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Pasaule... Tā nav ne laba, ne
slikta.
Pasaule ir tas, ko mēs redzam,
tas, ko mēs darām, tas, ko mēs
RADAM.
Dažreiz pasaulē notiek lietas, kas
mūs satrauc un biedē. Dažreiz tā
ir dusmīga, drūma un draudīga.
Līst pelēks lietus, ir tumšs, ziņu
kanālos izskan biedējoši jaunumi...
Šis ir gada tumšākais laiks. Bet –
tumsu uzveikt ir viegli! Pietiek ar
vienu sīksīkāko gaismas stariņu un
tumsa vairs nav nekāda tumsa!

Šogad sākumskolā viens no galvenajiem uzdevumiem ir stiprināt
patriotismu un iesaistīt skolēnus latviešu gadskārtu ieražu izzināšanā.
Novembra mēnesis skolēniem bija darbīgs un radošs. Sākām ar
klašu rotāšanu, galvenajā lomā turot Mārtiņgaili. Gaiļi tika veidoti no
dažādiem materiāliem.
Jautrākais mēneša pasākums bija Mārtiņdienas tirgus. Jāteic gan,
ka šis nebija no lētākajiem tirgiem...
Gūt īstas patriotisma sajūtas Lāčplēša dienā devāmies uz
11.novembra krastmalu, kur nolikām savu svecīti kritušo piemiņai. Pie
svecīšu sienas satikām arī Valsts prezidentu.
Tēvzemes nedēļas laikā klasēs veidojām kolāžas – Mana Latvija.
Sk.Inese Jirgena

Paņem smaida lukturi, iededz
prieka sveci, atrodi sauli pats sevī!
Parunā ar mammu, tēti, draugu...
Pagatavo siltu tēju, pasniedz to
kādam tev svarīgam cilvēkam.
Pasaule nav ne laba, ne slikta. Tā
ir tāda, kādu mēs to redzam un
veidojam.

Mārtiņdienas tirgus

Izdari labu. Kādam nepazīstamam
cilvēkam, kādam savējam... Un
varbūt kādam, ar kuru esi
sastrīdējies.

Kā ik gadu, 10.novembrī skolā darbojās Mārtiņdienas gadatirgus, kur
gan tirgotāji, gan pircēji pulcējās bagātīgā skaitā. Tirgū varēja iegādāties
visdažādākos darinājumus, rokdarbus, rotaļlietas un konfektes, bet
vislielāko piekrišanu izpelnījušies mājās gatavoti našķi – mafini,
cepumiņi, maizītes un citi gardumi.

Pacenties būt labs. Un notici,
ka pēc tam jutīsies gaišāk. Kā
mazs gaismas stars, kas izkliedē
tumsu. Uz neatgriešanos!

Sk.Inga

Gadatirgus ietvaros Skolēnu Domes pārstāvji Samanta, Elisa un Laura
organizēja loteriju, kur balvas izlozēja 2.c Kristiana un Valērija, 6.c
Kristaps, Anda un Emīls, 5.c Kristaps, skolotājas Renāte un Linda un
dežurante Alda.
Sk.Ligita Putniņa
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11.novembrī, Lāčplēša dienā skolā notika STIPRO skrējiens. Tika pārvarētas ievērojamas fiziskas grūtības,
veicot skrējienu ar smagumu, lēcienus pār šķēršļiem, granātas mešanu mērķī, meitenes nešanu un skriešanu
ar smagu autoriepu.
Skrējienā piedalījās 41 zēns,
2 meitenes un 1 skolotājs.
1.vieta – Spodris, 9.c
2.vieta – Andžejs, 7.c
3.vieta – Kaspars, 8.c
4.vieta – Arkādijs, 8.a
5.vieta – Edijs, 8.c
Malači, puiši!
Es skrējiena laikā ļoti piekusu, jo distance nebija viegla.
Vispirms bija jānes pildbumbas pāri riepām, tad jāmet
„granāta” riepā. Kad trāpīja divas, tad bija jānes kāda
no klases meitenēm. Mūsu klases zēni nesa Lāsmu. Kad
bija nonests gabaliņš, bija jānes riepa ap vidukli.
Emīls Ķikuts, 6.c

Man stipro skrējienā visvairāk nepatika nest manas
klases meiteni, jo viņa mani visu laiku rāva uz aizmuguri.
Es gandrīz nokritu, bet paspēju atbrīvot viņu! Man vēl
nepatika nekārtības skrējiena kārtībā. Tomēr kopumā
man patika stipro skrējiens un būtu labi, ja stipro
skrējiens notiktu katru gadu!
Edgars Ivanovs, 6.c

