
 

 

Jaukus, siltus un pūkainus Ziemassvētkus! 

Lai nākošais gads ir vēl veiksmīgāks par šo un lai piepildās visas klusākās vēlēšanās 

 

2011.  gada 22.decembrī                      Augstkalnes vidusskolas avīze                      4. (60.) izdevums 

1. Advente 2011: Svētdien, 27. novembrī 

2. Advente 2011: Svētdien, 4. decembrī 

3. Advente 2011: Svētdien, 11. decembrī  

4. Advente 2011: Svētdien, 18. Decembrī 

Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu 

dāvā un svecīti, gaiši  kas mirdz! 

Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej 

un actiņās spožumu liec! 

Laimīt, mums Ziemasvētku brīnumu 

sūti, lai  piepildās sapnītis kluss! 

Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati, un 

svētība visiem mums būs! 

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! 

Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem! 

Nāk Advente ar 

Debesspēku     

Nāk advente ar Debesspēku, 

Tā mūsu sirdīs gaišu prieka staru dedz.            

Sirds izjūt svētos, tīros, ceros, 

Ka katram mīļi dāvā gaišais adventlaiks.  

 Vēl dažas dienas un vainagā savu „svēto misiju” sāk pirmā adventa 

svece. Sāksies gaidīšanas, cerības un apgaismības laiks. Šis ir laiks, kad gribas it kā drošāk atvērt sirdi, tikt 

pāri muļķīgai nedrošībai pateikt kaut ko labu, kaut ko uzmundrinošu.  

„Tavā gaismā, Tavā spēkā, Tavā mīlestībā, Tēvs, 

Vadi, gani, sargā, svētī, dāvā īstu prieku mums 

Tavā mīlestībā svētā, īstu prieku sajust ļauj, 

Lai tik Tevī spēku gūstot, pateicību nestu mēs./abi citāti A.Elsberga/ 
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Ziemassvētki atnākuši 

Ar rakstītām kamanām 

Pie labiem bērniņiem, 

Pie jaukām māmiņām. 

Rūķīši, nāciet talkā!  

Palīdziet Ziemsvētku 

vecītim 

Ar dāvanām, 

Ko bērniem dāvināt! 

Ziemassvētki sanākuši 

Ar balto sniedziņu, 

Tad rūķīši sāks darbu 

Savās baltajās mājiņās. 

 (Sanita Voitenko)

 

Ziema, ziema-tā ir liela, 

Gara, gara arī auksta. 

Bērni sāciet pikoties, 

Ziemas laikā līksmoties! 

Ziemā jau ziemassvētku vecītis dāvanas dala. 

Ar saviem skaistajiem ziemeļbriežiem tas 

kamanās brauc. 

Lidot un lidot! Tas atlidos visur tur, kur gaida 

tos!  (Sendija Ruva)  

10. klases skolēnu domas par sevi. 

Pagājušajā mācību gada mūsu skolā vislielākā klase pēc skolēnu skaita bija devītā. Pēc pamatskolas 

beigšanas daudzi aizgāja mācīties uz citām mācību iestādēm, bet tie, kas palikuši vidusskolā, ar pirmo 

septembri sāka savu vidusskolēnu dzīvi jaunajā klases kolektīvā. Kādas tad īsti ir viņu domas par 

jaunajiem klasesbiedriem? 

 Mēs, 10. klase, esam mazākie vidusskolā, bet ne klusākie. Daži zēni kaitina (bet tā draudzīgi). 

 Šī skola ir laba un skaista, tomēr klasē ir neciešamas meitenes. 

 Mana klase ir jautra, smieklīga (ja godīgi, tad demolētāji, bet arī jauki un mīļi). 

 10. klase dažreiz ir neciešama. Mēs katrs esam unikāls. 

 Jaunā klase ir neciešama, garlaicīga. Jaunie skolēni uzskata, ka ir labāki par citiem. 

