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Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule
ir spogulis?
Patiesībā pasaule katram ir cita, jo lai
gan it kā dzīvojam visi tepat līdzās,
katrs saskata kaut ko atšķirīgu. Ir tik
daudz lietu, ko redzēt! Katrs saskata,
to, ko vēlas. Viens, ejot pa ielu, redz
nebeidzamu asfaltu - ceļu, kurš
turpinās, otrs vēro un skaita, cik daudz
mašīnu pabrauc garām, pamana to
atšķirības. Kāds iedziļinās dabas
norisēs, ievēro laika zīmes, zāli, ziedus,
sniega segas biezumu un saules ceļu,
bet cits, turpat blakus, interesējas par
cilvēkiem, kā viņi izskatās, kā runā.
Daži pat spēj saprast, kā apkārtējie
cilvēki jūtas...
Kā jūtas? Arī jūtas katrs sevī veido
pats. Vienā vietā var atrasties divi
cilvēki, abiem tā pati diena, tā pati vide
apkārt. Tomēr viens neapmierināts,
īgns, nav mierā ne ar sauli, ne lietu, ne
cilvēkiem, pat pavasaris, mūzika,
saldējums nešķiet gana labi. Cits,
turpat blakus, ir priecīgs, smaida. Pat
tad, ja kaut kas neveicas, viņš spēj
saskatīt labo, mācās no savām kļūdām.
Laimīgs.
Pasaule ir spogulis, tā rāda mums to,
ko vēlamies saskatīt un sniedz pretī to,
ko esam iedomājušies.
Kādu dienu tu sapratīsi, ka pasaule,
kurā tu dzīvo, ir tevis radīta. Tas būs
tavu labo vai, varbūt, slikto domu
atspulgs.
Redzi labo, saskati labo ik lietā tev
apkārt, dari labo un tu sajutīsi, kā tava
pasaule mainīsies.

Biju ļoti iepriecināta, ka arī mūsu skolā 26.februārī notika erudīcijas
konkurss, kas līdzīgs vērotajam televīzijā, un man bija gods tajā
pārstāvēt savu klasi. 5.ac, 6.ac, 7.a, 8.a un 9.a klasi pārstāvēja divu
skolēnu komandas, bet 7.c, 8.c un 9.c klašu skolēni startēja individuāli.
Katram dalībniekam vai komandai bija jāatbild uz jautājumiem piecās
jomās – novada, bibliotēkas, mūzikas, matemātikas un dabaszinību.
Daudzi jautājumi konkursā bija vienkārši, bet gadījās arī daudz āķīgu,
uz kuriem izdomāt atbildes nemaz nebija viegli. Uz tiem atbildēt bija
visinteresantāk, lai gan bija nepieciešams nopietni apdomāties.
Uz dažiem jautājumiem, kuri izskanēja kādai citai klasei, es nespētu
atbildēt, it īpaši mūzikas tēmā. Visvienkāršāk bija atbildēt uz
matemātikas un bioloģijas jautājumiem. Domāju, ka šo pasākumu
varētu rīkot katru gadu un ieviest to kā vienu no mūsu skolas
tradīcijām.
Sandra Kumakova, 9.a
Es brīnījos, kā mūsu klases meitenes Laine Novicka un Stefānija Niedra
neatbildēja uz daudziem viegliem jautājumiem. Jautājumi bija viegli!
Edgars Ivanovs, 5.c

Konkursa rezultāti:
5.-6.klašu grupā uzvarēja 6.c klases komanda – Dārts Ušacka un Niks
Vīns (attēlā).
7.a-9.a klašu grupā uzvaru guva 9.a klases komanda - Linda Matule un
Sandra Kumakova.
7.c – 9.c klašu grupā, startējot
individuāli, līderos izvirzījās
Andis Uga Lasmanis (9.c), par
vienu
punktu
apsteidzot
Matīsu Skangali (9.c), bet par
diviem Viktoriju Kristiānu
Kudrjavcevu (7.c)

