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Rit gada tumšākais laiks. Staigāt pa 
ielu bez atstarotājiem ir bīstami teju 
vai visas dienas garumā. No rīta 
Tumsa atkāpjas lēni, bet, šķiet, jau 
pusdienlaikā atkal pārņem pasauli. 
LaLatvija ir lieliska zeme, kur dzīvot 
šajā Tumsas valdīšanas laikā. Pašā 
novembra vidū Latvijā iemirdzas 
Svētki, koši izgaismodami pasauli un 
likdami Tumsai uz brīdi atkāpties. 
Miljoniem sveču liesmiņu Lāčplēša 
dienā sasilda drēgno gaisu un ļaužu 
sisirdis, un tad, veselu nedēļu, lepni 
galvas pacēluši, suminām savu zemi 
dzimšanas dienā. SAVU LATVIJU!
Mēs tiešām protam to sumināt! 
Svētku sajūta mūs pavada no 
Mārtiņiem līdz novembra beigām! 
Mājokļi tiek posti Latvijas krāsās, bet 
pie krūtīm lepnums nēsāt sarkan-
baltsarkanu lentīti.18.novembrī sim-
tiem tūkstošu ļaužu pulcējas Rīgā, lai 
piedzīvotu Gaismas festivāla brīnu-
mus, Lāpu gājienu, kopīgo, tūkstoš-
balsīgo Latvijas himnas dziedāšanu 
un lielisko svētku salūtu. 
Latvijas svētku krāsas nemanāmi no-
maina zvaniņu šķinda un Adventes 
sveču mirdzums, tā arī neļaujot 
Tumsas valdniecei uzvarēt šajā gais-
mas spēlē. Vēl tikai brīdis cīņai ar 
Tumsu, līdz Ziemassvētkiem, kad 
modīsies Gaisma un sāks savu uz
varas gājienu…
Iededz un paturi gaismu arī savā 
sirdī un pasaule mirdzēs visā 
košumā! 
Tev un mums visiem!
                 Sk. Inga

SVEICAM SAVU DZIMTENI UN SEVI
LATVIJAS 98. DZIMŠANAS DIENĀ!

16. novembra pēcpusdienā visi skolas skolēni, skolotāji un tehniskie 
darbinieki pulcējās skolas zālē, lai kopīgi sveiktu savu vals  Latviju 
dzimšanas dienā.
PPatrioskās dziesmas emocionāli izpildīja skolas mazais koris,ar raitu 
dejas soli sevi kā allaž pierādīja mazie tausko deju dejotāji, izjus 
dziesmu par Dzimtenes mīlesbu dziedāja 8.c klases meiteņu ansamblis, 
bet  siltus un mīlesbas pilnus vārdus savai zemei skandēja skolas 
deklamētāji – skolēni un skolotāji. 

Interesan, ka šogad zāles iekārto-
jums bija atšķirīgs, jo visi taču svēt-
kos vēlamies sēdēt pie bal saklāta 
galda, uz kura lepni savus sānus 
spīdina sāre Latvijas āboli, ape  
izraisa mūsu tradicionālie ēdieni – 
speķa pīrādziņi un kai Latvijā 
ražotās “Goņkonfektes”. 

Izteikt pateicību par krietnu un 
ilggadēju darbu skolotājām 
A.Taurenei un I.Čipenai bija 
ieradušies Iecavas domes un 
Izglības nodaļas vadītāji, bet, 
klātesošo aplausu pavadī, atz-
inības rakstus saņēma arī 
daudzidaudzi ci skolas pedagogi, teh-
niskie darbinieki un skolēni. 

Pasākuma izskaņā mielojāmies ar cienastu, kopīgi dziedājām populāras 
un tautā iemīļotas dziesmas, bet vēlāk disenītē kājas izlocījām deju 
ritmos.

