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Skola – tā ir vesela pasaule.
Skolā var sastapt labo un ļauno. Tur mīt prieks
un skumjas, darbi un nedarbi, veiksmes un …
mazākas veiksmes. Mūsu skolā rit ne tikai
dienas, bet arī naktis. Četras nedēļas naktis un
draugu lokā pavadīti vakari.
Kāda dzīve tev patīk? Vai tā, kurā valda
agresija, vardarbība, naids, krāpšana, nemiers
un pazemojumi? Es gribu cerēt, ka tu labāk
izvēlētos tādu, kurā cieņā ir godīgums,
labestība, miers, kārtība un drošība.
Varbūt tu teiksi – es jau vēlos, lai mana
pasaule ir skaista, bet kāds man to neļauj. Tur
kāds klases biedrs traucē būt labam… Kāds
teiks, ka kāda skolotāja uzdod par daudz
darāmā un es to nevaru (negribu) paveikt.
Kāds, varbūt, vainos vecākus, kuri ikdienas
darba grūtumā nav izpildījuši visas tavas
vēlmes. Citam nepatiks, ka garāmgājējs
pateicis aizrādījumu par sliktu uzvedību uz
ielas.
Mēs esam tik dažādi, bet viens mums visiem ir
kopīgs. Nevienam nepatīk atrast slikto sevī.
Tomēr – tieši ar to jāsāk. Iemācies saskatīt
lietas, kuras tu vari darīt labāk. Labāk
uzvesties, cītīgāk mācīties, vairāk palīdzēt
saviem vecākiem, būt labākam draugam –
neaprunāt, neaizskart, nepazemot, bet
uzklausīt, saprast un atbalstīt.
Sāc ar sevi! Tava pasaule sākas ar tevi. Ja tu
būsi tāds, kādus gribi redzēt citus sev apkārt,
tava pasaule būs skaista. Skolā vai mājās.
Izvēlies to un esi laimīgs tajā, ko vari radīt
pats!
Sk.Inga

Oktobra pirmajā svētdienā mūsu valstī tiek godināti pedagogi,
aicinot svinēt Skolotāju dienu.
Mūsu skolā par skolotāju
sveikšanu domnieki sāka
domāt jau krietni agrāk, bet
pirmssvētku
vakarā
viņi
ieradās skolā, lai savus
sameklētos un sagatavotos
vēlējumus uzrakstītu ne tikai
uz papīra, bet pavisam oriģināli – uz grīdas!
Īpašs prieks ir par to, ka šī gada domnieki ar ļoti lielu atbildības
sajūtu veic sev uzticētos pienākumus.
Pēc godināšanas katra skolotāja kabatā nu atradīsies kastanis kā
laba vēlējuma, veselības un veiksmes nesējs, bet skolēnu izteiktie
apsveikuma vārdi sildīs sirdis visa mācību gada garumā.
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Oktobra mēnesī mūsu skolas skolēni dodas aplūkot un tuvāk iepazīt
dažādus Latvijas apskates objektus, uzņēmumus un ievērojamas vietas.
Iepazīsimies ar skolēnu izteikumiem par redzēto ekskursijās!
Valentīns Vaļeckis, 6.c
Mēs, 6.c klases skolēni, kopā ar 5.a un 5.c klases skolēniem 6. oktobrī
devāmies ekskursijā uz Siguldu, lai iepazītu tās apkārtnes savdabīgākās
un interesantākās vietas.
Tā kā ceļš bija garš, tad jau turpceļā mielojāmies ar gardumiem, kas ir
obligāta ekskursijas sastāvdaļa. Pirmais apskates objekts bija Bobsleja
trase, kuru gan bijām iedomājušies nedaudz savādāku. Apskatījām gan
vecāka, gan jaunāka ražojuma bobsleja kamanas.
Tālāk ceļš veda uz Turaidas pili, kur varējām Siguldas apkārtni vērot no
liela augstuma, jo bija jākāpj pa trepēm augšup. Tā kā pūta liels vējš, tad,
nokāpjot lejā, visiem mums bija mati stāvus gaisā. Tas gan bija smieklīgi!
Tad devāmies uz pazemes ezeriem, kur kājās bija jāvelk speciāli
gumijnieki, lai nesaslapinātos. Bet saslapinājāmies jau tāpat! Bijām arī
Dainu kalnā, par kuru stāstīja sk.Dale, bet sk. Linda deva uzdevumu –
izveidot selfiju kopā ar skulptūru. Izdevās! Pabijām arī Gūtmaņalā, un tad
jau arī ceļš mājup. Aptaujājot savus klases biedrus secināju, ka zēniem
vislabāk patika pazemes ezeri.

Mirdzumu acīs un mirdzumu
dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku
rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus
brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku
blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un
mīlestību
pret pasauli aiz loga…
To visu Jums vēl skolas skolotāji un
skolēni.