Tava laimīgā zeme ir tevī pašā!
Sk.Inga
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Lai radītu skolēniem iespēju attīstīt savas
pašizpausmes prasmes un radošās prasmes,
organizējām latviešu valodas metodisko nedēļu.
Darbu sākām jau iepriekšējā nedēļā, atraktīvi
prezentējot vienu bērnu žūrijas grāmatu.
Sākumskolas klases bija sagatavojušas īstas teātra
izrādes, kurās piedalījās arī audzinātājas.
Metodiskajā nedēļā katru dienu norisinājās kāda
aktivitāte:
PIRMDIENA – Radošo mīklu diena
OTRDIENA – Glītrakstu diena
TREŠDIENA – Teātra diena (skolā viesojās lielo
leļļu teātris ar izrādi „Pelēkais vilks un zelta
cālēns”)
CETURTDIENA
–
Latviešu
valodas
pēcpusdiena. Skolas zālē klašu grupas rādīja savas
valodas zināšanas – lasītprasmi, rakstītprasmi,
klausīšanās prasmi, runātprasmi, kermeņa valodu.

Skolēniem bija jārāda, cik labi viņi zina latviešu
tautas pasakas, jāsaliek sakāmvārdi, jādzejo ar
atskaņām, jārāda un jāmin vārdi, spēlējot mēmo
šovu un jārada jauna pasaka, satiekoties dažādiem
tēliem.
Pēcpusdienas noslēgumā skolēnus uzrunāja un
apbalvoja direktora vietniece mācību darbā.
Metodiskās nedēļas aktivitātēs tika iesaistīti visi
sākumskolas skolēni.

Sk.Inese Jirgena

Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai videi”
Jau trešo gadu skola piedalās makulatūras vākšanas konkursā, ko organizē
„ Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „ Līgatnes papīrs” , AS „ Latvijas valsts meži”
un Valsts izglītības satura centru. Tas tika izsludināts 2014. gada
22.septembrī ar mērķi, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu
radīto atkritumu apjomu. Pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par
otrreizējām izejvielām jaunu produktu izgatavošanā, iesaistoties dalītas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu
saglabāšana.
Skolā makulatūras konkurss tika organizēta starp klasēm. Aktīvākās varam
redzēt apkopojuma tabulā. Kopumā savāktas gandrīz 4 tonnas
makulatūras. Priecājamies, ka balvā saņemsim par katru nodoto tonnu 5 kg
otrreizēji pārstrādāta biroja vai zīmēšanas papīra.
Darbu koordinēja
skolas bibliotekāre
Dz. Kraukle

Klase
1.c
2.a
2.c
3.a
3.c
4.a
4.c
5.a
5.c
6.a
6.c
7.a
7.c
8.a
8.c
9.a
9.c
Citi:
Kopā:

Kopā kg
114
156
181
76
256
365
463
22
257
47
447
215
67
115
24
209
703
3717kg

Iegūtā vieta

3.
2.
1.
2.
1.
3.
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Marts aizsākās ar sociālo zinību skolotāju Aijas Semjonovas, Sandras Sūnas
un sākumskolas skolotāju organizēto metodisko nedēļu, kur skolēni nedēļas
laikā iepazina dažādas novada vietas, iestādes, veikalus un pakalpojumu
sniedzējus, apkopojot un prezentējot iegūto informāciju noslēguma pasākumā.
Metodiskās nedēļas ietvaros klases veica daudzpusīgus uzdevumus, tostarp
mācījās pareizi rakstīt, noformēt, nosūtīt un saņemt vēstules, izmantojot pasta
pakalpojumus.
Daudzām klasēm bija interesantas noslēguma prezentācijas, bet žūrija bija
diezgan barga un uzdeva papildus sarežģītus jautājumus. Pasākumu laikā
uzzinājām daudz jauna par Iecavu un tās apkārtni, jo ikviena klase dalījās
iegūtajā pieredzē. Interesanti bija izdomāts, ka uz uzstāšanos klases tika
aicinātas, risinot āķīgu uzdevumu saistībā ar klases telpas numuru. Viena no
interesantākajām prezentācijām bija 9.c klasei, jo bija jūtams klases kopīgais
gars, skatoties viņu video, bet arī visas pārējās klases bija centušās.
Mūsu, 9.a klases, uzdevums bija noskaidrot cik Iecavā ir veikalu, kur tie
atrodas, ko tajos var iegādāties un kā var tajos norēķināties. Pavisam mēs kopā
saskaitījām 33 veikalus, ieskaitot gan lielveikalus, gan privātos veikalus, gan
tirgus būdiņas. Mēs bijām diezgan pārsteigti, ka ciematā ir tik daudz veikalu un
pat ir veikals ar vienu un to pašu nosaukumu un vēl uz tās pašas ielas („Lats” –
Baldomes ielā). Sociālo zinību nedēļa bija diezgan interesanta un jautra, ar
piedzīvojumiem.
Sandra Kumakova, 9.a

