu.”
Renāte: “Man veicās labi. Ieguvu 3.vietu.”
Keita: ”Man paka izstādē izliktās tautasdziesmu grāmatas, kuras 
bija taisījuši skolēni.  Vēl man paka, ka dziedāja „Tarkšķi”. Es  biju
uztraukusies, tāpēc neiznāca k  labi,  kā savā skolā.”

14.septembrī skolas
bibliotēkā savas
tautasdziesmas skandē-
ja 16 sākumskolas klašu 
skolēni. 
 Uz novada  Dzejas dienu 
pasākumu 22.septembrī 
devās sepņi skolēni. 
Prieks par mūsu skolēnu 
labajiem rezultāem! 

Arvien lielāku popularitā sabiedrībā iegūst Tēvu 
diena, tādēļ 2.c klases skolēni sagādāja pārsteigumu 
saviem tēviem Tēva dienā,
izgatavojot apsveikumus un sūtot foto.

2.c klases skolēni ar
izveidotajiem
apsveikumiem

ApsveikumiNo manas sirds – uz Tavu sirdi

Direktorei Aijai
“Gadi pēc gadiem aizrit,
Un skais sekundes sit.

Tikpat  skais kā zvaigznes šī diena krīt...
Vēlies kaut ko!

Pats to varēsi piepildīt!”
Visu vēlmju piepildījumu Jums, direktore, jubilejā Visu vēlmju piepildījumu Jums, direktore, jubilejā 
vēl skolas pedagoģiskais personāls, tehniskie
darbinieki un visi skolēni un viņu vecāki

Skolotājām
Ligitai, Zanei, Liānai, Dalei
“Priekšā man visa pasaule stāv,
Un es tajā kā brīnumā skatos...”

Nezaudēt cību brīnumam dzimšanas dienā vēl 
audzināmās klases skolēni un kolēģi
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Pie mums ciemiņi!

Septembrī skolā dežūrēja 9.c, 9.a, 8.c un 8.a klases. Ir dežurantu 
aizrādījumi par atsevišķu skolēnu trokšņainu uzvedību
starpbrīžos un ābolu seržu novietošanu tam neparedzētās 
vietās, taču kopumā – esam uzvedušies atbildīgi.

Dežūrklašu ziņas

12. septembrī mūsu skolu apmeklēja Iecavas novada deputā, lai 
tuvāk iepazītos ar mūsu skolas vidi un tajā valdošo gaisotni, 
paraudzītos, kā skolā dzīvo skolēni, kādas iespējas viņiem ek no-
drošinātas gan mācību procesā, gan ārpus tā.
Atsauksmes bija labas, jo mūsu skolā ešām ir laba aura!

 Deputā ek iepazīsnā ar ķīmijas kabineta 
daudzveidīgajām iespējām

 Deputā vēro mājturības pulciņa nodarbību

Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola.
Redaktore: Ieva Plēsuma 
Maketētājs: Gerda Godaine

Pirmīši iepazīst pasauli

Rotaļu laukums

Taisām gardus salātus

 Leļļu teātrī!

“Štābiņš”

Paldies
skolotājai 
Gintai!
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