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Учащихся

Ar svecēm Ziemassvētki atnāk,
Ar svecēm Ziemassvētki iet.
Mirdz rotās svētku egle zaļā,
Tai skujās Ziemassvētki zied… Ar zvaniem Ziemassvētki aiziet,
Ar zvaigznēm Ziemassvētki dziest.
Dus naktī egle miegā maigā
Ver klusām spožās acis ciet…
A.Krūklis

2017.gads
Kāds šis gads paliek atmiņā?
2017.gads Daugavpils 16.vidusskolai bija
piepildīts ar dažādiem ļoti svarīgiem un
interesantiem notikumiem: skolēni un skolotāji
piedalījās Erasmus+ projektā, viesojās Turcijā,
Rumānijā un, pateicoties Eiropas parlamenta
deputātam, Briselē. Priecājos par augstiem
sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un ZPD.
Skola ir iekļauta Eiropas strukturālo fondu
projektā SAM2 un mēs ar nepacietību gaidām,
kad skolā tiks izremontēti 27 kabineti, tiks
iegādātas ergonomiskas mēbeles un, protams,
IKT – interaktīvās tāfeles, projektori, datori utt.
Labi, ka katru gadu skolā pieaug skolēnu
skaits, tas nozīmē, ka skolu Jaunās Forštadtes

Prieku
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mikrorajona iedzīvotāji ciena un respektē.
Vecāki
izvēlas 16.vidusskolu, jo šeit
strādā profesionāli un zinoši pedagogi, ir liela
materiāli tehniskā bāze: stadions, 2 peldbaseini,sporta zāles utt.
Gribētos pateikties par veiksmīgu
sadarbību
Daugavpils
pilsētas
domei,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei,
Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādei,
Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādei,
Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādei un,
protams,
mūsu
vecākiem,
pedagogiem,
skolēniem un
sabiedrībai!
Daugavpils 16.vidusskolas
direktore O.Dukšinska

visā, kas mainās, laimi visā, ko spēj
Gaišus Ziemassvētkus, radošu Jauno gadu!

paturēt!
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AГУ

ZIEMASSVĒTKU TRADĪCIJAS
Aizdedzam pirmo Adventes sveci

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus, to
svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts. Šo
brīnišķīgo laiku pirms Ziemassvētkiem mēs
saucam par Adventi. Adventes laikā katru
svētdienu mēs aizdedzam vienu no svecītēm,
kuras atrodas no egļu zariem pītajā Adventes
vainagā. Katrai svecītei ir sava pamattēma, kuru
kristieši pārdomā, tādējādi svētot laiku līdz
Ziemassvētku svinēšanai.
Katru gadu 1. Adventes svētdiena iekrīt citā
datumā. Šogad tas ir 3. decembris. Šā gada
Adventes laiks ir viens no visīsākajiem, jo tas ilgst
tikai 21 dienu. Vārds „advente” nāk no latīņu

valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai
„nākšana”, un šis laiks simboliski kristiešus aicina
sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb
piedzimšanai. Gandrīz pirms 2018 gadiem uz
mūsu zemi ir atnācis Pestītājs. Viņa piedzimšana
bija saistīta ar daudziem brīnumiem. Bet
vislielākais brīnums bija Viņš pats. Arī šodien Viņš
stāv pie mūsu sirds durvīm, klauvē un gaida, ka
mēs tās atvērsim un dosim Viņam iespēju piepildīt
tās ar Viņa siltumu, mīlestību un mieru.. Tāpēc
Baznīca aicina ticīgus cilvēkus pavadīt Adventes
laiku mierā, klusumā, pārdomās un piedalīties
gavēnī.

Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas
Nevieni svētki nenorit bez paaudžu paaudzēs krātām tradīcijām. Arī gada īsākajai dienai un garākajai
naktij jeb Ziemassvētkiem vai ziemas saulgriežiem ir savas tradīcijas. Par latviešu raksturīgākajām
tradīcijām tiek uzskatītas- pirtī iešana, deviņu ēdienu ēšana, kas nodrošina pārtikušu nākamo gadu,
iešana budēļos, ķekatās jeb čigānos, bluķa vilkšana, zīlēšana un dāvanu dāvināšana.
Ziemassvētkus senie latvieši svinēja trīs
dienas:no 24.decembra līdz 26.decembrim.
24.decembra vakars bija ķūķa vakars, kad
galdā goda vietā tika likta īpaša graudu
biezputra, saukta par ķūķi jeb koču. Graudu
ēdieni
simbolizēja
dzīvības
procesu
nepārtrauktību
un
cieņas
izrādīšanu
senčiem, kuru garu labvēlību šādā veidā
svinētāji mēģināja iemantot.

Ziemassvētki tika sagaidīti ar bagātīgi klātu
galdu, uz kura netrūka ne ēdienu ne dzērienu,
tāpēc bez obligātā ķūķa, uz tā bija zirņi,
pupas, cūkas šņukurs, putraimu desas, vistas
cepetis, štovēti kāposti, sautēti kāļi un burkāni,
krāsnī cepti kartupeļi, pīrāgi un apaļi rauši, kas
simbolizēja sauli. Tradicionālais Ziemassvētku
dzēriens bija medalus, ko mūsdienās vairs
nevar redzēt uz svētku galda.