Sociālo zinību nedēļa arī sākumskolā

No 2.līdz 6.martam skolā
risinājās
Sociālo
zinību
nedēļa. Klasēm bija dots
uzdevums iepazīt kādu
Iecavas iestādi. 6.a klases
īpašais
uzdevums
bija
uzzināt
informāciju par
banku
pakalpojumiem
Iecavā. Notika saruna ar 5.c
klasi, kurā 6.a uzdeva
jautājumus par 5.c klases
skolēniem par visu, kas
saistīts ar pastu, bet 6.a
klasei bija jāatbild uz 5.c
jautājumiem
par
savas
klases tēmu. Nedēļas nogalē
klases prezentēja nedēļas
darba rezultātus.
Anna Kalniņa, Simona
Haritonova un Gvido
Montrims

5.c klases skolēni stāsta par pastu

Skolas avīze izsludina konkursa aktivitātes aprīļa avīzes numura avīzes numura sagatavošanai.
JEBKURAM mūsu skolā!!!
Viss par un ar jokiem! Zīmējam karikatūras! Atceramies jocīgus atgadījumus! Atceramies
pieklājīgas anekdotes. Smieklīgas frāzes. Smieklīgas fotogrāfijas. Smieklīgs atjautības
uzdevums?
Varbūt tev ir vēl kāda ideja? NODERĒS! Stiep šurp – uz avīzi!
Kad? Jo ātrāk, jo labāk, bet ne vēlāk par 10.aprīli!
P.S. Vari arī iesūtīt e-pastā inga.cipena@inbox.lv
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Līdz brīvdienām katru dienu, ieejot klasē,
vērojām pārmaiņas. Izrādās, „čaklākas” par
iesētajiem augiem, bija dažas nezāļu sēklas, kas
izdīga pirmās.
„Augu dienasgrāmatā” veicam pirmos
ierakstus. Izmantosim iespēju savā starpā sazināties
ar
citiem
konkursa
dalībniekiem
www.draugiem.lv/darznica
Lai mums visiem izdodas, lai augi un
zināšanas pat tiem aug ar katru dienu!
3.a klases audzinātāja Dz. Pavāre

Komplekts saņemts, projekts sākas!
Konkursu „Dārznīca” organizē Latvijas
Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Zemkopības
ministriju un Eiropas Savienības atbalstu. Projekta
mērķis ir motivēt skolēnus padziļināti interesēties par
dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi
cilvēka dzīvē, kā arī katra indivīda lomu tās
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Pieteicāmies projektam arī iepriekšējos divus
gadus, bet neiekļuvām laimīgo 1000 dalībnieku
skaitā. Šogad mums paveicās- laicīgi pieteicāmies
projektā „Dārznīca” un 3. martā esam saņēmām
komplektu, kurā ir trīs augu – pīlādža, ciedru priedes
un piparmētru – sēklas. Ir arī viss nepieciešamais
audzēšanai – augsne, podiņi, mēslojums un „Augu
dienasgrāmata”. Tajā ierakstīsim veiktās darbības,
mūsu novērojumus un secinājumus par stādu dzīvi
projekta laikā.

Iepazīstamies ar sūtījuma saturu.

Artis sagatavo augsni sējai.

Artis sēj parasto pīlādzi.

Madara stāda piparmētras.

Augi augs uz 3.a klases palodzes

Ramona stāda ciedru priedi.

