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Sniegs…
Citam tas nepatīk – slapjš, auksts, jātīra, 
jābrien… Citi sajūsmināti brien ku-
penās, metas uz slēpēm, ragavās – 
aiddā!
Sniegs – tas ir tik skaists! Pūkaini māju 
jumti un koku zari kā pasakā par Elzu 
ar ledus sirdi. Balta, balta zeme.
IrIr daudz skaista pasaulē, kas ilgst tikai 
brīdi, tikai mirkli. Mirklis ir un… vairs 
nav. Dažreiz tu pat neesi paspējis sap-
rast, ka skaistais brīdis jau beidzies, at-
devis savu laiku kam citam. Bet dažreiz 
tu esi aizņemts vai nevērīgs un  skaistu-
mu nepaspēj pamanīt. 
Vai esi pamanījis, ka jau mēnesis gan-
drīz galā? Ka jaunais gads vairs nav 
jauns… Ka viena divpadsmitā daļa gada 
jau izlietota!
Šajā gadā tik daudz jāpaspēj: 
Kūstošās sniega upes uz asfalta sas-
kaitīt, pirmā plaukstošā lapu pumpura 
spilgto zaļumu noķert, gājputnus at-
griežoties sveicināt. 
Jāspēj skaisto no neskaistā atšķirt, 
skaisto neglītajā saskatīt un neglīto 
skaistajā. Saprast, ka katrā dieviņā ir 
arī mazliet no velniņa, bet katrā velniņā 
ne viss ir melns.
Pa vidu tam visam no saules un zvaig-
znēm, no smaidiem un asarām, no dub-
ļiem un dārgakmeņiem, no dabas un cil-
vēkiem, no labā un ļaunā mācīties un 
augt.
Tev jāpaspēj noķert, jāpaspēj paspēt, 
jāpaspēj pamanīt. Jo tas, kas ir šodien, 
rīt būs jau mainījies. Jo vakardiena vairs 
nekad nepienāks. 
Iemācies saskatīt. Skaisto. Šodien. 
Tagad! 
Esi laimīgs pats  savā Jaunajā gadā!

Sk.Inga

GODINĀM BARIKĀŽU DALĪBNIEKUS...
Šogad, 26. Barikāžu atceres gadadienā, Barikāžu dalībniekus godinā-
jām nedaudz atšķirīgi – 20. janvāra pirmajā mācību stundā stundas 
sākuma daļu veljām šī nozīmīgā nokuma atcerei. Skolotāju vadībā 
ikkatrā klasē ka šķenāts atmiņu pavediens, pārrunāts barikāžu 
nozīmīgums mūsu tautas vēsturē.

Vairākas klases, to skaitā  6. c klase,  piedalījās 1991. gada Barikāžu 
muzeja organizētajā konkursā “Manas skolas stāsts”. Lai veiktu šo 
uzdevumu, 6. c klases skolēni, skolotājas Dales vadībā, devās uz 
skolas muzeju, lai iepazītos ar informāciju, kā un kādi Barikāžu at-
ceres pasākumi mūsu skolā veido vienpadsmit gadu garumā.
Skolēni veica veselu 
pētniecisko darbu! Iz-
rādās, ka, godinot šī 
pasākuma dalībniekus, 
skolā nokuši daudz un 
dažādi pasākumi, kuru 
autore un ideju ģenera-
tore bijusi skolotāja 
Ligita Putniņa. Ap-
jomīgais darbs aizsūts 
uz Barikāžu muzeju 
vērtēšanai, bet par to, 
kā šo atceres dienu 
esam svinējuši, lūdzu  
aizej uz skolas muzeju  
 un painteresējies! 
Skolotāja Anniņa gaida 
ikvienu interesentu! At-
ceries – viss, ko Tu zini, 
dara Tevi bagātāku!

Vai Tu zini, kurā 
gadā notika 
“Barikādes”?



