
Lielplatones  internātpamatskolas avīze 
Lasi un uzzini,  

lasi un domā, 
lasi un smejies. 
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Sveicināti saulainajā rudenī 
 

Mācību gads ir uzņēmis apgriezienus un mēs burtiski joņojam tam līdz. 
Steidzamies cauri solu rindām, pa skolas gaiteņiem, no klases uz klasi, lai 
paspētu no vienas stundas uz otru, no viena drauga pie otra. Laiks paiet 

nemanot. Tomēr paspējam arī uz brīdi apstāties un ieskatīties, kas notiek 
skolā, ko paveikuši un kam gatavojas skolēni, kā pavadīta straujā ikdiena. 

Pateicoties skolotāju un skolēnu atsaucībai, pie jums ciemos jaunais skolas 
avīzes izdevums. Jauku lasīšanu vēlot avīzes veidotāja sk. Dace. 

 

Sveicam jaunos skolēnus 

    

 

 
 

Mums visiem ir patiess prieks, ka mūsu skolēnu 

pulkam ir pievienojušies jauni skolēni. No sirds 

lūdzam viņus mīlēt un par viņiem rūpēties, jo 

mūsu skola arī viņiem ir kļuvusi par otrajām 

mājām. 

1.klasē - Ņikita Broks, Dinārs Viļnovičs un Aivis 
Baraušķis 
3. klasē - Artūrs Goroško, 

5. klasē - Arnolds Semjonovs 

9. klasē - Arta  Liene Aušeika 

8.c klasē - Dairis Montvids 

 un arodu apgūt pie mums atnākuši Kristaps Geislers, 

Mārcis Salmiņš, Artis Ozoliņš un Elvis Ozoliņš. 



Aktuālā intervija 

 

Cik gadus Jūs jau strādājat par skolotāju? 

- Skolā  strādāju jau 13. gadu. 

Vai Jums patīk mūsu skola? 

- Jā,  jums ir ļoti jauki skolotāji un bērni. 

Kāpēc Jūs izvēlējāties  kļūt par skolotāju? 

- Skolotāja profesija man iepatikās vidusskolas lakā, kad bija jāstrādā 

bērnudārzā. Tādēļ arī izvēlējos kļūt par bērnudārza audzinātāju. 

Skolotājs – tas ir mans dzīves aicinājums. 

Kas Jūsu darbā ir  visgrūtākais? 

- Rakstīt obligātos dokumentus, ko prasa valdība. 

Ko Jūs sagaidāt no skolēniem un skolotājiem? 

- Vēlētos strādāt vienotā, draudzīgā un atsaucīgā skolotāju pulkā. Un 

ļoti gribētos, lai skolā būtu daudz paklausīgu un jauku bērnu. 

Novēlējums jaunajā mācību gadā skolēniem un skolotājiem. 

- Lai mūsu ieceres un sapņi piepildās,  lai jaunais gads ir daudz 

pozitīvāks un jaukāks nekā iepriekšējais. 

 

Avīzes veidotāji novēl skolotājai Kristīnei izturību, spēku un katru dienu 
smaidu un prieku. 

 

Šogad skolā darbu sāk jauna 

skolotāja Kristīne Ābola. Viņa ir 

direktora “labā roka” mācību lietās 

jeb mācību pārzine. No sirds sveicam 

skolotāju mūsu pulkā. Lai darbs 

sokas un skolēni ir paklausīgi. 



Skolas notikumu virpulī 
 

Katra diena ir krāsaina un piedzīvojumiem pilna, bet ir tomēr 

starp tām arī vēl īpašākas dienas. Lūk, mūsējās!

Dzejas dienas. Šogad dzejas dienās pie mums viesojās 2 skolotājas – Ulla 

un Aija. Skolotāja Ulla ir dzejniece un stāstīja par savu dzeju, tas rakstīšanu 

un rādīja grāmatas, kurās var izlasīt viņas dzejoļus. Sen  atpakaļ mūsu skolā 

par zīmēšanas skolotāju strādāja skolotāja Aija. Viņa pēdējo 2 gadu laikā ir 

uzrakstījusi romānu “Kara laiku šūpulī” par savas ģimenes vēsturi no baronu 

laikiem līdz par mūsu skolas izveidošanai. Tikai ļoti žēl, ka izdoto grāmatu ir 

maz, un mēs nevaram to izlasīt. Mūsu skolēniem ļoti patika abu skolotāju 

stāstītais un viņi aktīvi uzdeva jautājumus. 

 

Paldies sakām visiem skolēniem un viņu skolotājiem par krāšņo 

ziedu kompozīciju veidošanu. Paldies par ieguldīto darbu un 

mīlestību! 

Miķeļdiena.  26. septembrī skolā notika tirgošanas jampadracis  - 

skolēni un skolotāji tirgojās un pirka, priecājās un nobaudīja gardās 

skolēnu, skolotāju un vecāku sagādātās veltes. Paldies čaklajām rokām, 

kas palīdzēja Miķeļdienu padarīt tik garšīgu! 

 
 



 

 

 

Skolotāju diena.  3. oktobrī skolā sveica skolotājus viņu 

krāšņākajos svētkos – Skolotāju dienā. Arī skolas avīze 

pievienojas skolēnu sveicieniem un novēl: 

“Jūsu prieks un Jūsu sāpes nāk 

Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk. 