 10. klases skolēni dažreiz ir neciešami un garlaicīgi, un domā, ka ir pārāki par citiem, tikai 

„vecie” klases biedri ir jautri, saprotoši. Jauniņie domā, ka var visu, viņi domā, ka ir galvenie, 

bet TĀ NAV! Vienīgais, ko viņi var, ir darīt pāri, kaitināt, krist uz nerviem un pēc tam „pielīst” 

ar konfektēm vai kaut ko citu, tad lūgt piedošanu. Ja viņiem piedod, tad pēc laika atkal sāk 

kaitināt un krist uz nerviem.     (Augstkalnes vidusskolas 10. klase)

Otrdien, sestās stundas laikā, 7.-9. klašu skolēniem notika konkurss par Latviju un pasauli. 

Jautājumi bija par pirmajiem izgudrojumiem,  Augstkalni, rakstniekiem un daudz ko citu. 

Konkursu organizēja  un vadīja 11. klase, Krista Vītoliņa, skolotāja Rudīte Dude. Pirmo vietu 

ieguva devītā klase. 

24. novembrī skolā viesojās psiholoģe Daina Reinfelde. Viņa strādāja pa grupām 7.-8.klase, 10.-

12. klase. Viņa mūs ieinteresēja ar aktuālām tēmām. Divas mācību stundas pagāja ļoti ātri, jo 

mūs iesaistīja sarunās un interesantās aktivitātēs. 10-12. klašu grupai bija pavisam citas sarunas 

tēmas. Viņiem stāstīja par pieklājību un dāvanu saņemšanu. 

No sarunas mēs uzzinājām daudz ko jaunu. (Loreta Petroviča) 



 

Ziema 

    Ziema ir pēdējā no četrām gadskārtām. 

Astronomiski ziema sākas Ziemassvētkos, taču 

ir samērā skaidrs, ka Latvijā to domājuši jau 

agrāk - Mārtiņos. Zināms pamats tam ir, jo 

laika posmam no Mārtiņiem līdz Meteņiem tik 

tiešām var izdalīt kopējas iezīmes, piemēram 

budēļos, jebšu čigānos iets tieši šinī laikā. 

Tomēr visticamākā šķiet versija, ka ziema nav 

bijusi piesaistīta kādam noteiktam datumam un 

par tās sākumu ticis uzskatīts brīdis, kad 

palicis auksts un sācis snigt sniegs. 

  Ziema ir gadalaiks, kas cilvēkam piemērots 

vismazāk, kurā izdzīvošana prasa vislielāko 

piepūli un ir praktiski neiespējama bez vasarā 

iekrātā un sagatavotā - pārtikas, lopbarības, 

apģērba u.c. Dzīve rit daudz rāmāk kā citus 

gadalaikus, cilvēki strādā mājas darbus. 

Tomēr arī ziemā ir savi prieki un labumi - 

pikošanās, slidināšanās, braukšana ragavām.  

 

Es ziemiņas nebaidos, 

Sen to biju gaidījusi: 

Ziemā man lieli 

prieki,            

Viegli slīd kamaniņas, 

Viegli slīd kamaniņas 

No kalniņa lejiņā. 

    Bet jebkura ziema kādreiz beidzas, atkal 

pienāk pavasaris, un gads sākas no jauna.  

 Vai tu zini, ka...?    "ziema" esot sens 

indoeiropiešu cilmes vārds, kura sākotnējā 

nozīme jau bijusi "ziema", "sniegs". Tam 

radniecīgi ziemas apzīmējumi ir sastopami 

leišu, prūšu, ukraiņu, baltkrievu, bulgāru, 

čehu, poļu, krievu, grieķu, latīņu u.c. valodās.  

Ticējumi 

 No pirmā aukstā laika, skaitot trīs 

mēnešus uz priekšu, sāksies ziema  

 Ja ziema auksta, tad vasara būs 

karsta.  

 Ja ziema puteņaina un daudz sniega, 

tad vasara būs slapja.  

 Ja ziemā pie jumtiem garas lāstekas, 

tad būs laba vasara.  

 Kad ziemā lieli kupeni, tad vasarā 

lielas labības kaudzes.  

 Ja kaila ziema, tad nebūs augļu.  

