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Mūsu skola ir iesaistījusies vairākos projektos, divus no kuriem va-

da angļu valodas skolotāja Vita Ramiņa. Sakarā ar Covid-19, paš-

reiz projekti ir iesaldēti, bet mēs turpinām darbu attālināti.  

Šo projektu mērķis –uzlabot skolēnu zināšanas, spējas un komuni-

kāciju, pilnveidot viņu zināšanas par vides, veselīga dzīvesveida 

jautājumiem, to ietekmi uz pilnvērtīgu dzīvi, kā arī iepazīt citu Ei-

ropas valstu nacionālās vērtības. 

 Projektā Time to Help  ir iesaistījušās Čehija, Itālija, Kipra, Austrija un Latvija. 

Projektā plānotās aktivitātes -  

 Mācīties sadarbības prasmes ar citu valstu skolēniem; 

 Pilnveidot savas angļu valodas prasmes; 

 Izveidot brošūru ar projekta laikā uzņemtajām fotogrāfijām, rakstiem, secinājumiem; 

 Papildināt pedagogu zināšanas par partnervalstu kultūru, izglītības sistēmu un mācību metodēm; 

 Organizēt nulles atkritumu dienu; 

 Analizēt ekoloģiskās pēdas nospiedumu, tās ietekmes uz vidi samazināšanu; 

 Izveidot video ēdienu receptes; 

 Izmantot praksē projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas. 

 Otrajā projektā ERASMUS + piedalās Polija, Turcija, Bulgārija, Francija, Maķedonija un 

Latvija . 

Projektā plānotās aktivitātes -  

Iepazīt Kodaly un El sistēmu mūzikas un angļu valodas apguvē; 

Mācīties sadarbības prasmes ar citu valstu skolēniem; 

Pilnveidot savas angļu valodas prasmes; 

Izveidot brošūru ar projekta laikā uzņemtajām fotogrāfijām, rakstiem, secinājumiem; 

Iemācīties partnervalstu tautasdziesmas, kā arī iepazīties ar šo valstu kompo-

nistiem; 

Organizēt kopīgu skolotāju- skolēnu koncertu un izveidot koncerta DVD; 

Papildināt pedagogu zināšanas par partnervalstu kultūru, izglītības sistēmu un 

mācību metodēm; 

Izmantot praksē projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas. 

Paldies visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem! 



Gaišus, miera, mīlestības 

un labestības piepildītus 

Ziemassvētkus! 

Radošām iecerēm un 

 panākumiem bagātu 

2021.gadu! 



Ziemassvētku laiks vienmēr ir šķitis maģisks, tajā savijušies kristīgās un tradicionālās kultūras 

elementi.  Ziemassvētku tradīcijas mainās līdzi laika garam. Par to, kā svinējuši Ziemassvētkus, 

varam uzzināt no latviešu tautasdziesmām.  

Ziemsvētki ir arī gaismas svētki, kad tumsa, sasniegdama savu augstāko pakāpi, nu savu vietu 

atdod gaismai.  Svētkus lustīgi svinējuši trīs dienas: Kas tie tādi Ziemassvētki, 

       Pastaliņu plēsējiņi: 

       Trīs dieniņas, trīs naksniņas 

       Pastaliņas kājiņā.  

 

Šajos svētkos valda bagātība un pārpilnī-
ba. Šajā laikā klēts ir pilna un tādēļ arī uz 
Ziemsvētku galda nekā netrūkst. Ziemas-
svētku vakarā jāēd 9 reizes, tad nākošais 
gads būs bagāts. Tāpat galdā noteikti jā-
liek maize, sāls un uguns (sveces), tas no-
drošina svētību ģimenei, zirņi un pupas 
svētku vakarā jāapēd, lai nakamajā  gadā 
nebūtu jāraud. Arī cūkas šņukurs, sautēti 
kāposti, pīrāgi ar speķi. Galdā tika liktas 
arī zivis, bet zvīņas lika makā, lai nākošā 
gadā naudas netrūkst.  

