
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sirdsiltumu katrs jau domās 
Mēs šodien cits citam vēlam. 
Un ceram, ka piepildīsies 
Kaut puse, ko vēlamies paši. 
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi 
Un vietu dod sirdsmieram rāmam; 
Lai piepildās pašiem it viss tas, 
Ko labu mēs citiem vēlam! 
               (Ārija Freimane) 

Ziemassvētku noskaņās… 
Četras svecītes dega Adventes vainagā un klusu sarunājās savā starpā. Pirmā svecīte 

gaudās un sacīja: Mani sauc MIERS. Mana gaisma taču staro, bet cilvēki MIERU 
nerespektē... Tās liesmiņa saplaka un izdzisa. Otrās svecītes liesmiņa nodrebēja, un svecīte 
teica: Mans vārds ir TICĪBA. Esmu kļuvusi lieka-cilvēce neko negrib zināt par ticību un manam 
starojumam nav jēgas... Uzpūta vēsmiņa, un arī otra svecīte nodzisa. Klusi un skumji 
ierunājās trešā svecīte: Mans vārds ir MĪLESTĪBA. Es vairs nespēju degt, cilvēki mani 
pastūmuši malā. Viņi redz tikai paši sevi un nevienu citu, ko tiem būtu jāmīl. Nodrebot izdzisa 
arī šī svecīte. Šai brīdī istabā ienāca bērns, apskatījis svecītes viņš iesaucās: Jums ir jādeg 
un jūs nedrīkstat izdzist! Un viņš gandrīz apraudājās... Tad ierunājās ceturtā svecīte un teica: 
Nebaidies! Kamēr es vēl dodu gaismu, mēs varam iededzināt arī citas svecītes! Mans vārds ir 
CERĪBA. Bērns iededzināja skaliņu no šīs svecītes un tūlīt no jauna deva gaismu citām 
svecītēm... CERĪBAS liesmas gaisma lai nekad neizdziest jūsu dzīvē! Un ikkatram no mums 
jāuztur liesma MIERAM TICĪBAI MĪLESTĪBAI CERĪBAI. 

 

 

Tie, kas dzīvo ar cerību –  

redz tālāk… 

Tie, kas dzīvo ar mīlestību –  

redz dziļāk… 

Tie, kas dzīvo ar ticību – 

redz citādāk… 

Novēlam jums ticību, cerību 

un mīlestību! 
 

Sirsnīgus un mīļus 

Ziemassvētkus, sapņu 

piepildījumu Jaunajā 

2017.gadā! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Aizdedzam pirmo Adventes sveci 
Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs 

dēvējam par Adventes svētdienām. Šajā laikā no 
egļu zariem pītajā Adventes vainagā tiek 
dedzinātas četras sveces, pa vienai katras 
gaidīšanas nedēļas svētdienā.  

Katru gadu 1. Adventes svētdiena iekrīt citā 
datumā.  Šogad tas ir 27. novembris. Vārds 
„advente” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas 
nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un Adventes 
laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties 

Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai. 
Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un 
pārdomām.  

1. decembrī mūsu skolā  viesojās Daugavpils 
Jēzus Sirds Romas-katoļu draudzes prāvests 
Andris Ševels. Viņš kopā ar skolas direktori, 
skolotājiem un skolēniem iededza 1. Adventes 
sveci. Prāvests uzsvēra, ka šajā laikā jāatver sirds 
labiem darbiem un domām. 

 

 

 

День Наума Грамотника 

8 декабря в школе прошла традиционная 
мастерская для учащихся 6-х классов школ 
города. Наум Грамотник считался 
покровителем знаний и учения. На день Наума, 
14 декабря (по старому стилю – 1 декабря), 
после сбора урожая и завершения 
приготовлений к зиме отдавали в учение 
отроков. Поэтому мастерскую мы всегда 
проводим в декабре, а посвящается она всегда 
важному событию в литературе или 
языковедении. В этом году тема мастерской 
«Пословица к мудрости ступенька», поскольку 
отмечается 250 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля, собирателя 
русских пословиц и поговорок. Не каждый 
человек сумеет рассказать сказку или спеть 
песню. Но любой человек может употребить в 
разговоре пословицу или поговорку и даже сам 
того не заметит. Не зря в народе говорится: 

