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Ziemassvētku laiks... 

kad vārdi, ko vēlamies teikt, 

tiek rakstīti sirdī,  

kad atmiņām zūd 

ikdienas rūgtuma garša, 

kad atceramies būtisko... 

Tas ir Ziemassvētku laiks. 

 

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! 

Direktores v.i. Agrita Brizga 
 

 

 

Lai Ziemassvētku prieks valda ikvienā no mums, 

Lai sirds siltums sasilda ikvienu, 

ko satiekat savā ceļā, 

Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, 

dāvājot tikai labu, 

Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. 

 

Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu mirdzums un piparkūku 

smarža. 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! 

Skolēnu līdzpārvalde 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs novēlam jaukus un baltus Ziemassvētkus skolotājiem, 

skolas biedriem, mūsu ģimenēm un visiem tiem, kas par 

mums skolā rūpējas! 

Lai Jaunā gadā būtu veselība, piepildās visi sapņi un vēlmes! 

Lai visi būtu saticīgi un draudzīgi! 

                                                         1.klase 

 

Lai pie visiem atnāk Ziemassvētku vecītis! 

Lai visiem ir silti Ziemassvētkos! 

Lai visiem ir smuka eglīte! 

Lai visiem ir skaisti rotājumi! 

Es novēlu savai ģimenei un citām ģimenēm, 

lai ienāk prieks! 

Un vēl es novēlu, lai visās mājās ienāk 

Ziemassvētku vecītis! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Lai sniegpārsliņas atnes Tev laimi! 

Es sev novēlu ļoti daudz skaistu eglīšu! 

Lai Ziemassvētkos cep daudz piparkūkas! 

                                        2.klase 

 Lai Tev vienmēr būtu daudz draugu, kuri Tev vienmēr 

palīdzēs! 

Lai Tev šie būtu vislabākie Ziemassvētki! 

Lai vienmēr Tev būtu prieks! 

Lai Tev būtu priecīgi Ziemassvētki! 

Lai atnāk pie katra bērniņa Ziemassvētku vecītis! 

Lai Tev būtu gardas piparkūkas! 

Lai Tev būtu skaists gads! 

Lai Tu vienmēr būtu laimīgs! 

Novēlu daudz dāvanu zem eglītes! 

Lai Ziemassvētki ir silti! 

Novēlu, lai Jūs ieraugāt Ziemassvētku vecīti! 

                                                                 3.klase 

 

Lai Ziemassvētki atnes mums baltu, pūkainu 

sniedziņu! 

Lai svētkos katrā ģimenē valda prieks, miers un 

laime! 

Lai gaidītie brīnumi notiek vispirms mūsos pašos, 

tad būs veiksmīgs 2019.gads! 

                                            4.klase 

 

Lai Jums gaiši un mīļi svētki! 

Lai Jums labas sekmes nākamajā gadā! 

Lai Jums izturība, spēks un laime stāv klāt 

nākamgad! 

Lai Jūsu mājās nepazūd prieks! 

                                              5.klase 

 

Zvaigzne spīd ar staru rokā tiem, kam laba, silta 

sirds.  

Viņas spožā staru lokā dzīves ceļi gaiši mirdz! 

Paskaties pa logu! Tur divi putniņi lidinās. Tie ir mani 

mīļie sveicieni, kas šajā gadā tiek sūtīti! 

Es vēlu, lai dzīve būtu gara, laimīga un priecīga! Lai 

būtu laime visur, kur tu ietu! 

                                                                    7.klase 

 

Lai Jums gaiši, jauki un sirsnīgi svētki! 

Lai Jums būtu silti un smaržīgi svētki! 

Lai skolotājiem un vecākiem ir stipri nervi! 

                                                   6.klase 

 

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietus, 

Ja bēdas, tad sīkas kā dzērvenes purvā, 

Bet pāri visam izdomu kā krāsainu varavīksni! 

Mierīgus un dvēseliskus Ziemassvētkus un panākumiem 

bagātu 2019.gadu! 

Lai ikkatrs bērns kļūst centīgāks! Lai visi piedod un mīl! Lai 

visus priecē mūsu dvēsele! 

Lai Ziemassvētki atnes prieku, mieru un laimi visam 

nākošajam gadam! 

                                                                         8.klase 

 

Lai Jums visiem veiksmīgs un izdevies jaunais 

2019.gads! 