Caur viņu priekiem un caur viņu sāpēm 

Atbilde Jūsu dzīvei: Kāpēc?” 

 

 

 

Visjaunākais tirgotājs 

 

Super garšīgi! 

 

 



Sporta ziņas 

Lielplatones internātpamatskolā ir ļoti  aktīvi skolēni, kuri 

labprāt iesaistās skolas organizētajos pasākumos. Septembrī  

skolā notika katru gadu iemīļotais Republikas speciālo skolu 

rudens kross, kurā mūsu godalgotas vietas. Šogad uz krosu bija 

pieteikušās 22 skolas, kopā pulcējot 220 dalībniekus. Šis gads 

rudens krosam ir jubilejas gads, jo jau 30 gadus kross notiek 

mūsu skolas meža trasē. Mūsu skolas sportisti guva daudz 

uzvaras, izvirzot mūsu skolu pirmajā vietā. 

1. vietas ieguva Ramona Pērkone un Katrīna Upmale. 
2. vietas godalga pieder Rudīte Staņislavska un Santai 

Vanagai. 
3. vietas ieguva Kārlis Liepiņš un Solvita Podniece.  

Sveicam dižos sportotājus ar godalgām. Tas ir liels gods 

skolēniem un skolai – būt labākajiem visā Latvijā. Šogad 

pasākumu filmēja arī valsts televīzija. 

Oktobrī notika “ Jautrās stafetes” C. klašu skolēniem un 

sākumskolas klasēm. Pasākums bija vareni jautrs, īpaši 

skolēniem patika “slēpošana pa zāli”. Paldies sporta skolotājai 

par atjautīgām un interesantām spēlēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meitenēm bija iespēja parādīt savus 

spēkus futbolā, jo 6. oktobrī Rīgā, 

Olimpiskajā sporta centrā norisinājās 

finālsacensības futbolā meitenēm. Savā 

starpā sacentās  8 skolas. Pēc ilgām 

spēlēm Lielplatones un Sveķu komandas 

turpināja cīņu par I un II vietu, kur 

pārākas šoreiz izrādījās Sveķu komandas 

spēlētājas. 



Izklaides ziņas 

Atkal klāt zelta rudens un kā jau katru gadu mūsu skolas skolēni 

pošas  ekskursijās un pārgājienos. 

 

Pretī Zelta rudenim. Arī C klases devās izpētīt Bauskas 

novadu. “ Devāmies uz V. Plūdoņa dzimtajā mājām “ Lejenieki”, 

kur Zaķu mamma mums stāstīja par dzejnieku, viņa darbiem un 

slaveno pasaku “Zaķīšu pirtiņa”. Bauskas Motoru muzejā 

apskatījām senos spēkratus un saimniecības lietas. “ Trušu 

pilsētiņā”  ciemojāmies pie mājdzīvniekiem – aitām, kazām un 

trušiem.  Skolēniem ļoti patika pabarot dzīvniekus ar dažādiem 

našķiem. Daži skolēni pirmo reizi redzēja šos zvērus tuvumā. 

Prieks bija neviltots! Atceļā bija iespēja apskatīt Bauskas pili un 

vietu, kur satiekas 2 upes – Mūsa un Mēmele, veidojot 

Zemgales pērli Lielupi. Paldies skolotājai Vinetai par jauko 

ekskursiju!”  

Sagatavoja sk. Ilze Loginova. 

 

Cepuru balle “Neskati vīru no cepures”. 5. oktobra 

pēcpusdienā C klašu skolēni ieradās uz pasākumu tērpti 

dažādās cepurēs, kuras izrādīja ar godu un lepnumu.  Protams, 

balle neiztika bez rotaļām un dejām, kurās iesaistījās visi. Tika 

organizēta fotografēšanās īpašajā foto stūrītī kopā ar zviedru 

krustvecākiem. Pasākuma noslēgumā rīkojām cepuru izstādi, 

kuru varēja aplūkot arī pārējie skolēni, skolotāji un skolas 

darbinieki. Liels paldies C klašu audzinātājām un auklītēm, jo 

bez viņu klātbūtnes un atbalsta mums neizdotos tik jauka 

ballēšanās.  

Sagatavoja sk. Skaidrīte Puiķe. 

 



Brīvajam brīdim 
 

Piektdien 21. oktobrī visi skolēni dodas rudens brīvlaikā, un  

mācības sākas 31. oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotājs jautā Jānītim: «Ja tavs tēvs janvāri paņem bezprocentu kredītu 

300 latu un apņemas katru mēnesi atdot 30 latu, cik viņš būs vēl parādā 

jūlijā?»   

«300 latu», ātri atbild Jānītis.   

«Tu taču nemaz neproti rēķināt» sašutis izsaucas skolotājs.   

«Oh, skolotāja kungs!» Jānītis smaidīdams atbild, «rēķināt es protu gan, 

bet jūs nepazīstat manu tēvu!» 

 

 

 

 

Dodoties brīvlaikā atceramies ceļu satiksmes 

noteikumiem un siltu saģērbšanos. No skapjiem 

izvelkam šalles, cimdus, cepures un siltos zābakus. 

Jauku atpūtu! 

Ja paliek garlaicīgi, 

burtu jūklī atrodi 

nedēļas dienu 

nosaukumus un 

pasvītro tos. 