«Без пословицы речь не молвится». Пословицы 
и поговорки делают речь яркой, богатой и 
выразительной, они неразрывно связаны с 
разговорным языком. Человека образованного 
всегда отличало умение правильно 
использовать их в разговоре. В ходе 
мастерской ребятам предлагалось узнать 
пословицу по иллюстрации (кстати, 
иллюстрации выполнены были учащимися 6В 
класса нашей школы), вставить пропущенное в 
пословице слово, ответить на вопрос 
пословицей и восстановить первоначальный, 
неусечённый вариант пословицы. Ведь многие 
пословицы мы знаем в сокращённом виде, 
например, пословица «В здоровом теле 
здоровый дух» звучала так: «В здоровом теле 
здоровый дух- редкое явление». В этом году в 
мастерской участвовало 11 команд школ 
города и вне конкурса три наших команды (6А и 
6В классов). Мне очень хочется верить, что 
побывав на занятиях в школе Наума- 
Грамотника, все участники поняли главное: 
употреблять в своей речи пословицы и 
поговорки не значит быть старомодным, a 
значит быть мудрым. Главное употреблять их к 
месту и по смыслу. И всегда помнить, что 
«слово не воробей – вылетит – не поймаешь!» 

Руководитель МК русского языка и 
литературы Жанна Угаренко 
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Pop Clip - 2016 
Piektdien, 9. decembrī, Daugavpils Kultūras pilī 

jau 18. reizi notika konkurss Pop Clip. Tajā 
piedalījās 10 mācību iestādes ar 19 
priekšnesumiem.  

Savu talantu demonstrēja arī mūsu skolas 
skolēni. Jaunākā grupa uzstājās ar kompozīciju 
Monsters On Holidays un ieguva balvu par 
mīlestību pret multfilmām. 

Vecākajā grupā labākie bijām mēs – 
Daugavpils16. vidusskola!!! Kompozīcija «Дом, в 
котором мечтают» ne žūriju, ne skatītājus 
neatstāja vienaldzīgus. Par uzvaru un godam 

izcīnīto 1. vietu skolēni saņēma kausu, diplomu un 
saldo balvu - torti.  

Paldies visiem, kas ieguldīja savu darbu šajā 
projektā! 
Dalībnieki:  
9.B kl.– T.Djagiļeva, N.Červinska 
10.kl. – K.Aņisimova, D.Gorkina, V.Čebuņičeva 
11.kl. – E.Saļkovska, E.Baranovska, V.Pesecka, 
K.Bikuļča, O.Naumova, E.Bogdanovičs 
12. kl. – N.Zenkova, K.Kiseļova, N.Pilate, K.Soja, 
J.Baika, V.Petkeviča, A.Ivanova, I.Jakovļeva, 
D.Žukovska, V.Kromans 

 

 

Zinātniski pētnieciskie  lasījumi 
1. un 2. decembrī skolā notika 11. klases 

skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi. Šo 
lasījumu mērķis bija veicināt izglītojamo interesi 
par pētniecisko darbību. Pavisam tika iesniegti 27 
darbi deviņās sekcijās. Lielākā skolēnu interese 

bija par valodniecību. Skolēni pētīja arī 
psiholoģijas, vēstures, kulturoloģijas, socioloģijas, 
fizikas, bioloģijas, ķīmijas, matemātikas un 
informātikas jautājumus. Visus skolēnu darbus 
vērtēja žūrija. Par labākajiem tika atzīti: 

 

 
Vadims  Amosovs – „Alumīnija 

pārstrāde”  
Olga Naumova un Olga Kaļiņina – 
„Asinsspiediena izmaiņas humanitāro un 
eksakto priekšmetu stundu ietekmē” 
Arturs Daņilovs un Artjoms Kaptjugs – 
„Katapultas sviediena tāluma izpēte” 
Jelizaveta Baranovska – „Uzvaras 
stratēģija” 
Valērija Pesecka – „Mobilo ierīču 
izmantošanas iespējas skolā” 
Ēriks Jaloveckis – „Daugavpils 16. 
vidusskolas audzēkņu personvārdi” 
Anita Magrina un Svetlana Plečkena – 
„Atpūtas vietas Daugavpilī 20. – 30. gados” 
Olga Komarova – „Depresija, tās tipi un 
cēloņi” 
Anastasija Isakova – „Suicīda 
atspoguļojums jaunākajā literatūrā” 
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Decembris – vilku mēnesis 

Vārds „decembris” nāk no 
latīņu valodas vārda decem 
(desmit), jo līdz pat 8. gadsimtam 
p.m.ē. decembris romiešu 
kalendārā bija desmitais 
mēnesis. 

