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Tas ir laiks, kad vajag pārdomāt. Jūs
teiksiet – nav laika – dāvanas jāgādā,
pasākumi jāorganizē, svētki nāk, gads
beidzas, nauda mainās un vēl, un vēl…

ADVENTE. Cerību laiks

Tas ir laiks, kad VAJAG pārdomāt!
Adventes laiks. Tas ir laiks, kad tiekam
aicināti sakārtot savas domas, nolikt katru
no tām savā īpašajā plauktiņā. Tāpat kā
tad, kad mēs, rudenim pienākot, vasaras
sandales ieliekam tālākā plauktā, bet
zābakus novietojam pa ķērienam.
Lielo steigu neatliec uz pēdējo brīdi. Plāno
savu darāmo laikus – kam uzzīmēt
apsveikumu, kam noadīt šalli, kam izcept
piparkūku, bet kam vislabākā dāvana būs
tava labā liecība…
Atliec šobrīd nesvarīgo. Vai to tālo, svešo
draugu tur, internetā, svarīgāk apsveikt kā
savu māsu, mammu vai vectētiņu? Dari to,
kas šobrīd svarīgs! Izbaudi šo mirkli, kamēr
tas ir! Re, šodien sniegs! Dodies uz
slidkalniņu vai kāp uz slēpēm! Rīt tas būs
nokusis, par vēlu… Sakārto savas atzīmes,
tūlīt pirmais semestris būs beidzies. Pēc
tam būs par vēlu!
Tas ir laiks, kas katru gadu tiek dots, lai
sakārtotu sevi brīnuma atrašanai. Brīnums
– tu varbūt smiesies – tas ir gan! Katra
īpašais brīnums slēpjas sevī pašā. Tu vari
tūkstošiem darbu izdarīt, bet, ja nebūsi
paveicis svarīgāko – sakārtojis savus
darbus, prātu un domas, brīnums tā arī var
nepienākt. Lai gan – būs jau pienācis, bet tu
nemaz nepamanīsi un tas aizskries garām.
Šis ir tas laiks. Tieši tagad brīnumu gaidām!
Sk.Inga

