
   Pirms Ziemassvētkiem vienmēr ar 
nepacietību gaidām sniegu, jo 
svētku sajūta saistās ar baltām, 
mirdzošām sniegpārslām, 
apsnigušām eglēm un ziemas 
dzestrumu. Un kur tad vēl visi 
ziemas sniega prieki, kas tā patīk 
bērniem! Taču šogad- gada 
tumšākajā laikā- gaidot gada 
gaišākos svētkus, sapratām, ka “.. 
nav svarīgi, – lietus, dubļi vai sniegs, 
zeme melna vai tērpusies baltā 
segā, tie ir citi ceļi, pa kuriem 
brīnumi nāk..”(M.Laukmane), jo 
sniega neesamība netraucēja 
svētkus skolā svinēt gaiši un 
priecīgi, prieku ne tikai saņemot, 
bet arī spējot to dot citiem. 
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   Decembra sākumā skolas logos sniegpārslu virpulī tērpās baltas 
egles un mājas, bet klašu telpas pārņēma ne vien svētku un dāvanu 
gaidas, bet arī cepto piparkūku smarža un Ziemassvētku dziesmu 
melodijas. Vecāko klašu skolēni ne tikai paši cepa piparkūkas, bet 
palīdzēja ar šo darbiņu tikt galā arī mazāko klašu skolēniem. 5.a 
klases meitenes pat izveidoja 3D piparkūku egli, piedaloties Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolas konkursā “Inženieris virtuvē” un iegūstot 
nomināciju “Saliedētākie jaunie inženieri”, iegūtās pozitīvās emocijas 
un neparastais gardums bija vēl viens solis pretī svētkiem. Pašceptās
piparkūkas 6. klašu meitenes dāvināja arī 21.decembra rītā skolas 
pagalmā satiktiem mūsu skolēnu vecākiem, tā sagādājot negaidītu 
pārsteigumu un svētku noskaņu vējainajā pirmssvētku rīta steigā. 



   6.klašu bērnu ierosme ar mazām, pašgatavotām dāvaniņām- 
eglīšu rotājumiem, svētku dekoriem - piparkūkām pārsteigt mūsu 
bērnu ģimeņu pārstāvjus radīja svētku sajūtu gan pašiem 
dāvinātājiem, gan skolas ciemiņiem. 

Par ilggadīgu tradīciju kļuvis trešās 
Adventes koncerts –svētbrīdis 
1.-3.klašu skolēniem Svētās Annas 
baznīcā. Tradicionāli šo koncertu 
bagātina Jelgavas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņu dalība, un šogad tas skaisti 
ievadīja pēdējo mācību nedēļu, 
sniedzot baudījumu skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem.  

   Svētku krāsainajā gaidīšanas priekā kā eglītes rotājumi mirdzēja 
mūsu daudzie un dažādie labie darbiņi: gan sarūpētās dāvaniņas 
un labdarības koncerts Tērvetes sociālā aprūpes centra ļaudīm, 
gan piedalīšanās Jelgavas Sarkanā Krusta organizētajā labdarības 
akcijā “Eņģeļu egle”, gan mīļi apsveikumi svētkos “Ziemassvētku 
skolas pastkastītē ”, gan 3.-4.klašu skolēnu atvestās eglītes skolas 
un klašu rotāšanai. 

   20.decembra rītā kā 
brīnums aiz daudzu klašu 
durvīm atskanēja populāras 
Ziemassvētku dziesmas 
zvanu skaņās. Daudziem 
bija pārsteigums, ka mums
skolā ir pat savs zvanu 
ansamblis, kura pirmā 
publiskā uzstāšanās bija 
koncertā “Ziemassvētki 
skan”. Ja kāds nezināja, ka 
skolā ir tik daudz dziedošu 
un muzicējošu skolēnu, šis 
bija īstais brīdis izbaudīt 
jauno mūziķu 
priekšnesumus un 
atpūsties ar labi padarīta 
darba apziņu. 

   Ja kāds bija paslinkojis vai 
neprata dāvaniņu izgatavot pats, 
to varēja nolūkot un iegādāties 
skolas Ziemassvētku tirdziņā 
7.decembrī. Mūsu skolas 
topošajiem biznesmeņiem no 
2.f,3.f,4.f tas bija ne tikai 
tirgošanās, bet arī pieredzes 
apmaiņas brīdis, jo līdzās viņu 
pirmajiem izstrādājumiem varēja 
redzēt arī Spīdolas ģimnāzijas 
mācību uzņēmumu produkciju. 
Kāds prieks un gandarījums bija 
ieraudzīt starp jaunajiem 
uzņēmējiem mūsu bijušos 
skolēnus, kuri nu jau piedāvāja 
dažādas interesantas 
pašgatavotas dizaina lietas!  



   Labi paveikta darba apziņa bija arī skolas sportistiem, 
jo iegūtajām daudzajām godalgām decembrī 
pievienojās 2.vieta zēnu Tautas bumbas sacensībās 
Jelgavas skolēnu 47. spartakiādē. 

   Skolēni, kuri piedalījās lasītveicināšanas programmā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”, steidza aizpildīt 
anketas par aizraujošākajām un interesantākajām 
grāmatām, lai pabeigtu daudzo grāmatu lasīšanas 
maratonu, bet 4.-6.kl.informātikas fani decembrī 
apmeklēja Vispasaules programmēšanas stundu, lai 
iegūtu jaunas prasmes. 6.klašu skolēni pat izveidoja 
savu spēli “Labirints” Scratch programmēšanas vidē. 

   Ja katru paveikto darbiņu pirmssvētku laikā varētu 
salīdzināt ar mirdzošu sveces liesmiņu, tad mūsu skolas 
eglīte būtu gaismas un mirdzumā pārņemta.  

Lai svētku gaišums, prieks un 
gandarījums par paveikto mūs aicina 
izvirzīt jaunus mērķus un palīdz tos 

sasniegt! 