Jauno gadu sagaidot

2016./17. mācību gads jau pusē, un esam izvērtējuši savus 
sasniegumus 1.semestrī. Katram e ir dažādi, taču svarīgi ir ap-
zināes sasniegto un saplānot darāmos darbus tālāk. Ir īstais laiks 
izvirzīt jaunus uzdevumus un mērķus.
Svarīgākais  skolā ir 
izglītošanās process, dzīves 
prasmju un kompetenču 
apguve.
Skola ir vide, kurā saekas 
Skolēns un Skolotājs.
SSkolotājs ir kā iedvesmas 
avots, kurš mudina, atraisa 
skolēna spējas, talantus un 
iespējas. Skolēna svarīgākais 
uzdevums ir nepazaudēt vir-
zienu, mācīes no apstākļiem 
un situācijām, prast pieņemt 
lēmumus un būt lēmumus un būt atbildīgam.
Izglības un zinātnes minis-
trija strādā pie kompetencēs 
balsta mācību satura izvei-
des. Kompetences ietver sevī 
skolēna  gatavību dzīves dar-
bībai mūsdienu mainīgajā
prasmes un paust a eksmi, risinot problēmas mainīgās, reālās 
dzīves situācijās.
Katram skolēnam  šodien svarīgi ir apzināes, ka zināšanas un
prasmes ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu
ietvarā. 
ŠodienasŠodienas skolas izaicinājums ir rosināt skolēnus  ne kai iegūt 
zināšanas un prast tās mērķecīgi un atbildīgi izmantot, bet arī at-
st spēju un vēlmi turpināt mācīes.
Jaunajā mācību saturā līdzvērga uzmanība ks pievērsta gan tādām 
pamat kompetencēm kā valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras 
izpratnes un mākslas, matemākas un datorzinātnes; dabaszinātņu 
un inženierzinātņu; veselības un fiziskās akvitātes, gan tādu caurvi-
ju kompetenču a sbai kā kriskā domāšana un problēmu risināša-
na; jaunrade, pašiniciava un uzņēmējspēja; digitālā un mediju 
praba, pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīes; sadarbība, un 
līdlīdzdalība kā arī vērbizglība.
Mūsu vals  OECD veiktais pējums, kurā piedalījāmies arī mēs, 
liecina, ka Latvijā izglības sistēmai  ek izvirzī arvien augstāki 
mērķi un tā ek vērtēta sngrāk. Salīdzinot pējuma rezultātus, 
mums ir kur augt un ekes, jo pējumā mūsu skolas rezultā ir 
zemāki par Latvijas skolu vidējiem rādītājiem gan dabaszinātnēs, gan 
matemākā un lasīšanā. Tātad mums jāstrādā, lai rezultātus uzlabo-
tu un paaugsnātu.
MēsMēs gatavojamies veiksmīgai dzīvei 21.gadsimtā, tāpēc neko neat-
liekot, jau šodien ar vislielāko atbildību izvirzīsim sev konkrētus 
uzdevumus mācību un ārpus stundu darbā, lai mācību darba sasnie-
gumi būtu  atbilstoši katra spējām un katrs  akvi, ar interesi darbo-
tos  pulciņos, dažādās sporta akvitātēs, novada pasākumos. 
Atcerēsimies, ka savu dzīvi veido katrs cilvēks pats!
Darīsim visu ar atbildību un pozivā gaisotnē, veidojot sevi kā per-
sonību un savus Labos  darbus veltot Iecavas 525.gadu jubilejai un 
Latvijas Simtgadei! 
                    Direktore A. Semjonova