                                                                  9.klase 

 



Ekskursija uz „Lāčiem” un „Cinevillu” 

09.11.2018 izbraucām 07:00 no skolas, jo 1.- 6. klašu skolēni devās ekskursijā uz „Lāčiem”. 
Aizbraucot uz „Lāčiem” devāmies līdzi 
vadītājai, kura mums parādīja sākumā mazu 
ieskatu „Lāču ” ceptuves darbā. Vēlāk mums 
iedeva cepurītes, bahilas un halātiņus, lai 
ejot „Lāču” ceptuvē nepiegružotu un mūsu 
radošā darbiņā nebūtu mati un tādas lietas. 
Tad mums pastāstīja, ka cep rudzu maizi un 
devāmies uz radošo darbu. Mēs sadalījāmies 
divās grupās. Katra grupa cepa kliņģeri un 
katrs savu cepumu ar dekoriem. Kamēr 
cepās mūsu kliņģeri un cepumi tikmēr mēs 
devāmies ekskursijā pa pašu ceptuvi. Mums 
iedeva pagaršot baltmaizi un grauzdiņus. 
Pastāstīja kā viss šeit notiek, kur kāda 
dzimuma pārstāvji strādā, ir dienas un nakts 

maiņas. „Lāčos” ražo vairāk kā 200 dažādu lietu. Lai sakarsētu maizes krāsni vajag divas stundas, bet lai 
atdzesētu 2 dienas. Kad atgriezāmies no staigāšanas 
par ceptuvi mēs atgriezāmies vietā, kur cepām 
cepumus un kliņģerus. Mēs savus cepumus 
iesaiņojām maisiņā ar lācīti un uzlīmi. Devāmies 
laukā. Varēja rotaļu laukumā paspēlēties, kas gribēja, 
varēja iet pastaigāt par apkārtni un apskatīt. Varēja 
iet iepirkties „Lāču” veikalā. Vēlāk devāmies uz 
autobusu un paēdām. Skolotāja aizgāja pakaļ 
kliņģeriem.  

 Tad devāmies uz „Cinevilla”, kur mūs no 

sākuma sadalīja četrās grupās. Pirmā grupa devās 

iziet labirintu pa tumsu un 1,25m augstu divos stāvos. 

Pārējās grupas devās skatīties filmu „Nameja 

gredzens”. Tā viena grupa pēc otras devās labirintā un mainījās. Kad visi bija izgājuši labirintu, tad mēs 

devāmies uz baznīcu, lai būtu aktieri. Bija dažādi seansi, kur mēs piedalījāmies. Šim vadītājam bija labs 

humors. Šo visu ko mēs nofilmējām ierakstīja diskā un disku saņēma skola. Atgriezāmies apmēram  

ap 20:30. 

Patrīcija Andrejeva 



Brauciens uz Liepājas teātri 

 

Novembrī visa skola brauca uz Liepājas teātri, lai noskatītos izrādi ‘’Smaragda pils@ta. Enter’’. Teātris 

bija par atkarību no interneta un spēlītēm. Es ieteiktu noskatīties visiem, kas nav redzējuši šo izrādi. Tad, 

kad beidzās teātris visi gāja uz autobusu paēst pusdienas. Tad kad pusdienas bija paēstas, tad tie, kas 

parasti brauc uz peldēšanu aizbrauca uz baseinu, un pārējie gāja uz muzeju. 

Muzejā tikām sadalīti divās grupās. Lielajiem muzejā stāstīja par Latviju, arī par to, ka daži cilvēki ir ziedojuši 

senlietas muzejam. Tad kad viņa mums pabeidza stāstīt, tad iedeva darba lapu, kurā vajadzēja atbildēt uz 

jautājumiem. Mazajiem muzejā stāstīja par Latvijas karogu un ģerboni. Beigās skolotāja Dace mūs 

nofotografēja muzejā. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

BALTĀ TRUSĪŠA STĀSTS 

  

Mūsu skolas sākumskolas skolēni 

decembrī brauca uz Liepāju skatīties leļļu teātra 

izrādi „Baltā trusīša stāsts''. Izrāde bija par 

Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Daži zvēri 

svētkus gaidīja, bet vārna ar zebieksti tos 

gribēja izjaukt. Viņas iesprostoja vecā celmā 

Ziemassvētku rūķi, bet Baltais trusītis rūķīti 

izlaida laukā. Tā svētki varēja notikt. Izrāde bija 

ļoti interesanta. (R. Keirāns) 

 

Man izrādē patika, kā vārna dziedāja un kaķis 

spēlējās ar konfektēm. Nepatika tas, ka vārna nozaga piparkūkas un viena pati gribēja tās apēst. (L. Beņuše) 

 

Man patika Baltais trusītis, kaķītis un vārna. Kaķītim bija veikals. Veikals bija skaists. Tajā tirgoja konfektes. (D. 