2.decembrī visi pulcējāmies, lai skolā iedegtu pirmo Adventes
sveci. Skolotāja Iveta Putniņa stāstīja par Jēzus Kristus dzimšanu
un lasīja labās vēstis no Bībeles. Skolēnus uzrunāja direktore, bet
kristīgo dziesmu ansamblis iepriecināja ar dziesmām. Adventes
sveces katru nedēļu iededzina izvirzītie pārstāvji no klasēm,
kuras skolas klašu konkursā šobrīd sevi apliecinājušas vislabāk.
Pirmo sveci bija iespēja iedegt 7.c klases skolniecei Ieva Beķei.
Lai skaistajā noskaņā turpinātu mācību darbu, katra klase
saņēma īpašu dekoru klases rotāšanai, kas papildinās svētku
noformējumu.
Juris Māris Belkovs 6.a
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„Bērnu un jauniešu žūrijas 2013” pasākums šogad
noritēja divas dienas.
28. novembra pēcpusdienā skolas zālē pulcējās 1.-4.
klašu skolēni, skolotāji un uzaicinātie vecāki, lai
kopīgi svinētu svētkus grāmatai. Jau par tradīciju
skolā kļuvuši Lasīšanas svētki, jo piekto gadu tie
pulcina aktīvākos lasītājus, kuri pieteikuši dalību
„Bērnu un Jauniešu žūrijai 2013”. Grāmatas
izlasītas, vērtējuma anketas nosūtītas, klāt pats
patīkamākais – radoša darbošanās uz skatuves.
Atdzimst grāmatu tēli - 1.c un 2.a klases izpildījumā
„Krupītes kurpītes”, ar 1.a klasi kopā ar draugiem
lācēnu un tīģerēnu ceļojam uz skaisto Panamu,
sirsnības un mīlestības apliecinājumus saņemam no
2.c klases lācēna Duglasa, savukārt savus dzīves
noteikumus diktē 3.c klases „Diktators”.
3.a klase uzstājās ar fragmentu no grāmatas
„Punktiņa un Antons”. Atraktīvajā uzvedumā uzstājās visa klase, iesaistot arī vecākus. Vispārējus zāles smieklus izraisīja
4.a klases skolēnu – „Anniņas un Pēterīša” stāstītās anekdotes un 4.c klases Klapatu Penijas un viņas draugu darbošanās.
3.decembra novakarē mūzikas klasē 5.-9. klašu žūrijas dalībnieki prezentēja savu izvēlēto grāmatu. 5.c klases skolēni
devās ceļojumā ar „Šausmu autobusu”, nodziestot gaismai piedzīvojumu pilnais brauciens varēja sākties. Palaidnības un
savu dzīves nostāju demonstrēja palaidnību karalis Jānis no 5.a un 6.c klases, Runcis Maurīcijs (6.a kl.) mūs iepazīstināja
ar savu kaķu ģimeni, fragmentus no grāmatas „Debesu vanags” lasīja 7.a klases meitenes Rebeka un Sintija, par meiteni
Danu un viņas dīvaino nolaupīšanu uzzinājām no 7.c klases stāstījuma, Linda no 8.a klases lasīja fragmentus no grāmatas
„Runāt”, bet par patiesajiem notikumiem 90-tajos gados, kā tos izjuta un izdzīvoja grāmatas „Jelgava -94” galvenais
varonis pastāstīja 8.c klases Bērnu žūrijas dalībnieki - Matīss, Sņežana un Kellija. Noslēgumā dzejoli no I. Gailes grāmatas
„Migla” nolasīja Matīsa vecmāmiņa, skolotāja Sandra izteica dažas ļoti būtiskas atziņas no grāmatas „Pirms es krītu”.
Svētki izskan. Aplausi, pateicības… balva lasītājiem – brauciens janvārī uz naksnīgo Rīgu, lai vērotu, kā tā staro. Starojam
arī mēs visi kopā, jo prieks, ko izraisījusi lasīšana, mudinājis saskatīt apkārt notiekošo savādākām acīm.
Skolas bibliotekāre – Dzintra Kraukle

Lai izzinātu bērnu viedokli par grāmatām, „Bērnu žūriju” un Lasīšanas svētkiem, aptaujājām sākumskolēnus.
Maija Krastiņa, 4.c:
„Bērnu žūrijā” piedalos trīs gadus, vislabāk man
patika grāmata „Diktators”. Man patīk Lasīšanas
svētki, visinteresantākais ir rādīt lugu par grāmatu.
Man patika rādīt Klapatu Peniju, kas ir ķibeļu
magnēts – viņa kā magnēts pievelk ķibeles! Arī
turpmāk vēlos piedalīties, jo lasīt grāmatas ir
interesanti.

sešas grāmatas. Man vislabāk patika „Punktiņa un
Antons”, bet Artim „Kaka un pavasaris”. Man un
manam draugam patika lasīšanas svētki, īpaši 4.a
klase, kad tēloja Pēterīti un Anniņu. Mēs abi
vēlamies piedalīties „Bērnu žūrijā” arī nākamgad, jo
grāmatas ir interesantas.
Melānija Barovska, 2.c klases skolniece, piedalās pirmo
gadu, visas grāmatas bijušas interesantas, īpaši
iepatikusies grāmata „Līze Analīze”, patika arī
Lasīšanas svētki. Secinājums – jāpiedalās nākamgad
atkal!

Edgars Ivanovs, 4.c:
Piedalos trīs gadus, izlasīju visas grāmatas. Vislabāk
man patika „Klapatu Penija”, viņai bija daudz
nelaimes... Man patika lasīšanas svētki.
Visinteresantāk man bija, kad uzstājās 4.a un 4.c, jo
man patika joki un, ka es apgriezu paklāju otrādi. Es
vēlos piedalīties nākamgad arī! Grāmatu lasīšana ir
interesanta, ja ir piedzīvojumi.