Turpinājums 2. lpp.
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Svinam Svētkus

Kādas izjūtas pēc atzinības rakstu saņemšanas bija šajā gadā sveik-
tajiem skolas darbiniekiem un pedagogiem? 
Un to ekspresintervijā lūdza atbildēt skolas avīzes koresponden 
D. Ušacka, N. Vīns un M. Oškalns.
- Skolas autobusa vadītājs A.Krauklis: „Jūtos pozivi.” 
- Dežurante A.Rūsiņa: „Pakamas, jo mans darbs ka novērtēts.” 
- Koncertmeistare D.Mežiņa: „Ļo pacilājošas, negaidīts 
pārsteigums. Laba sajūta, ka sajūes novērtēts.” 
- Apkopēja l.Rudzīte: „Sajūtas ļo pakamas. Bet arī uztraukums – 
vai esmu to pelnījusi.” 

Protams, arī visiem skolēniem, kas saņēma atzinību par savu 
veiksmīgo mācību darbu, pozivo uzvedību, apzinīgo darbu 
skolas un sabiedrības labā, apbalvojums sniedza gandarījumu un 
labi padarīta darba sajūtu, jo sasniegtais jau nerodas tāpat vien, ir 
jāpieliek pūles, jāatrod sevī gribasspēks un  vēlme darboes. 
Paldies visiem, jo eši ar šādiem cilvēkiem Latvija var lepoes!

Svētkiem gatavojās visi!

Jau nedēļu pirms Latvijas  Neatkarības proklamēšanas dienas visā 
skolā bija vērojama liela rosība – ka zīmēts, veidots, raksts, 
dzejots, deklamēts – un tas viss par godu mūsu Dzimtenei. 
Vecākajās klasēs par šo dienu un svētkiem vairāk ka runāts vēs-
turiskā aspektā, klases stundās veido jautājumu un atbilžu tes, 
pildītas darba lapas “Latvija – mana Dzimtene”, kā arī dekorētas 
klases, akcentējot sarkanbaltsarkano krāsu.
8.c klases meitenes vairākas dienas izšuva Latvijas kontūru sar-
kanbal sarkanā krāsā ar pērlītēm, lai, uzstājoes uz skatuves , vi-
zuālais efekts būtu pilnīgāks. Paldies skolotajai Ivetai par palīdzī-
bu un skolotājais Ievai par ideju!
Taču kā svētkiem gatavojās sākumskolas klasītes? Par to taujājām 
sākumskolu skolotājiem un skolēniem un, lūk, aptaujas rezultā!
1.c klases skolēni izgatavoja Latvijas karodziņus un iemācījās Lat-
vijas simbolus, 
2. a klases skolēni izgatavoja Latvijas kontūru un raksja, ar ko 
katrs var lepoes Latvijā, kā arī gatavoja svecītes par godu Latvi-
jas dzimšanas dienai, 
2.c – veidoja kolāžu „Savā vals lepojos ar...” , 
3.a- klausījās rokoperas „Lāčplēsis” fragmentus un pēja 
Lāčplēša aēlus dažādu autoru izpildījumā, 
3.c3.c – veidoja kolāžu „Mēs lepojamies ar...”, raksja dzejoļus par 
godu savai tēvzemei, visas nedēļas garumā piedalījās klases 
mēroga konkursā „Pazīs Latviju”, 
4.a – zīmēja zīmējumuspar godu savai Dzim   tenei un izteica 
vēlējumus, veidoja saulī kā savu Tēvzemi,
4.c -  sacerēja dzejoļus, veidoja kolāžu “Mans vēlējums Latvijai” , 
mācījās himnu.
SStaigājot pirmssvētku nedēļā pa skolu, varēja just, ka gaisā virmo 
pirmssvētku gaidas un  ka visi – gan lieli, gan mazi - ar nepaciebu 
gaida šos svētkus, jo e taču ir mūsu tautas vismīļākie svētki!

D.Ušacka

Sagaidām Mārņus!

