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Būtu tik viegli dzīvot, ja visur pasaulē 
valdītu KĀRTĪBA.
Kārtība ir dabiska. Dabā, visās tās no-
risēs valda noteikta  secība. 
Kokam izplaukst lapas, tad ziedi, ienākas 
augļi, nokrīt lapas un tad iestājas ziemas 
miers līdz nākamajam pavasarim. 
Dienai seko nakts. Gadalaiki seko viens 
otram. Katrs augs un dzīvnieks ievēro 
kārtību, kādu tiem nosaka dabas cikli. 
Nevar būt citādi.
Arī cilvēku pasaulē visas nesaskaņas 
rodas tāpēc, ka kāds nevēlas ievērot no-
teikto kārtību. 
Kārtībai pretējo parādību sauc HAOSS. 
Reizēm tas ir noderīgs – tad, kad kāda 
kārtība ir novecojusi un jāveido jauna, 
lai notiktu IZAUGSME.
Tomēr parasti par sevi haoss ir bīstams – 
nav drošības par to, kas notiks. Neziņa 
rada bailes un apjukumu.
Ja apJa apkārt tev – tavas pilsētas ielās, sabie-
driskajās vietās, tavās mājās un tavā 
istabā lietas izskatās glītas, tīras un 
ērtas, visas iestādes strādā tām noteikta-
jā laikā, autobusi pienāk un atiet, cilvēki 
ir laipni un pretimnākoši  – tā ir vides 
kārtība. Tu vari būt drošs.
Ja tu, nākot uz skolu, esi sagatavojis 
mājas darbus, tev ir līdzi visi mācību 
piederumi, apģērbs ir tīrs un sakārtots, 
tu zini, kur atrodas katra tava lieta, tu 
ierodies laikus uz stundām  – tā ir tava 
ikdienas kārtība.
KKārtība palīdz tev mācīties, palīdz labi 
un droši justies.
Tu esi šīs kārtības daļa. Tieši tu esi tas, 
kurš veido savas pasaules kārtību.
Izvēdini savu drēbju skapi un palīdzi 
māmiņai nomazgāt logus - pavasaris 
nāk!

Sk.InSk.Inga

 “GADA SKOLĒNS” IR KLĀT!
Samanta Ūdre, Amanda Jakobi, Linda Gulbe, Dārta Ušacka, Niks Vīns, 
Andžejs Zemtaus, Mareks Oškalns, Jurs Māris Belkovs, Ivars Kalniņš, 
Krisāna Viktorija Kudrjavceva, Roberts Zabarovskis. Ko Tev izsaka šie 
vārdi? Varbūt kāds no minētajiem Tev ir klasesbiedrs, kāds – draugs vai 
radinieks, bet kāds – skolēns, kuram līdzināes un no kura ņemt piemēru. 
Ar ko tad šie skolēni atšķiras? Ar atbildību, mērķecību un pienākuma 
apziņu, ar degsmi un radošumu, ar spēju aizraut sevi un citus šajā 
brīnišķībrīnišķīgajā pasākumā, ko mēs saucam par dzīvi. Vienīgo. Neatkārtojamo. 
Savējo. Un ir k labi, ka dzīves ceļš jau šajā vecumā ved augšup...
Jā, šiem skolēniem, 
2016./2017. mācību
gada konkursa “Gada 
skolēns”pretendenem, 
dzīves ceļš jau šobrīd 
ved kalnā, jo viņi dzīvo 
saskaņā ar savu
pārliecpārliecību, izvirzītajām 
vērbām un ēskajiem 
principiem, viņi jau 
tagad pilnveidojas un
aa stās kā personības un 
sāk īstenot savus 
sapņus, mērķus un 
ieceres.
Lai piedalītos konkursā, 
skolēniem bija jābūt ar 
augsem mācību sasnie-
gumiem un akvu sabie-
drisko dzīvi, jāuzraksta 
pamatota pieteikuma 
anketa, jāuzraksta savu domu izpaudums esejā, bet ceturtdien, 
23. februārī, sevi jādemonstrē  vizītkartē un radošo spēju priekšnesumā. 

