Vilces pamatskolas avīze

2020. gada decembris

STARP BRĪDIS
Šīs dienas ap Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam
baltam klusumam, aiz kura
ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod.
/Kārlis Skalbe/
Laiks šobrīd tāds interesants, mierīgs, kluss, atturīgs, nezināms, nenoteikts, bailīgs, nogurdinošs,
spēkus izsmeļošs. Ir pazudusi steiga, kāda bija citus gadus pirms svētkiem, bet kaut kā tā laika nepietiek
tāpat. Nav jāplāno tāli ceļojumi, var izskriet vietējās takas. Nav svētkos jāklāj lepni galdi, var iztikt
vienkāršāk. Nav jāpulcējas lielos pulkos (to pat nedrīkst darīt), var svētkus svinēt vienas ģimenes lokā.
Svētki no tā neko nezaudēs. Jāmācās dzīvot vieglāk, vienkāršāk. Tāpat kā jāprot pateikt PALDIES gan
laikos, kad gājām uz darbu kā ierasts, gan tagad, kad mūsu ikdienā ienācis jēdziens attālināts darbs,
attālinātas mācības.
LIELS PALDIES skolēniem par cīņu attālināto mācību laikā (bet cīņa, visticamāk, vēl nav galā).
Jā, nebija viegli: gribējās gulēt tiešsaistes stundu laikā, neizdevās saprast visu ar pirmo reizi, neizdevās
pieslēgties stundai, jo internets ne tas labākais, pazuda darba lapa, kāds pazuda pats.
PALDIES skolēnu vecākiem par izturību, kad bērni katru dienu mājās.
PALDIES skolotājiem par sapratni, izturību, spēju īsā laikā apgūt tehnoloģijas, mobilizēties un
apmeklēt daudzos kursus tiešsaistē, protams, strādāt mūsdienīgi.
PALDIES skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuriem varbūt reizēm pietrūka bērnu kņada skolā.
PALDIES skolas padomei un vecākiem, kas tajā darbojas, par ieteikumiem, jautājumiem, sapratni
un sadarbību.
PALDIES visiem par fizisko izturību, lietojot sejas maskas.
Šī Ziemassvētku avīze veidota, tā teikt, balstoties uz kompetencēm jeb kā vēlējums caur mācību
priekšmetiem. Man pašai ir izdevies sasaistīt literatūru un mājturību. Katru gadu 9. klasē lasot A. Čaka
dzeju, uzmanību pievēršam dzejniekam kā labam pavāram. A. Čaka recepšu krājumā ir kāda pavisam
vienkārša cepumu recepte. Šogad 9. klases skolēni cepumus cepa attālināti – katrs savās mājās. Rezultātā
atzina, ka sanāca labi, lēti un garšīgi. Tad nu padalos ar recepti:
Sāls vai ķimeņu stienīši
400 g vārītu kartupeļu
100 g sviesta,
160 g miltu, sāls
Sviestu saputo, pieliek caur gaļas mašīnu samaltus kartupeļus, sāli, izsijātus miltus. Visu sajauc,
noliek vēsā vietā. Ar miltu palīdzību izveido 20 mazā pirkstiņa resnuma stienīšus, izliek uz plāts, apsmērē
ar olu, pārkaisa ar sāli vai ķimenēm. Cep 15 – 20 minūtes.
( Čaks virtuvē. R., Zvaigzne ABC, 20. lpp.)
Lai svētku laikā, ģimenes lokā baudot gardos cepumus, jums izdodas atrast un nosargāt “kaut ko
aizmirstu un pazaudētu”. Lai jauki un mīļi svētki!
Vilces pamatskolas direktores p. i. Zanda Reinvalde

Kur gan palicis mans draugs?
Sniegi snieg un puteņo!
Kā lai tagad atrod to?Vāverīte kokā smej:
-Velti draugu meklēt ej.
Kamēr sals un kamēr sniegs,
Ezim mežā ziemas miegs.
Šis ir viens no maniem mīļākajiem gadu mijas dzejoļiem bērnībā! Tas bija tad, kad ziema bija bagāta
ar salu un sniegu! Tagad ir mazliet citādi. Zinātnieki saka, ka tās esot klimata pārmaiņas, pie kurām vainīgs
pats cilvēks. Varbūt ir labākais laiks ieviest kādu labu ieradumu savā ikdienas dzīvē- radīt mazāk atkritumu,
ēst vairāk Latvijas, ne svešzemju produktus, kustēties un teikt viens otram labus vārdus! Novēlu priecāties
par mūsu dabas burvību un saudzēt to!
Skolotāja Dace Novada
Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltums, smaržu pilnais gaiss...
Lai sveču gaisma, egļu un piparkūku smarža Ziemassvētkos ienes svētku noskaņu un mieru mūsu
ģimenēs!
Šajā dīvainajā laikā no vienas puses ir ļoti pozitīvi, ka ir liegta iespēja svinēt svētkus varbūt Klusā
okeāna krastā, bet varam izmantot iespēju apceļot un iepazīt tūristu iecienītākās vietas tepat - mūsu mīļajā
Latvijā! Lai mums visiem izdodas!
Skolotāja Alla Ozola

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsi,
Būs laime tad, ja pratīsi to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsi,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Priecīgus Ziemassvētkus un sportisku jauno 2021.gadu!
Skolotāja Līga

Ziemassvētku vēlējums caur vizuālās mākslas prizmu
Mākslā viens no galvenajiem izteiksmes avotiem ir krāsa.
Ziemassvētku krāsas ir :





Baltā –visa jaunā sākuma, tīrības un gaismas krāsa
Sarkanā- spēka, varas, skaistuma un mīlestības krāsa
Zaļā- dzīvības, veselības, cerību un miera krāsa
Violetā –cerību, spēka un bagātības krāsa.

