Advente ir laiks, kad cilvēki sāk
ilgoties miera. Apkārt tik garajās
stundās valdošā tumsa liek sapņot par
sauli un gaismu, un, cerībā uz to,
atmodina sirdis labajam. Labiem
vārdiem, labiem darbiem, cēlai rīcībai.
Ļaudis arvien vairāk tiecas būt mājās,
pie savējiem, vēloties iepriecināt,
sasildīt un vienkārši būt kopā.
Tu vari būt sākumskolas skolēns vai
spurains pusaudzis, darbīga mamma vai
gudrs, nopietns skolotājs, Ziemsvētku
gaidīšanas laikā ir mazliet jāpieklust. Ir
jāpieklust, lai dzirdētu, kā sniegpārslas
krīt, lai sajustu, kā daba sastingusi,
mazliet savādi, gandrīz nedzirdami san.
Ir jāpieklust, lai citu cilvēku sev līdzās
sadzirdētu. Un varbūt blakus ir kāds,
kuram sāp. Kāds, kuram laba vārda
pietrūkst, kāds, kuram šķiet, ka apkārt
viss ir svešs, kāds, kuram šķiet, ka viņš
neiederas, nespēj, neprot, vai viņam
nav iespēju kaut ko mainīt.

Varbūt tu esi tas, kurš neprot palūgt
palīgā, kad sāp. Varbūt tev vajag
uzmundrinājumu vai glāstu, tomēr tu
gribi būt lepns un spītīgs, gribi parādīt,
ka vari pats tikt galā ar savām likstām.
Būtu labi, ja tu uzdrīkstētos. Būtu tik
drosmīgs, ka atrastu kādu, kam pateikt,
kam izstāstīt. Atrastu kādu, kas saprot.
Pasaulē ir tik daudz cilvēku, kuri vēlas
saprast, kuri patiesi, no sirds gatavi
otram palīdzēt. Palīdzēt – tas var būt tik
dažādi. Viens latiņš, viens skatiens,
viens saprasts vārds. Viens
rokasspiediens, viens uzmundrinājums,
viens atzinīgs vērtējums. Katram
vajadzīgs kas cits, lai dzīve kļūtu gaiša.
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3.decembra rītā skolā tika iededzināta
tradicionālā Adventes vainaga pirmā svece.
Sveces iededzināšanas gods piešķirts
skolniecei, kurai šobrīd ir ļoti labas sekmes –
Laurai Novickai no 5.c klases.
Adventes laikā ļaudis tradicionāli tiek aicināti
rast mieru, noskaņojoties Ziemassvētku brīnuma gaidām. Advente ir
laiks, kad pieklust un padomāt par dzīvē svarīgākajām vērtībām.

Un ja nu tu esi tas, kurš otram var dot?
Adventes laikā daba aicina pieklust,
aicina izjust, aicina saprast.
Jo iegūt dzīvē var daudz, bet saprast
vajag, ko vēlies.
Sk.Inga

Kā ik gadu, arī šogad dosimies ciemos uz Valsts Kontroli, kur
tradicionāli notiks mūsu skolēnu koncerts. Radošajā pulciņā gatavojām
dāvanas, ko pasniegt mūsu draugiem.
Šoreiz mūsu pārsteigums draudzīgajai iestādei būs jaukas pašgatavotas
ziepītes ar skaistiem aromātiem un košām krāsām. Mēs ļoti ceram, ka
Valsts Kontroles darbinieki priecāsies par mūsu dāvanām.
Ieva Beķe 6.c
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MĀCĪBU DARBA AKTIVITĀTES

Krievu valodas
Novembra pēdējā nedēļa skolā aktualizēja krievu valodas
mācīšanos un lietošanu. Krievu valodas skolotājas Irina
Jakušenoka un Dzintra Kraukle organizēja interesantus
pasākumus metodiskās nedēļas ietvaros. Viktorīnas,
krustvārdu mīklas, filmas un rokrakstu izstāde un plakātu
konkurss. Tas viss un vēl citas lietas nodarbināja skolēnu
prātus nedēļas ilgumā.

metodiskā nedēļa
8.a klasi krievu valodas nedēļā pārstāvēja Kristaps
Brunovskis, iegūstot diplomu par otro vietu. Mēs
domājam, ka bija iespēja iegūt arī pirmo vietu, tomēr
priecājamies par balvu, jo arī tas ir labs sasniegums.
Rinalds Vītols

Samuila Maršaka daiļradei
veltīta pēcpusdiena
26.novembrī notika krievu dzejniekam Samuilam Maršakam
(1887-1964) veltīta dzejas pēcpusdiena, ko vadīja Irina
Jakušenoka. Pirmie uzstājās 6.c klases skolnieki ar lasījumiem
no S.Maršaka darba „Веселая азбука про все на свете” jeb
tulkojumā no latviešu valodas „Jautrā ābece par visu uz
pasaules”. Nākošais uzstājos es, Maksims, ar dzejoli „Волк и
лиса” (Vilks un lapsa). S.Maršaka dzeju runāja arī Liliāna un
Rebeka no 6.a. Tika rādīta filmiņa par dzejnieku, no kuras
visiem atmiņā palika zīmīgais sākums: „Вот какой
рассеянный
на
улице
Бассейной”.