Zeme rīb, ra klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārņi ir  ziemas sagaidīšanas svētki, e ir viduspunkts starp 
rudens saulgriežiem - Miķeliem un ziemas saulgriežiem  - 
Ziemassvētkiem, un mūsu skolā arī šiem seno latviešu svētkiem 
ek piegriezta liela vērība.
PiemēPiemēram, 1.c klases skolēni skolotājas Ineses vadībā no dzijas ka-
moliņiem izveidojuši k mīkstus un pūkainus gailīšus, ka tā vien 
gribas tos sabužināt! Viņi arī veidojuši latvju zīmes no pupiņām, 
minējuši mīklas, gājuši rotaļās, dziedājuši dziesmas. Bet mazā 
Adelīna avīzes veidotājiem apgalvo: “Visu mūžu atcerēšos šos 
Mārņus!” 
Taču svarīgākais Mārņdienas pasākums ir Mārņdienas rgus, kur 
noek liela rosība – ek pirkts un pārdots, skats, vērtēts un noga-
ršots.  Pircēji ir gan skolotāji, gan skolēni, kuri pērk jaunāko klašu 
bērnu piedāvātos pašceptos gardumus un pašgatavotās rotaslietas. 

Neviena nepārspēts palika Normunds no 6.c, kura krājkasīte papildinājās ar 
20 eiro par mājās gatavotajiem pīrādziņiem un ābolmaizēm.
Normunds stāsta:
„„Vakar mājās noka lielā  cepšana. Mamma Aija cepa, es gatavoju mīklu, aps-
mērēju pīrādziņus ar olu, bet māsa Krisāna palīdzēja palīgdarbos – izveltnē-
ja pīrādziņus, izslaucīja grīdu un nomazgāja traukus.Gatavo produkciju pār-
devām abi ar māsu. Ābolu plātsmaize mums bija 100 gabaliņi, bet speķa 
pīrādziņi – 60 gabaliņi. Paldies mammai par palīdzību gardumu cepšanā!” 
 Vēl rgū sakes skolēni dalās iespaidos:
Valija un Emīls, 1.c
„Mēs  rgojām bulciņas ar biezpienu, ķiplokdesu. Nopirka visu, ļo paka r-
goes.Paldies par palīdzību omei!” 
Alīna, 1.c
„Es rgoju skaistas brošiņas, ko palīdzēja gatavot ome Silvija.” 
Krisne, 4.a 
“Es biju no klases vislielākā rgotāja – rgoju piparkūkas, mandarīnus, konfe-
ktes, cepumus.”
Inguss, 4.c
“Man mamma sacepa keksus.Visiem ļo garšoja.”



3

Akvā skola

Sporta ziņas

Baudām mākslu!
“Mūsu skolas skolēniem ir iespēja apmeklēt koncertlekcijas Rīgā, 
par ko liels paldies skolas vadībai, kas to ir sarūpējusi,” tā apgalvo 
skolotāja Ginta, kas kopā ar savu  un vēl citām klasēm pabija 
Rīgas Kongresu namā uz bezgala skaisto muzikālo pasaku “Varde 
par princesi”. 
Par pasākumu jūsmo arī Samanta un Simona no 8.a:
“Ne“Ne katru dienu gadās redzēt pasaules klases māksliniekus, kā, 
piemēram, dziedātāju I.Bageli, kas šajā izrādē aēloja pīli. Mums 
ļo paka šis iestudējums, jo tas bija mūsdienīgā slā, saistošs, 
ar daudziem varoņiem – zvēriem.”
Taču skolotāja Ginta vēl piebilst:
“Prieks par mūsu bērniem, kas ļo labi prot uzveses sabiedrībā. 
Tiešām “zelta bērni”!”