Novēlējums- lai visas šīs krāsas savijas vienotā varavīksnē, kas jūsu sirdīs un mājās ienes
Ziemassvētku brīnumu!
Skolotāja Marita Kozule

Sveicināti! Mēs šobrīd esam vēstures griežos! Visas grūtības ir pārejošas! Pēc gadiem
desmit mēs šo laiku varēsim atcerēties kā pārbaudījumu, ko mēs visi kopīgi pārdzīvojām.
Mums ir gan jauki pedagogi, gan saprotošas ģimenes, kas palīdz izturēt visas zināmās
neērtības un ierobežojumus! Novēlu visiem labu veselību un mīļus cilvēkus līdzās!
Vēstures un sociālo zinību skolotāja Aiva Ozoliņa

Klusus, miera un labestības piepildītus
Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm veiksmīgu
Jauno 2020. gadu!
Pirmsskolas kolektīvs

Krīt zvaigznes…
Un katra sola kādu piepildījumu
Pastiep roku – un vēlies!
Es vēlos, lai maniem mīļajiem tuviniekiem, maniem pacietīgajiem, izturīgajiem
kolēģiem, maniem gudrajiem skolēniem un saprotošajiem vecākiem pietiktu spēka un
veselības, sirdsmiera un mīlestības pārvarēt šo mums tik neierasto laiku…
Lai Ziemassvētku skaistums ir pārsteigums,
Kas atnāk ar gaišumu un cerībām!
Lai Jaunajā gadā – prātam netrūkst darba,
dvēselei – miera un sirdij – mīlestības!
Skolotāja Rima Zemeža

Katru gadu, izvērtējot notikumus un gaidot Ziemassvētkus, noder palūkoties, ko māca
latviešu tautas ticējumi.
 Dažādu ļaunumu novēršanai Ziemassvētku vakarā jāuzvelk uz durvīm un
sienām krusti. Tad nenāks nedz slimības, nedz ļauni gari.
 Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns kaķis jānes uz baznīcu.
 Ziemassvētku vakarā jāsit ābeles ar biksēm, tad nākamajā gadā būs labi āboli.
Sagaidot Jauno gadu, vēlos ieteikt ikvienam atcerēties latviešu tautas sakāmvārdos
ietvertās dzīves gudrības!

Lai sekmīgi strādātu, mācītos un gūtu iecerētos panākumus, ņemsim vērā, ka
„rīta stunda – zelta stunda ” un „kā jūgsi, tā brauksi”!
 Tiem, kam paradums žēloties par grūtu dzīvi, derētu ievērot: “Kā sauc, tā
atskan”. Vēl labāk būtu ielāgot, ka „runāšana – sudrabs, klusēšana - zelts”!
 Tiem, kam patīk par citiem runāt sliktu, noderēs brīdinājums: “Nezāģē zaru, uz
kura pats sēdi!” un “Dari, ko darīdams, apdomā galu!”



Mēs bieži gaužamies, ka brīvdienu par maz un tās par īsu. Mans vectēvs allaž
esot teicis: „Svētdienas rītā celies labi agri, lai garāka svētdiena!”
Lai rāmā mierā savās ģimenēs ļaujamies Ziemassvētku pārdomām, ar sirsnīgām
sarunām sildām viens otru un ar ticību, mīlestību un cerībām šogad svētām savus vislabākos
vēlējumus pasaulei un cilvēcei!
Lai mīlestības un sirsnības caurvīti Ziemassvētki un darbīgs, bagāts un veiksmīgs
Jaunais gads!
Skolotāja Skaidrīte Vanaga

Laikā, kad “visi eži miegā, visi lāči sniegā”
“Skrien zīlīte gar loga rūti”
Un jautri dziesmu dzied:
“Dim dim dim dimdim, lielie svētki Ziemelim!”
... “Skatos es pa logu un brīnos – kas tad tas?” –
Ir decembris aiz loga, bet no sniega nav nekas!
Bet “mežā dzima eglīte un mežā auga tā”,
Par spīti visām nedienām uz svētkiem viņa nāk!
Un sauc – “Jūs, bērniņi, nāciet”, lai “Zvaniņš skan!”
Un Ziemassvētki ir gan tev, gan man!

No sirds visiem novēlu “Lai priecīgi Ziemassvētki un labs Jaunais gads!”
UZMANĪBU!
Svinot šos skaistos svētkus, atceramies, ka “Nekur nav tik labi kā mājās!”
Skolotāja Guna Čodare
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