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Decembris – gada vistum-
šākais mēnesis, kad dienas ga-
rums sarūk līdz nepilnām septi-
ņām stundām. Saules stari ir gari 
un slīpi, nespēj zemi pietiekami 
apgaismot. Mēs ilgojamies pēc 
gaismas, lai arī līdz garai, gaišai 
dienai jāgaida vēl ilgi. Šis laiks 
var būt īpaši gaišs, ja mēs vairāk 
tieksimies atvērties labajam.

Decembris – Adventa laiks. 
Ziemassvētku gaidīšanas laika no-
saukums ir cēlies no latīņu vārda 
adventus un nozīmē „atnākšana”. 
Runājot par četras nedēļas ilgo 
laiku līdz Ziemassvētkiem, jāsaka – 
Advents, bet, ja pieminam Adven-
ta svētdienas, tās saucamas par 
adventēm. Tāpat par adventēm 
dēvējama arī katra no gaidīšanas 
nedēļām.

Lai pienācīgi sagaidītu Zie-

massvētkus, nepietiek ar iztīrītu māju, 
klātiem galdiem, iesaiņotām dāva-
nām. Galvenais – kas notiek mūsu 
prātā un sirdī. Kā to paveikt? 

Ikvienam no mums gadās pa-
veikt, pateikt vai nodomāt kaut ko 
sliktu. Reizēm mēs rīkojamies nepareizi 
tieši tad, kad nedarām vai nesakām 
neko. Tāpēc mums rūpīgi jāpārdomā 
sava rīcība, lai nākamreiz, nonākot lī-
dzīgā situācijā, mēs spētu neatkārtot 
tās pašas kļūdas. 

Mūsdienu pasaulē tieši uz 
Ziemassvētkiem sarosās labdarības 
organizācijas, cenšoties apdāvināt 
gan bērnus, gan trūcīgos, vientuļos, 
vecos un slimos cilvēkus. Tāpat no-
tiek dažādas ziedojumu vākšanas 
akcijas, lai palīdzētu nelaimē nonā-
kušajiem bērniem. Tas ir ļoti labi, taču 
nevajadzētu to aizmirst, kad svētki ir 
pagājuši. 

Skolās pirms Ziemassvētkiem 
sākas visrosīgākais laiks. Pirmkārt, tu-
vojas pirmā semestra nobeigums, 
otrkārt, jāgatavojas svētkiem – jārotā 
skola, jāgatavo svētku koncerts.

Lai gan skolēnu galvenais uz-
devums ir mācīties, ne visi to veic ap-
zinīgi un pēc savām spējām. Tāpēc 
nu ir pēdējais laiks uzlabot savas 
sekmes, lai svētku vakarā varētu sa-
ņemt liecību, kuru nebūs kauns rādīt 
saviem vecākiem. 

 Adventa laiks ir kluss un mierīgs. 
Šajā laikā mācāmies Ziemassvētku 
dzejoļus un dziesmas, plānojam kā 
padarīt tīru un gaišu mūsu māju, kā 
uzpost eglīti, kā sagādāt dāvanas. 
Un, kad sagatavotas ir gan mūsu sir-
dis, gan mājas, tikai tad var sākties 
īsti svētki – tādi, kas atstās dvēselē 
nedziestošu prieku.
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Skolas ārpusstundu darbs ir 
cieši saistīts ar svētku un dažādu 
pasākumu organizēšanu. Tiek ie-
studētas ludziņas, mācītas dzies-
mas, dejas, veidoti apsveikumi un 
ielūgumi. Skolēni saviem vecākiem 
rāda visu, ko ir iemācījušies.

Rubeņu pamatskola jau gadu 
desmitiem piedāvā iespējas pēc 
mācību stundām skolas telpās ap-
meklēt ārpusstundu nodarbības un 
dažādus pulciņus. Populārākās ār-
pusstundu nodarbības skolā ir  ko-
kapstrāde, jaunie satiksmes dalībnie-
ki, dramatiskais, koris, tautiskās dejas, 
sporta pulciņš, solistu pulciņš, zēnu 
vokālais ansamblis, dabas pētnieki, 
lasītprieks, kulinārijas un  vizuālās no-
formēšanas pulciņš.

