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Ziemassvētku ticējumi 

    Ziemassvētku vakars – brīnumu laiks, kad atdzīvojas koki un mājlopi sāk runāt cilvēka balsī, stāstot 
nākotni. Tas ir cerību un ticības laiks, kad šķiet, ka viss, par ko sapņojam, var kļūt par īstenību. Tas ir sākums 
kaut kam jaunam – skaistākam un labākam, vismaz mums gribas tā domāt. Varbūt tāpēc mēs arī šodien, 
lasot Ziemassvētku ticējumus, kaut kur dziļi sevī klusībā domājam – ja nu tomēr taisnība, ja nu piepildās.          
Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara, tad turpmāk visi darbi labi veiksies. 

Ja Ziemassvētkos ir sniegputenis, nākamgad būs daudz medus. 

Ziemassvētku naktī vajag likt maizi uz galda, tad tās nekad netrūks. 

Ja ap Ziemassvētkiem logos daudz leduspuķu, būs laba augļu raža. 
 
Ja Ziemassvētku naktī daudz zvaigžņu,- būs auksts laiks. 

  Ziemassvētkos jādedz gaiša guns, lai Laima redz ceļu. 
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filmas “Mans mīļākais karš” 
demonstrēšana 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5.c 
klases skolēni noskatījās dokumentālo animācijas 
filmu “Mans mīļākais karš”. Scenārija autore un 
režisore Ilze Burkovska-Jakobsena. Pasaules 
pirmizrāde Festival international du film d’animation 
d’Annecy 15.06.-30.06.2020, galvenā balva 
konkursā Contrechamp. 

Skatīšanās mērķis – atgādināt par brīvības 
vērtību, stāstīt par totalitārisma režīmu bīstamību. 

Filma “Mans mīļākais karš” ir animēts 
autobiogrāfisks dokumentālais stāsts, pilns 
sirsnības un godīguma, par pieaugšanu absurda 
pilnajā laikā no 70. gadiem līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. Filma satur informatīvi bagātu 
vēstījumu par dzīvi padomju Latvijā 70.-80. gados 
līdz pat Baltijas ceļam. 

Filmā skolēni varēja redzēt, ka mazā Ilze grib 
būt laba skolniece, čakla pioniere, viņa kļūst par 
pulciņa vadītāju, raksta laikrakstam “Pionieris”, 
gatavojoties kļūt par žurnālisti, un dzīves 
dīvainībām rod skaidrojumu domu vīzijās (sviesta 
veikalos nav tāpēc, ka tas tiek krāts kara 
gadījumam lielā noliktavā Kremlī). Ilze aug saskaņā 
ar padomjzemes iesarkano īstenību, bet no 
šodienas viedokļa tā ir savāda un divkosīga. 

Pēc filmas noskatīšanās skolēni rakstīja 
recenziju, daloties iespaidos, viņi apsprieda dzīves 
apstākļus padomju laiku Latvijā, nevarēja saprast, 
kā blakus var būt miera vērtība un gatavošanās 
trešajam pasaules karam. 

Edgars Čerņavskis: “Man šī filma patika, jo tā 
atšķīrās no citām filmām, un mani interesē, kā 
cilvēki tajos laikos dzīvoja.” 

Ksenija Kazakeviča: “Bija daudz nesaprotamu 
fragmentu par dzīvi padomju laikā.” 

Vladimirs Vasiļjevs: “Man filmā šķita 
interesants fakts, kā visi gatavojās trešajam 
pasaules karam, kā skolā  apmācīja šaut. Visiem 
bija obligāta militārā mācība. Lai visi būtu gatavi 
karam.” 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 
procesā: sociālo zinību  un valodas stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par 
iespēju noskatīties filmu. 

Sagatavoja Žanna Ugarenko, 5.c klases 
skolotāja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

animācijas filmas “Meža sargi”  
demonstrēšana     

      2020.gada 18. decembrī iniciatīvas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros 1.b klases skolēniem klases 
stundā bija iespēja noskatīties  animācijas filmu 
“Meža sargi”. Galvenais mērķis bija atgādināt un 
pievērst  skolēnu uzmanību ekoloģijas problēmām 
un tās sekām. 
 

