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ZIEMASSVĒTKU LAIKS
Pirmais semestris šajā mācību gadā ir
noslēdzies. Šoreiz pavisam neparasti
– nav ierastā svētku dievkalpojuma
Torņakalna baznīcā, nav arī kopīgā
Ziemassvētku koncerta vecākiem un
Labo vārdu rīta pēdējā pirmssvētku
dienā skolā. Kaut klusāk, mierīgāk,
tomēr viss notiek, tikai šoreiz katrā
klasē atsevišķi, - citiem klātienē, bet
citiem attālināti.
Pandēmijas laiks ienesa kārtējās
korekcijas arī mūsu skolas dzīves
ikdienā. Decembrī mājās mācīties
palika arī 5. un 6. klase, pēc neilga
laika arī 2.b klases audzēkņi.
Sākumskolas bērni pārgāja no

mācībām klātienē uz daļēji attālinātu
mācību procesu. Klases dalījām uz
pusēm un nedēļu mācījāmies mājās,
tad atkal skolā. Lai satiktos visi kopā,
lietojām “zūmiņu”.
Neskatoties uz visām ķibelēm valstī
un pasaulē, uzturam možu garu.
Svētkiem gatavojāmies jau visu
adventes laiku. Izrotājām skolu, savas
klases, mācījāmies Ziemassvētku
dzejoļus, dziesmas, apguvām
tradīcijas.
Neizpalika arī ierastā svētku laika
apdāvināšanās un piparkūku cepšana.
Mācības noritēja ierastā veidā –
ikdienas skolas darbi mijās ar

pārbaudes darbiem. Varbūt vairāk
nācās paskubināt, atgādināt, rosināt,
arī dusmoties, strīdēties. Tagad
grūtāk, jo visu nākas darīt attālināti –
zvanot, rakstot vēstules, tiekoties
videostundās. Piedalījāmies arī
konkursos, olimpiādēs. Jāatzīst, ka
kaut kas padevās ļoti veiksmīgi, bet
kaut kas ne tik ļoti, kā gribētos.
Gada nogale ir tas laiks, kad katrs var
izvērtēt, kā veicās, ko darīt labāk, kā
rīkoties tālāk.
Lai visiem piepildās klusās
Ziemassvētku vēlmes un sirdīs ielīst
siltais svecīšu mirdzums!

Zīmējums - Kristaps, 9.kl.

SKOLĀ IENĀK ZIEMASSVĒTKI

“IZSALKUŠA CILVĒKA ĒDIENKARTE”
Ziemassvētki ir īpašs un maģisks
laiks, kad gandrīz katra cilvēka
prātā un sirdī rodas vēlme izdarīt
ko labu. Šis ir laiks, kad cilvēks,
kurš pats piedzīvojis sirds siltus
svētkus, vēlas, lai arī citiem tādi
ir. Tāpēc ap Ziemassvētku laiku
cilvēki vairāk iesaistās brīvprātīgo
darbā un vēlas Ziemassvētku
sajūtu nodot arī citiem.
Lai gan šogad vīrusa dēļ ir
attālinātās mācības, vēlme izdarīt
ko labu ir mūžzaļa kā
Ziemassvētku egle. Ja citus gadus
gatavojām apsveikumus Gaiļezera
pansionāta ļaudīm, tad šogad
kaut virtuāli paēdinām kādu
izsalkušo, vienalga –
bezpajumtnieku, trūkumā
nonākušu cilvēku vai darbos līdz
ausīm mediķi.