Interešu izglītības programmas 
nodrošina bērniem  lietderīgi un sa-
turīgi  pavadīt laiku, sniedz radošu 
pašizteiksmi, palīdz izkopt talantus un 
attīstīties, iemāca, kā rīkoties dažā-
dās dzīves situācijās, kā arī mazina 
sociālo atstumtību. Tāpat ārpusstun-
du nodarbībās var iegūt pirmās 
profesionālās iemaņas, kas ļauj sākt 
plānot karjeru. 

Skolotājiem bērnu sasniegumi 
rada gandarījumu, tāpēc viņi aktīvi 
iesaistās interešu izglītības pulciņu 
vadīšanā. Tas palīdz organizēt un 
saturiski piepildīt bērnu brīvo laiku. 

Arī vecāki ir apmierināti, ka 
bērns var apmeklēt ārpusklases no-
darbības par brīvu un turpat skolas 
telpās, nevis bezmērķīgi klaiņojot 
apkārt. Turklāt skolēni, kas apmeklē 
interešu izglītības programmas, pēc 
skolas beigšanas dzīvē ir sabiedris-
kāki un motivēti turpmāk iesaistīties 
sociālajos procesos.

Tā ir sena un stabila tradīcija, 
ar kuru varam lepoties.. 

 Veicot nelielu aptauju par to, 
kas skolēniem patīk un kas nepatīk 
apmeklējot ārpusklases nodarbības, 
ieguvu interesantas atbildes. Sāksim 
ar pozitīvo – patīk viss, uzstāties, taisīt 
ēst, zīmēt, taisīt traktorus, dejot, ekskur-
sijas, tēlot, dziedāt, sportot, ka dod 
saldumus, virpot, gatavot garšīgus 
ēdienus, eksperimenti.

Savukārt nepatīk, ka var da-
būt rētas, sajaukt dejas soļus, neglīti 

uzzīmēt, baras, kad kaut ko sajauc, 
dejas notiek pārāk bieži, bļauj.

Mūsu skolas skolēni aktīvi pie-

dalās arī kluba vadītajos pulciņos – 
‘’Puķu zirņos”, teātra pulciņā „Dadzī-
ši”, korī „Putni”. Tāpat iet mūzikas un 
mākslas skolās. Jāteic, ka savu brīvo 
laiku bērni izmanto lietderīgi.

Skolēni gribētu, lai skolā būtu 
peintbola, kikboksa, peldēšanas, 
karatē, glītrakstīšanas, šaušanas, fol-
kloras, visas skolas kopkoris un vairāk 
kulinārijas.

 Domājot par jauniem pulci-
ņiem, ir jāņem vērā iespējas, kā to 
realizēt. Skolēni nav padomājuši par 
to. Tāpat mani pārsteidz glītrakstīša-
nas pulciņa izveide. Katru stundu tiek 
atgādināts un mācīts rakstīt glīti. Sko-
lēniem galvenais ir ātrāk uzrakstīt, bet 
vai uzrakstītais būs salasāms, viņus 
tas neuztrauc. Kopumā mums skolo-
tājiem būs par ko padomāt. Varbūt 
kādu pulciņu jau varētu īstenot jau-
najā mācību gadā? Galvenais, lai 
bērniem ir prieks darboties un lep-
nums par paveikto. 

MŪSU ĀRPUSSTUNDU 
DARBS
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Neiztrūkstošs  Adventa simbols 
ir vainags, kura apļa forma atgādina 
par nerimtīgu gada ritējumu un par 
cilvēka mūža gaitu. Aplis nozīmē pa-
beigtību un pilnību, kā arī bezgalību. 
To parasti veido no mūžzaļiem au-
giem, kas liecina par mūžīgo dzīvību. 
Visbiežāk vainagā izmanto egļu za-
rus, jo to galos skujas veido krustam 
līdzīgu figūru.

Mūsdienās ierasts Adventa 
vainagu veidot arī no dažādiem ci-
tiem materiāliem vai aizstāt ar izgrez-
notu svečturi.

Kaut arī Ziemassvētkus cilvēce 
svin jau tik sen, un Adventa vainags 
šķiet mums obligāts atribūts, izrādās, 
ka tā vēsture nesniedzas daudz se-

nāk par 150 gadiem.
Vainags ar četrām svecēm, 

kādu to esam raduši redzēt mūsdie-
nās, pirmoreiz tika izveidots 1925.
gadā kādā Ķelnes katoļu baznīcā, 
un tagad gada nogalē Adventa 
vainags ir gandrīz katrā mājā visā 
pasaulē, kur vien svin Ziemassvētkus.

