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Tici sapnim - tas piepildīsies. 

Ceri uz brīnumu - un tas nāks. 

Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz 

sirsnīgāk. 

Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. 

Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši. 

Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi 

nolieguši. 

Atver durvis tiem, kas savējās tavā 

priekšā aizvēruši. 
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Jautrie ciemiņi. 
 

Svētku gaidīšanas laikā arī 2., 5.c klašu grupas 

bērniem bija darba pilnas rokas -  gatavojām 

rotājumus klasei, apsveikumus vecākiem un 

draugiem, katrs  krājām savus  labos darbus, jo 

Ziemassvētki ir labo darbu laiks.  Ziemassvētku 

darbnīcā gatavojām piparkūkas. Kraukšķīgās 

zvaigznītes un mēnestiņus  likām pašu 

izdekorētos maisiņos, lai  dāvinātu  vecākiem. 

Mūs apciemoja arī divi jautri rūķi, kuri atnesa 

saldumu tūtas. Lējām arī laimītes, lai noskaidrotu 

jaunā gada gaidāmos notikumus. Lai priecīgi 

Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads ikvienam! 

 

Skolotājas M. Sokolovska, K. Skrūzmane 
 

 

Dāvina piekariņu laimes atslēdziņai. 

9. c.  klases  un 2.b. arodkursa audzēkņi Ziemassvētkus sagaidīja, gatavojot 

dāvanas saviem vecākiem. Rūpīgi strādājot kokapstrādes pulciņā, zēni izgatavoja 

atslēgu piekariņus, kurus pēc tam skaisti iesaiņoja un klāt pievienoja apsveikumu. 

Pašu gatavotās apsveikuma kartiņās skolēni pie laba vēlējumiem pierakstīja arī šādas 

dzejoļa rindiņas: 

Laiks nemanāmi rit, 

Gads nākamais pie durvīm sit, 

Lai jaunais vairāk laimi, mīlestību rod 

Un veiksmes lādes atslēdziņu dod. 

Izglītojamie gatavoja apsveikumus arī saviem klases biedriem, skolotājiem un citu 

klašu skolēniem. Visiem skolēniem ļoti patika gatavot Ziemassvētku  apsveikumus. 

Skolotājas D. Bernāne un D. Ūdre 

Muzikāls priekšnesums. 
 

Decembrī 1. – 9. c klašu grupa aktīvi gatavojās 

Ziemassvētkiem. Tika veidots video apsveikums - 

muzikāls priekšnesums vecākiem.  Muzicējām ar lielu 

aizrautību. Tika ceptas piparkūkas, pīrāgi. Klasē tika 

svinēti Ziemassvētki. Dziedājām, dejojām, 

priecājāmies. Neizpalika dāvanas – saldumu tūtas. 

Bērnu vecāki tika iepazīstināti ar pašu gatavotām 

dāvanām.  

Skolotājas M. Zeilāne, 

I. Kleva, V. Gredzena 

 
 

 



 3 

 

  

Labo darbu laiks. 
 

Mūsu skolā decembrī gaisā virmoja svētku 

gaidas. Paralēli intensīvam mācību darbam 6.- 

9.klašu grupa. 

Ļoti cītīgi gatavojāmies arī svētkiem, gaidījām 

Ziemassvētkus – rotājām telpas, mācījāmies 

dziesmas.  

Semestra noslēgumā 17. decembrī ieskandējām 

Ziemassvētkus. Mūsu grupa apmeklēja radošās 

darbnīcas mūzikas kabinetā. Kopīgi dziedājām 

Ziemassvētku dziesmas, minējām melodijas, gājām 

rotaļās. Katrs skolēns no dotajiem materiāliem 

pagatavoja apsveikumu savai ģimenei.  

Noslēgumā devāmies uz grupas telpu un 

turpinājām svinības klasē pie svētku galda. 

Audzinātājas iepazīstināja ar skolēnu 

sasniegumiem mācību darbā, labajiem darbiem, 

izvērtējot pirmo semestri. Tika apbalvoti labākie 

izglītojamie, pasniegti atzinības un pateicības 

raksti. Visi skolēni pie klases eglītes skaitīja 

dzejoļus vai apsveikumus, jo viņus gaidīja liels 

maiss ar dāvanām, ko bija atnesis Ziemassvētku 

vecītis un Rūķis. 

Lai visiem silti un ģimeniski Ziemassvētki un 

panākumiem bagāts Jaunais 2021.gads! 

 

Skolotāja A.Vingrovska, foto S. Sniedze 

 Ziemassvētku apsveikuma 

gatavošana. 

Kokneses pamatskolas - 

attīstības centra 1./2. klašu grupa, 

gaidot Ziemassvētkus, gatavoja 

apsveikumus – Salavecīti un eglīti.   

Salavecītis pagatavots no papīra, 

eglītes izveidotas no kartona 

šablona, kurš notīts ar dziju, 

izrotāts ar pērlītēm.   

Skolēniem līdzi darbojās 

skolotāja J. Rotkāja un grupas 

audzinātāja S. Auzenberga 
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Iepazīst svētku tradīcijas. 

2.c/4.c internāta grupas audzēkņi 

Ziemassvētkus gaidot iepazina latviešu 

tautas dziesmas, ticējumus, tradīcijas 

par Ziemassvētkiem. Rotāja telpas, 

dekorēja piparkūkas, runāja par drošību 

svētku laikā, aktīvi piedalījās sporta 

aktivitātēs un sagatavoja video 

sveicienu vecākiem.  

 

Skolotāja  L. Lapiņa. 
 

 

 

Dzērvenītes sniegā. 

Mazie pirmsskolas grupas 

''Bērziņš'' rūķi Ziemassvētku darbnīcā 

gatavoja dāvanas ''dzērvenītes sniegā''. 

Tika sagatavota cukura glazūra, 

noformētas skaistas kastītes un ar visu 

pildījumu tās tika mīļajiem vecākiem. 

Tika nosūtīts video ar apsveikuma 

dziesmiņām. 

Skolotājas L. Muižniece un I. 

Urtāne 
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Ko vēlēsim sev jaunajā gadā? 
 

Klusāk un mierīgāk nekā citu gadu esam 

aizvadījuši Ziemassvētkus un sagaidījuši 

jauno gadu. Sācies jauns posms skolas – 

centra, katra skolēna un darbinieka gaitās. Ir 

dažas lietas, ko novēlu ik pa brīdim ikkatram 

jaunajā gadā: 

 tu esi īpašs, pat ja netici tam, 

 šajā pasaulē ir kāds, kurš ar tevi ļoti 

lepojas, 

 tu esi atslēga uz savu laimi, neviens cits 

tev to neiedos, 

 kad tu bēdājies 1 minūti, tu pazaudē 60 

sekundes prieka! 
 

Lai labiem darbiem, labiem 

vārdiem un smaidiem bagāts 

jaunais 

2021. gads! 
 

Internāta skolotāju MK vadītāja A. 

Venškevica 

Prieks par rūķiem. 

 

Pirmsskolas grupiņa “Pienenīte” 

gatavoja apsveikumus vecākiem un priecājās 

par foršajiem rūķiem, kas šogad nesa dāvanas, 

jo Ziemassvētku vecīša kamanas tika 

ieputinātas. 

Skolotājas G. Kruka un A.  Venškevica 


