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Klusā un baltā naktī 

Svētums vieno mūs. 

Krīt sniegpārslas lido sapņi 

Bet zem brīnuma spārniem, 

Piepildīts laiks 

Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne. 

Balts un kluss 

Šis laiks, 

Balts un kluss… 

Vien eņģeļu gaviles 

Dzirdamas visur, 

Kas vieno mūs 

Zem debesīm 

Un dāvā mīlestību, 

Lai kā svētumu glabātu. 

/S.Kubile/                                                         ĪSZIŅAS 

 

 29.oktobrī arī mūsu skolā tika 

atzīmēta Helovīna diena. Skolēni piedalījās 

dažādās aktivitātēs, kā arī katra klašu grupa 

izgreba savu ķirbi. Skaistos ķirbjus varēja 

aplūkot ne tikai mūsu skolēni un darbinieku, 

bet arī citi apmeklētāji un viesi, kas ieradās 

skolā.  

 
 

 2.novembī pie mums skolā viesojās 

latviešu dziedātāja Samanta Tīna, 

“Influencere” Katrīne Sauliete, 

multimākslinieks Kašers, vēdiskais psihologs 

Uģis Kuģis. Skolēni ar viesiem kopā darbojās 

radošās darbnīcās. Uz koka dēlīšiem tika 

taisītas Ziemassvētku eglītes, sirsniņas, uz 

kuriem pēc tam viesi uzrakstīja savus 

novēlējumus ar savu autogrāfu. Radošā 

pēcpusdiena kopā ar viesiem tika filmēts 

šovam “Četri uz koferiem”, kuru varēja 

skatīties kanālā 360TV. 

 Tāpat kā visā Latvija arī pie mums pa 

klašu grupām klasēs tika atzīmēta 

Mārtiņdiena. Skolēni pētīja un pārrunāja 

Mārtiņdienas ticējumus un tradīcijas, meklēja 

tautasdziesmas, taisīja maskas. 

 
 

 11.novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša 

diena, tāpēc Lāčplēša dienas vakarā skolas 

pagalmā mūs priecēja rakstu zīmes no 

svecēm. Paldies skolas padomes skolēniem 
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par skaistajām rakstu zīmēm. Rakstu zīmes 

varēja aplūkot arī skolas bibliotēkā, kuras tika 

pagatavotas no koka mājturības un 

tehnoloģiju stundās un kokapstrādes pulciņā.  

Paldies skolēniem un skolotājam Uldim 

Vāveram. 

  
 

 17.novembrī pa klašu grupām klasēs 

tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena. 

Skolēni skaitīja dzejoļus, spēlēja spēles par 

Latviju, pārrunāja par valsts simboliem. Arī 

mācību stundās tika lasīti dzejoļi, dziedātas 

dziesmas.  

 
 

 29.novembrī tiek atzīmēta Pirmā 

advente, ar kuru sākas Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks. Tuvojoties svētkiem arī mēs 

tiem gatavojamies, izrotājot skolu – klases, 

gaiteņus, ēdamzāli – lai priecētu mūsu sirdis.  

 Lai padarītu skolas internāta telpas 

mājīgākas, skolā tika izsludināts konkurss 

“Mājīgākā istabiņa”. Skolēni kopā ar 

skolotājiem, gan arī patstāvīgi rotāja savas 

istabiņas, taisīja dažādus dekorus. Skolas 

padome izstaigājot un aplūkojot istabas, 

nolēma, ka vismājīgākā istaba ir Kārlim 

Gatim Štolcam, Gatim Ķikulim, pēc tam seko 

Annas Gintas Štolces un Elizabetes Ķirses 

istaba, kā arī Jāņa Rozentāla-Lejnieka, 

Daniela Tostera, Roberta Andersona un 

Rodžera Kleina istaba atzīta par mājīgām.  

 14.decembrī visi skolēni un skolotāji 

tika aicināti uzvilkt džemperi, kuriem būtu 

kāds Ziemassvētku simbols. Paldies vecākiem 

par atsaucību! 

 Tāpat kā citus gadus arī šogad mēs 

visi piedalāmies akcijā “Sirds siltums no 

mājām”, kas ir izveidojusies kā tradīcija 

mūsu skolai. No mājām tiek sanesti dažādi 

konservi, ievārījumi un citas lietas, lai varētu 

iepriecināt pansionāta iemītniekus svētkos. 

Sarūpētās dāvanas tika sasaiņotas klasēs 

vakara nodarbībās. Paldies vecākiem par 

sarūpētajām dāvanām! 

 Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu 

skolēni ar skolotājiem gatavoja apsveikumus 

un dāvanas mūsu sponsoriem! Paldies 

skolotājiem! 
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 Šajā Ziemassvētku laikā skolēni varēja 

iepriecināt savus draugus un skolotājus, tiem 

rakstot apsveikumus, un nosūtīt tos caur 

skolas Ziemassvētku pastu.  

 18.decembrī klasēs pa klašu grupām 

tika pasniegtas liecības. Skolēni viens otram 

deklamēja dzejoļus, kopā dziedāja 

Ziemassvētku dziesmas, spēlēja spēles, 

pārrunāja, kas šajā pusgadā sasniegts un ko 

vēlētos nākamajā gadā.  

 

Sasniegumi 
 Oktobrī pirms rudens brīvlaika visas 

skolas skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai 

piedalītos Futbola pēcpusdienas aktivitātēs. 

Futbolgolfa rezultāti: 

1.vieta – Daniels Tihomirovs (10 punkti); 

2.vieta – Gatis Ķikulis (11 punkti); 

3.vieta – Toms Konošonoks (15 punkti), 

Jolanta Vīksne-Ozoliņa (15 punkti). 