 
 

Šī interesantā un pamācošā filma stāsta par 
Mežsargu, kurš pēc apgaitas mežā atrod kaudzi 
atkritumu. Mežsargs un viņa mājdzīvnieki – suns, 
kaķis un pele – par šādu ļaunprātību ir nepatīkami 
pārsteigti. Pēc tam, kad Mežsargs neveiksmīgi 
cīnās ar nejauko pilsētnieku, kas piemēslo mežu 
atkārtoti, mājas zvēri apvienojas ar meža zvēriem, 
lai palīdzētu un attīrītu mežu no atkritumiem. 
Filmiņai ir laimīgas beigas – mežs kļūst tīrs, bet 
nejaukais pilsētnieks saņem sodu par mēslošanu. 
Tas liek aizdomāties un saprast, ka jebkurai sliktai 
darbībai ir negatīvas sekas, par kurām ir jāatbild. 

Pēc filmas noskatīšanās notika diskusija. 
Diskusijas gaitā bija formulētas svarīgas atziņas, 
kuras skolēni guva, noskatoties filmiņu: mēslot 
mežā ir slikti, tas ietekmē cilvēku un dzīvnieku 
veselību;  jāsaudzē vide sev apkārt un jādomā par 
savu rīcību, ja gribam, lai apkārtne būtu tīra un 
sakopta. 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 
procesā: dabaszinību un sociālo zinību stundās.       

 
Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par 

iespēju noskatīties  animācijas filmu “Meža sargi”. 
 

 Sagatavoja Elvīra Ivanova, 1.b kl. audzinātāja 
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animācijas filmas “Zelta zirgs” 
demonstrēšana 

Ziemassvētku sagaidīšanas laikā skolēni 
vēlētos arī kādu brīnumu. Neparasta situācija ar 
Covid-19 un attālinātās mācības dzīvē ir ieviesušas 
savas izmaiņas. 

2020.gada 18. decembrī programmas 
“Latvijas skolas soma” ietvaros 7.klašu 
audzinātājas A.Boleiko, S.Zarjanova un K.Bagijeva 
organizēja saviem skolēniem animācijas filmas 
„Zelta zirgs” demonstrēšanu, izman-
tojot zoom platformu. Pasākuma mērķis bija 
paplašināt skolēnu redzesloku un iepazīstināt ar 
Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, liekot 
aizdomāties par vērtībām, attīstot viņu muzikālo, 
estētisko gaumi un estētisko uztveri. 

Sākumā skolēni tika iepazīstināti ar animācijas 
filmas saturu un varoņiem, Raiņa lugu “Zelta 
zirgs”.  Pasākuma norises laikā skolēni ar interesi 
skatījās filmu, gūstot estētisko baudījumu. Skolēni 
aizdomājās par labā un ļaunā pretstatu. Pēc filmas 
noskatīšanās klasēs rosinājās diskusijas par labā 
un ļaunā cīņu, kas tajā uzvar. Skolēni nonāca pie 
secinājuma, ka katrā cilvēkā sadzīvo kopā labais un 
ļaunais un tikai no cilvēka gribasspēka, vērtību 
izpratnes un izvēles ir atkarīgs, kas  gūst virsroku. 

Kristīne: “Man ļoti patika filma „Zelta zirgs”. 
Labprāt paskatītos to uz liela ekrāna kopā ar 
klasesbiedriem.” Andris: “Man ļoti patika animācijas 
filmas varoņi, un sižets, kurā tika parādīta cīņa starp 
ļauno un labo.” 

Pasākuma laikā iegūtās zināšanas noderēs arī 
mācību procesā: mūzikas un literatūras stundās. 
Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par 
iespēju noskatīties filmu “Zelta zirgs”. 