DZIMŠANAS DIENA MŪSU LATVIJAI
Uz svinīgo Latvijas neatkarības pasludināšanas
gadadienas pasākumu skaisti izrotātajā zālē
17.novembrī pulcējās skolotāji un skolēni. Sarīkojums
tika atklāts ar 3.c klases skolēnu tautas dziesmu
skandējumu. Svinīgo pasākumu kuplināja Iecavas
vidusskolas 5.-9.klašu koris skolotājas Militas Pīlādzes
vadībā, kuram, dziedot Mārtiņa Brauna “Saule,
pērkons, Daugava”, pievienojās mūsu skolas kora
dalībnieki. Noslēgumā atzinības rakstus saņēma
skolēni un skolotāji par centību, pozitīvu aktivitāti un
labiem panākumiem dažādās jomās.
Sintija Vieļecka, 6.a

Komandas pārstāv skolu
Patriotu nedēļas noslēgumā četras mūsu skolas
komandas – “Ļaudis” (6.c), “Filozofi” (7.c),
“Bruņinieki” (8.ac) un “Strēlnieki” (9.c) - piedalījās
Novada orientēšanās sacensībās vēsturē, ģeogrāfijā un
sociālajās zinībās, kuras 19.novembrī norisinājās
Dzimtmisas pamatskolā.

Konkursa uzdevumi ietvēra ne tikai zināšanas mācību
priekšmetos, bet rosināja arī izpausties aktīvi un
sportiski. Vislielākās grūtības negaidīti sagādāja
muzikālie uzdevumi, bet viens no interesantākajiem
pārbaudījumiem jauniešiem šķita septītais, kur bija
jāpierāda savas spējas ātri “iznest ievainotos no kara
lauka”.
Sk.Sandra Sūna
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22.oktobrī skolā tika atzīmēta Dainu tēva Krišjāņa
Barona 180 dzimšanas diena. 1.-9.klašu skolēni tika
aicināti sagatavot četras skandējamas un vienu
dziedamu tautasdziesmu gan par darbu, gan par
tēvzemi, gan par karu, gan ģimeni, gan par

Man ļoti patika Krišjānim Baronam veltītais pasākums,
jo katra klase bija iemācījusies nodziedāt vienu tautas
dziesmu, bet priekšnesuma laikā pievienojās arī skatītāji.
Latviešiem ir tik daudz skaistu tautas dziesmu!
Vakarā pēc pasākuma bija lieliska ballīte. Labs iesākums
rudens brīvdienām!
Edgars Ivanovs, 6.c

dažādiem latviešu amatiem, kā arī kopīgi dziedamas
tautasdziesmas „Mazs bij tēva novadiņis” un „Bēdu,
manu lielu bēdu”.
Pasākumu

kuplināja

2.-3.

klašu

dejotāji.

Priekšnesumus palīdzēja sagatavot latviešu valodas
un literatūras skolotāji, bibliotekāre, skolotāja
L.Putniņa. Par priekšnesumu sagatavošanu un
uzstāsānos katras klases skolēni saņēma konfekšu
balvas.
Sk.Dale Oškalne

2015. gada 1.septembrī 5.c klases draudzīgais
klases kolektīvs atkal satikās, tikai vecāko klašu
grupā. Sākotnēji viss šķita jauns un neiepazīts klases audzinātāji, telpas, mācību priekšmeti.

stundas bija neparastas, jo skolotāja aicināja uz
fantāzijas stundu. Šajā stundā vajadzēja iejusties
dažādu autora tēlu lomās un lasīt viņu
teicienus.Vēl interesantāk veicās zīmēšanas laikā,
jo skolotāja zīmēja kopā ar mums, guļot uz grīdas.
Oktobra mēnesī svinējām K.Baronam jubileju.
Katrs mācījās tautasdziesmu un dziesmu par
darbu. Ļoti labi veicās, jo balvā saņēmām
konfektes.
Klasē kopā interesanti pavadījām un sagaidījān
Latvijas svētkus. Audzinātāji – Dale Oškalne un
Krists Kozlovs - pastāstīja dažādus vēsturiskus
notikumus, bet mums bija jāpasaka laika periods,
kad šie notikumi ir notikuši. Latviešu valodas
stundā rakstījām aprakstu, kā svētki tiek svinēti
mūsu ģimenēs.
Regulāri
esam
piedalījušies
visos
skolas
pasākumos un guvuši labus rezultātus. Gan
mācību, gan uzvedības konkursā ir 1.vieta. Par
visu priecājamies no sirds.
Ar nepacietību gaidām Adventu un Ziemassvētkus.
Gatavojam klases rotājumus, dziesmas, rotaļas,
spēles, apsveikumus.
Klases vakarā pie mums apsolījās ierasties mazais
rūķis. Nezinām tikai, ko īpašu viņš mums dāvinās?