Raivo Baltadons, 2.c:
Žūrijā es piedalos divus gadus, vislabāk patika
„Hūberta dzimšanas diena”. Man patika lasīšanas
svētki, patika, kā uzstājās mana klase. Vēlos
piedalīties arī turpmāk, tāpēc, ka man patīk lasīt.
Grāmatas lasīšana ir forša. Es ieteiktu arī citiem
bērniem lasīt grāmatas.

Inese Kalniņa un Artis Rūja, 3.c:
Inese stāsta par sevi un klasesbiedru Arti. Es
piedalos trešo gadu, bet Artis pirmo. Katrs izlasījām
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Tas ir lieliski!
Otrdien, 3.decembrī notika lasīšanas svētki. Katra
klase prezentēja kādu no bērnu žūrijas grāmatām.
Mēs, 7.a klase prezentējām grāmatu „Debesu
vanags”. 5.c klase prezentēja grāmatu „Šausmu
autobuss”. Man patika kā 5.c klase prezentēja šo grāmatu, tas bija forši.
Man patika arī 6.a klases prezentācija, viņiem bija interesanti tērpi un
darbības.
Mēs, „Bērnu žūrijas” dalībnieki, janvārī brauksim apmaksātā
braucienā uz „Staro Rīga”. Tas ir lieliski!

Rebeka Kisiļica
Attēlā:6.a klases skolēnu priekšnesums

Decembra pirmajā nedēļā skolā sarosījās mājturības skolotāji Valija Lukstiņa, Iveta
Putniņa un Uģis Veips, organizējot 5.-9.klašu mājturības nedēļas pasākumus.
Bibliotekā tika iekārtota skolēnu darbu izstāde, kurā bija apskatāmi rokdarbi,
rotaslietas, kokamatniecības izstrādājumi un nogaršojami konditorejas
izstrādājumi.

Mājturības konkursā piedalījās 5.-9. klašu komandas. Katrai komandai bija jāveic
āķīgi uzdevumi dažādos skolas kabinetos, kur mājturības specifika tika sapludināta
ar citos priekšmetos interesanto – bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, mūziku,
sociālajām zinībām u.c.

No skolēnu izmēģinātām receptēm
Baoffee pie – kūka 30 minūtēs
Šo kūkas recepti kulinārijas pulciņa nodarbībās izmēģināt ierosināja 9.c klases skolniece Renāte Dulbe.

Sastāvdaļas:
2 paciņas „Selgas”
cepumu.
1 kārba vārītā
iebiezinātā piena.
1 kg. banānu.
150 g. sviesta
500 g. saldā krējuma
100 g. cukura.
2 ēdamkarotes kakao.

Pagatavošana:
Cepumus kārtīgi sablenderē, pielej izkausētu sviestu un sajauc. Masa sanāk mikla un
drupena.
Ber veidnē (26 cm diametrā) un ar roku vai stampiņu izlīdzina un stingri izlīdzina. Liec
cepeškrāsnī 175 grādos uz 10-15 min. tad atdzesē.
Tikmēr vārīto kondensēto pienu ieliec bļodiņā un samaisi viendabīgā masā, lai vieglāk
pārklāt kūkai.
Saldo krējumu ar cukuru stingri saputo.
Vārīto pienu pārklāj pamatnei, ar lāpstiņu izlīdzini.
Pāri kārto gareniski sagrieztas banānu plāksnītes.
Uzliec putukrējumu. Ar samitrinātu lāpstiņu nolīdzini virsmu, veidojot centru augstāk.
Kūku pārklāj ar kakao, kūkas malas vari apbārstīt ar cepumu drupačām.

DZĪVE SKOLĀ
Kad aiz loga laiks vakaros tumšs un doties ārā vakaros nevar, skolā tiek organizētas interesantas nodarbības.