Obligāti uz galda atradās maize, sāls un uguns, kas solīja svētību nākamajam gadam. Galdu
nedrīkstēja novākt visu Ziemassvētku nakti, lai nākamo gadu dzīvotu pārticībā.
Ko mēs, bērni, ēdīsim
Lejiņā nogāju
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā.

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Ziemassvētku vakarā?
Būs zirnīši, būs pupiņas,
Būs cūciņas šņukuriņš.

Un pilnīgi noteikti visi senlatvieši zīmēja baltu krustu uz durvīm, lai mošķi un
ļaunie gari netiek mājā. Varbūt arī mēs šajos Ziemassvētkos ar baltu krītu uzvilksim krustu pret
ļaunumu uz savām durvīm un mēģināsim atdzīvināt savā ģimenē vismaz kādu no mūsu senču
tradīcijām.
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АГУ

PROJEKTI
Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Rumānijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)
stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts
“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu
sasniegšanai”
(Nr.
2016-1-TR01-KA219034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get
Sweet Results).

Jau otro gadu mūsu skola piedalās
starptautiskajā Erasmus + projektā “Parent
involvement in education to get sweet results”.
Novembra beigās norisinājās 5. starptautiskā
tikšanās projekta ietvaros Rumānijas pilsētā
Jasi.Pirmā tikšanās diena bija ļoti intensīva un
aizraujoša. Bija patīkami atkal redzēties pēc
pēdējās tikšanās reizes Turcijā kopš diviem
mēnešiem. Pirmajā dienā mūs laipni sagaidīja
Hirlau tehnoloģiskā liceja skolēni tradicionālos
kostīmos ar maizi un sāli. Pēc oficiālās
uzņemšanas bija lieliska iespēja iepazīties ar skolu
un apmeklēt ķīmijas, matemātikas, mākslas un
reliģijas stundas.Tad apmeklējām Rātsnamu un
tikāmies ar Hirlau pilsētas mēru. Pēc draudzīgas
sarunas ar pilsētas mēru, atgriezāmies skolā.
Apmeklējām nodarbības, kurās bērni apguva
prasmi strādāt ar koku un metālu. Meitenes
parādīja šūšanas meistarklasi. Bērni iepriekš
sagatavoja mums dāvanas, ko darināja savām
rokām. Tas bija ļoti patīkami! Pēc vietējo tradīciju
prezentācijas, devāmies uz maizes cepšanas
meistarklasi un ar prieku piedalījāmies šajā
procesā. Sliktu laika apstākļu dēļ mūsu ceļojums
beidzās ar Svētā Georgija baznīcas apmeklējumu.
Otrā diena Rumānijā bija ļoti piesātināta. Agri
no rīta mēs devāmies izbraucienā ar autobusu.
Mihaela sagatavoja stāstu par valsts vēsturi,
vēsturiskiem un kultūras objektiem. Apmeklējām
vietējo mazo zooloģisko dārzu un baudījām
brīnišķīgu skatu uz Sarkano ezeru.
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Trešajā dienā mēs pamodāmies greznajā
Brana miestā, 30 km attālumā no Brašovas un
apmeklējām Branas pili, ko sauc arī par Drakulas
pili. Leģenda vēsta, ka pilī nakšņoja slavenais
karavadonis Vlads Tepešs (Cepešs), sauktais arī
par Drakulu, savu pārgājienu laikā, bet Brana pils
apkārtne bija viņa iecienītākā medību vieta. Tad
devāmies uz skaisto Brašovas pilsētu un Melno
baznīcu, kur mums bija iespēja klausīties burvīgās
ērģeles
melodijas.
Pēdējais dienas pārsteigums bija brauciens
uz Piata Mare tirdziņu Sibiu pilsētā, kur dažādu
gardumu
smaržas
un
Ziemassvētku
apgaismojums
radīja
burvīgu
atmosfēru.
Nākamajā dienā bija ļoti saspringts darba
grafiks. Mēs apspriedām projektā paveikto darbu
un iepazināmies ar mūsu kopīgā kalendāra demoversiju. Tika apspriests turpmākais darbs pie
projekta un nākamo divu kopīgo sanāksmju
rīkošana ar skolēniem Grieķijā un Polijā. Dienas
beigās gaidīja kopīgas, svinīgas tradicionālās
vakariņas ar svētku koncertu un sertifikātu
pasniegšanu, ko sagatavoja skolēni un mūsu
rumāņu draugi. Vakars bija ļoti piesātināts un
spilgtu emociju pilns.Tikšanās beigās kopā ar
rumāņu draugiem, Hirlau tehnoloģiskā liceja
skolēniem devāmies pastaigā pa Jasi pilsētu un
apmeklējām grieķu-romiešu baznīcu, kur atrodas
Svētās Paraskevas pīšļi.

