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Šogad daba atmostas lēni.
Pavasaris centīgi izmanto katru sētas 
spraudziņu, lai iepūstu savu silto elpu, bet 
Ziema – ak tu, negantniece! – negrib 
noņemt savu sniegoto ķepu no Pavasara 
vārtiem.
TTomēr mēs zinām – Pavasaris uzvarēs. 
Ziema būs spiesta atkāpties, ielīst savā 
migā un gatavoties jaunam, spožam 
iznācienam tad, kad atkal pienāks viņas 
laiks.
Par spīti asiem krusas graudiem un
ssvelpjošām vēja brāzmām pasaule krāsojas 
spilgtāka, līdz ar lapu apreibinoši spilgto 
zaļumu uzplaukst cilvēki.
Cilvēku sirdis sasilst, uzplaukst mīlestība 
pret pasauli, darāmo darbu  un citiem cil-
vēkiem, uzplaukst cerības uz veiksmi, uz 
laimīgu iznākumu, uz skaistiem
notikumiem dzīvē. Pieaug spēks un enerģi-
ja un to var likt lietā!
Aprīlis – joku mēnesis – ļāva tev būt
jautram un bezrūpīgam, piedāvāja  dar-
boties projektos un nosvinēt Lieldienas, bet 
nu tas spēlē pēdējās notis savā pavasara 
dziesmā.
Ziedošais Maijs prasīs, lai uzrādi sava 
darba rezultātus. Prasīs pabeigtus darbus, 
izlasītas grāmatas un atzīmes, kuras būsi 
nopelnījis. Nedari kaunu skaistajam 
Maijam un, pirmkārt, SEV. Samazini laiku 
spēlītēm, Facebook un WhatsApp! Izvēdini 
galvu ārā, pavasarī, uzkrāj enerģiju!
IrIr īstais laiks pārskatīt darāmo, kas vēl 
jāpaveic. Laiks pārlūkot mācību grāmatu 
pēdējās lappuses, kas vēl jāiemācās, kas 
jāapgūst, kas jāizlasa. Katram pašam 
jāparēķina, kas sanāks. Kādi būs vērtējumi 
liecībās? Jāsaprot, kur vēl jāpiestrādā, kam 
jāvelta papildus uzmanība un laiks.
  Katram pašam! Arī TEV!
Lai tavs pavasaris dara tevi varošu!

Sk.Inga

Zināšanas par  pasauli
apgūstam netradicionāli!

Laikā no 10. aprīļa līdz 13. aprīlim mūsu skolā risinājās projektu nedēļa, kuras 
laikā visu klašu skolēni sava klases audzinātāja vadībā pēja, veidoja, zīmēja, 
eksperimentēja un  analizēja tēmu, kas pašiem šķita vistuvākā un visintere-
santākā.
Iepazīsimies ar katras klases tēmu un to projekta izstrādes daļu, kas
skolēniem likās viskamākā.
1.c klase „ Iecavai -  525”  
Vislabāk paka dejot, veidot mājas, uzstāes.

2.a klase „ Koku dažādība Latvijas dabā” 
Vissaistošākā bija koku apmēru salīdzināšana!

2.c klase „Ūdens mūsu dzīvē” 
Visinteresantākais likās ūdens a rīšanas 
iestādes apmeklējums.

3.a klase „Putnu daudzveidība Latvijā” 
Vislabāk paka zīmēt un izkrāsot
putnus un pastaigāes pa parku, tos vērojot.

3.c klase „Neba maize pa nāca” 
Paka pēt kviešus, miežus, auzas un citus 
labības veidus, no kuriem gatavo maizī, bet 
visvairāk, protams, noslēguma ballīte.

4.a klase „Vizuālās mākslas izmantošana
literatūrā” 
Vislabāk paka mīklu minēšana, to veidošana 
un pastaigas pa parku.

5.a klase „Vispāra stošo vingrojumu
komlekss” 
Paka, ka projekta laikā varējām izvingroes 
pēc sirds pakas.

5.c klase „Bioloģijas daudzveidība” 
Paka iesēt sēkliņas un vērot, kā tās dīgst, arī 
zemes rakšanas darbi.