Savu,
5.a
klasi
puzles
likšanas
sacensībās
pārstāvējām mēs ar
Rustamu
Jasuti.
Sacentāmies ar 5.c
klasi. Man puzles
likšana
padodas,
varu to salikt ātri,
tāpēc arī kļuvu par
šīs
sacensības
uzvarētāju!

3,.4,.5.klases startēja pirmās. Šīs grupas sacensības notika 2013. gada
26.novembrī. Šo klašu grupā piedalījās mazāko klašu skolēni, taču bija arī daži
skolēni no 5. klasēm. No šīs grupas pirmo vietu ieguva Gatis Vedjakins no 5.a
klases. Otro vietu ieguva Edgars Ivanovs no 4.c klases, bet trešo no šīs grupas Teodors-Jānis Voitkevičs.
Startēja arī 6,.7.,8.,9. klašu skolēni. Pirmo vietu no šīs grupas ieguva Mārtiņš
Puiķis no 9.a klases, otro - Mārtiņš Tīsis no 8.c klases, bet trešo vietu - Sandis
Veršinskis - 7.c. Uz finālu tika tikai daži labākie skolēni. Fināls notika 28.novembrī.
No mūsu klases uz finālu tika Aleksandrs Jasutis. Viņš ieguva tikai 14. vietu, taču
tas nekas! Trešo vietu ieguva Mārtiņš Puiķis, bet pirmo - Gatis Vedjakins - viņš
laikam tiešām ir labs dambretes spēlētājs!!!
Dita Laura Cinate 5.c

Simona Haritonova 5.a

5.decembrī skolā tika organizēta vecāku
radošā darbnīca, kuru vadīja skolas vecāku
padomes pārstāve Gunta Matule. Šajā
nodarbībā tika gatavoti konfekšu pušķi.
Piedalījās pieci skolas vecāku padomes
dalībnieki, kuri ļoti priecājās par šādu iespēju piedalīties nodarbībā,
kas nav saistīta ar tiešu mācību procesu. Nākamā nodarbība notiks
janvārī.
Sandra Sūna

Jau trešo nedēļu klusītēm un pacietīgi internāta mūzikas klasē
tiek apgūti ģitāras spēles pamati. Pagājušajā mācību gadā
skolai tika iegādātas trīs ģitāras, divas no kurām savu
skanējumu parādīja pēdējās skolas dienas kopīgajā
pasākumā, kad visus kopīgās dziesmās un rotaļās aicināja
skolotāja Kristīne Zabarovska un skolas darbinieks Aldis
Puzanovs. Šogad muzicētāju pulkam nolēmuši pievienoties arī
skolēni: divus vakarus nedēļā uz mēģinājumiem kopā sanāk
8.c klases meitenes Madara Balode, Karīna Feduļina un Līga
Sniedze, lai vingrinātu pirkstus ne tik vienkāršajā instrumenta
spēlē. Diemžēl instrumentu skaits ir ierobežots, tāpēc šobrīd
jaunus spēlētgribētājus pieņemt vairs nevaram.
Ļoti ceram, ka jau pavasarī varēsim iepriecināt klausītājus ar
kādu kopīgi atskaņotu melodiju.
Kristīne Zabarovska
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Sestdien, 7. decembrī piecas 4.c
klases skolnieces ar skolotājām
Agnesi Veipu un Lindu Kraukli devās
uz „Rīga Plaza”, kur norisinājās
Latvijā pirmā Teātra olimpiāde.
Pirmais uzdevums bija līdz 2 minūtēm
prezentēt savu vizītkarti. Izdevās
lieliski un meitenes braši nobeidza šo
prezentāciju vienbalsīgi skaitot:
"Jautrais piecinieks mēs esam,
Jaunumus no ciema nesam!
Patīk spēlēt, tēlot mums,
Lai tad notiek priekšnesums!"
Otrs uzdevums- parādīt savu
tēlojumu, nelielu izrādīti. Mūsu
gadījumā tā bija "Sniega karaliene."
Trešais uzdevums- kapteiņu cīņas.
Kapteiņiem bija jāiejūtas kādā