pasaulē;  spējas izmantot zināšanas,

Muzikālais pārsteigums
Stāsta Dārta Ušacka:
“Pirmajā dienā, atgriežoes no brīvlaika, mūs sagaidīja pakams 
pārsteigums – skolas sadraudzības partneru, Valsts kontroles 
darbinieku, sarūpētā dāvana – dziedātājas un šova “Izklausies 
redzēts” galvenās balvas ieguvējas Dināras Rudānes koncerts.
IInteresan šķita šādi fak – tas, ka D. Rudāne dziedāja kai angļu 
valodā un ka dziesmu pavadījumu spēlēja ģitārists. Pārsteidza arī 
dziedātājas brīnišķīgā balss un vienkāršība, ko varēja sajust visi 
zālē sēdošie. Pēc koncerta meklējām informāciju par dziedātāju 
internetā un uzzinājām, ka viņa ne kai dzied, bet arī brauc ar 
mocī un nopietni nodarbojas ar boksu.”
Piebilst 5.c klases zēni:
““Pēc koncerta dziedātāja atnāca 
uz mūsu klasi, kur kopīgi uzspēlē-
jām “Neparasto garšu spēli”. 
Dažam laimējās, un viņš izvilka 
konfek ar banānu vai persiku 
garšu, bet dažam nē – un tad 
bija jānobauda ”īs brīnumi”. 
TTas bija diezgan nepakami, bet 
– spēle paliek spēle. Galvenais 
bija tas, ka uzzinājām, ka Dināra 
pa pamatzglību ir ieguvusi 
eši internātskolā, un viņai ir 
zināmas visas mūsu problēmas, 
prieki un bēdas.”

Teatrālais pārsteigums
Janvāra mēnesī mūsu skolas 1. – 5. klašu skolēniem bija sagādā-
ta iespēja noska es leļļu teātra izrādi “Visskaistākā balss”. Ie-
spaidos dalās 5.c klases meitenes:
“Šajā  izrādē galvenie varoņi bija rūķi. Vienam rūķu puisim paka 
rūķu meitene, bet nepaka viņas balss. Ko darīt? Rūķu meitene 
izdomāja mainīt balsi, bet – ak Dievs! – mainoes balsij, mainījās 
arī rūķu meitenes uzvedība. Taču beigās viss beidzās labi, un mēs 
sapratām – katram ir jādzīvo ar tādu balsi, kāda viņam ir.”

Mēs baudām!

Direktores uzruna, otro mācību semestri 
uzsākot. Ieklausies!

Jaunā gada pārsteigumi mūsu skolā!
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Sporskā skola

Mūsu skolā sports ir cieņā!

Janvāra pēdējā nedēļā sporskais 
gaiss skolā virmoja vēl vairāk, jo 
noka sporta nedēļa, kuras
ietvaros skolēniem ka piedāvā-
tas dažādas akvitātes.
Jau pirmdien gaitenī ka izvieto-
tas planšetes ar izsmeļošu in-
formāciju par ziemas un vasaras 
sporta veidiem, par sporsem, 
kas tajos sasnieguši augstus
rezultātus, bet latviešu valodas 
stundās skolēni ka mudinā 
rakst domrakstus par sporta 
tēmu.

Sporta dzīve mūsu skolā ir akva, daudzi skolēni savu brīvo laiku 
pavada, spēlējot ne kai komandu spēles - futbolu, florbolu,
volejbolu un basketbolu, bet arī spēkus izmēģinot dambretē, puzles 
likšanā un novusā. Par šo procesu norisi nenogurstoši rūpējas 
sporta skolotāji – sk. Jānis, sk. Zane, sk. Krists, sk. Anda un sk. 
Daiga. Paldies viņiem!

Otrdien savas sporskās  prasmes atklātajā stundā demonstrēja 
4. a klases skolēni, veicot basketbola piespēles un meenus, bet 
vakarā 30 skolas akvākie spors un čaklākie skolēni devās uz 
Rīgu, uz Konnentālās hokeja līgas regulārā čempionāta maču, kur 
savu pārākumu pār Hanmansijskas “Yugra” demonstrēja mūsu 
Rīgas “Dinamo”. Par gūtajiem iespaidiem un emocijām stāsta
RihaRihards Pūķis, 5.c klases skolēns: “Mani ļo interesē 

sports, pats nodarbojos 
ar vieglatlēku, īpaši labi 
padodas sprints. Nupat 
atgriezos no sacensībām 
Jelgavā, kur ieguvu 2. 
vietu. Tā kā es labi mācos 
unun esmu sporsks, tad no 
savas klases ku izvirzīts 
uz hokeja maču Rīgā.