Oficiālās svētku un atceres 

dienas Latvijā 

4. decembris – Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena. 
Decembra pirmajā svētdienā tiek 
godināta 1937. – 1938. gada 
genocīda pret Krievijas latviešiem 
upuru piemiņa.  
24., 25. un 26.decembris – 
Ziemassvētki  
31. decembris – Vecgada diena 

 

 

Decembrī atzīmē arī 

5. decembris – Policijas darbinieku 
diena (1918. gada 5. decembris tiek 
uzskatīts par Latvijas policijas 
dibināšanas dienu). 
5. decembris – Starptautiskā 
brīvprātīgo diena (kopš 1985. 
gada). 
20. decembris – Starptautiskā 
cilvēku solidaritātes diena. Mērķis ir 
izskaust nabadzību un veicināt 
sociālo attīstību jaunattīstības 
valstīs. 
 

  

Ziemas saulgrieži 
Ziemas saulgriežos, kad visdziļākajai tumsai seko 

jauns gaismas pieaugšanas periods, latvieši svin 
Ziemassvētkus. Latviešu gadskārtā Ziemassvētki ieņem 
ievērojamu vietu, un svinības ilgst četras dienas, kas 
Gregorija kalendārā iekrīt laikā no 20. līdz 23. 
decembrim. 
 Gadskārtas svinības latvieši senatnē apzīmējuši par 
laikiem vai dienām, izņemot Ziemassvētkus, kas 

vienīgie nosaukti par svētkiem. “Svētki” atvasināts no 
vārda “svēts” ar pirmatnējo nozīmi balts, tīrs, spodrs, 
gaišs, kas parāda Ziemassvētku vissenāko un dziļāko 
saturu. 

Nevieni svētki nenorit bez paaudžu paaudzēs krātām 
tradīcijām. Arī gada īsākajai dienai un garākajai naktij 
jeb Ziemassvētkiem vai ziemas saulgriežiem ir savas 
tradīcijas. 

 

Mājas pušķošana 
Ziemassvētkiem gatavojoties, tīrīja un uzkopa māju, 

pēc tam to pušķoja. Mājā ienesa eglīti, kurai bija īpaša 
nozīme; vēsturiski tā nāk no senču dzīvības koka, ko 
ziemas saulgriežos ienesa namā. Pušķošanai izmantoja 
egļu zarus, krāsainus dzīparus, salmus, smilgas, putnu 
spalvas, olas, augļus, dārzeņus, ēveļu skaidas un 
kaltētus ziedus. Sevišķi populāra bija puzuru veidošana. 
Tie tika izgatavoti no salmu savērumiem, ko papildināja 
ar dažādiem citiem materiāliem, piemēram, krāsainām 
lupatiņām vai putnu spalvām. Dažreiz puzura vidū tika 
iekārts kartupelis, kurā sadurti salmi. Šāds veidojums 
tika dēvēts par saulīti. Rotājumus visbiežāk darināja 
bērni, ieliekot tajos savu mīlestību un bērna sirds 
skaidrību. Tāpēc šādiem veidojumiem piemita īpaša 
enerģētika. Arī mūsdienās uzskata, ka tie lieliski attīra 
telpu no nevēlamām enerģijām, par cik puzuriem ir 
daudzskaldņa forma, kas sastāv no daudzām mazām 
piramīdiņām. 

 

 

Zīlēšana un laimes liešana 
Izplatīta Ziemassvētku vakarā bija nākotnes 

zīlēšana. Tas bija vēl viens veids cīņai ar ļaunajiem 
gariem un veiksmes piesaistīšanai. Sevišķi ar 
zīlēšanu noņēmās neprecētās meitas, kas vēlējās 
uzzināt, kurš būs viņu izredzētais. Precinieku varēja 
mēģināt ieraudzīt, atmuguriski pieejot pie krāsns un 
caur kājstarpi tajā raugoties. Arī Ziemassvētku naktī 
izslaukot istabu, un uz saslaucītajiem gružiem 
apsēstoties un sukājot matus, varot ieraudzīt savu 
izredzēto nākam. Taču ne tikai meitas zīlēja savu 
nākotni. 