Turpinājums 2.lpp.
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6.a klase „Putnu būrīša veidošana” 
Protams, vislabākais bija  savām rokām
izgatavot putnu būrīšus!

6.c klase “Teātris literatūrā”
Visgrūtākais, bet arī visinteresantākais 
uzdevums bija Iecavā atrast aktrises 
D.Akmenņas ielu.

7.a klase „Izglītošanās iespējas Iecavā” 
Vislabāk paka izglītošanās objektu apskate, krustvārdu mīklas veidoša-
na, arī prezentācija.
7.c klase „Iecavas novads ūdeņos un augstākajās virsotnēs” 
Interesan bija vērot Iecavu no tās augstākajiem punkem – deviņstāvu 
mājas jumta, luterāņu baznīcas torņa.
8.a klase „Sports un ķīmija” 8.a klase „Sports un ķīmija” 
Uzzināt, kas ir dopings un kā tas iedarbojas uz cilvēka organismu.
8.c klase „ Poēzija mūzikā”
Interesantākais  process bija populāru mūzikas grupu ierakstu klausīšanās  
un to atpazīšana, karaokes dziedāšana.

Korespondents N.Vīns

Esam pārsteig, sajūsminā,
iepriecinā!

Kā Jūs domājat, par ko ir šis pārsteigums, sajūsma, prieks? Nu, protams, 
ka par mūsu skolu!
10. aprīļa rītā mūsu skolā ieradās
PII „Cālīs” sagatavošanas grupiņas 
audzēkņi ar audzinātājām, lai savām 
acīm pavērotu, kā  mēs te dzīvojam, 
mācāmies un atpūšamies.
BērnudārBērnudārza audzēkņi apmeklēja 1.c 
klasī, kur pirmīši  demonstrēja 
savas pirmajā skolas gadā apgūtās prasmes un viens otru uzcienāja ar 
kārumiem.
Tad ciemiņi devās ekskursijā pa skolu, vērojot, cik dažādas un
interesantas akvitātes mūsu skolā noek projektu nedēļā – 6.c klasē ka 
spēlēts teātris, 5.c – sētas sēkliņas, 2.c – pēts ūdens u. 

Lai iespaids par skolu būtu
pilnīpilnīgāks, ciemiņi ka aicinā 
aplūkot matemākas klases un 
dabas zinības kabineta 
daudzpusīgās iespējas mācību 
procesā, mājturības kabineta 
aprīkojumu Lieldienu gaidās. 

Apskats ka arī internāts – atpūtas istaba un ēdnīca. Un tad sekoja 
akvā atpūta skolas rotaļu laukumā, no kura nevienam negribējās does 
prom! Un kas vēl noks tad, kad rudenī atpūtas laukumā pacelsies lielā 
piramīda!
KKopīgā pasākuma izskaņā ciemiņi secināja, ka nav iedomājušies, ka mūsu 
skola ir k gaiša, sakopta, k pilnvērgi nodrošināta ar mācību līdzekļiem 
un brīvā laika pavadīšanas iespējām! Un viņi ešām par redzēto bija 
pārsteig, sajūsminā un iepriecinā! Gaidīsim ne kai ciemos, bet arī te 
mācīes!

Uzdrošinies pamēģināt!
Tā 11. aprīļa priekšpusdienā, projektu nedēļas ietvaros,
4.c klases skolēnus aicināja mūsu novadnieks, Riodežaneiro 
olimpisko spēļu 14. vietas ieguvējs stenda šaušanā
Dainis Upelnieks. Arī viņš uzdrošinājās – trenējās un sportoja, 
līdz guva iespēju pārstāvēt Latviju Rio olimpiskajās spēlēs, kas 
ir katra sporsta sapnis.
KKas tad ir šis 193 cm garais, 34 gadīgais vīrs? 
Divu meitu tēs. Brālis. Dēls tēvam Ērikam, savam pirmajam 
šaušanas trenerim, kas viņu ievadījis šajā sporta veidā. Beidzis 
Iecavas vidusskolu un Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, 
strādājis labi apmaksātā darbā, bet, saprotot, ka šaušanai ar 
pilnu atdevi varēs pievērses kai tad, ja to darīs sistemāski, 
ik dienu, no darba aizgājis.