Nekad agrāk uz hokeju nebiju bijis, tas bija liels prieks un 
pārsteigums – īpaši laba sajūta bija tad, kad mūsējie uzvarēja. At-
mosfēra bija ļo jauka, arī pats nesavaldījos un saucu: “Tikai Rīga, 
kai Dinamo!” Tuvumā redzēju arī leģendāro Jurčiku, kas  visu laiku 
mūs baksja. Paldies skolai par sagādāto iespēju!”
Trešdien noka sporta olimpiāde, kurā savu spēku un izveicību 
varēja parādīt visi interesen. Tika piedāvāts izmēģināt spēkus 
šādās jomās – atspoles skrējienā, roku spēkā ( pievilkšanās un 
pumpēšanās), vēdera preses vingrinājumos un lēcienos ar lecam-
auklu uz laiku. Artūrs Haritonovs, 8.c klases skolēns, atzīst: “Viss 
bija noorganizēts interesan, pašam vislabāk veicās pievilkšanās, 
ko veicu 11 reizes.” Saskaitot punktus, olimpiādes rezultā:
  Zēnu konkurencē: Meiteņu konkurencē:

1. vieta – Sanija Dombrovska ( 7.a)
2. vieta – Samanta Kampāne  ( 7.a)
3. vieta – Endija Haritonova ( 9.a)

1. vieta – Gas Vedjakins ( 8.a)
2. vieta – Rihards Džonsons ( 9.c)
3. vieta – Artūrs Haritonovs ( 8.c)
Visatsaucīgākie olimpiādes dalībnieki bija no 7.a, 8.a, 8.c un 9.a 
klasēm.
Ceturtdien noka skolas sporskāko un atrakvāko skolēnu apbal-
vošana, kurā skolēni savā īpašumā ieguva  gan ceļojošos kausus, 
gan saldumu balvas, gan ri prakskas lietas. Bet par veiksmīgi uz-
raks em domraksem “Es un sports” balvas ieguva Niks Vīns 
 ( 8.c), Rihards Pūķis ( 5.c), Gas Vedjakins ( 8.a), atzinību par dom-
rakstu “Mans mīļākais sporta veids”- Maigurs Matulis (8.c), bet par 
vēstuli mīļākajam sporstam balvas ieguva Sandijs Vanags un 
Amanda Jakobi ( 8.c).

Noskaidro “Puzles likšanas” finālis!
Pirmā semestra laikā  visu klašu pārstāvji demonstrēja savu prasmi 
“uz ātrumu”salikt skolotāja Jāņa piedāvāto puzli. 19. janvārī noka 
šīs spēles finālsacensības - no katras klases ka izvirzīts ātrākais 
spēlētājs, kurš tad arī cīnījās par balvu. Jūs interesē rezultā? 
Tie ir šādi - 1. vieta 
Sanijai Dombrovskai 
(7.a), 2. vieta
Valennam Vaļeckim
(6.c),(6.c), 3. vieta Lāsmai 
Matulei ( 7.c). Vidējais 
puzles salikšanas laiks 
bija 7 - 8 minūtes, jo  
koncentrēes darbam 
daudziem traucēja 
lielais uztraukums.
Finālā saliekamā puzle sastāvēja no 48 fragmenem, un tā bija 
domāta bērniem no 3 gadu vecuma.