Krievu valodas nedēļā iepazinām slavenā krievu dzejnieka
Samuela Maršaka daiļradi un mācījāmies viņa dzejoļus.
Mums bija iespēja noskatīties filmu par dzejnieku un
uzzināt daudz interesantu faktu. S.Maršaks bijis ļoti
labsirdīgs, un palīdzējis daudziem nelaimē nonākušiem
bērniem.
Ieva Beķe un Andis Ezeriņš
Skolēniem bija iespēja piedalīties viktorīnā, minot tēlus
no Samuila Maršaka dzejas. Visi aktīvākie pēcpusdienas
dalībnieki saņēma garšīgas balvas. No mūsu klases tika
apbalvoti Rebeka un es.
Maksims Krutikovs 6.a

Vēstule savai ēnai
5.c klases latviešu valodas stundā kopā ar skolotāju Dali
Oškalni mēs ar klasi rakstījām vēstuli ēnai. Vēl mēs ar klasi
katrs zīmējām savu ēnu. Tas bija diezgan interesanti.
Vēstulē mēs uzrakstījām arī atbildi. Es vēlētos vēl atkārtot
šo stundu.
Viktorija Upmale 5.c
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
6.decembrī notika Bērnu žūrijas 2012 noslēguma pasākums ar
grāmatu prezentācijām. Visu klašu „Bērnu žūrijas” dalībnieki,
piepalīdzot saviem klases biedriem, prezentēja izlasītās grāmatas.
5.-9.klašu prezentētās grāmatas:
5.a – Valdis Rūmnieks „Atnācēji”
5.c – Robs Regers „Emīlija dīvaine”
6.a un 6.c – Māris Rungulis
„Nekrietnais Alfrēds”
7.a – Robs Regers „Emīlija dīvaine”
7.c - Ulfs Starks „Mans draugs
Pērsijs, Bufalo Bils un es”
8.a – Andris Akmentiņš „Zemeņu
blūzs”
9.c – Ilze Enģele „75 dienas”

Šogad arī vecākiem bija iespēja
piedalīties īpašā „Vecāku žūrijā”,
tāpēc pasākumā piedalījās arī
vecāki. Lasīšanas svētkos piedalījās
6.a klases skolnieka Maksima
Krutikova māmiņa un 6.a klases
skolnieka
Ginta
Dombrovska
māmiņa, bet 7.c klases skolnieka
Matīsa Skangaļa vecmāmiņa pat
spēlēja nozīmīgu lomu grāmatas
prezentācijas priekšnesumā! Pēc
pasākuma visi saņēma balviņas.
Bērni dabūja pateicību, un
vislabākā priekšnesuma sniedzēji saņēma ceļojuma karti uz
„pārsteiguma” braucienu. Vecāki saņēma dāvanu maisiņus, kurā bija
buklets par mūsu skolu, skolas pildspalva, un šokolāde.
Maksims Krutikovs

BRĪNUMU GAIDOT
Adventes noskaņu skolā radīt palīdz radīt sirsnīgi koncerti bērniem. Decembrī skolēnus ar koncertiem iepriecinājuši
atraktīvi dziedātāji Didzis Rijnieks un Ēriks Balodis.
Ērika Baloža koncertā 1.-6. klašu skolēniem bija
iespēja atbildēt uz āķīgiem jautājumiem par
Ziemassvētku tēmu, iejusties dažādu valstu
Ziemassvētku tradīcijās un pat skaisti uzdejot
menueta deju, kā arī aktīvi izsmieties, izlēkāties
un dziedāt līdzi pazīstamām dziesmām.
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PROJEKTI UN CITI DARBI
5.decembrī 6.c klase kopā ar skolotājām Ingu Čipenu un Lindu
Fiļipovu devās uz Līvu akvaparku, lai izmantotu pagājušajā gadā
nopelnīto balvu konkursā „Zvaigžņu klase”, iegūstot godpilno 2.
vietu.
Mums ļoti, ļoti patika. Daudziem patika šļūkt pa trubām. Man
pašai vislabāk patika sēdēt džakuzī un peldēt lielajā baseinā, kur
ik pēc 15 minūtēm ir lielie viļņi. Darbs konkursa gaitā bija grūts un
sarežģīts, bet ieguvums bija to vērts!
Marta Vilcēna