11.oktobrī 4. c un 4.a klašu skolēni kopā ar savām skolotājām Gintu un Valentīnu - un Ingusa mammu un Gustava omīti devās mācību
ekskursijā uz Jelgavu.
Lūk, ko par šo ekskursiju stāsta 4.c klases skolēni!
Inguss: „Man ļoti patika
ledus hallē, jo es tur
iemācījos
slidot.
Mēs
slidojām vienu stundu. Es
labprāt gribētu katru dienu
braukt uz ledus halli.”
Mareks: „Mani iepriecināja
tas, ka es iemācījos slidot.
Es nokritu tikai divas
reizes. Mana skolotāja arī slidoja un man patika, kā viņa slido. Gustava
omīte arī slidoja. Vēl mēs bijām Kurzemes hercogu kapenēs. Tur bija
daudzi zārki, lieli un mazi. Man tas ļoti patika.”
Paldies skolas saimniecēm par garšīgajām pusdienu sviestmaizēm un
skolas autobusa šoferim par pacietību mūs gaidot un vizinot!
Skolotāja Ginta

Septembra beigās ar pulcēšanos skolas
pirmā stāva gaitenī noslēdzās Dzejas
dienas, kurā ar saviem darbiem
iepazīstināja godalgoto dzejoļu „ Mana
Iecava” veidotāji.
Par 9.c klases viesošanos „ Billītēs” stāstīja
skolotāja Dale, bet skolotāja Ligita
veiksmīgos Dzejas dienu dalībniekus
cienāja ar konfektēm.
Savukārt direktorei nācās atbildēt uz
jautājumu, ar ko viņai, nu jau piekto gadu,
saistās Iecava. Un atbilde bija – ar
ābeļziedu smaržu pavasarī, pīlādžu degsmi
rudenī un sniega baltumu ziemā, bet pāri
visam, protams, skolu un skolēniem.
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Šogad mūsu skolā
mācības uzsākuši 16 pirmklasnieki. Bērni ir
ļoti kustīgi un aktīvi. Skolā iejutušies labi,
bet vēl jāmācās jaunā loma – būt skolēnam.

Jau septembrī piedzīvojām
pirmo uzstāšanos Dzejas
dienu konkursā. Paula
Pūķe piedalījās arī konkursa otrajā kārtā
Iecavas vidusskolā, kur saņēma pateicību
par piedalīšanos.
Kopumā konkursa otrajā kārtā piedalījās
deviņi mūsu skolas sākumskolas skolēni.
Ralfam un Renātei Apsaloniem 3.vieta.
SVEICAM!!!

Dzejas dienu konkurss Iecavas vidusskolā

23.septembrī Iecavas
vidusskolas stadionā
norisinājās
Olimpiskās dienas pasākums. Šogad tajā
piedalījās novada
pirmklasnieki, kuri
sacentās
stafešu
skrējienos. Dāvanā
visi saņēma Iecavā
audzētos arbūzus.
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Mūsu pirmklasnieki

Sākumskola rullē!
9.septembrī skolā atzīmējām Miķeļdienu ar bagātīgu
dārzeņu izstādi. Piemēram, 4.c klasē ar izdomu un
radošumu izcēlās Dāvida „ Magadaskaras pingvīni”,
Neo bruņurupucis, Ralfa - ķirbju tārps, Artūra mašīna
no kabačiem,
savukārt 2.c –
Oskara rūķītis „
Dārza gariņs”
un Keitas puķu
groziņš.
Paldies
pirmklasnieku
vecākiem par palīdzību radošo darbiņu
gatavošanā!
Visu oktobra mēnesi mēs, sākumskolas skolēni un
skolotāji, īpašu vērību pievērsām drošības noteikumu
apgūšanai. Skatījāmies dažādas filmiņas un spēlējām
interaktīvās un lomu spēles. Iestājies ir gada tumšais
laiks. Lai uz ielas būtu redzami, valsts mums dāvināja
atstarotājus, kurus esam pielikuši pie somas.
sk. Inese

3. c klases skolotāja Sarmīte
dalās pieredzē:
„Esam iekārtojuši skolēnu mācību motivācijas un
labas uzvedības uzskaites lapu, ko izvietojām pie sienas,
un kurā katrā mācību stundā tiek noteikts zinošākais un
labākais skolēns. Nedēļas beigās tiek izvērtēts, kurš tad
ir vislabākais. Tam tiek uzslavas un saldumu balvas!
Neapšaubāmi – tā ir motivācija skolēniem mācīties un
uzvesties vēl labāk! Šobrīd klases līderi šajā jomā ir
Agris, Ralfs, Agnese, Alise, Ramona un Nikola.”