Turpinot iepriekšējā avīzē iesākto iepazīsnāšanu ar mūsu skolas 
pulciņu darbību, šoreiz stāssim par kokapstrādes, rotaļu un avīzes 
veidošanas pulciņiem. Ieklausies, izlasi – varbūt ksimies!
Stāsta kokapstrādes pulciņa vadītājs, mājturības skolotājs Roberts 
Ručevskis:
“Esmu“Esmu beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitā, kur guvu 
esības pasniegt skolēniem tādus mācību priekšmetus kā informā-
ku un mājturību. Šajā specialitātē strādāju jau piecus gadus, Iecavas 
internātpamatskolā – otro gadu. Prieks, ka skolēniem nav uzvedības 
problēmu, taču žēl, ka brīžiem trūkst movācijas darboes.  Mazāk 
zēniem pak rasēšana, vairāk – zāģēšana un slīpēšana. Šobrīd 
cīgākie pulciņa apmeklētāji ir Ermīns un Valenns no 6.c, Alvis no 
6.a.6.a. Esam izgatavojuši putnu būrīšus, kartupeļu stampas, cepamās 
lāpsņas, rasēšanas detaļas. Veidosim izstādi, kur darbi būs arī 
redzami. Visi laipni gaidī pulciņā!”
Skolotājam Robertam pievienojas arī skolotājs Alfrēds Kudžs:
“Es savu pedagoģisko darbību uzsāku jau tālajā 1967. gadā. Strādā-
ju Mežotnes internātvidusskolā, bet šogad – šajā skolā. Skolā ir laba 
materiāli tehniskā bāze, lai zēni varētu darboes kokapstrādes jomā, 
tādēļ arī es gaidu 7., 8. un 9. klases zēnus otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 14. 00 līdz 16. 00, lai kopīgi kaut ko interesantu uzmeistaro-
tu.” 
Arī mūsu iemīļotā, cienī-
jamā skolotāja A. Taurene 
priecājas, redzot skolēnus, 
kas pirmdienās, otrdienās 
un trešdienās internāta at-
pūtas telpās ierodas uz 
“rotaļu”pulciņu, tas 
nozīmē, nāk spēlēt tādas 
spēles kā “Domino”, “Riču- 
račs”, ”Cirks”, kā arī 
skolotājas sagatavotās 
bilžu un krustvārdu mīklas. 

Daudzveidīgā dzīve internātā
Internātā dzīvojošie mūsu skolas skolēni šajā mēnesī 
kopīgi atpūtās disenītē. Par mūziku rūpējās skolotāja 
Gerda, mums visiem pasākums ļo paka.
                 M.Barovska

- Vēstures skrējiens
- Bioloģijas olimpiāde

- Krievu valodas olimpiāde
- Ģeogrāfijas nedēļa

Novembrī godā ceļam – vēsturi, bioloģiju, 
krievu valodu un ģeogrāfiju!
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Mūsējie var!

Ģeogrāfija – saistoša zinātne!

Ģeogrāfijas nedēļas ietvaros skolā noka interesants konkurss, kurā 
sešu klašu ( 7.a., 7.c., 8.a, 8.c., 9.a., 9.c)  komandām bija jāveic vairāki 
uzdevumi – pēc pazīstamu zīmolu aēliem jāatpazīst firmas un to 
nodarbošanās; teikumos jāatrod paslēpe pilsētu nosaukumi; pēc 
dotā burta jānosauc zināmās pilsētas, kalni, valss, upes; skanot 
dziesmām un ieklausoes to vārdos, jānosauc tur minēe geogrāfisk-
ie objek; jāatmin krustvārdu mīkla.
“Manuprāt, konkurss bija ļo interesants, un tajā bija iespējams 
parādīt ne kai savas zināšanas, bet arī saturīgi pavadīt ceturtdienas 
pēcpusdienu. Mūsu, 8.c klases komandai, vislabāk paka teikumos 
atrast paslēptos vārdus, bet visgrūtākais likās dziesmu konkurss – 
bija jābūt ļo uzmanīgiem, lai sadzirdētu minētos ģeogrāfiskos ob-
jektus.”                        M. Oškalns

Sveicam starpklašu konkursu uzvarētājus!

Krievu valodā
7.a – 9.a klašu grupā                   7.c – 9. c klašu grupā
R.Kameņevs – 1. vieta                K.Kudrjavceva- 1. vieta
A.Šimko – 2. vieta                        R.Žabarovskis- 2. vieta
N. Pulle – 3. vieta                         L.Krasnova – 3. vieta

          Bioloģijā
7.a – 9.a klašu grupā                    7.c – 9. c klašu grupā
S.Haritonova – 1. vieta                 M.Krasņa, N.Vīns - 1. vieta
J.M.Belkovs – 2. vieta                   Laine Novicka- 2. vieta
S.Vieļecka – 3. vieta                      Laura Novicka – 3. vieta

Par bioloģijas olimpiādi pārdomās dalās skolotāja T.Kapusto:
““Olimpiādes uzdevumi bija samērā grū, jo daudzi fak bija ne 
kai jāzina, bet arī loģiski jāizsecina.Pie tam ietvertas bija ne 
kai bioloģijas, bet arī botānikas un zooloģijas tēmas.Pavisam 
olimpiādē piedalījās 19 skolēni, no kuriem godalgotas vietas 
ieguva 7 skolēni.Tagad kai jāgatavojas novada olimpiādei, jo 
tur grūbas pakāpe būs vēl augstāka.Uz novada olimpiādi 
dosies R.Žabarovskis, Laura Novicka un Krisāna Kudrjavceva. 
Turam Turam īkšķus par savējiem!”

