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                                                               Šķibes pamatskolas avīze 

           2011. gada decembris                                             

    

Svētki klāt!   

      Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būt 

veiksmīgam ir katra skolēna darbības moto 

Jaunajā gadā!       

      Lai katrs sabiedrības pateiktais paldies 

priecē pedagogu sirdis! 

      Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu 

audzināšanā nes rezultātus!  

      Veselību, možu garu un sparu Jaunajā 

gadā! 

     Šķibes pamatskolas skolotāju kolektīvs 

 

 

Skaistākie vēlējumi Ziemassvētkos 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

Ieklausies brīnumā, ieklausies! 

                             Pazudis nav tas nekur! 

                             Zvaigžņotu taku šovakar 

                             Viņš uz pleca tev tur. 

                      Ieklausies brīnumā, ieklausies! 

                      Rūpes kā pārslas lai kūst, 

                      Dvēselē atkal sengaidītais 

                      Debesu svētbrīdis plūst. 

/K. Apškrūma/   

                               Vai tu dzirdi, vai tu mani? – 

Skan jau Ziemassvētku zvani... 

                               Laižas tie pa zvaigžņu āri, 

                               Laižas gavilēs tev pāri. 

/Zinaīda Lazda/   

 

1. klasē 

                       Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, 

                      Tu tomēr smaidi – Jaunais nāk. 

                       Lai laimes daudz, lai bēdas garām, 

  Ar prieku sirdī gadu sāc! 

/K. Skujinieks/  

 

 

                               Balts sniedziņš snieg uz skujiņām 

Un maigi dziedot pulkstens skan... 

/J. Poruks/  
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Gribas, lai baltā pasaulē 

Balti sniegi snieg. 

Un uz baltiem lielceļiem 

Balti cilvēki iet. 

Un lai baltos cilvēkos 

Baltas domas dzimst, 

Un lai baltās darbdienās 

Balti svētki ir. 

/I. Ziedonis/ 

 

2. klasē 

Ziemassvētki sabraukuši 

                          Rakstītām kamanām, 

                          Teciet, bērni, saņemiet 

                          Basajām kājiņām. 

/Latviešu tautas dziesma/ 

                    Un izbriduši ikdienības tumsu 

                    Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk, 

Lai mēs, kas ceram, ilgojam un skumstam, 

                    Kā bērni iemirdzamies brīnumā. 

/Lija Brīdaka/  

 

3. klasē 

Ja zvaigznei šodien jānokrīt, 

                   Lai krīt uz delnas manas! 

                   No mīlestības svece spīd 

                   Un kūst no piedošanas. 

/L. Vāczemnieks/ 

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu, 

Sētā nāk rūķīt’s ar dāvanu maisu. 

                     Atnāca, nolika priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi. 

   Ne manīja sētnieks, ne ierējās suns, 

                      Bet, kur tas bija bijis, 

                      Gaiši iedegās guns. 

/Vilis Plūdonis/ 

                     Mežā auga eglīte 

                     Citām eglēm blaku. 

Tur mēs viņu atradām 

                     Brienot sniega taku. 

                                         /P. Sils/ 

4. klasē 

                                  Skan kā bites vēji liegi, 

Viegli laižas mīksti sniegi, 

Svētkus gaidot, zeme salta 

                                   Top kā kupena drīz balta. 

/Nikolajs Kalniņš/ 

5. klasē 

                         Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās 

                         Un zemes tumsā savu gaismu nes. 

                         Mirdz neskaitāmi pulki debeslokā 

                         Kā toreiz senatnē pie Betlēmes. 

                         Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot 

Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus. 

/Leonīds Breikšs/ 

6. klasē 

Kaut kur sniegi, kaut kur sniegi, 

                    Kaut kur balti sniegi snieg. 

                    Mežā katram egles zaram 

                    Balta pārslas zvaigzne tiek. 

/A. Vējāns/ 
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Vēlējumi saviem draugiem, klasesbiedriem, skolotājiem un pagasta                  

iedzīvotājiem Ziemassvētkos 

Ziemassvētkos visiem vēlam spožu  

eglīti, smaržojošus pīrāgus un,  

pats galvenais, apkārt ģimeni,  

draugus un sirsnību! 

Jēkabs Kristiāns Kalniņš /1. kl./ 

 

Novēlam visiem klusus, sirsnīgus, 

gaišus svētkus! 

Lai piepildās viss, kas iecerēts!  

Un lai notiek kāds mazs brīnumiņš jums! 

Evelīna Roze-Puja /1. kl./ 

 

Lai visiem klasesbiedriem un skolotājiem ir labs garastāvoklis! 

Alīna Jermakova /4. kl./ 

 

Lai visi klasesbiedri, kuri nemācās, kļūtu gudrāki!  

Un pārējiem es novēlu prieku, laimi un dzīvesprieku! 