Pretendentus vērtēja kompetenta žūrija, bet uzvarētājs būs zināms kai 
tad, kad visi  vērtēšanas punk būs saskai . Taču ne jau uzvara ir svarīga 
– šajā gadījumā uzvarētāji un ieguvēji  ir visi dalībnieki, jo šis pasākums 
mudināja skolēnus paska es uz sevi no cita skatupunkta.

SSevis prezentēšanas pasākums bija ļo atrakvs, un ikkatrs bija atradis to 
odziņu, kā parādīt sevi ciem – Samanta klausītājus ieveda pasaka tēlu pa-
saulē; Amanda izpelnījās nerimstošus aplausus par savu atrakvitā, dzie-
dot, dejojot un muzicējot; Linda aizkusnāja klātesošo sirdis ar savu
muzimuzikālo priekšnesumu, Dārta priecēja ar  flautas un klavierspēli, Niks 
savā azarskumā neatstāja vienaldzīgu nevienu – ka rādī gan ķīmijas ek-
sperimen, gan lasītas anekdotes; Andžejs sev būskā atziņā ieteica darīt 
otram labu – tad arī pašam būs labi; Mareks dzejā mudināja pašiem būt 
savas laimes kalējiem; Juris demonstrēja  deju soļu prasmi un rādīja savas 
pavārmākslas virsotnes; Ivars iepazīsnāja ar saviem grafi darbiem; 
Krisāna klausītājiem lika izjust mīlesbas spēku, skandējot A. Puškina 
dzeju, bet Roberts dzejā ļāva izbaudīt angļu valodas skanējumu.

Paldies visiem dalībniekiem par brīnišķīgo pēcpusdienu un par to, ka viņi 
mums tādi ir – azarski, radoši, savādāk domājoši, un  tātad -  
veiksminieki!

Skolas avīzes redaktore Ieva Plēsuma



3.c klase
Ramona Staškus
Agnese Niedra
4.a klase
Evelīna Gulbe
Roberts Bērziņš
Dainis ČeDainis Čeksters
Toms Saulīts

4.c klase
Brenda Orola
Evelīna Līva Glīzdiņa
5.c klase
Melānija Barovska

6.c klase
Jana Zabarovska
Beatrise Grigorjeva
Kristaps Bitens
Valenns Vaļeckis

7.a klase
Sinja Vieļecka
Nadežda Pulle
7.c klase
Viktorija Asejeva
Stefānija Niedra

8.c klase
Dārta Ušacka
Niks Vīns
9. a klase
Juris Māris Belkovs
9.c klase
LauLaura Novicka

Bibliotekāre Dzintra Kraukle

Mūsu skolotāji – mūsu lepnums

1.c klases  Bērnu žūrijas lasītāji stāsta:
”Mums ļo pak lasīt – dažs lasa pusbalsī, dažs – skaļi, dažs - klusu, bet 
lasīt protam visi. Esam izlasījuši visas grāmaņas.Vislabāk mums paka 
grāmata par Lupaņiem.”
3.c klases Bērnu žūrijas lasītājas  Ramona un Agnese dalās pārdomās:
“Esam lielas lasītājas, apmeklējam arī Iecavas novada bērnu bibliotēku. “Esam lielas lasītājas, apmeklējam arī Iecavas novada bērnu bibliotēku. 
Bērnu žūrijā piedalīes movē arī tas, ka varam piedalīes skolas pasā-
kumā un kādā interesantā braucienā, ko mums, lasītājiem, organizē 
skola. Mums vislabāk paka grāmata “Saputrotā putra”.”
4.c klases Bērnu žūrijas lasītāja Līva Glīzdiņa apgalvo:
“Pirms Ziemassvētku brīvdienām visas Bērnu žūrijas grāmatas biju jau 
izlasījusi. Vislabāk paka grāmata “Ella un draugi.”