Šokolaite) 

 

Zaķītis bija labs, bet vārna slikta. Viņa nozaga piparkūkas un iespundēja Ziemassvētku vecīti. (D. Malakauska) 

 

Man patika vārna. Viņa visiem prasīja rotaslietas. Vienam zēnam lūdza, lai atdod zelta zobu. Vārna zaķītim 

nozaga piparkūkas. Zaķītis gāja pirkt piparkūkas. Kaķītis veikalā visām precēm uzlika lielākas cenas un zaķītis 

nevarēja nopirkt piparkūkas. Vārna ar zebieksti tēloja „krutās”. Viņas bija sliktas, bet zaķītis labs. (S. Gerkena) 

 



Mācību darba rezultāti 1.semestrī 

Laika ratam griežoties, nemanot ir atkal aizritējis viens semestris. Kāds tas bijis mūsu skolai? 

Manuprāt, gads ir bijis ļoti darbīgs, meklējumiem un ieguvumiem piepildīts.  

Pirmajā semestrī esam ne tikai mācījušies, bet aktīvi darbojušies arī citās jomās. Skolēniem bija 

iespēja darboties sporta pulciņā, teātra pulciņā, angļu valodas pulciņā, vēstures pulciņā, dziedāt ansambļos 

un veidot savu stāju ritmikas pulciņā. Ar bērniem darbojās arī jaunsargu instruktors. Šogad skolā darbu sāka 

arī šaha pulciņš. 

Daudz dažādu pasākumu esam aizvadījuši arī ārpus skolas. Mācību gadu iesākām ar Sporta dienu 

Bernātos un pārgājienu pa purva laipām. Skolā notika arī ražas izstāde, kura papildināja Dzejas dienu. 

Šoruden pirmo reizi skolā notika arī Tēvu diena, kurā bērni varēja darboties kopīgi ar tēviem. Arī šogad 

piedalījāmies Olimpiskajā dienā.  Gan lielajiem, gan mazajiem bērniem bija iespēja divas reizes mēnesī 

braukt uz Liepāju uz baseinu instruktora pavadībā mācīties peldēt. Mūsu skola atbalstīja projektu “Iededz 

gaismu savā sirdī”, kurā mūsu skolēni jau vasarā izgatavoja svečturīšus, bet rudenī sagatavoja koncertu gan 

Dunikas, gan Rucavas senioriem. Novembrī notika Mārtiņdienas pasākums jaunāko klašu skolēniem un 

Mārtiņdienas tirdziņš. Visi skolas skolēni brauca ekskursijā uz “Lāču” maizes ceptuvi un apmeklēja 

Cinevillu, kur paši varēja iejusties aktieru lomās. Apmeklējām Liepājas teātra izrādi “Smaragda pils@ta. 

Enter.” un Liepājas leļļu teātra izrādi “Baltā trusīša Ziemassvētki”. Ar soļošanu, skolas noformēšanu un 

svinīgo pasākumu skolā atzīmējām Latvijas simtgadi. Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Amatu māju, kur 

varēja iepazīties ar dzintara apstrādi, klūdziņu pīšanu, atstarotāju gatavošanu, sveču liešanu un aušanu. 

Dažādu pasākumu ir bijis ļoti daudz, kas arī  skolēniem sniedz jaunas zināšanas un pieredzi, bet nedrīkst 

aizmirst par ikdienas mācību darbu klasē. 

Veiksmīgi sporta sezonu ir iesākuši skolas basketbolisti. Liepājas rajona novadu skolēnu sporta 

spēlēs meiteņu basketbola komanda ieguva 3.vietu. Komandā spēlēja: Karīna Seļivānova, Monta Amanda 

Mihailova, Gintāre Malakauska, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Eva Saulīte, Viktorija Aldzere un Samanta 

Šternberga. Zēnu komanda izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja: Emīls Kristiāns Tiļugs, Rihards Bertrams 

Brizga, Krists Stirna, Kristians Zuļģis, Tomass Seļivānovs, Jānis Aldzers un Elvis Šternbergs. 