Abas 8. klases gatavoja
prezentāciju “Izsalkuša cilvēka
ēdienkarte”, kurā raksturoja
cilvēku, kuram pasniegs ēdienu,
piedāvāja veselīgu un sātīgu
maltīti brokastīm, pusdienām,
vakariņām.
Aleksis (8.a) brokastīs iesaka ēst
kādu putru ar ievārījumu un
ogām, jo putrās ir viss vajadzīgais
visas dienas enerģijai.
Edvards (8.a) visās ēdienreizēs
piedāvā nacionālo virtuvi, un
pusdienās viņš iesaka ēst
bukstiņputru – miežu graudu un
kartupeļu putru – ar speķi.
Jete (8.b) gatavojusi ēst savam
vectēvam, kurš piedalījies karā,
kuram bijusi liela cieņa pret
ēdienu. “Vectēvs pirms gada
aizgāja aizsaulē, tāpēc tagad

varam pabarot tikai viņa dvēseli
ar labām domām par viņu,” raksta
meitene.
Arī Lelū (8.b) savā prezentācijā
atcerējusies par dvēseli, tās
paēdināšanai viņa piedāvā kādu
senu tautasdziesmu no Krišjāņa
Barona dainu skapja:
“Es iecēlu liepas galdu,
Klētī, rudzu apcirknī.
Pie tā balta liepas galda
Divi balti liepas krēsli.
Tur sēdēja Gausa māte
Ar Dieviņu runādama.”
Gausu un sātu
Ziemassvētkos un
2021.gadā vēlot,
skolēnu darbos ielūkojās
skolotāja Inita.

APGŪSTAM DABASZINĪBAS
Dabaszinībās 4. klase mācījās par
vienkāršajiem mehānismiem. Tēmas
noslēgumā katram bija jāuzmeistaro
sava spēle vai vides objekts, kuru
darbinātu kāds vienkāršais mehānisms.
Bērni pie darba ķērās ar lielu
entuziasmu. Galva bija pilna idejām un
savu redzējumu! Darbs nebija no
vieglajiem – vispirms bija jāizdomā, tad
jāsaplāno darba gaita, jāizvēlas nepieciešamie materiāli, jākonstruē un vēl
jāizstāsta un jānodemonstrā, kā tas darbojas. Tā tapa dažādas spēles, rotaļu
karuseļi, akas. Visiespaidīgākais bija Jēkaba karuselis, kuram tika pievienots
motoriņš. Jānovēl, lai skolēniem nepietrūkst idejas un neapsīkst darboties prieks!
Skolotāja Aiva

ZIEMASSVĒTKU LAIKS 1.KLASĒ
Ziemassvētku laiks skolā pagāja ļoti
klusi un mierīgi. Patiess prieks bija
būt skolā, jo tas deva iespēju
priecāties un mācīties kopā ar
klasesbiedriem.
Ziemassvētku mēnesī 1.klases
skolēni rotāja klasi, mācījās
dzejoļus un no sāls mīklas gatavoja
egļu rotājumus. Katru rītu atvērām
interaktīvo Adventes kalendāru, kas
deva iedvesmu jaunai dienai.
Iemācījamies dejot jautras dejas,
dziedāt dziesmas igauniski un
latviski, kā arī gatavot
pārsteigumus. Populārākā dziesma,
kas skanēja visvairāk, bija par
igauņu rūķi, kas dzīvo dziļā mežā.
Klasē strādāja Ziemassvētku pasts,

kas deva iespēju vienai grupai sūtīt
apsveikumus otrai. Tas bija tik
aizraujoši! Lasījām interesantus
stāstus par rūķiem un Ziemassvētku
vecīša ciematu. Pētījām, kā svin
svētkus igauņi. Iemācījamies arī
daudz jaunu vārdu.
Pēdējā skolas dienā pirms brīvlaika
sanēmām pārsteigumu no rūķiem jauku spēli “5 sekundes”. Tagad būs
jautrās pēcpusdienas garantētas!
Sveicienus svētkiem sūtījām viens
otram Zoom klases stundā. Visiem
bija iespēja atkal satikties, kaut tikai
pie ekrāniem.
Ziemassvētku laiks bija brīnumains
un jauks, bet nākamajā gadā

vēlētos tos pavadīt visiem sanākot
kopā.
Skolotāja Ivika

SVĒTKU LAIKS 2.KLASĒ
Pirmais semestrIs noslēdzies...
Lai iepriecinātu paši sevi
Ziemassvētku gaidīšanas laikā, ne
tikai mācījāmies, bet arī dekorējām
klasi, pušķojām eglīti, mācījāmies
dzejoļus, rakstījām vēstules
Ziemassvētku vecītim. Katrs
ieguldīja savu darbiņu, lai šis laiks
kļūtu gaišāks, sirsnīgāks.
Un mums bija iespējams arī
nosvinēt šos svētkus klasē, kopā.
Svētku dienā pildījām dažnedažādus
uzdevumus, meklējām norādes,
darījām visu, ko no mums gaidīja un
bija uzdevis Ziemassvētku vecītis.