priekšmetā, kuru nosauca skatītāji, un
minūtes laikā jāpastāsta šī priekšmeta
izjūtas, dzīve. Jautrā piecinieka
kapteine tika ievēlēta Viktorija
Asejeva. Viņai bija jāiejūtas naudas

maciņa lomā. Viktorija bez
problēmām, tika ar uzdevumu galā,
stāstījums viņai izdevās jautrs,
smieklīgs, kurā kāda blondīne viņu
(maciņu) nozaga dārgā veikalā, un
zagle bļaudama laidusies prom. Un
tomēr apsargi šo blondīni notvēra un
atgādāja maciņu veikalā, kurā to
nopirka meitene vārdā Alise (tā sauca
vienu žūrijas pārstāvi). Savukārt otra
pārstāve bija blondīne. Žūrija
pamanīja, ka Viktorijai ir liels
aktiermākslas talants un novēlēja
neapstāties, bet tēlot un spēlēt arī
turpmāk!
4.c audzinātāja Linda Kraukle

Dalība starptautiskās sporta sacensībās
Man patīk sports. Daudz laika veltu ikdienas
treniņiem, pilnveidojot savu sportisko formu un
sasniegumus. Lai piedalītos starptautiskajās
sacensībās „Baltijskij Oseņ”, kopā ar vēl pieciem
Iecavas vieglatlētiem devāmies uz Krievijas pilsētu
Kaļiņingradu. Sacensībās piedalījās piecu valstu
pārstāvji.
Es startēju 60 metru sprintā un 250 metru sprintā.
Pirmo skrēju 60 metru posmu un 32 konkurentu
sacensībā ierindojos 10.vietā ar rezultātu 7,40.

Diemžēl, 250 metru distances skrējienā tiku
diskvalificēts man nesaprotamu iemeslu dēļ…
Par pilsētas daļu, kurā viesojos, mans priekšstats
neizveidojās pārāk skaists, bet priecēja, ka veikalu
stendos bija redzams un iegādājams plašs Latvijā
ražotu preču klāsts.
Šīs bija manas pirmās tik liela mēroga sacensības
vieglatlētikā. Nākamo reizi došos uz Kauņu
20.decembrī.
Matīss Tīsis 8.c

Svētku koncerts labdarībai
11.decembrī Iecavas vidusskolā notika labdarības koncerts, kurā dalību
ņēma arī mūsu skolas kolektīvi – tautiskās dejas un vokālie ansambļi.
Tautisko deju lielākās grupas dalībnieki piedalījās dejošanā vienlaikus ar
vidusskolas kolektīvu, bet 5.c meiteņu vokālais ansamblis kopā ar skolotāju
Marutu Pitkeviču izpildīja divas dziesmas.
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Eiro ir uzticama valūta
Ekonomikas nestabilitātes brīžos
Latvijas iedzīvotāji steidz mainīt
savu naudu uz eiro, zaudējot daļu
privāto līdzekļu.
Eiro zonas spēcīgākās valstis ir
ieguldījušas un iegulda lielu darbu
un līdzekļus, lai eiro pastāvētu, jo
tas ir tām un visai ES izdevīgs
projekts.
SVARĪGI: apmainīs VISUS latus.
Eiro pāreja NAV naudas reforma.
Visi lati tiks apmainīti - netiks
zaudēts neviens lats!
Naudu Latvijas Bankā varēs
apmainīt vienmēr – arī pēc desmit
un vairāk gadiem. Pārējās bankās - 6
mēnešus bez maksas. Eiro ieviešana
nav salīdzināma ar pāreju uz latiem algas un uzkrājumi nezaudēs savu
vērtību.
Eiro ieviešanas dēļ cenas neaugs
Cenu kontrolei ir sagatavots eiro
ieviešanas likumprojekts. Uz eiro
plānots pāriet pēc Latvijas Bankas
noteiktā kursa – 0,702804 lati par
eiro.