Artūrs Kristiņins /5. kl./ 

 

Klasesbiedriem – lai viss izdodas un  

lai labas sekmes! 

Draugiem – lai izdodas viss iecerētais! 

Skolotājiem – lai labi panākumi visā! 

Daiva Ozoliņa /8. kl./ 

 

Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu mirdzums, piparkūku smarža un karstvīna aromāts.  

Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram.  

Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo darot priecīgākus citus,  

arī mēs paši kļūstam priecīgāki! 

Paula Šķupele /1. kl./ 

 

Sveicu visus Ziemassvētkos!  

Lai uz Ziemassvētkiem uzkrīt arī balts  

sniedziņš un visiem ap sirdi kļūst gaišāk! 

Markuss Piskunovs /1. kl./ 

 

Novēlu bagātus, jautrus Ziemassvētkus  

un laimīgu Jauno gadu! 

Adelīna Līva Garbačova /4. kl./ 

 

Būt vienotiem un tādējādi  

sasniegt augstāko punktu darbā  

un sadzīvē visiem kopā! 

Kitija Šķupele /7. kl./ 

 

Lai labi panākumi un viss iecerētais izdodas! 

Lai daudz naudas un smaids no sejām  

nekad nepazustu! 

Daiva Ozoliņa /8. kl./ 

 

 
Priecīgus Ziemassvētkus un  

daudz mīlestības ģimenē! 

Raivo Ivzāns /8. kl./ 

 

Ieklausies Ziemassvētkos! Ieklausies sirdī!  

Ieklausies mīlestībā!  

Un glabā šo dziesmu sevī! Un tici!  

Jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic.  

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko  

Ziemassvētku sapņu piepildījumu! 

Diāna Miķīte /2.kl./ 

 

Priecīgus, mīļus, sirdssiltus Ziemassvētkus!  

Katram mīlēt un mīlētam būt! 

Jēkabs Kristiāns Kalniņš /1. kl./ 
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Interesantākie atgadījumi, 

jautrākās spēles un senie 

apsveikumi baltajos svētkos 

Svētku rītā braucam  

                     uz mežu  

                                  pušķot zvēriem  

eglīti ar dārzeņiem,  

lai arī viņiem mežā būtu  

Ziemassvētki. 

Edgars Grakovičs /1. kl./ 

 

Iepriekšējos Ziemassvētkos  

                      mēs bijām  

                                      aizbraukuši  

uz lielu namu atpūsties.  

Pāri laukam atnāca  

Ziemassvētku vecītis ar lielu  

dāvanu maisu.  

Pēc tam es gāju paskatīties  

un uz lauka redzēju  

vecīša pēdu nospiedumus. 

                   Adelīna Līva Garbačova /4. kl./ 

 

Kad man bija septiņi gadi,  

mamma cepa pīrāgus,  

bet es skatījos televizoru.  

Un es pat neko neredzēju,  

bet zem eglītes man bija dāvanas. 

Amanda Ieva Tutāne /2. kl./ 

 

Mūsu Ziemassvētki katru gadu ir  

daudz maz vienādi.  

Sapušķojam eglīti, pagatavojam  

svētku vakariņas, apciemojam savus  

mīļos radus, draugus,  

atveram dāvanas.  

Pavadām šos svētkus mierīgi. 

Evelīna Roze-Puja /1. kl./ 

 Kad es biju maza, mēs ar tēti gatavojām  

mammai dāvanu.  

Tad visa ģimene sēdējām un svinējām  

Ziemassvētkus.  

Pie durvīm kāds piezvanīja.  

Kad tās atvērām, tur neviena nebija,  

bet pie durvīm stāvēja dāvanas. 

Ērika Kobjakova /4. kl./ 

 

Mēs dedzinājām  

ārā  

brīnumsvecītes.  

Katram rokās  

bija divas.  

Mēs ar tām  

skrējām. 

Marta Laure 

          /3. kl./ 

Mans krusttēvs  

apģērbās par Ziemassvētku  

vecīti. Mans brālēns nobijās  

un  

negribēja pie viņa iet. 

Tatjana Kisļaka /4. kl./  

Veronika Kisļaka /6. kl./ 

 

Cepam piparkūkas,  

kuras smērējam ar  

paštaisītu garšīgu  

krēmu. 

Elīna Smetaņina 

            /5. kl./ 

Mēs uz eglītes sakarinām zīmītes,  

kurās ir ierakstīti dāvanu  

nosaukumi.  

Kādu zīmīti katrs izvēlas,  

tādu dāvanu arī saņem. 

Katrīna Kononoviča /2. kl./ 

 

Mēs sakarinām dažādas  

dāvanas pie griestiem.  

Tad aizsienam acis,  

ņemam šķēres un ejam griezt  

diegus, kuros karājas  

dāvanas. 

Diāna Miķīte /2. kl./ 

 

Redaktore: Sarmīte Višķere 

 