Bet, ja gribēja pie lielas nauda tikt, tad vajadzēja 
ņemt melnu kaķi un ar to klēpī apiet apkārt baznīcai. 
Un pilnīgi noteikti visi senlatvieši zīmēja baltu krustu 
uz durvīm, lai mošķi un ļaunie gari netiek mājā. 

Sendienās cilvēki vēroja skalu, vēlāk sveču liesmu 
un ēnu spēli, cenšoties tajā saskatīt norādes par 
nākamo gadu. Mūsdienās daudzās ģimenēs kā 
rituāls jau kopš bērnības ir laimes liešana. Laimi var 
liet praktiski no jebkura kūstoša materiāla – sakot no 
vaska un parafīna līdz alvai, svinam. Lai izlietu laimi, 
jāņem padziļa bļoda ar ūdeni. Kādā kausiņā 
jāizkausē alva un tā ātri jāielej traukā ar ūdeni. 
Mēģina saskatīt zīmes un simbolus, kas vēsta par 
notikumiem nākamajā gadā.  

АГУ MŪSU KALENDĀRS 
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Самые, самые ёлки … 
 

В Объединенных Арабских Эмиратах, в холле 
гостиницы Emirates Palace в Абу-Даби, в 2010 году 

была установлена самая дорогая новогодняя 

елка в мире. По словам директора гостиницы - 

Ханса Ольбретца, елка украшена 181 драгоценным 
камнем. Высота ели составляет 13 метров. 
Стоимость самого дерева приблизительно 10 тысяч 
долларов, а вот ее украшения: бриллианты, жемчуг, 
изумруды и сапфиры обошлись в 11 миллионов 
долларов. 

 

Высочайшая в мире искусственная 

новогодняя елка, согласно Книге рекордов 

Гиннеса, была установлена в 2009 году на 
проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в Мехико. Ее 
диаметр составил 35 метров, а высота — 110,35 
метра, что равно высоте 40-этажного дома. 

В течение двух месяцев новогоднего великана 
устанавливали 200 рабочих. Для этого им 
потребовалось колоссальное количество 
металлических конструкций общим весом 330 тонн, 
а также электрические гирлянды, общая длина 
которых составила около 80 000 метров. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рождественская елка, установленная на 

Ратушной площади в центре латвийской 

столицы, занесена в Книгу рекордов Гиннеcса. 

Иллюминацию на праздничном дереве зажгла 
самая большая созданная в мире машина Руба 
Голдберга. 

Это устройство выполняет достаточно простые 
действия чрезвычайно сложным многоступенчатым 
путем. На этот раз цепочка, которая действует по 
принципу домино, состояла из 412 этапов, только 
после прохождения всех их гирлянды загорелись. 
Почетную миссию возглавил мэр Риги Нил Ушаков.  

К рекорду готовились два месяца. Были 
задействованы 300 волонтеров. Как рассказали 
организаторы, самым сложным оказалось 
распланировать и построить стенды, где 
собственно и происходила цепная реакция. За 
каждым из этапов стоит отдельный мастер. В 
цепной реакции нет повторяющихся этапов, все они 
уникальны. 

Таким образом, Латвия побила достижение США, 
где цепочка механизма состояла из 382 звеньев. 

 

AГУ ОТДОХНИ! 

Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 

Olgu Dukšinsku  
Leonardu Krukovsku 
Oksanu Gedzjunu 
Rutu Puidu 
Marinu Meduņecku 
 
 
 
 
 

 Laime tāpat kā māksla, nāk pie 
mums miljonos veidu. 
 Mums nepieciešama dižā un 
neaizmirstamā laime - mīlestība, 
draudzība...  
 Taču mums vajadzīgas arī sīkas un 
pat muļķīgas laimītes - lietus logā, 
kaķis gultā, dubultvaravīksne, 
pašizcepta maize...  
 Viss, kas pacilā un drūmāko dienu 
padara dzīvošanas vērtu. 
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