4.c klases skolēni, būdami ļo zinātkāri, iztaujāja sporstu,
uzdodot dažādus jautājumus.
Kā noek pats šaušanas process?
Ir jāsašauj šķīvīs, kas lido ar ātrumu 90 km sekundē; tēmēša-
nai paredzētais laiks – 0,4 sekundes, pie tam šķīvīs ir 
redzams kai kā vibrējoša svītra. 
KKā iespējams sasniegt augstus rezultātus?
Galvenais priekšnoteikums, lai sporsts sasniegtu augstus
rezultātus šaušanas disciplīnās, ir spēja nolikt malā visu 
pārējo un maksimāli koncentrēes, cilvēks nedrīkst būt 
nervozs, un jāatrod sevī vēsais prāts un maksimālais miers.
Vai šis sporta veids ir dārgs?
Jā, mans 12 kalibra gludstobra ierocis maksā nepilnus 8
tūtūkstošus eiro, bet nedēļā šāviņiem aiziet 250 eiro.
Kādi ir Jūsu hobiji?
Medības, makšķerēšana, hokejs.
Kāds ir Jūsu sapnis?
Sava sporta kluba izveide.
StunduStundu ilgajā kšanās reizē ikkatrs skolēns varēja iegūt  ne 
kai jaunu informāciju par šī sporsta sasniegumiem, bet arī 
izvērtēt sevi – kāds esmu es un kāds ir mans dzīves mērķis?
Vai arī es spēšu sava novada un visas Latvijas vārdu iznest
pasaulē?

Atrisini algoritmu! Kas tas ir?
Atkritumi – Siltums – Enerģija – Elektrība - Tomā
Otrdien, 11. aprīļa rītā, abu astoto un devīto klašu skolēni,  kā arī skolotāji, kuriem in-
teresē ķīmija un ģeogrāfija, devās uz Getliņiem, kas visiem zināms kā Latvijas atkritumu 
savāktuves punkts. Taču  - kas un kādi Getliņi ir  šobrīd?
Šobrīd SIA “Getliņi EKO” ir Rīgas un Stopiņu novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas ap-
saimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baljas valss – „Getliņus”. Poligons 
ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas ek veidots un a sts kā mūsdienīgs un 
drošs atkritumu pārstrādes centrs. Izrādās, ka no atkritumiem kā blakusproduktu var 
iegūt siltumu, un tāpēc iespējams siltumnīcās, izmantojot šo iegūto siltumu, audzēt 
tomātus. Gadā te saražo apmēram 500 tonnas tomātu. Iespaidīgi, vai ne?
Otrs blakusprodukts, ko iespējams iegūt no atkritumiem, ir elektrība. Gadā te saražo 
apm. 35 GWh elektroenerģijas, ko pārdod Latvenergo.
Izzinošs brauciens!

Korespondents M.Oškalns
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Mūsu absolven sava dzīves ceļa sākumā...
1.aprīlī  Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūr-
vienības telpās Vislatvijas norises “Saec savu meistaru!” ietvaros
risinājās Maizes godāšanas pasākums “Neba maize pa nāca”.
LīdzLīdztekus latvju saimnieču stāsem, radošajām dabnīcām un maizes 
tapšanas procesiem noka arī pašdabnieku koncerts, kurā savu 
prasmi dziedāt un uzstāes demonstrēja mūsu skolas pagājušā gada 
9.a klases absolvente Līna Ušacka, bet skatāju vidū redzējām arī 9.c 
absolventu Ediju Veršinski. Taujājām, kā tad viņiem klājies šajā skolā 
2016./2017. māc. gadā.
Līna:
“Ar skolu esmu ļo apmie-
rināta – te varu ne kai 
mācīes, bet arī dziedāt 
skolas ansamblī, šodien 
izpildījām dziesmu
““a capella”, tas nozīmē, bez 
pavadījuma. Dziedāt mums 
māca pasniedzējs no Rīgas 
Operas un baleta teātra. 
Grūtāk, protams, sokas ar matemāku, bet ļo pak speciālie 
priekšme izvēlētajā specialitātē – ēdienu gatavošanā. Dzīvojot
kopmītnē, apgūstu patstāvīgas dzīves prasmes, kas lie noderēs
nākotnē. Nebaidiees, nāciet uz šo skolu!”
Edijs:
“Es mācos par automehāniķi, jau apgūstu speciālos priekšmetus – 
mašīnmācību un rasēšanu. Ir arī prakskās nodarbības – mācos
atslēdznieatslēdznieka amatu. Kursā esam 27 audzēkņi – disciplīna stundās 
normāla. Astoe un devīe, klausiet manam padomam - māciees, 
īpaši matemāku un latviešu valodu – noderēs. Vidējā atzīme man ir 
nedaudz virs 5, kopmītnēs nepalieku, bet braucu uz mājām. Ar savu 
izvēli mācīes šajā skolā esmu apmierināts.”

