
 

 

 

 

 

 

2018.gada decembris                             Augstkalnes vidusskolas avīze                      4 ( 95)  izdevums 

 

 Redaktores sleja 

Decembrī Latvijas Valsts simtgades svētku krāsas nemanāmi nomainīja zvaniņu šķindoņa 
un Adventa laika sveču mirdzums, neļaujot tumsai uzvarēt mūžīgajā gaismas spēlē. 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā šī gaisma vispirms mostas cilvēku sirdīs, tad dabā- ar sniega 
baltumu un ledus mirdzumu. Līdz beidzot dienas ir kļuvušas kaut brīdi garākas par nakti. Un 
mēs piedzīvojam gaismas uzvaras gājienu… 

Iededz un paturi šo gaismu savā sirdī, lai pasaule tevī un tavā tuvumā iemirdzas visā 
košumā! Nesteidzīgā Ziemassvētku gaidīšana ik gadu mums ir dota, lai sakārtotu sevi, lai 
noticētu un sagatavotos brīnuma atnākšanai, jo katra īpašais brīnums slēpjas cilvēkā pašā. 

Decembris mūsu skolā kā ik gadu ienāca ar savām īpašajām sajūtām, domājot labas 
domas un darot svētīgus darbus. Katra klase bija atbildīga par telpu sapošanu Ziemassvētku 
gaidīšanai, tika iedegtas Adventa sveces, darinātas apsveikuma kartītes Tērvetes SAC 
iemītniekiem, gatavoti svētku priekšnesumi pasākumiem skolā un baznīcā. 

Atceries- tu arī esi tas, kas otram var dot! Tu esi bagāts, tev blakus ir tuvi cilvēki, draugi, 
klasesbiedri, skolotāji. Tu esi viens no Augstkalnes vidusskolas saimes. Būtu labi, ja mēs 
iedrošinātos vēl vairāk palīdzēt cits citam, ja mēs ikdienā spētu atrast kādu, kuram vajadzīgs 
tieši mūsu sirds siltums. Palīdzēt var dažādi- ar naudu, ar vienu skatienu, ar labu vārdu, 
uzmundrinājumu un atzinīgu vērtējumu. Katram vajadzīgs kas cits, lai dzīve kļūtu gaiša. 

Lai tev labas sekmes, daudz radošu ideju un kaut saujiņa prieka, ar ko dalīties ar citiem! 
Laimīgu 2019.gadu! 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks… 

Advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Kristīgajā pasaulē tas ir saistīts ar gavēni, mieru, 
klusumu un pārdomām. To raksturo divi atslēgas 
vārdi- atnākšana un gaidīšana. Šajā laikā no egļu 
vai priežu zariem pītajā vainagā tiek iedegtas 4 
sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas 
svētdienā. Adventa laika krāsa ir violetā, tā ir 
sarkanās (ciešanu) un zilās (cerību) krāsas 
sajaukums. 

Pirmā svece simbolizē cerības, garīgo 
atmošanos un gaismas tuvošanos, otrā ir 
samierināšanās, izlīgšanas un atvērtības svece. 
Trešā ir prieka svece, kas aicina dzīvot garā un 
pacietībā, bet ceturtā ir eņģeļu jeb mīlestības 
svece, kas simbolizē grēku nožēlu. Ziemassvētkos 
violetā krāsa tiek nomainīta pret balto krāsu. 



 
Adventa laikā vienmēr ir 4 svētdienas, kā arī 4 pilnas nedēļas. Apkārt valdošā tumsa 

cilvēku sirdīm liek sapņot par sauli un gaismu, tā atmodinot sirdis labajam. Labiem vārdiem, 
labiem darbiem, cēlai rīcībai. Cilvēki arvien vairāk tiecas būt mājās, pie savējiem, vēloties 
iepriecināt, sasildīt un vienkārši būt kopā. 

Šajā laikā nedaudz jāpieklust, lai dzirdētu, kā sniegpārslas krīt, lai sajustu, kā daba 
sastingusi un mazliet savādi, gandrīz nedzirdami gurkst sniegs. Ir jāpieklust, lai citu cilvēku 
sev līdzās sadzirdētu. Un varbūt blakus ir kāds, kuram laba vārda pietrūkst, kāds, kuram 
šķiet, ka apkārt viss ir svešs, kāds, kurš apgalvo, ka tieši viņam nav iespējams kaut ko mainīt. 
Viņam, iespējams, vajag tikai uzmundrinājumu un nedaudz drosmes, lai tiktu galā ar savām 
likstām. Arī mēs skolā, kopā izdzīvojot šo laiku, ieskatāmies viens otra sirdī, ieklausāmies 
viens otra vārdos. Tāpēc izskan aicinājums: apstājies, ieklausies, tici! 