 Ja ziemā ir liela sarma, tad vasarā 

kokiem būs daudz ziedu un augļu.  

 

 

 

 

 

 Ja ziemā stipri salst, tad nākamā 

gadā mežā sagaidāmas labas ogas.  

 Jo aukstāka ziema, jo bērziem būs 

saldākas sulas.  

 Janvārī mēnesī no jumtu lāsteku 

ūdens piesaulē vajag gailim 

nodzerties, februārī - aunam, martā 

jau vērsim, tad gaidāma laba vasara.  

Mīklas 

 Kas tā par tiltinieci: upēm taisa tiltus 

virsū, bet baļķa neviena (ameiz)  

 Liels, garš tilts, tilta galā ābele ar 

dažādiem āboliem (mālo ra aneidleiL 

ālag ,ameiz)  

 Balta govs vairāk ēd nekā melna. 

(arasav nu ameiz)  

 Divi plašas māsas, viena balta, otra 

zaļa, līdz viena zūd, tad otra taisās 

(arasav nu ameiz) 

Sakāmvārdi un parunas 

 Katrai ziemai sava vasara.  

 Saule gan ir, bet ar zobiem.  

 Salst, ka skaidas no zemes lec.  

 Sniegs kā no Dieviņa pēļiem.  

 Krusa birst kā no kretuļa.  

 Ziema prasa, ko vasarā darīja.  

 Ziemā taisi ratus, vasarā ragavas.  

 Ziem' ar ragavām braukāt, bet ne ar 

ratiem.  

 Ziema garāka kā vasara (mēdz teikt, 

ja redzami apakšsvārki).  

 Ziemā rozes neziedēs, vecumā prieki 

nederēs.  

 

Anekdotes 

 Kāds pilsētnieks stāsta: "Reiz ziemā 

es braucu no pilsētas uz laukiem. Te, 

kur gadījies, kur ne, nāk rūkdams 

pretī liels lācis. Es živai no kamanām 

laukā un rudzos iekšā!" Laucinieks 

pabrīnās: "Ko? Ziemu rudzos?" - 

"Vai tad nu man bija laika apskatīties, 

vai tie bija rudzi, vai mieži," atsaka 

pilsētnieks.  
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Melnā Pūķa gads, Austrumu horoskops, 2012.gads 
 

Saskaņā ar ķīniešu tradīciju 2012.gads būs Melnā Pūķa (ūdens stihija) 

gads. Pūķa simbols Ķīnā ir svēts, tas vēstī par varenu pirmatnēju spēku. 

Ķīnieši pret šo mītisko dzīvnieku izturas ar bijību un norāda, ka labi ir 

izmantot Pūķa atbalstu un aizsardzību, bet tai pašā laikā nākas būt 

piesardzīgam. Kā nu gan ne, ja Pūķis ar savu ugunīgo elpu var sadedzināt 

it visu sev apkārt?  

 

Saskaņā ar vispārējo prognozi 2012.gads kopumā solās būt dinamisks, piepildīts dažādiem 

notikumiem, iespējams pietiekami dramatiskiem.  

 

Jāatzīmē, ka Pūķa gadā visiem nāksies uzcītīgi strādāt, kļūt kreatīviem, radošākiem, izdomas 

bagātākiem, pacietīgiem un izturīgiem. Tie, kuri spēs pietiekami dinamiski attīstīties gada pirmajos 

mēnešos, gada otrajā pusē var cerēt uz veiksmi un perspektīvu notikumu attīstību. Sliņķiem atliks tik 

gausties par pelēko ikdienas rutīnu, stagnāciju.  

 

Tie, kuri Pūķim “pierādīs”, ka spēj risināt dažādas problēmsituācijas, 2012.gada otrajā pusē var cerēt 

uz veiksmi un pirmajā pusgadā uzsākto projektu sekmīgu realizāciju. Apstākļi veidosies pietiekami 

labvēlīgi, izmantojiet tos, tai pašā laikā piesargieties no nelabvēļiem, kolēģu (partneru) intrigām, 

nenovīdības, skaudības.  