Pirmais “pārbaudījums” bija klāt jau 22.
septembrī- skolas Raiņa dienā. Latviešu valodas

5.c klases skolēni
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Lūk, kā Latvijas dzimšanas dienu savās mājās,
savā ģimenē svin 3.c klases skolēniEndija-Mēs uzklājam svētku galdu. Pie mums
atbrauc ciemiņi. Mēs klausāmies dziesmas un
dejojam. Mēs šaujam salūtu un priecājamies.
Brenda-

Mēs

uzcepam

kūku

Latvijas

dzimšanas dienā. Dažreiz rotājam māju ar
sarkanbaltsarkaniem rotājumiem. Vakarā mēs
braucam uz Rīgu, ejam pie Brīvības pieminekļa
un Daugavas krastmalā vērojam svētku salūtu.
Aleks- Latvijas dzimšanas dienā mēs pie mājas
izkarinām karogu. Mēs izcepam cepumus un
keksu. No papīra izgatavojam karodziņus.
Samanta- Es apsveicu savus radus un ģimenes
locekļus valsts svētkos. Mēs visa ģimene
klausāmies

latviešu

dziesmas.

Vakarā

iededzinām mājās skaistu sveci. Es rakstu
vēlējumus Latvijai.
Neo- Latvijas dzimšanas dienā mēs ar mammu
braucam uz Rīgu, ciemojamies pie mana
brālēna, priecājamies un skatāmies svētku
salūtu. Es zīmēju Latvijas karodziņu.
Keita- Mēs svētkos braucam uz Rīgu skatīties
salūtu. Rīgā mēs paēdam svētku vakariņas. Mēs
iededzinām sveci. Es apsveicu savu ģimeni
svētkos. Es ļoti mīlu Latviju!

6.a klase:
Es šo brīvdienu pavadīju mājās, skatījāmies salūtu
pa televizoru. Nekur nebraucām, jo bija lietus.
Sintija
Skatījāmies pa televizoru, kā šauj salūtu, tas bija
ļoti krāsains. Tur bija arī lāpu gājiens. Linards.
Par godu Latvijas dzimšanas dienai mēs mājās
nopirkām torti. Vakaru pavadījām mājās,
skatījāmies salūtu pa TV. Jānis
18. novembrī biju mājās. Mēs skatījāmies salūtu
pa televizoru. Mēs nelikām pie mājas karogu, jo
mums karoga nav. Mēs ēdām kūku. Sanija
Mēs tikai izlikām karogu. Dāvis
Kopā ar Latvijas dzimšanas dienu mēs svinējām
arī tēta dzimšanas dienu. Dienu pavadījām mājās,
svinējām līdz 18:00 . Nadežda.
Es Latvijas Valsts svētkus svinēju mājās. Mēs
skatījāmies salūtu pa televizoru, negrasījāmies
braukt uz Rīgu, jo bija lietus. Vispār salūts bija
smuks un krāsains. Rivgards.
Mēs jau no rīta iededzām svecītes. Izlikām karogu
uz mājas stūra. Vakarā bijām Rīgā uz lāpu gājienu.
Tad stāvējām krastmalā skatījāmies salūtu. Pašā
vakarā braucām mājās un mielojāmies ar torti
"Cielaviņa" Sandis.
Attēlos: 3.a klases
klases noformējums
un radošie darbi,
sagaidot Latvijas
svētkus.

8.c klase:
Lea: 18.novembrī braucam skatīties svētku
salūtu.
Aleksandra: Iededzam sveci un padomājam
par Latvijas neatkarības aizstāvjiem.
Santa: Tēta mājās šos svētkus svinam,
sapulcējoties kopīgām svētku pusdienām.
Laura: Ome cep pīrāgus!
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20.oktobrī skolā viesojās leļļu teātris, sirsnīgi iepriecinot
sākumskolas bērnus.

Sagaidot rudens brīvdienas,
skolēniem bija iespēja
izpriecāties kārtīgā ballītē.

9.c klase piedalās konkursā “Kas
notiek?”. To TV tiešraidē vada grupas
“Olas” dalībnieki.