Apstājies uz mazu brīdi, atver acis un sirdi, ieraugi šo Ziemassvētku brīnumu laiku! 
Ieklausies, kā sniegpārslas pa debess jumu peld! Tās Ziemassvētku sveicienus nes. Un 

zemi baltiem palagiem sedz… 
Tici šim mazajam Ziemassvētku brīnumam, kas piedzimst ik reizi vakarā, kad svecīti 

iededz Adventes vainagā! 
Ar gaišām domām katru piektdienas rītu skolas foajē tika iedegtas sveces, lai svētīts 

šis Adventa laiks, lai gaišs un neizjusts svētums ar mieru un klusumu sirdī līst maigs! Lai 
baltas, vieglas pūkas kā baltas domas pār cilvēkiem klājas! 

Pirmo sveci Adventa vainagā iededza 5.klases skolēni un direktore Ieva Krūmiņa, otro 
sveci- 6.klase kopā ar audzinātāju Selgu Tisenkopfu, trešo- 7.klases skolēni un viņu 
audzinātāja Valentīna Ciganoviča, bet  ceturto- 8.klases skolēni. 

Vissirsnīgāko paldies par skaisto Adventa vainagu sakām  Kristiānas un Kārļa mammai 
Antrai Lācei. Tas visu decembra mēnesi rotāja skolas foajē un sagādāja pozitīvas emocijas 
ikvienam no mums. Paldies!  

 
                                                   Madara Bružus, 

6.klases skolniece 
 

Pasakainie Ziemassvētki… 

Šogad par Ziemassvētku svinību 
organizēšanu 5.- 12.klašu skolēniem mūsu 
skolā rūpējās 10.klase. Visus sajūsmināja viņu 
ideja- katram pasākuma dalībniekam likt 
atveidot kādas populāras pasakas notikumus. 
Pasakas vispirms tika izlozētas, tad notika 

sagatavošanās darbi un mēģinājumi. 
Svinību vakarā skolas zālē viesojās dažādu 

pasaku tēli. 5.klase atveidoja ,,Trīs siventiņus”, 6.klase atdarināja ,,Pelnrušķītes” priekus un 
bēdas, 7.klase iztēlojās ,,Īkstītes” problēmas, 8.klase sadzejoja ,,Sarkangalvītes un vilka” 
jaunās attiecības, bet 9.klase  atveidoja ,,Runci zābakos”. 11.klase mūsdienīgi izanalizēja 
pasaku ,,Ansītis un Grietiņa”, bet 12.klase visus aizveda pie ,,Sniegbaltītes un septiņiem 
rūķīšiem”. Lai varētu objektīvi izvērtēt priekšnesumus, 10.klase bija noorganizējusi pat žūriju 
triju cilvēku sastāvā: skolotāju Nadimu Zia, Gaļinu Jerāni un Laumu Štāli.  



Priekšnesumi bija radoši un 
neaizmirstami. Protams, ka nepārspēta palika 
12.klase. Viņu aktierspēle, drosme un idejas 
pārējiem vēl ir tāls sapnis. Tādi talanti, tādi 
talanti! Tepat, mūsu vidū! 

Protams, ka desmitie katrai klasei par 
ieguldīto darbu bija sarūpējuši dāvanas- 
dienvidu augļus, lai, kopīgi pārspriežot 
pieredzēto, varētu mieloties ar sarūpētajiem 
našķiem pie glīti saklātiem galdiņiem skolas 
zālē. 

Vēl viens piedzīvojumiem bagāts gads 
aizvadīts, vēl viens neaizmirstams Ziemassvētku 
pasākums nosvinēts… 

 
                                                    Egīls 

Pocevičs, 6.klases skolnieks 
 

Ar gaismu sirdī… 

 Pēc liecību saņemšanas 21.decembrī visi pulcējāmies skolas zālē, lai izvērtētu aizvadīto 
mācību semestri un izvirzītu sev turpmākos mērķus.  

8.klases skolēni iededza 4.Adventes sveci, bet skolas direktore Ieva Krūmiņa uzteica 
tos skolēnus, kuri mācījušies pēc labākās sirdsapziņas. Pozitīvi, ka šogad tādu skolēnu ir 
vairāk kā pagājušajā mācību gadā. Īpašu skolas atzinību saņēma tie 9 skolēni, kuriem liecībā 
vidējais vērtējums ir augstāks par 9 ballēm: 

2.klasē Artis Rūdolfs Voitehovičs un Ilja Samofalovs, 
3.klasē Amanda Andersone, 
5.klasē Agate Misule un Ieva Kuplā, 
6.klasē Kristiāna Līva Lāce un Madara Bružus, 
8.klasē Nora Marta Izaka, 
9.klasē Nameda 

Vilciņa. 
Lai mums visiem veiksmīgs 
arī nākamais mācību 
semestris! 
 Dienas noslēgumā bija 
iespēja doties uz baznīcu un 
noklausīties skolēnu 
sagatavoto Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu.  
 

                                                         
Valdemārs Lācis, 8.klases 

skolnieks 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