Veicu nelielu aptauju skolā 
par to, no kā bērni gatavo Adventa 

vainagu mājās. Lūk, kādas atbildes 
ieguvu :

• No zariem, skujām, čiekuriem. 
Radies vainags Ziemassvētkos.

• No siena, zīlēm, svecēm, sū-
nām,

• No zariem, skujām, akmenti-
ņiem, spalviņām, gliemežvākiem, sal-
miem,

• Radies tad, kad vēl dzīvoja 
Jēzus. Veido no skujām, lapām, zariem 
vai no dekoratīvajām lapām un za-
riem,

• No salmiem, zariem rotāju-
miem, svecēm,

• Radies no Jēzus, kad līdz 
Ziemassvētkiem palikušas 4 nedēļas, 
veido no salmiem.

BRĪNUMAINIE 
EKSPERIMENTI

ADVENTA VAINAGS

Ziemassvētki ir brīnumu 
laiks, kad mēs ticam visam nepa-
rastajam. Tā 5. decembrī  skolā 
viesojās Evita Romanovska. Viņa 
ir mūsu skolas absolvente un ta-
gad mācās Daugavpils Univer-
sitātē Ķīmijas bakalaura studiju 
programmā. 

Evita novadīja skolēniem brī-
numu stundu. Viņa parādīja 6 da-
žādus eksperimentus – pagatavoja 
„ziloņu zobu pastu”, mainīja uguns 
liesmām krāsu, pieberot klāt sāli, lika 
no mēģenes šauties laukā vielai, 
spēlēja dakteri, kā arī gatavoja „cu-
kurgailīšus”. Bērni skatījās un klausījās 
ar lielu interesi. Vienīgi tad, kad Evita 
tēloja dakteri, uz rokas divām vielām 
kopā saskaroties radīja asīnīm līdzī-
gu krāsu, dažs labs mazliet nobijās. 
Ne visi gribēja piedalīties šajā ek-
sperimentā. Evitai patīk, ka ķīmijā var 

veikt dažādus eksperimentus, taču 
rezultāts vienmēr būs savādāks. Viņu 
vienmēr kaut kā ir saistījušas eksaktās 
zinātnes. 

Mācoties pamatskolā, uzma-
nība jāpievērš, protams, ķīmijai, bio-
loģijai, fizikai. Tāpat jāzina latviešu 
valoda un literatūra, jo ir daudz jā-
runā. Jo gudrāk tu izteiksies, jo labāk 
tas skanēs. Īstenībā jāzina arī filozofi-

ja, ekoloģija, angļu valoda.
Nākotnē Evita pēc bakalau-

ra studijām turpinās mācīties maģis-
tratūrā. Viņa centīsies atrast darbu 
Daugavpils Universitātē, jo tur patīk 
un negribas pamest to. Centīsies 
saistīt savu darbu ar ķīmiju.

Mūsu skolēniem Evita novēl 
pārsteigumu, prieku, laimi, lai zināša-
nas krājas vieglāk!
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Latvijas ģimenes Ziemas-
svētku vecītis sācis apmeklēt ne 
agrāk kā pirms 150 gadiem. Viņš 
nāk gan saukts, gan gaidīts, kā 
arī slepeni sagādājot pārsteigu-
mu visiem. Ziemassvētku vecītis ir 
ģērbies kažokā vai sarkanā mē-
telī, kas apjozts ar rakstainu jos-
tu, rokās krāšņi izadīti cimdi, bet 
galvā – silta ausaine. Dāvanas 
saliktas maisā, bet aiz jostas aiz-
bāzti žagari nerātneļiem. Tomēr 
neviens bērns tos nesaņem. Ve-
cītis nepaklausīgajiem piekodina 
turpmāk uzvesties labi un pa-
sniedz dāvanas tāpat kā citiem 
bērniem. Ikvienam svētkos gribas 
justies labam un skaidram, un, ja 
blēņas bijušas,  tās jau piedo-
tas un vaininieks apņēmies savā 
sirsniņā laboties.  