Pirmie dīgsti.
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XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku deju
lielkoncerta "Līdz varavīksnei
tikt"

tautas

deju

kolektīvu

atlases skatē 15.martā skolas
deju kolektīvs Ineses Jirgenas
vadībā

ieguvis

1.pakāpes

diplomu (42,3 punkti).

Apsveicam!

6.c klases meitenes Dita Laura Cinate, Agnese Jurgina un Amanda
Jakobi, kā arī 9.c klases skolēns Matīss Skangalis uzdrošinājās
demonstrēt savas prasmes un iemaņas kultūras nama organizētajā
„Popielā”. Meitenes, skolotājas Ievas Plēsumas vadībā, apguva deju
soļus un vārdus dziesmai „Gummy bear”, bet Matīss Skangalis
patstāvīgi apguva kustības un vārdus dziesmai „Rīga hauta”, kā
rezultātā meitenēm – trešā vieta, bet Matīsam – ceturtā. Prieks, ka
mūsu skolēni ir tik atraktīvi un darboties griboši!
Sk.Ieva Plēsuma

Pavasara brīvdienās sākumskolas skolotājas piedalījās
izglītības līderu forumā „Iespēju tilts” Valmierā. Katru
gadu pasākumam izvirzīta viena vadošā tēma, kam
veltītas diskusijas, pieredzes darbnīcās piedāvāti reāli
risinājumi, ko skolotājiem no visas Latvijas likt lietā,
atgriežoties savās mācību klasēs.
Kā radīt rītdienas skolu šodien?
Kādu
Latvijas
ekonomikas
nākotni rada mūsu izglītības
sistēma?
Kāda ir globālā izpratne par
pārmaiņām izglītībā?
Kāda ir skolēnu motivējoša
mācību vide, un kā tā var sekmēt
jaunu zināšanu apguvi? – Tie bija
jautājumi, ar kuriem dalījās
pieredzē dažādu organizāciju,
asociāciju, firmu un vadošie
profesionāļi Latvijā un pasaulē.
Kāda ir Latvijas esošā situācija,
un kādi ir Latvijas skolēnu un

skolotāju digitālās pratības attīstības iespējamie
scenāriji – mācību saturā, mācību metodēs, skolotāju
profesionālajā pilnveidē un tehniskajās iespējās?
Diskutējām un uzklausījām arī Lielbritānijas pieredzi,
kur šie jautājumi jau ir nonākuši nākamajos attīstības
posmos.
Sk.Inese Jirgena
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21. februārī mēs, 6. c klase, projektu nedēļas ietvaros
devāmies uz Nacionālo teātri, kur skatījāmies izrādi
„Sarkangalvīte un vilks”, jo mūsu projekta tēma skan -„Rīgas
teātri”.
Visiem tas bija liels
piedzīvojums, jo Dailes teātri
jau bijām apmeklējuši, bet šajā
teātrī bijām pirmo reizi. Pēc
visu domām, Nacionālais
teātris ir daudz skaistāks,
krāšņāks un piesātinātāks ar
vēstures elpu nekā Dailes
teātris. Arī izrāde bija ļoti
saistoša,
spraigiem
notikumiem pilna, kas gan
nedaudz atšķīrās no brāļu
Grimmu
pasakas
par
Sarkangalvīti un vilku. Arī
dekorācijas bija neparastas,
bet mednieka skaļais šāviens
trūkties
lika
ikvienam
skatītājam.
Nākošajā dienā rakstījām recenziju par šo izrādi, pētījām,
kādi aktieri spēlēja šajā izrādē un kas bija režisors.
Aicinām visus apmeklēt teātra izrādes, jo tas ir ļoti vērtīgi
ikkatra personības pilnveidē!
6.c klase

Mēs ar klasi sestdien 21.februārī bijām uz
teātra izrādi "Sarkangalvīte un Vilks".
Izrāde ilga 1.50 un mēs sēdējām labās
vietās. Izrādei bija divi cēlieni. Pēc pirmā
cēliena mēs ar draugiem (klasesbiedriem)
aizgājām paskatīties vai var kaut ko

nopirkt. Nopirkt varēja, bet cenas bija
dārgas. Otrā cēliena beigās mednieks
izšāva tukšu patronu un tas bija jautri.
Atpakaļ ar skolotāju Jāni un Kristapu
braucām ar mašīnu un klausījāmies
mūziku.
Normunds Jurēvics, 6.c

Turpinot erudītu konkursa „Gudrs, vēl gudrāks” izziņas tēmu, arī mēneša mīklā iekļauti atminējumi, kas saistīti ar
dažādu mācību priekšmetu tēmām. Par mīklu iespējams nopelnīt maksimālo punktu skaitu skolas avīzes konkursā.