 

Soda sitienu rezultāti: 

1.vieta – Rinalds Audzēvičs (6 punkti); 

2.vieta – Daniels Tihomirovs (5 punkti), 

Samanta Guste (5 punkti). 

 

Konsultāciju grafiks 

2020./ 2021.m.g. 

 

Skolotājs  Konsultāciju laiki 

Solvita Ādamsone Otrdiena 13.40-14.00; 

Ceturtdiena 14.20-14.32 

Alise Brauna Trešdiena 8.20-8.55 

 

Irina Bērziņa Piektdiena 11.45-12.20 

 

Elīna Grīnberga Trešdiena 8.38-9.00 

 

Evita Jakovļeva Otrdiena 8.00-8.30; 

8.40-8.50 

Ruta Kantiniece Trešdiena 8.30-8.55 

 

Inese Lancere Trešdiena 8.30-8.52 

 

Baiba Skujiņa Ceturtdiena 15.10-15.40 

 

Žanna Šišlo Trešdiena 16.00-16.48 

 

Dita Štrāla Ceturtdiena 15.20-15.50 

 

Uldis Vāvers Otrdiena 8.00-8.50 

 

Aija Veispāle-

Cīrule 

Ceturtdiena 17.35-18.13 

 

Mairita Vītoliņa Trešdiena 8.10-8.24 

 

Ilona Zeltiņa-

Skujiņa 

Otrdiena 8.15-8.45 

 

 

Ziemassvētku brīnums 

 
Žurnālistikas pulciņa skolēni iztaujāja savus 

ģimenes locekļus, lai uzzinātu, kāds ir viņu 

Ziemassvētku brīnums. 

✓ Samantas ģimenē Ziemassvētku 

brīnums ir ģimenes sanākšana kopā un 

veselība gan bērniem, gan pārējiem 

radiniekiem. Pati Samanta gribētu, lai 

uzsnigtu sniegs, kas arī būtu viņas 

Ziemassvētku brīnums. 

✓ Arī Oskara mammas Ziemassvētku 

brīnums būtu sniegs. Savukārt, Oskars un 

brāļi vēlas sagaidīt Ziemassvētku vecīti, kas 

atnes dāvanas. 

✓ Kristīnes ģimenē Ziemassvētku 

brīnums ir Ziemassvētku vecītis ar gaidītām 

dāvanām. Tēta brīnums, kad visa ģimene 

sanāk kopā, bet mamma saka, ka brīnums ir 

Jēzus piedzimšana Betlēmē. 

✓ Ievas ģimenē saka, ka brīnums ir 

veselība visiem tuvajiem un uzticība vienam 

pret otru. Arī lielais brālis apstiprina, ka 

veselībai ir jābūt. Ievas brīnums ir 

Ziemassvētku vecītis ar dāvanām.  
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✓ Rinalda ģimenē Ziemassvētku brīnums 

ir tāds, ka jārūpējas vienam par otru, eglītes 

rotāšana un piparkūku cepšana kopā ar visu 

ģimeni. Kā arī ģimenes vakariņas, gaidot 

Ziemassvētku vecīti. 

 

Ziemassvētku ticējumi un 

tradīcijas 

 

Jau senos laikos noteiktiem produktiem 

piešķirta simboliska vērtība. Celsim tos galdā 

arī šajos Ziemassvētkos:  

 kāposti – spēkam; 

 pīrāgi – piedzīvojumiem; 

 piparkūkas – mīlestībai; 

 zirņi – lai nav jālej asaras; 

 bietes – skaistumam un veselībai; 

 putnu gaļa – veiksmei un 

panākumiem; 

 cūkgaļa – laimei; 

 zivis – finansiālai stabilitātei; 

 apaļas formas cepumi – saulītei. 

(informāciju apkopoja Ieva Liāna Braune, Samanta 

Guste, Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs) 

 

• Kādas ir 12 naktis pēc 

Ziemassvētkiem, tādi esot nākamie 12 

mēneši. 

• Tas ir cerību un ticības laiks, kad 

šķiet, ka viss, par ko sapņojam, var kļūt par 

īstenību. 

• Tas ir sākums kaut kam jaunam- 

skaistākam un labākam... vismaz mums gribas 

tā domāt. Varbūt tāpēc mēs arī šodien lasot 

Ziemassvētku ticējumus, kaut kur dziļi sevī 

klusībā domājam- bet ja nu tomēr taisnība..., 

ja nu piepildās... 

(ticējumus apkopoja Rinalds Audzēvičs) 

 

 

 

 

Atrodi burtu jūklī ēdienus 

Zirņi, zivis, piparkūkas, cūkgaļa, karbonāde, 

pīrāgi, kāposti 

C P E C U J Z G M G M 

J Z P Ū I Ž R H K Ķ S 

G A Ā B A Z Z Ž H M N 

E T H M Ļ I N Ģ G K T 

Ē P I P A R K Ū K A S 

M Ī I M G Ņ Ā Ņ L R L 

D R E Ē K I P P S B T 

Ī Ā T R Ū T O Ž Z O Ņ 

J G H M C L S K Ķ N Ņ 

Z I V I S Š T O E Ā R 

S V H T Z M I L Ļ D B 

Ļ F V I H M Ū V Ž E E 
(Rinalds Audzēvičš 8.kl.) 

 

Atrodi burtu jūklī Ziemassvētku 

simbolus 

 

 

 “Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Daniels Tosters, Ieva Liāna Braune, Džeina Burkēviča, 

Samanta Guste, Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs, 

Rinalds Audzēvičs,  

Kārlis Gatis Štolcs; 

 skolotāja Evita Jakovļeva. 