 Vai mūsu bērni zina, no kurie-
nes nāk Ziemassvētku vecītis un kāds 
viņš izskatās? Lai rastu atbildi uz šo 
jautājumu, devos ciemos pie bērnu-
dārza audzēkņiem. Vispirms viesojos 
jaunākajā grupiņā. Tur mani sagai-
dīja audzinātāja Ilona un Toms, 
Dominiks, Kārlis, Andžejs, Keita, 
Karīna, Melānija, Kristers. Viņi man 
pastāstīja, ka dāvanas nesot rūķīši 
sarkanās vestītēs. Galvā tiem cepu-
rīte ar bumbulīšiem. Tāpat rūķīšiem ir 
ūsas un gara bārda. Ja bērni ir uz-

vedušies labi, tad viņiem atnes dā-
vanas. Karīna un Keita gribētu jaunu 
lelli, bet puikas sev, protams, jaunas 
mašīnas. Un, ja bērni neklausa, tad 
rūķīši atnes žagarus (puikām). Ļoti gri-
bas cerēt, ka šīs mazās sirsniņas sa-
ņems savas kārotās dāvanas.

Pēc sarunas ar mazajiem ķi-
pariem devos ciemos pie vecākās 
grupiņas bērniem. Tāpat kā iepriekš, 
viņi ļoti cītīgi mācījās un klausījās, ko 
stāsta audzinātāja Vivita. Man jau 
liekas, ka šīs grupiņas bērni to tik vien 
dara kā mācās. Arī viņiem es uzdevu 
jautājumu par Ziemassvētku vecīti, 
kāds un no kurienes viņš nāk.

Paula man pastāstīja par 
Adventes kalendāru, kur katru die-
nu jāatver lodziņš un jāapēd viena 
konfekte. Tā vieglāk ir sagaidīt svēt-
kus. Ziemassvētku vecītis nāk no Zie-
meļpola, un viņš ir ar baltām ūsām. 

Dāvanā Paula vēlētos saņemt man-
tu krēslu bebim un konfektes.
Samanta -  vecītim ir sarkana cepu-
re galvā.
Artai -  viņš nes ābolus.
Inese – viņam ir rokas un kājas.
Elza – sarkana jaka, bet dāvanā 
gribētu Ābeci. Paulai jau tāda esot 
liela un bieza.
Rihards – Ziemeļpolā ir auksti.
Kristers – viņš tur nosals.
Kristofers – Ziemeļpolā dzīvo pingvī-
ni. Ziemassvētku vecītim kājās ir biezi 
zābaki. Dāvanā gaida telefonu.
Marija grib jaunu grāmatiņu.
Sindija gaida Salaveci un dāvanas.

Kopā ar audzinātāju bērni 
rakstīs Ziemassvētku vecītim ielūgumu, 
lai viņš atnāk ātrāk, jo īstos svētkus 
viņi grib sagaidīt un svinēt mājās. 
Kā jau katru gadu arī šoreiz Zie-
massvētku pasākumam tiek gatavo-
ti priekšnesumi. Varēs redzēt ludziņu 
par saplīsušu zaķi, kurš visus izjokoja, 
jo nebija saplīsis, bet tikai konfektes 
par daudz pārēdies. Tāpat bērni 
mācās dzejoļus un dziesmas. Savu-
kārt vecākiem būs jātaisa rūķi un āra 
rotājumi eglītei. Neizpaliks arī maskas. 
Svētki tiešām solās būt skaisti un gaiši. 
Lai izdodas viss iecerētais.

KĀDS TU ATNĀC, 
ZIEMASSVĒTKU VECĪT!
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Katru gadu pirms Ziemas-
svētkiem, klasēs tika pušķotas 
eglītes. Citiem atveda vecāki, citi 
devās pakaļ paši. Tādejādi kat-
rā klasē varēja apskatīt izrotātās 
eglītes.  Žēl jau tās eglītes, kuras 
izmantojam tikai vienam klases 
vakaram un pēc tam izmetam ārā. 
Tāpēc šogad esam nolēmuši ro-
tāt tikai vienu eglīti laukā. Bet no 
kurienes tā ir atnākusi? 

Pirmās eglītes meklējumos, pē-
tījumi mūs atved līdz Rīgai. Pirmās lie-
cības, ka Ziemassvētkos rotāta eglī-
te saglabājušās no 1476. gada. Ir 
ziņas, ka Melngalvju brālības biedri 
Ziemassvētku ceremonijas laikā iz-
mantojuši mūžzaļu koku, kas svētkiem 
beidzoties, ar dziesmām un dejām 
iznests laukā un sadedzināts. Tomēr 
nav skaidri zināms, vai šis mūžzaļais 
koks tiešām bijusi egle.

Cits nostāsts par 1510. gadu 

ziņo, ka Ziemassvētku vakarā Doma 
laukumā eglīti ar papīra ziediem iz-
rotājuši Rīgas amatnieki.