HORIZONTĀLI:
1. ĶĪMIJA. Melnais zelts.
2. KRIEVU VAL. Krievu rakstnieka uzvārds, grāmata Bērnu
žūrijā 2014.
4. ĢEOGRĀFIJA. Saules sistēmas trešā planēta
8. LATV.VAL. Lokāmos lietvārdus iedala sešās______
11. FIZIKA. Gāzveida apvalks apkārt zemei
12. INFORMĀTIKA. Izvadierīce, bez kuras nav iespējams
redzēt datorā veicamās darbības
13. MŪZIKA. Grafiska zīme mūzikas pierakstīšanai
14. BIOLOĢIJA. Organisma neuzņēmība pret slimībām
16. SOC.ZINĪBAS. Kā var atrisināt dažādas problēmas?
17. DABASZINĪBAS. Augs, kas aug mežā. Īpaša nozīme
Jāņos
19. SOC.ZINĪBAS. Vērtīgākā īpašība
20. VIZ.māksla (mūzika). Vienādu vai līdzīgu elementu
vairākkārtēja atkārtošanās noteiktos intervālos.

21. INFORMĀTIKA. Ierīce attēlu ievadīšanai datorā
22. KRIEVU VAL. Ļoti slavens krievu dzejnieks, kura vārdā
nosaukta iela Iecavā
23. ANGĻU VAL. Kas angļu gramatikā ir a, an un the?
27. SOC.ZINĪBAS. Bez kā nevar iztikt visu dzīvi?
28. LATV.VAL. Noliegums.
27. SOC.ZINĪBAS. Bez kā nevar iztikt visu dzīvi?
29. LITERATŪRA. Rakstniece, kurai šogad 150.jubileja
30. SOC.ZINĪBAS. Ko nevar nopirkt par naudu?
31. LITERATŪRA. Rakstnieks, kura vārdā nosaukta iela
Iecavā
32. MŪZIKA. Pasaulē visslavenākais ērģeļmūzikas
komponists
33. MĀJTURĪBA. Auduma izgatavošana uz stellēm
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VERTIKĀLI:
1. MATEMĀTIKA. Ko matemātiskās izteiksmēs apzīmē
ar burtu (a,b,c,x u.c)?
3. LITERATŪRA. Edvarda Virzas slavenākais darbs
5. SPORTS. Sporta veids, kas no atlēta prasa spēju ātri
skriet un lekt
6. DABASZINĪBAS. Mājdzīvnieks
7. VIZUĀLĀ māksla. Māksliniecisko formu veidojošais
faktors, kas nodrošina mākslas darba veselumu, visu tā
komponentu vienotību.
9. LATV.VAL. Vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas
būtnes, parādības, procesus.

10. INFORMĀTIKA. Mazākā informācijas mērvienība
15. MĀJTURĪBA.Priekšmets koka detaļu savienošanai
18. LATV.VAL. Atbild uz kautājumu kam?
19. SPORTS. Vieglatlētikas disciplīna, kura ilgst divas
dienas un to izpilda tikai vīrieši
24. MŪZIKA. Stīgu instruments
25. DABASZINĪBAS. Mājputns
26. MĀJTURĪBA (dabaszinības). No kādiem miltiem cep
baltmaizi?
29. MATEMĀTIKA. Ģeometriska figūra bez stūriem