Literārā lappusīte
Fragmen no  skolēnu sacerējumiem “Mana kā valsts prezidenta 
uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
Andžejs Zemtaus
“Šodien mums ir nozīmīga jubileja – Latvijas valsj – 98! U eši k ilgi 
ideja par neatkarīgu vals ir  mitusi latviešu sirdīs ar vēlmi būt 
saimniekiem savā zemē.”
Mareks Oškalns
“Šajā“Šajā dienā mēs godinām visus, kas cīnījušies par mūsu brīvību, god-
inām tos, kas veicinājuši mūsu valsts a sbu, sakām paldies em, 
kas nesuši mūsu valsts  vārdu pasaulē un darījuši labus darbus savā 
pilsētā, novadā, reģionā. Un ikviens savā sirdī pārdomāsim, ko eši 
es kā savas valsts pilsonis esmu darījis Latvijas labā.”
Niks Vīns
“Lai jūtamies droši un labi savā zemē – zemē, kur esam dzimuši, 
zemē, kur skan mūsu valoda, zemē, kur jūtamies savējie!”

Dzeja no skolēnu veljumiem Latvijai
Neo Baltrušais
“Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu 
SarSarkanbaltsarkano audeklu.
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsu sabiedrībā.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna un mana zeme.
Latviju turu zem sirds
Un nodot to gribu es mantojumā.

Ralfs Šuherts
“Latgale, Vidzeme,
Zemgale, Kurzeme
Tā ir mana Latvija!
Latgales ezeri zilie, 
Vidzemes pakalni augse
ZZemgales druvas plašās, 
Kurzemes jūra zilā
Tā ir mana LATVIJA”

3. c klase piedāvā izzinošu testu “Pazīs Latviju!
Avīzes saņemšanas dienā visas klases aicinātas iesnigt atbildes 
uz jautājumiem- pirmajām trim klasēm – saldās balvas!
1. Upe, kura tek cauri Latvijai_________________
2. Jūra, kas apskalo Latviju___________________
3. Valss, ar kurām robežojas Latvija______________________
4. Latvijas 4 novadi 
__________________________________________
5.5. Latvijas prezidents_________________________
6. Latvijas valsts himna________________________
7. “Iztulkot”latviešu tautasdziesmu-
Ivid, ajib, ivid, ajib,
Sak uņizdeim ajēlugen,
Ssenēm, eluas ajēlugen,
Uneid itkan imadēcet.
8.8. Atminēt mīklas-
Liela, liela pļava, divi gani, viens zelta, otrs 
sudra.______________
Zils audums ar zelta pogām._____________________________
9. Iecavas novada domes priekšsēdētājs___________________
10. Nosauc šos cilvēkus!

Ķeram vēsturi “aiz astes”
jeb vēstures skrējiens mūs skolā

Novembrī godā ka celts arī tāds mācību priekšmets kā vēsture. 
Mūsu skolā noka abu skolu 17 komandu sacensības.Klasēs bija novi-
eto kontrolpunk, kuros bija jāsniedz atbildes uz dažādu jomu un 
satura jautājumiem, piemēram, par naudu, par pieminekļiem, par 
strēlniekiem. No mūsu klases piedalījāmies pieci skolēni – es, Laura, 
Roberts, Katrīna un Lea. Iepriekš bijām mācījušies, taču to, ka 
iegūsim pirmo vietu, nekad nedomājām, tādēļ prieks bija īpaši liels.  
VisgrūVisgrūtākie likās jautājumi par strēlniekiem, bet visvieglākais uzde-
vums bija uzzīmēt apsveikuma karņu Latvijai tās dzimšanas dienā.

K.Kudrjavceva
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