Latvijas pilsētās paraža uz 
Ziemassvētkiem rotāt eglīti ieviesās 
19. gs., pārmantojot to no Latvijā 
mītošajiem vāciešiem, bet laukos tikai 
20. gs. 20. gados.

Interesantas bija 5. klases sko-
lēnu domas par pirmo eglīti :

• Pirmā Ziemassvētku eglīte 
bija trīs gadus veca, maza. Pušķoja 
ar stikla bumbiņām un zilām lampi-
ņām,

• Pirmā eglīte bija, kad es biju 
deviņus gadus vecs, nākamā egle 
bija, kad man bija 10 gadi,

• Tā bija maza, pelēcīga, ar 
koka izgrebumiem izpušķota. Zvaig-
zne bija no drēbes, lampiņu nebija. 
Radās 94 gadus atpakaļ,

• Rotāja ar visādām mantiņām 
pirms 40 gadiem,

• Liela ar daudz spīguļiem,
• Rotāja ar dārzeņiem. Radās 

pirms Jēzus dzimšanas, 
• Tā radās pirms 100 gadiem,
• 10 gadus veca, pušķota ar 

stikla rotājumiem.

PIRMĀ EGLĪTE

ZIEMASSVĒTKU SAJŪTAS
Par Ziemassvētkiem sākam 

domāt jau krietnu laiciņu iepriekš. 
Šogad pirmās reklāmas un rotājumi 
dažā labā vietā parādījās jau pirms 
Latvijas dzimšanas dienas svinībām. 
Laikam visiem gribas pēc iespējas āt-
rāk sagaidīt šos gaišos svētkus.  Zie-
massvētki mūsu sirdīs rada kaut kādas 
nebijušas, neaprakstāmas sajūtas, ko 
vārdos nemaz nevar izteikt. Neskato-
ties uz to, es gribēju noskaidrot, kas 
skolēniem rada Ziemassvētku sajūtas. 
Atbildes vajadzētu laikam izlasīt viņu 
vecākiem, jo neko daudz bērni ne-
prasa svētkos. 

• Prieks, dāvanu atvēršana, 
eglītes smarža,

• Ģimene un Salavecis,
• Kad ir sniegs,
• Dāvanas, eglīte, piparkūkas,

• Dāvanas, ģimene, vecmam-
ma, onkulis, krusttēvs un krustmāte,

• Prieks, jautrība, cept piparkū-
kas un vēl dāvanas,

• Laimīga ģimene, dāvanas, 
sniegs un mājas,

• Eglīte, dāvanas,
• Prieks, laime, pozitīvisms.

Ziemassvētkus svin un gaida 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Arī 

mēs kādreiz bijām mazi. Tikai svētkus 
svinējām savādāk, īstenībā atklāti 
svinēt nedrīkstēja. Svētki bija tikai Jau-
nā gada sagaidīšana. Un tomēr,  es 
atceros eglīti, ko rotājām, ķekatnie-
kus, kuri staigāja pa mājām.  Domāju, 
ka skolēniem būs interesanti lasīt, kā 
skolotāji svinēja Ziemassvētkus bēr-
nībā un kādu dāvanu viņi vēlētos 
saņemt šogad.

Manā bērnībā Ziemassvētkus 
atklāti nesvinēja. Ģimenē dzīvoja 
omīte, kas gāja uz baznīcu. Ziemas-
svētkos dažreiz arī es gāju līdzi omī-
tei uz baznīcu. Man patika Bētlemīte 
ar dažādiem dzīvnieciņiem, skaistā 
baznīca. Vakarā ēdām dievmaizīti. 
Dāvanā vēlos klusumu, mieru, tuvu 
cilvēku apciemojumu. Varbūt skaistu 
koncertu.
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Manā bērnībā vārdu Zie-
massvētki nemaz nepieminēja. Es tā-
dus svētkus nezināju. Mana ģimene 
brauca pie mana tēta vecākiem, kur 
vienmēr bija eglīte un dāvanas, bet 
kāpēc „Jaunais gads” tika svinēts tik 
agri, mēs ar māsu to nevarējām sa-
prast. Vārds Ziemassvētki netika pat 
pieminēts. Ziemassvētku vecītis varē-
tu atnest veselību un mieru gan pie 
mums, gan uz Zemeslodes.