Esam pieraduši, ka  katrs skolotājs skolā pasniedz kādu mācību priekšme-
tu, bet - vai zinām, ko skolotāji dara ārpus darba laika? Kādas akvitātes 
viņi veic, lai sniegtu savu ieguldījumu Iecavas sabiedrības dzīvē? 
Veicot aptauju, noskaidrojām:
logopēde A. Baumane raksta grāmatu par logopēdijas jautājumiem,
skolotāja A. Buša akvi nodarbojas ar tenisu,
skolotāja T. Kapusto darbojas Bāriņesā,
skolotājs K. Kozlovs nodarbojas ar basketbolu,skolotājs K. Kozlovs nodarbojas ar basketbolu,
skolotāja M. Pitkeviča spēlē klavierpavadījumu tautas deju ansamblī un 
baznīcas dievkalpojumos,
skolotāja I. Putniņa – reklamē savu skolēnu darbus izstādēs un žurnālos,
skolotājs J. Siugalis – ir novada Domes deputāts,
skolotāja A. Taurene – dalās pieredzē Iecavas novada bibliotēkas rīkota-
jos pasākumos,
pensionētais skolotājs V. Zeps - dalās pieredzē Iecavas novada
bibliotēkas rīkotajos pasākumos, kā arī glezno,
A. Ķauķe un L. Bosko darbojās sieviešu klubā “Liepas”.

Korespondents A. M. Zemtaus

1.c klase 
Evelīna Vanaga
Paula Pūķe
Alīna Paluhina
Valija Krēsliņa
Deivids Baltrušais
Alens Ogbodo Alens Ogbodo 

2.c klase
Keita Gercāne
Renāte Apsalone
Oskars Bajārs
Valters Tarvids
Rihards Šuherts

2016. gada bērnu  žūrijas dalībnieki:

LASĪT 

MUMS
IR 

PRIEKS

Kā katru gadu, programmas veidotāji ir parūpējušies par balviņām, 
katrs dalībnieks saņems mazu suvenīru - šogad tas būs magnēņš ar 
lasītāju sabiedrības aēlojumu. 
Marta sākumā visi programmā iesais e skolēni piedalīsies skolas 
posma noslēguma pasākumā, kurā dalīsies savos iespaidos par izlasīto. 
KKā skolas bibliotekāre vēlos izteikt īpašu paldies 4. a klases bērnu žūri-
jas dalībniekiem, jo viņi bija vieni no pirmajiem, kuri izlasīja un nosūja 
anketas. Paldies pirmklasniekiem, jo arī viņi pirmo gadu bija grāmatu 
eksper.
Novēlu - lai lasītprieks visus  pavada arī turpmākos gadus!

Vecumposmā 5+    1. vietā izvirzās grāmata  “ Kika Mika un  lielā tumsa”;
                         9+   “ Ella un draugi”;
                        11+  “ Tikai ne Aivija Pokita!”;
                        15+  “ Sepņas minūtes pēc pusnakts”.

Nemanot paskrējis laiks, lappuse pēc lappuses, grāmata pēc grāmatas, 
un 32 čaklākie lasītāji veiksmīgi  nonākuši finiša taisnē. Lasīšanas pro-
grammas “Bērnu un jauniešu žūrija” ietvaros katrs tās dalībnieks izlasī-
ja un novērtēja 6 grāmatas. Izlasīto grāmatu novērtējums bija jāuzraks-
ta elektroniskajā anketā. Jautājumu dažādība  mudināja skolēnus ar 
nopietnību veikt šo atbildīgo darbu, aicinot izteikt  vērtējumu par 
grāmatas vizuālo nofomējumu, vāka dizainu, ilustrācijām, pamatot 
savu viedokli par grāmatu, kuru lasītājs izvirzīja pirmajā vietā. 

Apkopojot  lasītāju anketas, varam izveidot savas skolas dalībnieku 
nominētās grāmatas un  martā – pēc Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā 
varēsim savu viedokli salīdzināt ar pārējo  Latvijas Bērnu žūrijas dalīb-
nieku vērtējumu.

Ieskaes sevī – vai esi čakls lasītājs?

Tu taču zini – grāmata 
Tavs labākais draugs!

