
Lielplatones  internātpamatskolas avīze 
Lasi un uzzini,  

lasi un domā, 
lasi un smejies. 
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Latvijā tauta zeļ, 
Pilsētas brīvi ceļ. 
Karavīrs lepns un stalts, 
Brīvās Latvijas balsts. 

(Laurita Logina no 9.1.c klases) 
 

Zem valsts svētku zīmes 
 

Iepriekšējā nedēļā mūsu skolā svinēja valsts svētkus. Bērni sveica Latviju 
un katrs sevi dzimtenes svētkos. Tika teiktas  uzrunas, vēlēti labi vārdi un 
apsveikti labākie skolēni un skolotāji par godu Latvija – mūsu dzimtenei. 
Mazie mūsu skolas skolēni iededza Latvijas svētkus savos lukturīšos un 

dejas vijās cauri visiem gadalaikiem. 
 

 

 

  

 

 



Zviedru Ziemassvētku virpulī 

Pēdējā novembra nedēļa jau 24. gadu paiet kopā ar zviedru draugiem, jo 

klāt ir zviedru Ziemassvētki. Pirmdien skolā ieradās liela mašīna ar 

zviedru dāvanām. Skolēni no sirds nesa, krāva un dalīja ar sirds mīlestību 

sarūpētās dāvanas. Līdz ar dāvanām skolā ieradās arī čaklie Ziemassvētku 

rūķīši - 12 zviedru krusttēvi un krustmātes, kas vakarā tikās ar saviem 

krustbērniem. 

Otrdienas rīts pagāja slidojot Ozolnieku ledus hallē. Lai arī mums Latvijā 

vēl ir vēls rudens, tomēr pēc prieka pilnas slidošanas stundas  ziema 

ieradās katra bērna sirsniņā. Pēcpusdienā skolotāja Ilze mācīja dažādus 

rokdarbus, veidojot eglītes, sniegavīrus, čiekuru vīriņus un dzīvnieciņus 

vai krāsojot zīmējumus. 

 

Trešdien skolas telpās virmoja svaigi 

ceptu piparkūku smarža. Virtuvē čakli rosijās krustvecāki un 6., 7., un 8. 

klases skolēni, cepot piparkūkas. Tas tik bija gards pasākums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pēcpusdienā Inga, Dana, Diāna un Oksana apgleznoja sejas mūsu skolas 

bērniem, kuri vēlējās būt skaisti par prieku sev un ciemiņiem. Rindā 

stāvētājiem tika piedāvāta iespēja vērt krelles laika īsināšanai. 

Ceturtdien brokastīs tika sumināta Lūcija. Bērni un skolotāji baudīja skolā 

ceptās piparkūkas un zviedru draugu dziesmas. Dega sveces un gaisā 

virmoja patiess prieks par draudzību un mīlestību. Skolotāji vēlāk tika 

aicināti uz kafijas pauzi kopā ar zviedru draugiem, dziedot dziesmas, 

vēlot labus vārdus un dāvinot dāvanas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vēlējumu stūrītis  

Drīz būs galā mūsu zviedru draugu radītie svētki. Un ir pienācis 

brīdis, kad mēs – skolēni un skolotāji – no sirds sakām paldies 

saviem krustvecākiem. Paldies par sirds siltumu un mīlestību, 

ko dāvājat mums šajos svētkos un katru dienu. Paldies par 

sarūpētajām dāvanām mums, mūsu ģimenēm un skolotājiem.  

Paldies par rūpēm, smaidiem, apskāvieniem un kopā būšanas  

prieku. Tas mums ir tik nozīmīgi un svarīgi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vēl priekšā svētku launags ar 

skolēnu dāvanu dāvināšanu, 

laimes aka, diskotēka un 

salūts. Piektdienas rīts sāksies 

ar Ziemassvētku pasākumu, 

dāvanu meklēšanu tirdziņā un 

skolas bijušo audzēkņu 

ciemošanās. 
 

Daniēls Greiškalns novēl – skaistus un 

jaukus Ziemassvētkus un jauno gadu ar koši 

rotātu egli un svecēm.  

 

Laurita Logina novēl – sirsnīgus un gaišus 

Ziemassvētkus un spēka pilnu jauno gadu. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporta ziņas 

14. novembrī 9.2.c klase un 8.c klases skolnieks Raivis Grunte piedalījās 

LBJISF Zemgales novada sacensību “Sportiskais rudens” rudens sezonas 

noslēguma spēlēs Jelgavas Olimpiskajā centrā. Parādi atklāja un 

klātesošos sveica Rio Paralimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs 

Edgars Bergs. Sacensībās skolēni piedalījās desmit dažādās sportiskās 

aktivitātēs, parādot savus spēkus, precizitāti, pacietību un veiklību. Labi 

panākumi bija ikvienam kādā no sporta veidiem. Skolēni bija ļoti priecīgi 

un izsaka pateicību sk. Gunai par palīdzību. 

Sk. Vineta Vanaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņš Zumanis novēl – smaidu pilnus 
Ziemassvētkus un jauno gadu, apsolot biežāk 

apciemot radus un draugus.  
 

Santa Sanita Kezika novēl – siltus, mīļus un 
klusus Ziemassvētkus ģimenes lokā. 

 

 

 

Skolotāja Dace Grandovska novēl – lai visi 

būtu laimīgi kā Ziemassvētku rūķīši, lai katram 

miers un gaišums mājās. 

Skolotāja Dace Lazdiņa novēl – Ziemassvētkos 

un jaunajā gadā būsim mīļi viens pret otru, 

nerāsimies, nedusmosimies un vairāk 

smaidīsim. 
 

 

 



 

Sludinājumu dēlis 

Gaidot mūsu Ziemassvētkus, lūdzam izdekorēsim savas skolas 

logus, lai prieks ir ne tikai mums – skolēniem, bet arī skolas 

viesiem, garāmgājējiem un garāmbraucējiem. 

Lūgums izgriezt no papīra biedīša seju ar ragiem un sarkanu 

degunu, kurus pa vienam ievietot katra loga apakšējā daļā. Bet 

augšējo loga daļu aicinu rotāt ar sniegpārsliņām. 

Briedīša paraugu un papīru var dabūt pie sk. D. Lazdiņas vai sk. 

I. Loginovas, sākot ar trešdienu 30. novembri.  

Veidosim skaistu mūsu skolu, gaidot svētkus. 

 

Atceries!  

Ziemassvētki ir klusuma, brīnumu un gaidīšanas laiks. Tādēļ aicinu 

katram līdz Ziemassvētkiem iemācīties vismaz vienu dzejolīti, lai 

Ziemassvētku vecītis atnestu tikai Tev tik ļoti kāroto dāvanu. 

 Rūķītis pa mežu iet, 
Galvā sārtu mici liek. 

Iet un  skaita pārsliņas, 
Kuras krīt uz plaukstiņas. 

Māsiņ, vai tu zini ko? 
Nestāsti tik citiem to! 

Eglīti jau rūķītis 
Mums uz svētkiem atnesis. 

Nejauši to ieraudzīju 
Vakar es, kad laukā biju: 
Malkas šķūnītis bij vaļā, 
Skatos – eglīte stāv zaļa. 

Nu vairs, māsiņ, šaubu nav: 
Ziemassvētki klātu jau.” 

Lai bij prieki,kam bij prieki, 
Bērniņiem -tiem bij prieki; 

Sniedziņš sniga,putināja 
Bērniņš kalna galiņā. 

Katrā brīnumsvecītē, 
Mazs brīnumiņš, 
Ne čiku,ne grabu, 

Sēž iekšā viņš! 