Reiz dzīvoja kāds cilvēciņš. Viņam bija tikai 18 gadi, kad viņš bija izdomājis ko interesantu. Lai
Ziemassvētki būtu interesantāki, viņš izdomāja ka viņam vajag būt par Salatēvu un viņš sāka audzēt
bārdu un krāja naudu dāvanām. Līdz svētkiem bija atlicis vēl tikai mēnesis, naudas bija krāts jau ilgi,
arī bārda bija izaugusi garum gara un balta. Kad Salatēvs sāka darbu, viņam atnāca miljons vēstuļu.
Viņš pirka un gatavoja dāvanas ik brīdi, bet laika kļuva arvien mazāk un mazāk, tomēr dāvanu aizvien
nebija pietiekami. Beidzot par Salatēvu apžēlojās rūķi, kuri čakli nāca talkā un palīdzēja paveikt lielo
darbu. Tā līdz Ziemassvētkiem viss bija izdarīts! Ziemassvētku vakarā līdz pusnaktij Salatēvs bija
apceļojis visas mājas un ikviens vēstules rakstītājs bija saņēmis kāroto dāvanu.
Arī tu vēl vari paspēt uzrakstīt vēstuli Salatētim, Ziemassvētku vecītim vai Santa Klausam! Varbūt, ja
rūķi palīdzēs, viņš paspēs sagatavot dāvanu arī tev!
Aleksandrs Maikūns 6.c

Atsaucoties „Karalisko kārumu” izsludinātajam konkursam, 5.c klase kļuva par stāstu autoriem
un sacerēja savus „Cepumu stāstus”. Divi no darbiem piedalījās konkursā.
Viņš salicis cepumus uz galda un pa vienam ēdis,
Tējas cepums
Sensenos laikos, kad pasaule bija drūma, kāds gudrs vīrs
uzcēla milzīgu fabriku.
Visi cilvēki sanāca un izbrīnā skatījās, kā liek pēdējos
pamatus lielai ēkai. Kāds puišelis iesaucās, ka tā būšot
cepumu fabrika, un visi par to runāja un priecājās.
Beigās zēna teiktais arī piepildījās un fabrikai pašā
augšgalā bija piekārts liels uzraksts „CEPUMU FABRIKA”.
Nākamajā dienā cepumu fabrika jau sāka rūkt un
gaudot. Cepumu ražošana sākās.
Uz dienas beigām cepumu jau bija gana, tos sāka likt
kastēs. Pirmais cepumu nogaršoja kāds izsalcis
zemnieks. Viņš paņēma daudz cepumu savā somā un
aiznesa mājās.
Soma bija caura, lielākā daļa cepumu izbira, zemniekam
nemanot. Kāds zēns, kurš gājis no skolas mājās,
pamanījis cepumu. Viņš tam lielu uzmanību nepievērsa,
līdz pamanīja vēl vienu, un tad vairākus.
Zēns sasaucis pilsētas ļaudis, un visi gāja skatīties, kas
tad tie par cepumiem, un kurš tos izmētājis. Cepumu
taciņa nebija gara, tā aizveda līdz vecai lauku mājai. Tur
taciņa beidzās. Izrādījās, ka tie bija jaunās Fabrikas
cepumi. Kāds zēns piegājis pie loga un paskatījies, ko
zemnieks dara.
Baltus, siltus, sirsnīgus TAVUS
Ziemassvētkus!
Un lai Tev izdodas tos tādus darīt
arī kādam citam!

uzdzerot tēju.Zēns teicis, ka cepumus jāiesauc par tējas
cepumiem. Visi izklīduši tajā vakarā, līdz pienācis
nākamais rīts.
Cepumu fabrikas direktors par zagtajiem cepumiem bija
uzzinājis jau uzreiz no rīta. Palicis sarkans no dusmām,
viņš aizdrāzās uz zemnieka māju, bet tur vairs neviena
nebij…
Kaspars Polis 5.c

Īpašais mājas cepums
Kāda mājsaimniece bija izcepusi garšīgus mājas
cepumus. Viens no tiem bija aizbēdzis, lai to neapēstu.
Ceļojot cepums bija ieradies vairākās mājās, bet neviens
to nebija pamanījis.
Tikai daži cepumi viņu ievēroja. Katrā mājā cepums bija
atnesis smieklus un interesantus stāstus. Tie ļoti patika
citiem cepumiem. Tā mājas cepums ceļoja, patīkami
iepriecinot apkārtējos.
Tāpēc sevi viņš nosauca par īpašo mājas cepumu. No tās
dienas katrs cepums, kurš ir aizbēdzis no mājām – ir
īpašais mājas cepums.
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