Čakls lasītājs
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Aktīvā skola

Sākumskola darbojas!
Varbūt starp mums ir nākamais Mikolandželo?
Lai piedalītos starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, sā-
kumskolā noka mazā olimpiāde, kurā ka iesais  visi 
1.-4.klašu skolēni un šo klašu vizuālās mākslas skolotāji. 
Skolas olimpiādē piedalījās 15 labākie sākumklašu zīmētāji. 
Olimpiādes tēma  – „Gadalaiki. Ziema”.  Skolēni ilustrēja 
L. Šulces stāstu „Janvāris”. Darbs bija jāpaveic kai ar 3 
krāsām. Skolēni pierādīja savu prasmi jaukt krāsas un iegūt 
vairākus krāsu toņus. Pēc skolas olimpiādes darbu izvērtēju-
ma noskaidrojām, kurš skolēns no katras klases dosies uz
starpnovadu olimpiādi vizuālajā mākslā. Paldies visiem, kas 
piedalījās, vērtēja, dalījās domās un iepriecināja sevi un citus! 
Lai veicas starpnovadu olimpiādē! 
                 

Skolotāja Ginta Kopeika

Ieklausies, vai dzirdi,
Sirds ar otru sirdi 
draudzējas...

Šāds moto bija Ābeces svētkiem, kuros mūsu mazie pirm-
klasnieki demonstrēja to, ko jau iemācījušies pirmās klasītes 
pirmajā pusgadā – viņi visi prot ne kai lasīt, bet arī dejot, 
dziedāt un, pats galvenais, draudzēes!
Pasākuma laikā mazie skolēni cīgi skandēja dzejolīšus uzve-
dumā “Joka pēc alfabēts”, bet pēc tam šo pasaku arī izdejoja. 
Vēl kai dziesmiņa, un tad jau arī uztraukumi bija galā! Pro-
tams, pēc labi padarīta darba pienākas balva, un tādēļ direk-
tores dāvātais klinģeris – eši laikā! Mazie, lai lasīšanas prieks 
Jums nepazūd nekad!

Korespondents N.Vīns

Svētku nekad nav par daudz...

14. februāri, Valenndienu, gaida visi – gan skolas skolēni, gan 
skolotāji, jo eši šajā dienā iespējams apmainīes ar mīļiem 
vārdiem un dāvāt prieku sev simpāskiem cilvēkiem.
NoNo rīta pie skolas durvīm visus sagaidīja skolēnu Domes pārstāvji, 
kas ikvienam dāvāja uzlīmējamās sirsniņas,  lai jau no paša rīta 
radītu sirsnīgu svētku noskaņu. Dienas gaitā darbojās svētku 
pasts, kurā jebkurš varēja iesniegt uzrakstās telegrammas, bet 
vēlāk speciāli nolīgtais pastnieks Niks tās iznēsāja adresāem. 
Pēcpusdienā noka klašu sadraudzības pēcpusdienas, kurās 
lielākās klases draudzējās ar mazākajām. Katra klase bija izdomā-
jusi jusi ko interesantu, lai pārsteigtu savus lielos vai mazos draugus.
Tā darām mēs...

Zēni meitenēm velta dziesmu
“Miglā asaro logs”

Mācāmies dzīvesprasmi – uzvedību 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā

Draudzējas 4.c ar 7.c
4.c klase ar skolotāju Gintu.
14. februāra pēcpusdienā 4.c klase sagaidīja  ciemos 7.c klasi 
kopā ar skolotāju Baibu. Mēs bijām izrotājuši savu klasi, 
piemeklējuši atbilstošu dziesmu, izgatavojuši apsveikumus  un piemeklējuši atbilstošu dziesmu, izgatavojuši apsveikumus  un 
izdomājuši spēles. Skolotāja Baiba mūs sadalīja pāros un katram 
pārim bija jāveic kopīgi uzdevumi - jāsaliek teicieni par draudzī-
bu, jāuzraksta novēlējums un jāuzdāvina jaunajam draugam. 
Vēlāk skolotāja Ginta vadīja spēles - katrs interesantā veidā ie-
pazīsnāja ar sevi un centās iegaumēt visu pārējo vārdus. 
Pēcpudienas laikā noskaidrojām, ka  mums, lielajiem un 
mazajiem, ir daudz kopīga. 

Draudzējas 1.c ar 9.c
1.c klase ar skolotāju Inesi.
Mēs, 1.c klases skolēni, rādījām priekšnesumus par draudzību. 
Pēc tam gājam atrakcijās, piemēram, “Ādamam bij 7 dēli”, 
“Klusie telefoni”, izpirkām arī ķīlas. Mums ļo paka ballīte ar 
lielajiem!