Sagatavoja Karīna Bagijeva,7.c klases 
audzinātāja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II 
teātris” apmeklējums 

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
no 27. novembra līdz 3. decembrim mūsu skolas 
9.–12. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt 
Latvijas Nacionālā teātra tiešsaistes pasākumu – 
izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris” 
(režisors V.Sīlis, dramaturģiskā materiāla autors 
K.Krūmiņš), kas “Spēlmaņu naktī 2018./2019.” tika 
novērtēta kā gada labākā izrāde 
pusaudžiem.  Iepazīstot Latvijas teātra mākslu, 
jaunieši tika rosināti aizdomāties par valsts vēsturē 
nozīmīgiem notikumiem, to uztveri un izpratni, 
izjūtot savu piederību valstij un aizdomājoties par 
savu vietu, lomu un devumu valsts pastāvēšanā un 
attīstībā. 

Izrāde veidota kā valsts dibināšanas dienas 
simulācija, iespēja pašiem personīgi atgriezties 100 
gadus senā pagātnē, Rīgā, Pilsētas II teātrī, kur 
kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski 
domājoši, gan vienkārši avantūristiski noskaņoti un 
nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko 
Latvijas Republikas proklamāciju. 

Skatoties izrādi, jaunieši atzina, ka tā ir 
specifiska un oriģināla. Tu paralēli it kā atrodies 
divos laikos – tagadnē un pagātnē, turklāt ir 
jāizvēlas, vērot tikai uz skatuves notiekošo vai 
pieslēgties vienam no audioceļiniem un ieklausīties 
dažādu cilvēku pārdomās un emocijās (patriotiski 
un jūsmīgi noskaņots, skeptisks un visu apšaubošs, 
gudrs un erudīts, apjucis). Jūties mazliet kā pie 
televizora, jo balsis austiņās ņem virsroku, kā jau 
tas dzīvē gadās – politiskās ziņas “rullē” ekrānā, bet 
tu “pieslēdzies” sarunām un pārdomām dzīvajā, 
kuras turklāt šķiet tik īstas, it kā runātājs tepat tev 
blakus un brīžiem pat gribas atbildēt. Skolēni 
atzina, ka bijis grūti vienlaikus vērot uz skatuves 
notiekošo un klausīties pārdomas, jo gribējās 
dzirdēt abus. Tā ir mūsdienu problēma – 
informācijas pārbagātība, kas plūst pāri, tāpēc 
jāsaprot, kas tevi interesē un uzrunā visvairāk, ir 
noderīgs, jāprot izvēlēties. Sapulces protokolu var 
izlasīt arī vēlāk, bet pārdomas un sarunas ar 
cilvēkiem katru reizi būs citas. Būtu interesanti 
pārdomu tekstus izlasīt vai paklausīties vēlreiz. 

Iegūtās zināšanas un izjustie pārdzīvojumi 
noderēs arī mācību procesā: literatūras, valodas un 
vēstures stundās.  

Sagatavoja Anželika Anufrijeva, 
10.kl.audzinātāja 
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animācijas filmas “Projām” 
demonstrēšana 

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 8.c 
klases skolēniem bija iespēja noskatīties režisora 
Ginta Zilbaloža filmu „Projām”. Demonstrēšanas 
mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Latvijas 
kinomākslas darbu un rosināt viņus aizdomāties par 
to, cik svarīgs ir dzīves mērķis un kā to sasniegt. 

Šī apbrīnojamā filma 2019. gada nacionālajā 
filmu festivālā “Lielais Kristaps” atzīta par gada 
labāko animācijas filmu. Tā triumfēja Eiropas 
nozīmīgākajā animācijas festivālā Anesī (Francija) 
konkursa programmā “Contrechamp”, iegūstot 
galveno balvu.  