Skolēnu brīvdienās skolotāji dodas pieredzes braucienā uz Rīgu, kur
apmeklē Latvijas Nacionālo bibliotēku, Spīķerus, Geto muzeju un
atpakaļceļā uzkāpj kalnā Baldonē. Attēlā: LNB apmeklējums

23.oktobrī ierodas Zviedrijas draugi ar sarūpēto kravu Iecavas novada iestādēm. Arī mūsu skolai.

Redzi
problēmu?

3.a klase Rīgā pie Brīvības pieminekļa
un svecīšu sienas Lāčplēša dienā

1969.gads:
Izskaidro, kāpēc
tev ir sliktas
atzīmes?

Šodien:
Izskaidro, kāpēc
viņam ir sliktas
atzīmes!
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13.oktobrī 9.a klase devās ekskursijā uz Lietuvu, pa
ceļam iegriežoties Jelgavā, kur apskatīja Pasta salu
un Lielupes promenādi. Salai ir deviņi hektāri plaša
teritorija un tā tagad varēs kļūt par daudzfunkcionālu
atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu
pilsētā, kur notiks arī Starptautiskie ledus un smilšu
skulptūru festivāli. Pastaigu promenāde ir kļuvusi par
jelgavnieku iecienītu atpūtas vietu. Šeit ierīkota
pilsētas oficiālā pludmale, bērnu spēļu laukums,
velosipēdu novietnes. Promenādes galā uzstādīta
Kārļa Īles skulptūra "Sirdsputns".

Visbeidzot, Lietuva!
Šauļos apmeklējām Kaķu muzeju, kura ekspozīcijā ir
virs desmit tūkstošu kaķu no visas pasaules. Kaķi
iekārtojušies pašās neparastākajās vietās - krāsainās
vitrāžās, kāpņu margu ornamentos, uz gaismekļiem,
krēsliem. Kur tikai paskatīsieties, visur tikai kaķi:
suvenīros, atklātnēs, uz traukiem, pastmarkās,
grāmatās, dzejoļos, fotogrāfijās, slavenu mākslinieku
darbos, tautas dailes darbos. Kaķenītes un kaķēni
radīti no porcelāna, kristāla, dzintara, keramikas.

Vēlāk devāmies uz Divriteņu muzeju, kurš
iepazīstina ar šī transporta līdzekļa atrašanās vēsturi
un attīstību. Interesants šķita pirms 100 gadiem no
dzelzs nokalts bērnu trīsritenis. Muzejā iespējams ne

tikai apskatīt ekspozīciju, bet arī pavizināties ar
velomobīli. Muzejs dibināts 1980. g.
12 km atceļā no Šauļiem apskatījām Krusta kalnu
un Franciskāņu klosteri. Lielais Krusta kalns – tā ir
vieta katra cilvēka lūguma, cerībai un sirdsmieram.
Krusta kalns ir 8-10 metrus augsts un 40 - 50 metrus
plats. Šeit ir redzami krusti un krustiņi no vairākām
pasaules vietām – gan tūristu atvesti, rokām veidoti,
gan kādam par godu novietoti, jo pilnīgi visiem ir
iespēja šeit atstāt savu krustiņu. Tādējādi uz kalna ir
jūtama mierpilna enerģija, ko izstaro vairāk kā 55
tūkstoši Krusta kalnā un tā apkārtnē novietotie
krusti.
Viduslaikos Krusta kalna vietā esot bijusi zemgaļu
pils, kas bijusi veidota no koka, bet krustneši to
nodedzinājuši. Laikam ejot daudzas naidīgi
noskaņotas organizācijas ir centušās iznīcināt Krusta
kalnu, tomēr ticīgu cilvēku vārdā Krusta kalns
turpina pastāvēt līdz pat mūsdienām. Lielākais
notikums kalna vēsturē ir Romas pāvesta Jāņa Pāvila
II apmeklējums 1993. gadā.

Apmēram 300 metrus aiz Krustu kalna paceļas
franciskāņu klosteris. Sarkano ķieģeļu būve ir
iesvētīta 2000. gadā, bet uzbūvēt šo klosteri
pamudināja
pāvests,
viesodamies
Vernas
franciskāņu klosterī Itālijā. Klostera projekta
izstrādē piedalījās itāļu un lietuviešu arhitekti, un
pāvests tam devis savu svētību 1997. gadā. Klosteri
ir iespējams apmeklēt, ekskursijas tajā vada mūki.
Ekskursija parasti sākas lūgšanu zālē, pa kuras logu
labi pārredzams Krustu kalns. Klostera pagalma vidū
paceļas Svētā Franciska skulptūra.
9.a klases skolēni un sk.Daiga Baha
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