 

2012.gada beigās izanalizējiet ieguvumus un zaudējumus, cenšaties neuzsākt un iesaistīties globālos 

projektos. Šāds aizrādījums skan visnotaļ loģiski, jo Pūķis 2012.gada beigās pamazām savu ietekmi 

zaudēs. 

 

Kā sagaidīt 2012.gadu? Svētku apģērbā vajadzētu izmantot dažādus “ūdens” krāsu toņus – melno un 

tumši zilo krāsu. Nepiemirsīsim arīdzan par to, ka ķīnieši Pūķi tradicionāli saista ar zaļajiem krāsu 

toņiem. Lai “pielabinātos” Pūķim svētku apģērbu varat izrotāt ar dažādiem spīguļiem un vizuļiem, 

izmantojiet košu bižutēriju un rotaslietas. Pieļaujamas visdažādākās krāsu kombinācijas, Pūķim “patīk” 

viss košais. 

 

Ja 2012.gadā vēlaties gūt vairāk ietekmes un varas pār dažādiem notikumiem, tad svētku apģērbā 

izmantojiet zaļās krāsas toņus. Varat izmantot oranžas krāsas aksesuārus, bižutēriju. Ja vēlaties 

harmonizēt mīlas lietas un rast savu otro pusīti, tad priekšroku dodiet violetās, zaļās un sarkanās krāsas 

kombinācijām. Ja vēlaties gūt atzinību darbā (biznesā), tērpieties oranžas, dzeltenas un melnas krāsas 

toņos. Ja tiecaties gūt materiālo stabilitāti, tad tērpu izvēlieties zeltaini melnos krāsās. Tie, kuri 

2012.gadā vēlas gūt iekšēju mieru un harmoniju, tērpsies zilos, zaļos un gaiši zilos krāsu toņos.  

 

Raugiet, lai svētku galda maltītes pagatavošanas procesā netiktu izmantoti pusfabrikāti, konservi. 

Vairāk svaigu un veselīgu produktu, piemēram, dažādu salātu, dārzeņu, augļu.  

 

Pašas Jaunā gada svinības vajadzētu šoreiz vajadzētu veidot īpaši kreatīvi. Padomājiet par jautrām 

rotaļām, izklaidēm, dziesmām un jokiem. Jo radošāk veidosiet Jaunā gada svinības, jo lielāka varbūtība 

labvēlīgi pret sevi “noskaņot” nākamā gada saimnieku – Melno Pūķi. Ja esat raduši jaunā gada svinības 

pavadīt pie televizora, tad šoreiz tas nederēs. Raudzīšanos TV kastītē atlieciet uz 1. un 2.janvāri, bet 

Jaunā gada nakti pavadiet jautrā draugu pulkā.  

 

Svarīgākie astronomiskie notikumi, kas var ietekmēt cilvēku dzīvi 2012.gadā 

 

2012.gadā norisināsies divi Saules un divi Mēness aptumsumi. Tie ietekmē vairums cilvēku, bet 

2012.gadā īpaši uzmanīgiem aptumsumu laikā vajadzētu būt Strēlniekiem, Dvīņiem un Skorpioniem. 

Aptumsumu laikā nevajadzētu uzsākt svarīgu projektus, pieņemt būtiskus lēmumus, doties ceļojumos.  

 

2012.gada 20.maijā norisināsies Saules aptumsums (Dvīņu zvaigznājā) 

2012.gada 4.jūnijā ¬– Mēness aptumsums (Strēlnieka zvaigznājā) 

2012.gada 13.novembrī – Saules aptumsums (Skorpiona zvaigznājā) 

2012.gada 28.novembrī – Mēness aptumsums (Dvīņu zvaigznājā) 

 

Pēc Austrumu kalendāra Melnā Pūķa gads iestāsies 2012.gada 23.janvārī. Rietumu pasaules pārstāvji 

tradicionāli Melnā Pūķa gada iestāšanos svinēs noteikti divreiz ¬ - 31.decembra naktī un 23.janvārī.  

Laimīgu un veiksmīgu 2012.gadu! 

 