Liels prieks un pārsteigums bija lielais
dāvanu maiss!

Kad bija atminētas mīklas, noskaitīti
dzejoļi, dabūtas dāvanas,
noklausījāmies priekšnesumu, kuru
šogad mums sniedza Ervīns izjusti
nospēlējot uz čella "Klusa nakts, svēta
nakts." Atcerējāmies arī, kā
pagājušajā gadā ar akordeona
priekšnesumu mūs iepriecināja
Alberts.
Sekoja spēles un rotaļas, muzicējām
paši ar zvaniņiem, atskaņojot
"Zvaniņš skan." Mēs bijām priecīgi un
novēlam ikvienam kaut drusciņu
prieka, bet katrā nākošā gada dienā
saņemt un dod to citiem!
2b klases vārdā skolotaja Gunta

4.KLASES ZIEMASSVĒTKI

Pēdējo mācību nedēļu 4.klase veltīja piparkūkām.
Maklējām informāciju, lasījām, stāstījām visu, ko
uzzinājām par šiem Ziemassvētku laika cepumiem.
Pētījām, kādas ir mīklas sastāvdaļas, kā pagatavo glazūru,

cik senas ir piparkūku cepšanas tradīcijas. Mājās cepām
piparkūkas, kuras dāvājām citiem klases biedriem.
Mācījāmies tās degustēt.
Pēdējā dienā sūtījām svētku sveicienus saviem vecākiem,
rādot priekšnesumu video veidā. Šogad katram bija kāds
slepenais draugs, kuru iepriecināt svētkos. Prieku radīja
kopīga dāvanu meklēšana un saņemšana, dziedāšana un
muzicēšana. Gatavojām arī apsveikumus saviem klases
biedriem. Bija sirsnīgi un jautri! Šķirties nevarējām, tāpēc
vienojāmies, ka rīkosim neklātienes tikšanās arī brīvlaika
katrā nedēļā, lai vienkārši parunātos par dzīvi.
Skolotāja Aiva

MĒS LEPOJAMIES!
Lepojamies ar 9.klases skolnieku Patriku Tomu Līvmani par iegūto 3.vietu
Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē un
2.vietu Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē.
Paldies skolotājiem LIgitai Zelčai un Pēterim Plakanam.

Lepojamies ar skolēniem, kuri uzrādījuši 1.semestrī izcilas un teicamas sekmes ar
vērtējumiem 8, 9, 10 balles!
1.klasē
Zīle Ešenvalde
Tīna Teiviša
Roberts Gāže
Rēzija Ozola
Alberts Zdanovskis
Rūta Pētersone

2.a klasē
Lelde Jukša
Late Kreicberga
Jānis Pētersons
Ance Špiļka-Vaite

2.b klasē
Patrīcija Ceplīte
Paula Kalniņa
Mona Stalte
Marta Treimane
Melānija Vāvere

3.klasē
Artis Driviņš
Zelma Miķelsone
Margrieta Šmite
Atis Vrubļevskis
Paulīne Pumpure

5.a klasē
Žanete Ošiņa
Madara Čaunāne

5.b klasē
Paula Sila

7.klasē
Samanta Evert

8.a klasē
Ramona Bambāne
Rēzija Rozīte

JÕULUSOOVID
Rasmus, 9.kl.

Sintija, 8.b kl.

Lelu, 8.b kl.

VEIKSMĪGU JAUNO 2021.GADU!
HEAD UUT AASTAT!

Ernests, 8.b kl.