Sporskais pārsteigums
Ja Ziemassvētki un Jaunais gads mūs nelunāja ar sniegu, tad Pa-
saules Sniega dienā sniegs bija, un sporskās atrakvitātes varēja 
sākes!
Stāsta sporta skolotājs J. Siugalis:
“Sniega dienā noorganizēju 4 akvitātes: ragaviņu vilkšanu,
skrējienu ap konusiem, riepas vilkšanu un futbola spēli sniegā. No 
katras klases piedalījās vairāki pārstāvji, un noskaņojums pasāku-
ma laikā visiem bija jautrs un priecīgs. Paldies palīgiem – gan 
skolēniem, gan skolotājiem! Lai gan laiks bija vēss, tomēr pozivās 
emocijas guva virsroku! Skolēni par dalību pasākumā ieguva arī 
diplomus, kā arī varēja cienāes ar karstu tēju un cepumiem. Iz-
mantojot izdevību izteikes, vēlos pateikt paldies visiem, kas īsajā 
lailaika sprīdī, kad pie mums bija sniegs, sporta stundās akvi slēpo-
ja. Ticiet man – tas palīdz uzlabot omu un padara ķermeni 
lunkanāku!”
Ar savām izjūtām iepazīsna skolas sporta dzīves entuziasts 
Arkādijs Šimko:
“Uzskatu, ka sports – tā ir dzīve. Pats katru vakaru uzspēlēju 
novusu, ar panākumiem piedalos visos skolas sporta pasākumos. 
Arī Sniega dienā ņēmu dalību, īpaši paka futbols, bija interesan 
vērot, kā mūsu klases audzinātāja Aija stāvēja vārtos!„

Vai Tu 
zini, kā

pēc 

ir dibin
āta sni

ega 

diena?

???



4

Iepazīsnām ar pulciņu darbu
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Arī šajā semestrī pulciņu darbs turpinās!
Skolotāja Madara Lasmane mazo klašu skolēnus ievada dzejas pa-
saulē, māca saklausīt dzejas skanīgumu, kā arī mudina vārsmas
rakst pašiem, vadot pulciņu “Dzejas skaistums”. Kā tad klājies
pirmajā pusgadā? Stāsta skolotāja Madara:
“Strādājam trešdienās internāta atpūtas istabā – lasām dzejoļus, 
dzejoļus ietveram dažādās spēlēs, piemēram, vienu un to pašu dzejoli 
lasām gan jautrā, gan skumīgā noskaņā un tad raugāmies, kā 
mainās dzejoļa saturs. Mēģinām arī dzejot paši, kas gan ir diezgan 
grūts uzdevums. Akvākās pulciņa dalībnieces ir 3.a un 4.c klases 
meitenes, īpaši Agnese Niedra un Endija Spure. Prieks, ka ir bērni, 
kam pak dzeja!”

Lai gan tradicionāli ekskursijas mūsu skolā noek rudens vai pavasara 
periodā, tomēr 8.c klases skolēni mācību ekskursijā devās 11. janvāra 
rītā, līdzi ņemot labu garastāvokli, pavārīšu sagatavotās maizītes un 
karsto tēju, kā arī Nika mammu Inesi, kura ir klases vecāku padomes 
vadītāja.
Diena iesākās ar ērtu 
iekārtošanos domes au-
tobusiņā, un drīz jau 
bija arī klāt pirmais ap-
skates objekts – Paula 
Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzejs. Muzejs 
iekārtots 4 stāvos, kur 
iespējams apskat gan 
ārstu darba instrumen-
tus un iekārtas vairākus 
gadsimtus senā pagātnē, gan šo aprīkojumu mūsdienās. Starpība ir 
milzīga, ja, piemēram, agrāk cilvēkam kāju nogrieza vienkārši ar zāģi, 
tad mūsdienās tas noek daudz civilizētāk...Tiešām bija viela pār-
domām...
Tālāk ekskursijas maršruts veda uz “Forum Cinema”, kur, apbruņo-
jušies ar popkorna kārbām, iejutāmies citplanēešu lomās, skatoes 
filmu “Atnācēji”. Filma bija angļu valodā, tā kā šī nebija kai izklaide, 
bet kārgs mācību process!

Paplašinām savu redzesloku!

Jaunajā gadā – bez blēņām!