Cenas skaitļos būs lielākas, bet tieši
tikpat reižu skaitļos lielākas būs arī
algas, pensijas, pabalsti u.c.
Nevienā no 5 jaunajām eirozonas
dalībvalstīm nav noticis nozīmīgs
cenu kāpums. Uz eiro pārejas rēķina
cenas neaug vairāk par 0.2-0.3%
t.i. no 10 LVL tie ir 2-3 santīmi.
Igaunijā eiro ieviešanas rezultātā
cenu līmenis palielinājās par 0,3%.
Tas ir nieks salīdzinot ar globālu
naftas vai pārtikas cenu kāpumu, kas
cenām Igaunijā pēc eiro lika kāpt
par 4-5%.
SALĪDZINĀJUMS: mēnesi ilgstošs
lietus vai sausums Krievijas tīrumos,
izraisot pārtikas cenu pieaugumu
pasaules tirgos, rada daudz lielāku
cenu kāpumu, nekā vienotas valūtas
ieviešana.

Eiro nenozīmē identitātes zudumu
Ne vācieši, ne francūži, ne igauņi
nav zaudējuši savu nacionālo
identitāti,
aizstādami
markas,
frankus un kronas ar eiro. Arī
Vatikānā ieviestais eiro nav
mazinājis pundurvalsts identitāti.
Pašreizējā pasaulē izdevīgāk un
drošāk
ir
saimniekot
lielam
reģionam kā Eiropai ar vienu valūtu.
Latvijas eiro rotās tautumeitas
simbols un Latvijas Republikas
ģērbonis. Uz sānu joslas divu eiro
monētai būs Latvijas valsts himnas
pirmā rinda.
Eirozonas valstis viena otru atbalsta,
jo ir cieši saistītas un atkarīgas viena
no otras.
Eirozonas valstis veido fondus, lai
grūtību brīžos var aizdot (uz
procentiem) cita citai līdzekļus
problēmu novēršanai. Eiro –
stabilitāte un drošība krīzes periodā.
Eiro ir viena no divām lielākajām
pasaules valūtām. To lieto arvien
vairāk uzņēmumu un cilvēku, arī
Latvijā. Eiro ir uzticama valūta.
Līdz ar eiro ieviešanu pieaugs
Latvijas ietekme Eiropas Savienībā.
Dati: Latvijas Banka un Valsts Kase

Ir pienācis brīdis, lai atvadītos no
drauga, kas bija
ar mums
Ja dažreiz viņš arī man nebija
blakus, tas bija liels
zaudējums
Jau lidostā pirmais, kas sagaida
mani ir autobuss
sabiedriskais
Par 50 santīmiem mājās es tikšu,
bet tas taču galvenais!
Konduktors saka :"Man žēl, bet
par koferi 50 vēl!"
Paldies latiņam, latiņam, latiņam,
latiņam, lā lala la la la lā

Viss sākās ar lasi, kas šodien man
varbūt vēl kabatā
mētājās
Un stārķis, kas draugos ar sēni un
skudru, par dzīvi šo
bēdājās.
Pat skursteņu slauķim, tam nebija
laika laimi no
jumtiem man nest
Un Pētera baznīcā tagad ir klusi,
jo gaili laiks līdzi
ir vest
Vilciens jau debesīs brauc, vēl
pēdējam iekāpt ir ļauts!
Paldies latiņam...
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Kas esi tu, svešais? No kurienes
nāc? Lūk, tāds ir mans
jautājums
Vai būsi tu kārtīgs un uzticams
draugs un paliksi
vienmēr ar mums?
Kāpēc tik grūti ko jaunu ir sākt,
kad vecais vēl derīgs
mums šķiet?
Kaut zinām, ka gailim un skursteņu
slauķim tur augšā
tik labi iet
Nāc, Milda, man drīz kabatā,
Tur laša vairs nav tik un tā!
Paldies latiņam...