7

Iecavas internātpamatskola Lasīšanas
veicināšanas programmā piedalās jau
sesto gadu. Ar katru gadu dalībnieku
skaits pieaug. Šogad grāmatu pasaule
saistīja 53 žūrijas ekspertus - tai skaitā
10 pieaugušos.
9.c klases skolnieka Matīsa vecmāmiņa Biruta
Skangale kā žūrijas eksperte piedalās jau otro gadu, 4.
a klases skolnieki Teodors lasīšanā iesaistīja tēti – Juri
Voitkēviču, bet Alvis mammu- Mairitu Bringuli.
Pieaugušo žūrijas ekspertu grupā bija arī skolotāji –
Sarmīte Ignatjeva, Ruķere Veronika, Dzintra Pavāre,
Kristīne Zabarovska, Ieva Plēsuma, Dale Oškalne,
Ligita Putniņa.
Uz noslēguma pasākumu Lielajiem lasīšanas svētkiem
Ķīpsalā 28. februārī tika aicināts 4. a klases skolēna
Teodora tētis Juris Voitkēvičs, lai saņemtu Tēvu
akcijas uzvarētāja pateicību un balvu - Bērnu zinātnes
centra Z(in)oo ģimenes abonementu. Klātienē svētkus
apmeklēja un vēroja arī Teodors ( saņemot
organizatoru sarūpētās balvas) un skolas bibliotekāre.
Svētki pulcēja ļoti kuplu dalībnieku skaitu no visiem
Latvijas novadiem. Svētku dalībnieki ar nepacietību
gaidīja, kad tiks paziņotas grāmatas – uzvarētājas, lai
varētu salīdzināt ar savu izdarīto izvēli. 2742 balsis
saņēma grāmata „Runcis Puncis” (5+ grupā 1. vieta),
E. Uspenskis „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”-1856
balsis (9+ grupā 1. vieta),M. Dimsone Rozā kvarca
brālība- 685 balsis(11+ grupā 1. vieta), R.Rigss „Miss
Peregrīnes nams brīnumbērniem” -673 balsis (15+
grupā 1. vieta), Vecāku žūrijas
grāmata -laureāte – M. Zālīte
„Pieci
pirksti”.(1309
balsis)
Svētku noskaņu krāsaināku vērš
organizatoru sarūpētais koncerts
un kopā darbošanās.
Lasīšanas programmas koordinatore skolā
bibliotekāre Dz. Kraukle

23.marta rītā Iecavā bija iespēja aplūkot ASV
militāro tehniku, kas ieradusies mūsu valstī miera
sardzē. Daļa tanku un bruņumašīnu bija apskatāmi
pie Iecavas vidusskolas, kurp bija devušies arī daudzi
no mūsu skolas skolēniem un skolotājiem.
Draudzīgie ASV karavīri, tostarp sievietes, bija ļoti
draudzīgi un labprāt fotografējās kopā ar skolēniem.
Bērniem bija iespēja aplūkot tankus no iekšpuses,
gan uzkāpt tiem uz jumta, ko visi arī aizrautīgi darīja.

VAI BIJI VĒRĪGS?
Skolēnu brīvlaikā bija novērojamas divas retas un interesantas dabas parādības.
Naktī uz trešdienu Latvijas debesis izgaismoja sen neredzēta krāšņuma
Attēlos: Saules aptumsuma norise
ziemeļblāzma, kuru varēja redzēt ikviens, kurš šajā laikā nebija devies gulēt.
Saules aptumsuma skats Iecavā 20.martā.
Ziemeļblāzma ir mainīga parādība - parasti tā parādās tikai brīžiem, debesis var
iekrāsoties dažādās krāsās mainīgā intensitātē.
Savukārt, piektdien, 20.martā ap 12.00 debesīs bija novērojams saules aptumsums.
Saules aptumsums ir Saules, Zemes un Mēness stāvoklis, kad Mēness nostājas
starp Sauli un Zemi, tādā veidā pilnībā vai daļēji aptumšojot Zemes virsmu.
Parādība bija labi novērojama arī tepat, Iecavā, kur starp mākoņiem ļoti labi varēja
saskatīt saules ripas daļu, kas aptumsuma laikā vairāk atgādināja mēnesi.
Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola. Galvenā redaktore: Inga Čipena
Redkolēģija: S.Kumakova, N.Pulle, K.Ļemešenoks.
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