Vai esat ievērojuši, ka skolā strādā jauns sociālais pedagogs? 
Interviju ar sociālo pedagogu Baibu Akermani sagatavoja ko-
responden Niks, Mareks un Andžejs.
Pastāset, lūdzu, kur mācījāes, lai 
iegūtu šādu izglību?
PPēc Saulaines tehnikuma, kur apguvu 
mājturību, devos uz Latvijas Universi-
tā un tur ieguvu esības strādāt par 
sociālo pedagogu. Mācības ilga nepil-
nus sešus gadus un jāmācas bija 
daudz.
Vai mūsu skola ir Jūsu pirmā darba 
vieta?
Nē, es šajā specialitātē strādāju Ieca-
vas vidusskolā, tad ģimenes apstākļu 
dēļ sešus gadus dzīvoju un strādāju ārpus mūsu valsts, tagad 
atgriezos un ar prieku strādāju Jūsu skolā, lai gan mans ešais 
darba devējs ir Iecavas Sociālais dienests.
Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Uzstādi mērķi un lēnām to piepildi!
Kādi ir Jūsu vaļasprieki?
Pak sports, pak lasīt, pak gatavot ēst, labprāt arī klausos 
mūziku un baudu mākslu.
VVai Jums pak savs darbs?
Jā, ļo. Vēlos palīdzēt em skolēniem, kuriem tas nepieciešams.
Ko Jūs novēlētu  mūsu skolas skolēniem?
Uzstādiet sev mērķi un eciees uz to, neskatoes uz grūbām! 
Bet problēmu gadījumos nekautrējiees un droši nāciet pie manis 
pēc padoma. Visas grūbas risināsim kopā!

Sākumskola iepazīsna..
Jaunais gads sākumskolā sācies skanīgi, radoši un nopietni.  
Ļo priecājāmies par jauko koncertu, ko 5. janvārī skolā sniedza 
Dināra Rudāne. 
17. janvārī skolā noskajāmies leļļu teātri, jutām līdzi skaistajai 
Rozei un pasmaidījām par jautrajiem rūķēniem.
18.18. janvārī 1.c un 2.c klases kopā ar savām skolotājām devās uz 
koncertlekciju Rīgā, kur noskajās brīnišķīgu izrādi „Alise 
Brīnumzemē”. Lieliski saksofonis un akerspēle!
Par redzēto stāsta Edgars Gercāns, 2.c klase:
“Man visvairāk paka izrādes varoņi: kaķis, trusis, pa Alise un 
karaliene. Izrāde bija interesanta, saksofons skanēja vienkārši
lieliski!”
AbasAbas 4. klases uzsākušas nopietnu gatavošanos olimpiādēm. 
18.janvārī noka matemākas olimpiāde. 4.a klasē labākais 
matemāķis ir Dainis Čeksters, bet 4.c klasē-  Ralfs Šuherts. 
Apsveicam!
Demonstrējam savas zināšanas

latviešu valodā!
Iepazīsna latviešu valodas metodiskās apvienības vadītāja, 
skolotāja Dale Oškalne:
“17. janvāra pēcpusdienā 
uz skolas latviešu valodas 
olimpiādi pulcējās e 
skolēni, kuriem latviešu 
valoda pak, kuri brīvajā 
laikā lasa un interesējas 
par kultūras nokumiem Latvijā. Sīvā konkurencē pirmo vietu
 8.- 9. klašu grupā ieguva Dārta Ušacka ( 8.c), bet pirmo vietu
5. - 6. klašu grupā ieguva Ars Zimnuhovs ( 5.c).
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Sekoja pastaiga pa sniegoto 
Rīgu, bet, lai gūtu plašāku 
skajumu uz galvaspilsētu, 
ar liu uzbraucām Pēter-
tornī, lai no putna lidojuma 
pavērtos uz skaisto pilsētas 
panorāmu. Bija jauki, bet kā 
gribgribētos šādā veidā 
zināšanas iegūt un 
paplašināt biežāk!