Esi gudrs – būsu vesels!
Šajā konkursā katru gadu piedalās piektklasnieki, šogad savas 
zināšanas, erudīciju un prasmes demonstrēja 5. c klases skolēni – 
Sindija, Inese, Elīna, Alekss, Raivo un Ars, bet kā līdzjutēji papildus 
punktus pelnīja Madara un Melānija. Visgrūtāk klājās Raivo, jo viņam 
no līdzjutēja nācās kļūt par komandas locekli saslimušā
Riharda Pūķa vietā.
KKonkurss ir īpašs ar to, ka no visām komandām kai viena iegūst 
esības startēt tālāk novadā, tālab mums šis gods šoreiz neka, bet 
mēs neskumstam – galvenais ir pieredze! Secinājām, ka labi protam 
sastrādāes komandā, bet vēl jāpilnveido prasme risināt krustvārdu 
mīklas!

Skolotāja S.Sūna

Konkurss turpinās...
Nevienam nav noslēpums, cik spraiga, dinamiska un nervus kunoša 
šogad bija konkursa “Gada skolēns” dalībnieku cīņa – ikvienam bija 
sava odziņa, ko parādīt.
Dārtai Ušackai, šī gada skolas tula “Gada skolēns” ieguvējai, nācās 
pilnveidot savu priekšnesumu un prezentāciju, lai godam varētu 
aizstāvēt skolas godu novada pasākumā š.g. 18. aprīlī Bauskas 
kultūras namā, ko viņa arī paveica.

Malacis, Dārta, mēs visi turam par 
tevi īkšķi līdz pat  konkursa finālam  
maijā Rundāles pilī!

Klases audzinātāja I.Plēsuma

„Eņģeļa pasts”
1.c klase aprīlī piedalījās pasaules mēroga projektā
 „Eņģeļa pasts”

Bērni zīmēja un raksja  Lieldienu apsveikumus, kuri aizceļoja uz 
veco ļaužu mītni „Cerība” un iepriecināja 30 sirsniņas.

1.c klase akvi iesaistās latvisko 
tradīciju izzināšanā. Pēc Lieldienām 
skolēni ieradās skolā ar raibi krāsotām 
olām. Lieldienu pēcpusdienā olas ka 
slēptas, meklētas ripinātas un neizka 
arī bez kaulēšanās. 

Šo skolu varu saukt par savējo,
jo te man pak...