Draudzējas 3.c ar 8.cDraudzējas 3.c ar 8.c
3.c klase ar skolotāju Sarmī.
Mēs devāmies pie lielajiem, 8.c.klases skolēniem. Sākumā – Mēs devāmies pie lielajiem, 8.c.klases skolēniem. Sākumā – 
atrakva iepazīšanās, kopīga rotaļa. Mūsu meitenes bija sagata-
vojušas skaistu deju, bet zēni – āķīgus jautājumus. Zināt, kas bija 
interesan? Lielie gandrīz neko nevarēja atminēt! Tad savus 
priekšnesumus demonstrēja 8.c meitenes. Stafetes, smiekli un 
jautrība – tas viss bija šajā pēcpusdienā!

Draudzējas 7.a ar 3.a
7.a ar skolotāju Sandru.7.a ar skolotāju Sandru.
Mēs kopīgi iepazinām savus horoskopus, meklējām em atbils-
gas krāsas. Tad radošā procesā veidojām zīmējumus.
Bija interesan!

Korespondente D. Ušacka

Kāpēc
Valentīndienu 
svin visā
pasaulē?
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Mūsējie var!

Dzīvesprasmju konkursi internātā
Zināms, ka internātā dzīvojošie skolēni vakarus pavada nevis savās 
mājās, bet internāta telpās, kopā ar saviem vienaudžiem un
audzinātājiem. Līdz ar to dažāda veida dzīvesprasmes skolēni apgūst 
eši skolā un internātā.
FFebruāra mēnesī skolotājas Sandras, skolotāja Jāņa un skolotājas Aijas 
vadībā ka rīko vairāki konkursi, lai noskaidrotu, kuri skolēni vislabāk 
apguvuši šādas dzīvesprasmes: gultu klāšanu, apģērba salocīšanu ievie-
tošanai skapī un kurpju auklu sasiešanu.
Viss noka, kā īstenos konkursos pieklājas – bija esneši, kas vēroja gan 
darba kvalitā, gan sekoja darba ātrumam, bija līdzjutēji un, protams, 
paši dalībnieki – 5. – 9. klašu skolēni. Gultas klāšanā vislabāk veicās 
Endijai no 9.a un Samantai no 7.a, bet kurpju auklu sasiešanā  un kreklu 
locīšanā nepārspēts palika Valērijs no 5.c, savukārt visātrāk ar pašap-
kalpošanās procesu galā ka Juris Māris no 9.a. Malači!
Bet internāta audzinātāji atgādina:
“Videi, kurā Tu, skolēn, dzīvo, jābūt sakoptai! Un Tu to vari izdarīt!”

Sportiskās aktivitātes turpinās
15. februārī grupa skolēnu, 30 sporta entuziastu, devās uz Rīgu, uz 
“Ele“Elektrum” sporta zāli, kur klāenē varēja vērot, kā basketbolu spēlē  
Latvijas Universitātes komanda pret Ogres komandu. Spēle bija spraiga 
un dinamiska, par to paldies basketbolisem, bet visus ļo priecēja arī 
karsējmeiteņu uzstāšanās! Spēles starplaikos ka organizētas dažādas 
stafetes, kur varēja piedalīes skatāji -  mūsu Samanta un Sanija no 
7.a tajās ieguva 2. vietu. Prieks par to, bet paldies – skolotājam Kristam 
par pasākuma organizēšanu.
ŠajāŠajā pašā dienā 3. c klases komanda, skolotāja Jāņa vadībā, devās uz 
sporta namu “Darja”, kur noka sacīkstes “Drošie, veiklie”. Sacīkstes 
organizēja sporta skola, tajās piedalījās 10 novada komandas, tādēļ 
konkurence bija ļo sīva. Skolēniem vajadzēja sevi pierādīt dažādās 
stafetēs, piemēram, bumbas vadīšanā ar kāju, bumbiņas mešanā mērķī, 
zirneklī un citās. Grūts, bet jautrs pasākums!

Iegūstam vērtīgu informāciju

Lepojamies ar paveikto...