 

Ziemsvētkos nozīmīga vieta ierādīta zīlēšanai. Lielākoties tie saistās ar precēšanos, jaunu mei-
tu vēlme uzzināt, vai šajā gadā viņa tiks izdota tautās vai ne vai ražas prognozēšanu:  

Eimu bišu klausīties 

Ziemassvētku vakarā: 

Ja bitītes daili dzieda, 

Tad būs silta vasariņa.  

Jaunas meitas kaķi svēra 

Ziemassvētku vakarā; 

Ja svērs kaķis puspodiņa, 

Tad ves meitas šoruden 



Ziemsvētkus sauc arī par bluķa 
vakaru. Šim nolūkam tika no-
cirsts liels ozola bluķis, kuru blu-
ķa vakarā vilka no viena ciema 
uz otru, līdz beidzot tas ievilkts 
sētsvidū, kur ar dziesmām un 
dejām sadedzināts. Bluķa vilkša-
na paātrina saules un dzīvības 
atgriešanos. Bluķa sadedzināša-
na simbolizē jauna saules gada 
sākuma, pašu sauli, kas zemnie-
kam ir ļoti svarīga: 

Bluķa māte bluķi vēla 

Pašā bluķa vakarā. 

Lai vēl bluķi trīsi reizi, 

Nenāks mošķi caur sienmāl. 

Ziemsvētki ir īstais laiks jautrajiem masku gājieniem. Masku gājieniem ir dažādi nosaukumi: 

budēļi, čigāni, kaladnieki, ķekatas, maski, nabagi u.c. Ķekatnieki ir ģērbušies dažādās maskās 

- nāves, zirga, lāča, dzērves un citās. Tie staigā no ciema uz ciemu un nes visur savu svētību 

un dzen prom ļaunus garus: 

Čiganiņi mani bērni, 

Kur šo nakti gulesim? 

Cits priedē, cits eglē, 

Cits celiņa maliņā. 

 

Katram no mums ir savas atšķirīgas Ziemassvētku sajūtas un svinēšanas tradīcijas, bet cik 
daudz svētku burzmā aizdomājamies par šo svētku būtību – kādēļ tos svinam un darām to 
tieši šādi un kas mums šai laikā ir vissvarīgākais?  Lai Jums lustīgi un droši Ziemassvētki ! 



Ar šo mācību gadu mūsu skolā sāks strādāt matemātikas skolotāja Iraida Krutina. Mēs uzde-
vām dažus jautājumus 

Filma: " Meitene meklē tēvu" 

Grāmata: Marija Volkova "Zilie kalni" 

Hobbijs: ogošana, sēņošana, dārzkopība 

Dzīmes moto: Palīdzi, ja vari 

Vai vienmēr esat gribējusi būt par skolotāju? Tāda 

doma jau ir bijusi kopš bērnības. Skolā mācoties pat 

stundas palīdzēju vadīt. 

Kāpēc kļuvāt par skolotāju?  Es mīlu bērnus un man ir 

skaļa balss 

Kāpēc tieši par matemātikas skolotāju? Viss ir loģiski - matemātikā viss ir konstanti, gadu sim-

tiem likumi nemainās. 

Vai ir bijuši amizanti gadījumi? Jā, protams, kā jau katram skolotājam. Piemēram, vienam sko-

lēnam matemātika gāja grūti, bija vājš pašam nopelnītais 4, bet, iestājoties tehnikumā, palī-

dzējis citiem skolēniem rēķināt kvadrātvienādojumus. 

Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā?   Pozitīvās emocijas. Juties jauns. 

Kā jūs atgūstat darbā patērēto enerģiju? Kas Jūs iedvesmo? Mierīgi lasu kādu grāmatu.  

Ko Jūs novēlētu skolēniem?  Lai būtu vairāk garīgā s labsirdības, lai pietiktu iedvesmas mainīt 

skolēnu attieksmi pret mācībām. 

Un skolēniem? Nepadoties. 

Novēlam skolotājai labu veselību, labestību, iedvesmu! 