 

 
 
“Projām” stāsta par kādu zēnu, kurš attopas uz 

vientuļas salas un kopā ar jauniegūto draugu – 
mazu putniņu, cenšas izbēgt no noslēpumaina, 
tumša gara. Filmā nav teksta, tā rosina sajust un 
domāt patstāvīgi par tādiem jautājumiem: kas ir 
dzīves mērķis, kā to sasniegt, kādam jābūt 
cilvēkam, lai iegūtu vēlamo. 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 
procesā: sociālo zinību, literatūras, valodas un 
vēstures stundās. Paldies iniciatīvai „Latvijas 
skolas soma” par iespēju iepazīties ar Latvijas 
filmām. 

 
Sagatavoja Leonarda  Krukovska, 8.c klases 

audzinātāja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filmas “Zigfrīds Anna 
Meierovics” demonstrēšana 

 
          Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
11.decembrī 12. klases skolēni noskatījās 
dokumentālo filmu “Zigfrīds Anna Meierovics”. 
Mērķis: rosināt skolēnus aizdomāties par indivīda 
lomu valsts un nācijas liktenī.  

 
Zigfrīda Meierovica 

dzīve bija īsa un spraiga, 
bet pāragrās nāves 
apstākļi kļuva par pamatu 
dažādām sazvērestību 
teorijām. Filma par 
Latvijas valsts pirmo 
ārlietu ministru Zigfrīdu 
Anna Meierovicu reizē ir 
arī stāsts par sarežģīto 
laiku, kurā tika iecerēts un 
izveidots Latvijas 
valstiskums – par indivīda 
izvēli un darbībām, kuras 
varēja ietekmēt visas 
nācijas likteni. Filma 
“Zigfrīds Anna Meierovics” ir īpašs darbs režisora 
un scenārista Tālivalža Margēviča filmogrāfijā. 

Skolēniem bija interesanti iepazīties ar 
jauniem vēstures avotiem filmā, ieraudzīt 
Meierovicu kā vēsturisko personu dažādās 
apstākļos, saprast Latvija ārlietu ministra likteni. 12. 
klases skolēni iesaka noskatīties filmu par Z. 
Meierovicu, jo tajā tiek dota iespēja ieraudzīt 
Zigfrīda dzīvi ne tikai vēsturnieka acīm, bet arī 
ieraudzīt daļu no personiskās dzīves (cilvēciskās 
vērtības). 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 
procesā: vēstures un literatūras stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par 
iespēju noskatīties filmu. 

 
Sagatavoja 12.kl.audzinātāja J.Bernāne 
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    Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Tie ir svētki, kurus gaida gan mazie, gan lielie. Piedāvājam  izlasīt 
interesantus faktus par Ziemassvētkiem. 
1. Vācieši bija pirmie, kas izveidoja mākslīgo eglīti no krāsotām zoss spalvām. 
2. Ziemassvētki kā tradīciju svētki Amerikā nebija deklarēti līdz pat 1870.gada 27.jūnijam. 
3. Ziemassvētku tradicionālās trīs krāsas ir zaļa, sarkana un zelta. Zaļā krāsa simbolizē dzīvību un 
atdzimšanu, sarkanā – Jēzus Kristus asinis un zelta krāsa prezentē gaismu un labklājību. 
4. Atsaucoties uz Ginesa rekordu, visgarākā eglīte bija 1950. gadā Northgate iepirkšanās centrā, Sietlā, 
Vašingtonā. Eglīte stiepās vairāk kā 66 metru garumā. 
5. Santa Klauss ir balstīts uz reālu personu – Svētais Nikolass Mira, kurš dzīvoja 4.gadsimtā. Svētais 
Nikolass piedzima Potarā, mūsdienu Turcijā. 
 
   Ziemassvētku atmosfēra jūtama daudzās pilsētās un arī Baltijas galvaspilsētās. Trīs Baltijas 
galvaspilsētu eglītes jūsu uzmanībai. 
 

 
               Rīgā     Viļņā     Tallinā 
 
 

Apsveicam 
 

Olgu 
Dukšinsku 
Leonardu 

Krukovsku 
Marinu 

Meduņecku 

 INTERESANTI 

Interesanti  fakti par Ziemassvētkiem 
 

Skolas avīzes redakcija 
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