Kad zvanīt 112?
Liekas, mūsdienās vairs nav neviena cilvēka, kas nezinātu, ka 
nelaimes gadījumā jāzvana pa tālruni 112. Taču tad, kad noek ne-
gadījums, bieži vien cilvēki satraucas, zaudē spēju domāt un 
pieņemt pareizus lēmumus. 
LaiLai tā nenoktu, 8. februārī skolā viesojās Zemgales reģiona 
brigādes Iecavas posteņa komandieris A. Ivanovs, kurš izskaidroja, 
ka pa tālruni 112 jāzvana šādos gadījumos:  izcēlies ugunsgrēks,  ne-
pieciešama medicīniskā palīdzība,  jūtama gāzes smaka, vērojumi - 
zemes nogruvums,  ceļu saksmes negadījums, negadījums uz 
ūdens vai dzelzceļa, vides piesārņojums, dzīvnieks bezpalīdzīgā 
stāvoklī, aizdomīgs priekšmets.
Lektors veica arī zināmu ieskatu karjeras izglībā, stāstot, kas jāzina 
un jāprot, lai varētu strādāt par ugunsdzēsēju. Pēc lekcijas daži 
skolēni jau apsvēra iespēju mācīes Ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības koledžā. Jā, darbs nav slikts, bet ļo atbildīgs un 
bīstams. Par to pārliecinājāmies, skatoes piedāvāto video, kur bija 
redzama skarbā ugunsdzēsēju ikdiena.

Šķiet, kai nesen bija 1. septembris, bet laika rats  griežas, un nav 
aiz kalniem šī mācību gada beigas. Kas tad ir padarīts brīvajā laikā 
pulciņu darbā? 
Par to stāsta radošo prasmju pulciņa vadītāja I. Putniņa:
“Esam“Esam ar 5.c, 6.c, 7.a un 7.c klases meitenēm čakli pastrādājušas, 
veidojot dažāda veida dekorus atbilsoši svētkiem – Latvijas 
dzimšanas dienai par godu veidojām piespraudes, Ziemassvētkos 
veidojām dekorus – putnus, sniegavīrus, arī Adventes vainagus,
Valenndienā priecājāmies par izšūtajām sirsniņām, arī audekla 
maisiņi un ziedu dekori ir mūsu darinājumi. To visu var apska es 
skolas bibliotēkā.”
SSavukārt par teātra pulciņa dalībnieku veikumu priecājāmies  21. 
februārī, kad jaunie akeri demonstrēja īslugu “Karjeras stunda”.
Stāsta teātra pulciņa vadītāja L. Putniņa: 
“Luga“Luga tapa grūbās, jo ņu vecuma jaunie akeri ne vienmēr uzcī-
gi nāca uz mēģinājumiem. Taču beigās viss bija labi, izrāde noka, 
un paši akeri – Edgars, Viktorija, Laine, Stefānija un Maija priecā-
jās par savu veikumu. Īpaši gribas uzslavēt Edgaru, kurš savu 
teicienu “Tas ir interesan. Un kļūs vēl interesantāk” norunāja 
dažādās intonācijās.”

Kādas ir bērna tiesības skolā?
Šis jautājums skolēnu vidū ir diezgan aktuāls, tādēļ bijām priecīgi, 
ka 21. februārī pie mums viesojās un daudzus neskaidros jautāju-
mus izskaidroja  Tiesībsarga biroja Bērnu esību nodaļas vecākā ju-
riste Zanda Rūsiņa ar kolēģi.
Izrādās, ka skolēniem ir esības uz izglību, uz netraucētu mācību 
apguvi, esības uz brīvo laiku, kura laikā pilnveidoes, esības uz 
drošu vidi sev apkārt. Lielā mērā šīs esības nodrošina skolotāji, 
taču šajā procesā jāiesaistās arī mums, skolēniem – jo, kā gan es 
varu netraucē mācīes, ja man traucē pašas klasesbiedrs? Viņam 
taču ir jāsaprot, ka man ir esības uz netraucētu mācību apguvi!
SpeciāliSpeciālistes iepazīsnāja arī ar atbildību, kas atbilsgi Civillikumam, 
likumam par Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem un
Krimināllikumam, var iestāes jau pat bērnam no 11 gadu vecuma.
Interesan piemēri, jauna informācija – tas  viss šajā lekcijā!

Korespondente D. Ušacka

Korespondents M.Oškalns
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