Tuvojas mūsu skolas 60. dzimšanas diena. Ir daudz absolventu, kas šo 
skolu uzskata par savējo, par vietu, kur iegūtas ne kai zināšanas, bet arī 
patstāvīgajai dzīvei nepieciešamās gudrības,
prasmes un iemaņas, kur priekos un nere arī bēdās pavadītas gan 
mācību stundas, gan brīvais laiks. Bet kas tad šī brīža
skolēniem pak šajā skolā, to taujājām dažu klašu skolēniem.
Publicējam interesantākās atbildes.
1.c1.c klases kolekvs -,,Mums skolā pak mācīes un lasīt, pak klase un internāts,  pak 
pusdienas, sakt savus draugus, strādāt, sportot, pak skolotāja, pulciņi, pak izpaust 
savus priekus, spēlēt lomas, iet uz rotaļu laukumu, un  dejot.”
Sindija, 5.c – ,,Man pak, ka šajā skolā ir atsaucīgi skolotāji , ka te var labot atzīmes.”
Madara, 5.c – ,, Man skolā pak sports, mūzika un informāka.Pak ēdieni, piemēram, 
uzpūtenis un kartupeļi ar mērcī.”
Samanta, 8a  – ,,Man pak pulciņi, kuros var iemācīes ko jaunu un interesantu.”
Amanda, 8.c Amanda, 8.c – ,,Šajā skolā ļo pak skolotāji, tādēļ ar prieku nāku mācīes.”
Linda, 8.c – ,,Man ļo pak skolas ēdiens, jo tas ir garšīgs, veselīgs un bagāgs.”
Dāvids Ralfs, 3.c – ,,Es lepojos ar skolu, un man pak mācīes. Manā skolā ir visgaršīgākie 
ēdieni un vislabākie draugi.”
Agnese, 3.c – ,,Man ļo pak Ziemassvētku pasākumi, jo no katras klases parāda dažādus 
interesantus priekšnesumus, arī pašai ļo pak uzstāes. Man pak, ka skolotāja pasaka, 
ka ir kāds jauns konkurss, kur piedalīes.”
Elīna, 5.c Elīna, 5.c – ,,Man ļo pak, ka svētkos ir disenīte bērniem.”
Ramona, 3.c – ,,Man pak piedalīes Bērnu žūrijā – man pak iet uz skolas bibliotēku un 
paņemt grāmatas. Man pak skolas avīze. Man pak dejot. Man pak skolotājas. Man 
pak palikt pa nak.”
Normunds, 8.c – ,,Man pak ka šajā skolā ir laipni, jauki cilvēki, piemēram, pavāres,
friziere, internāta saimnieks Aldis,medmāsa, saimniecības pārzine Margarita.”
Rihards, 2.c –  ,,Man pak sports un mūzika, man pak koncertlekcijas.”
Amanda, 2.cAmanda, 2.c –  ,,Man pak visādas izrādes, kas noek skolā.”
Renāte, 2.c –  ,,Man pak koris.”
Ruslans, 8.a –  ,,Man pak, ka mums skolā  ir sporta laukums, un tur var akvi sportot.”
Krisāna, 3.c – ,,Man pak skolā , jo te strādā mana mamma un ome.Mums ir ļo forša 
skolotāja, kas mūs māca, un labi klasesbiedri.”
Niks, 8.c –  ,,Man pak skolotāja Jāņa vadītās stundas.”
Daniels,Daniels, 3.c – ,,Man pak šajā skolā datorika un tas,  kā šajā skolā māca sportu.Man pak 
pēcpusdienās iet uz Štābiņu un pēcpusdienās iet uz bērnu laukumiņu. Man ļo pak šī 
skola.”
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Šeit paiet laiks un jūtos labi es - savējais...

Paldies visiem, kuri 
palīdzēja pasākuma 

veiksmīgā
noorganizēšanā!
Sākumskolas MK 
vadītāja G.Kopeika

Iejūtamies detekvu lomās!
Vai Tev nav bijusi vēlēšanās kādreiz paceļot laikā un telpā? Un vai 
gribi izmeklēt ešām sarežģītus noziegumus?
Ja tā, tad iesakām izlasīt jaunās, daudzsološās rakstnieces Luīzes 
Pastores 5 grāmatas sērijā “Mākslas detekvi”. Mēs, 5.c un 6.c 
klases skolēni, to izdarījām un esam apmierinā, lai gan pats 
lasīšanas process nepavisam nebija viegls.
BBet uz kšanos ar rakstnieci 21. aprīļa pēcpusdienā Iecavas 
kultūras namā devāmies ar prieku un interesi.
Un – nepievīlāmies...Bija iespēja redzēt rakstnieci ne kai savām 
acīm, bet arī klausīes viņas stāstajā un galvenais – uzspēlēt īstu
detekvspēli, par ko ieguvām īpašas detekva uzlīmes!
5.c5.c un 6.c čaklākie lasītāji – Ars, Alekss, Elīna, Melānija, Inese, 
Madara, Sindija, Normunds, Beatrise, Kristaps, Jana, Valenns, 
Keija.