Esam vienu semestri mācījušies. Pienācis laiks apkopot, kā nu kuram ir veicies. Dažs ir cītīgi 

strādājis visu pusgadu, cits drusciņ paslinkojis un liecībā ir ielavījies kāds sešinieks.  Kā katru gadu 

1.semestra noslēgumā esam apkopojuši mācību darba rezultātus. Liecības ar labām un teicamām atzīmēm (7, 

8, 9, 10 balles) saņems un eglītē svecītes aizdedzinās deviņi skolēni: Evelīna Glužģe, Daniela Šokolaite, 

Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše, Roberts Kļava, Uldis Aldzers, Patrīcija Andrejeva, Monta 

Amanda Mihailova.  

Apkopoti ir arī „Labākās liecības konkursa” rezultāti. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada 

rezultātiem, vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir Kristianam Zuļģim – 0.688 balles, otrā vieta ir Gvido 

Zuļģim – ar pieaugumu par 0.677 ballēm, bet trešā vieta ir diviem skolēniem Līgai Aldzerei un Tomasam 

Seļivānovam ar pieaugumu – 0.5 balles. Vislielākais vidējais pieaugums šogad ir 9.klasei – 0.594. Savukārt 

visaugstākā vidējā atzīme ir Robertam Kļavam – 8.889 balles. Otrā vietā ir Patrīcija Andrejeva – 8.5 balles. 

Bet trešajā vietā palika Monta Amanda Mihailova ar vidējo atzīmi 8.375. Klašu konkursā visaugstākā vidējā 

atzīme bija 4.klasei – 7.619. 

Vēlam visiem brīvdienās labi atpūsties, nosvinēt svētkus ģimenes lokā. Un jaunajā mācību pusgadā 

sasniegt vēl labākus rezultātus mācībās.  

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēka sirds ir atvērta visam labajam, ir lielo novēlējumu laiks, 

dāvināšanas un saņemšanas prieks. Iziesim cits citam pretī, pasniegsim roku laba vēlējumam, 

uzmundrināsim viens otru ar smaidu un labestību. 

 

Direktores vietniece Agrita Brizga 



Mārtiņdiena bildēs 

Mārtiņdienas pasākumā jaunāko klašu skolēni 
gatavoja sev maskas. 

 

Notika dažādas jautras atrakcijas. 

Tirgū svarīga ir ne tikai piedāvātā prece, bet arī 
noformējums. 

Patrīcija mūs katru gadu iepriecina ar saviem 
skaistajiem un garšīgajiem kēksiņiem. 

Alkšņu ģimenes piedāvājums kā katru 
gadu ir interesants, garšīgs un 

daudzveidīgs. 



Latvijai 100 

Soļošanas skatē katra klase rādīja savu 
veikumu, bet pēc tam visa skola kopā veidoja 

Latvijai veltītus soļu rakstus. 

Svinīgā pasākuma laikā pateicību par ieguldīto 
darbu saņēma skolotāja Valentīna Keirāne. 

Svinīgo pasākumu vadīja skolotāja Inta Inne 
kopā ar Aurēliju un Uldi. 

Pasākumā uzstājas lielais ansamblis. 

Pasākumu kuplināja arī mazais 
ansamblis. 



              Novembris 
 

Agate Grietēna 

Selīna Gerkena 

Rainers Keirāns 

Jānis Aldzers 

Dāvis Hopovs 

Krists Stirna 

Rihards Bertrams Brizga 

Emīls Kristiāns Tiļugs 

 

          Decembris 
 

Beāte Alksne 

Jānis Ķuda 

Aurēlija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redaktors – Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 Palīgi – Viktorija Aldzere, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Monta Amanda Mihailova, 

Dāvis Hopovs, Patrīcija Andrejeva, Līga Aldzere, Aurēlija Malakauska. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Montai vai kādam palīgam! 

PALDIES VISIEM, KURI PALĪDZĒJA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUCĪGI UN SAPROTOŠI  

Mūsu avīze ir atrodam arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 