Agrāk, kad es mācījos skolā 
Ziemassvētkus nesvinēja, jo tas bija 
aizliegts. Man vislabākā dāvana ir, 
kad uz Ziemassvētkiem sapulcējas 
kopā man vistuvākie cilvēki. Bet vis-
pār priecājos par ikvienu dāvanu, 
kas ir dāvināta no sirds.

Manā bērnībā Ziemassvētki 
netika svinēti, pat pieminēti netika. 
Dāvanā īpaši neko nevēlos, varbūt 
saldumus.

Bērnībā svētki atnāca ar dziļu, 
baltu sniegu, tagad – un kāda vaina 
tagad? Nekāda! Dāvanā – baltu, 
tīru, dziļu sniegu!

Pirms Ziemassvētkiem bija Jau-
nais gads ar saldumu maisiem. Tie 
bija 3 (skolas un no abu vecāku 
darbavietām). Tad 7. janvārī svinē-
jām Ziemassvētkus. Tos gaidīju kā 
kaut kādu brīnumu, kas smaržoja pēc 
ceptiem pīrāgiem un vaska svecēm. 
Pēc 6 nedēļu gavēņa varēja bei-
dzot garšīgi paēst. Brīnuma gaidīša-
nas sajūta ir palikusi. Bet ... nav vairs 
tā, kā kādreiz. Dāvanā  - burvju nūji-
ņu! Vai ziediņu ar 7 ziedlapiņām, kas 
piepilda sapņus!

Lai gan bērnībā oficiāli ne-
varēja svinēt Ziemassvētkus, tomēr 
mūsu ģimenē tie tika svinēti. Rotājām 
eglīti, cepām pīrāgus. Vecāmāte 
atnesa no baznīcas „oblātes”. Mēs 
tās lauzām un ēdām. Kādu reizi arī 
mēs kopā ar vecmammu aizgājām 
uz baznīcu. Svētā Mise notika vēlu 
vakarā. Bet baznīcā bija ļoti skaisti 
un gaiši, jo dega svecītes. Dažreiz 
mēs pārģērbāmies par „čigāniem” un 
braukājām ar zirdziņu pa kaimiņu un 
draugu mājām. Bija ļoti jautri. Dziedā-

jām, spēlējām rotaļas. Protams, tikām 
pacienāti arī ar gardumiem. Manā 
bērnībā bija skaistas ziemas, bija 
daudz sniega. Ziemassvētku laikā 
vienmēr bija zvaigžņota, gaiša nakts. 
Vismaz tāda man palikusi atmiņā. 
Pati labākā dāvana ir laba veselī-
ba, ģimenes kopā būšana. Bet ja no 
materiālās pasaules – kas var būt la-
bāks par grāmatu!

Kādreiz nevarēja svinēt, bet 
vienalga mēs svinējām. Tie bija forši 
un mīļi svētki. Man nevajag dāvanu. 
Galvenais ir kopā būšana ar bēr-
niem.

Vēlējumi Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā!
Benita – Ja brīnumam tic – tas pie-
pildās.
Ja brīnumu gaida – tas atnāk.
 Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!
Esiet priecīgi!
Pārsla – lai veselība, prieks jebkādā 
veidā!
Sanda – lai veselība turas! Lai miers 

mūsu sirdīs, ģimenēs, mājās, valstī un 
pasaulē! Lai patiešām Ziemassvētku 
prieks ielīksmo katru!
Anita – būt gaišiem, labiem, līdzjūtī-
giem!
Inguna – lai miers un veselība visiem!!!
Ilona – sev un citiem novēlu, lai būtu 
miers un saticība cilvēku starpā, lai 
cilvēki neslimo ar ļaunām slimībām, lai 
bērniem ir vecāki un vecākiem bērni!

Ināra R. – sirdsmieru, labestību, svētī-
bu visiem labiem darbiem!
Zoja – siltumu un dvēseles mieru! 
Katrs cilvēks ir dzimis zem savas laimī-
gās zvaigznes. Ja viņš prot ticēt, tad 
viņa sapņi noteikti piepildīsies! Ticiet! 
Jums viss izdosies!

Paldies tiem, kas man ir palī-
dzējuši veidot avīzi. Šoreiz tā ir 5.kla-
se. 

Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā novēlu prieku, laimi, vese-
lību. Lai izdodas viss, ko esiet ie-
cerējuši! Lai katra nodzīvotā die-
na sniedz patiesu gandarījumu!

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle
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