Jau vairākas klases sākušas sakopt skolas
apkārtni, pirmdien šo darbiņu paveica 7.a klases
skolēni – Linards, Samanta, Sanija, Sandis,
Helmars, Sintija un Nadja - sk. Sandras vadībā,
viņiem pievienojās 9. a klases skolēni - Laura,
Ivars, Oļegs, Valentīns un Vitālijs - sk. Aijas vadībā.
Pirmā lapu kārta nogrābta! Paldies arī pārējām
aktīvākajām klasēm! Kopējiem spēkiem
padarīsim savas otrās mājas skaistākas!
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Aktīvā skola
13. oktobrī mūsu skolas
domniekiem – Dārtai, Kasparam,
Jurim Mārim, Elisai, kā arī 8.c
klases skolniecei Amandai par
sevis pārvarēšanu un aktīvu
dalību skolas rīkotajos
pasākumos – tika organizēts
brauciens uz Rīgas Mūzikas
internātvidusskolu, kur mūsu
skolas Domes pārstāvji tikās ar
šīs skolas domniekiem.
Interesanta tikšanās, domu
apmaiņa un uzaicinājums
Valentīndienā uz mūsu skolu –
tas viss notika ciemošanās laikā.
Vēlāk Mūzikas
internātvidusskolas pārstāvji
piedāvāja kopā ar viņiem
apmeklēt labdarības koncertu „ Šī
savādā pasaule”, kurā savu dzeju
skandēja dzejnieks N. Beļskis, bet
muzicēja J. Lūsēns un A.
Andrejeva jeb Aiša.
Domnieki apgalvo: „Prieks, ka
bija iespēja šo pēcpusdienu
pavadīt saturīgi un interesanti.
Vienmēr ir patīkami izbaudīt ko
jaunu un sirdij tīkamu.”
Makulatūras vākšanas
maratons ir iesācies!
Sk. Linda, taujāta, kā jaunās
audzināmās klases bērniem sokas ar
makulatūras vākšanu, dalās
pārdomās: “Ir jau arī 5.c klases bērni
sanesuši makulatūru, bet lielāko
daļu, kā dāvanu šai klasei, bija
atstājuši iepriekšējā gada absolventi.
Viņu vēlējums skanēja šādi: “Tā kā
mums neveicās ar punktu krāšanu
skolas konkursos, tad atstājam šos
krājumus jums kā bonusu turpmākai
darbībai. Lai jums izdodas sasniegt to,
kas mums neizdevās!”
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Šobrīd katram mūsu skolas skolēnam ir iespēja savu brīvo laiku pavadīt
lietderīgi – darbību ir uzsākuši daudzi pulciņi.
Kokapstrādes pulciņu apmeklē Valentīns, 6.c klase:
„ Kokapstrādes pulcinu apmeklēju ar lielu prieku. Lai gan man daudz ko
no vīriešu darbiem ir iemācījis vecaistēvs, tomēr dažas lietas vēl neprotu.
Tās ar skolotāja palīdzību mācos.”
Par sporta pulciņu informē sk. Jānis:
„ Otrdienas vakaros visi laipni gaidīti uz florbola spēli vai boksu.
Aktīvākie spēlētāji šobrīd ir Kristaps Barovskis, Arkādijs Šimko, Kaspars
Polis. Prieks par Rihardu Džonsonu, kas savu vietu atradis pie boksa maisa.
Lai veicas! Gaidu arī citus interesentus!”
Kulinārijas pulciņu nu jau otro gadu apmeklē Gvido, 8.a klase:
“Šajā laika posmā esmu iemācījies pagatavot daudz ēdienus, piemēram,
pagājušajā nodarbībā gatavojām frikadeļu zupu ar nūdelēm un balto
keksu, bet šoreiz – kartupeļu biezputru ar brokoļiem. n patīk šī nodarbe!”
Par informātikas pulciņu
stāsta sk. Gerda:
“Esmu iecerējusi 5. - 9.
klases
informātikas
jomā
ieinteresētos skolēnus apmācīt
tehnoloģiju jomā – pareizi
apstrādāt fotogrāfijas, veidot
slaidšovus
un
estētiski
baudāmus
slaidus
Pover
Pointā.
Nodarbības
būs
otrdienās plkst.14 00-16 00,
pirmie interesenti – Niks,
Mareks un Andžejs jau ir klāt!”
Par radošo pulciņu stāsta I.Putniņa:
“Šobrīd gatavojam telpas dekoru, ir arī iesākti darbi uz stikla
pamatnes ar latvju zīmēm, plānojam veidot atstarotājus ar tautiskajiem
elementiem. Paldies, par dalību pulciņā saku Madarai, Elīnai, Inesei no
5.c., Janai, Amandai, Kitijai no 6.c., Sanijai no 7.a.”
Klases stundas ir viens no skolēnu un skolotāju savstarpējās
saskarsmes un sevis pilnveidošanas veidiem, tādēļ skolas avīzē turpmāk
ievietosim informāciju, kā un kas Tavā klasē notiek audzināšanas
stundās. Kas tajās interesants? Kas atšķirīgs? Kas rosinošs? Padalies
savās pārdomās ar citiem!
Stāsta 8. a klases skolēns Gvido:
“Mūsu šīs dienas klases stunda notika
neformālā gaisotnē – skolotājs Krists
mūs cienāja ar tēju, un tējas dzeršanas
laikā pārrunājām dažādas tēmas – par
mūsu
esošajām
un
plānotajām
sportiskajām aktivitātēm, par pusaudžu
dzīves problēmām, par sekmēm un mūsu
nākotnes mērķiem. Bija interesanti, jo pārrunājām arī galda klāšanas
noteikumus, kas man, iespējams, kā nākamajam pavāram vai vismaz
ēdienu gatavošanas entuziastam, likās saistoši.
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