Tad apmeklējām Svētās Marijas katedrāli –
ļoti neparastu un interesantu arhitektūras
objektu.Laiks pagāja ātri un nākamajā dienā
vajadzēja atvadīties no Rumānijas un doties uz
mūsu dzimto Latviju ar lieliem plāniem
turpmākajam darbam un gatavību nākamajam
kopīgam braucienam ar mūsu Daugavpils 16.
vidusskolas
skolēniem
uz
Grieķiju.
Sirsnīgs paldies mūsu skolas direktorei Olgai
Dukšinskai par Erasmus+ projekta “Parent
involvement in education to get sweet results’’
aktivitātēm!
Sagatavoja: Žanna Špoģe un Regīna Urbanoviča
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SKOLAS DZĪVE
Radošā darbnīca “Nauma diena”

14.decembrī skolā notika pilsētas skolu 6.klašu skolēniem tradicionālā darbnīca - “Nauma diena”.
Naums tiek uzskatīts par zināšanu aizbildni. Šajā dienā, 14.decembrī , pēc ražas novākšanas un
darbiem, kas saistīti ar sagatavošanos ziemai, pusaudžus atdeva mācībās.
Darbnīcu nodarbības tika veltītas nozīmīgam notikumam literatūrā vai valodniecībā. Šogad tā tiek veltīta
krievu filologam Jakovam Grotam, radošās darbnīcas tēma: “Rakstītprasme – gudrības pakāpiens”.
Šogad darbnīcā piedalījās 11 pilsētas skolu komandas( pa 4 skolēni komandā), kā arī mūsu skolas 6.b
klases komanda, kura sacentās ārpus konkursa. Dalībnieki atjaunoja novecojušo vārdu nozīmi, strādāja
par japāņu valodas tulkiem, pārbaudīja savas pareizrakstības prasmes. Īpašu atmosfēru darbnīcai
piešķīra 6.a klases uzstāšanās V. Lipkovičas vadībā. Skolēni pastāstīja par svētku vēsturi un izspēlēja
ainu ,,Senkrievu skolā”. Noslēgumā darbnīcās notika pārmaiņas - katrai komandai tika mācīta spēle-deja
,,Sapin bizi’’. Visi uzdevumi tika veiksmīgi izpildīti. Pasākuma noslēgumā
komandas
tika
apbalvotas ar diplomiem. Paldies visiem dalībniekiem!
Sagatavoja Žanna Ugarenko,
krievu valodas un literatūras MK vadītāja

ZPD lasījumi 2017

Skolā notika 9.-11. klašu skolēnu zinātniski
pētnieciskie lasījumi. Pasākuma mērķis ir
veicināt izglītojamo interesi par zinātniskās
pētniecības darbu izstrādi. Kopā tika iesniegti 9
darbi
dažādās
jomās:
vēsturē,
fizikā,
valodniecībā, ekonomikā, socioloģijā u.c.
Klausītāju lomā bija 10.klases skolēni, kuriem
jāizvēlas tēmas un arī jāuzsāk rakstīt
zinātniskais pētnieciskais darbs. Skolēnu darbus
vērtēja komisija pēc kritērijiem. Nākamais
posms notiks janvārī, kad visiem (arī tiem, kuri
neuzstājās
30.11.)
11.klases
skolēniem
jāpabeidz zinātniskais pētnieciskais darbs un
jāiesniedz recenzentam vērtēšanai. Labākie
darbi tiks izvirzīti uz Latgales reģiona izglītojamo
zinātnisko konferenci. Uzstājās:
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1.Mihailova Margarita un Diana Gorkina “Krāsas
iegūšana no auģiem” . 2. Baranovs Gaijs Julijs un
Škuts Leons “Jaunieši un nauda”. 3. Čebuņičeva Viktorija un Kaļiņina Jūlija “Atkarības
skolā jauniešu vidē”. 4. Daļecka
Diāna
“Ekskursijas Daugavpilī“. 5. Jefremova Arina un
Andrejeva Diana
“Hromotogrāfija”.6. Isajeva
Anastasija
“Patēriņa
kredīta
iespējas
Latvijā”. 7. Kuzmina Nadežda un Vanaga Anarina
“Radiācijas
fons Daugavpilī”. 8. Valērija
Pečonka
“Civiliedzīvotāji 2.Pasaules kara
laikā”. 9. Valerija Červinska
“Skaitļa
tēls
I.Ziedoņa ”Krāsainajās pasakās”.
Liels paldies skolēniem, darbu vadītājiem
par ieguldītu darbu un lai veicas arī turpmāk!
Sagatavoja A.Ivanova,
direktora vietniece izglītības jomā
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AKTIVITĀTES
Radošā darbnīca Minskā

Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas republikāniskais
Nacionālo kultūru centrs vadīja radošās darbnīcas
neprofesionālajiem baltkrievu diasporu kolektīviem, kuri
atrodas aizrobežā. Daugavpils Baltkrievu kultūras centru
Minskā pārstāvēja horeogrāfe Marina Meduņecka, kura vada
deju kolektīvu mūsu skolā.
Nodarbības notika ar Minskas izglītības un kultūras iestāžu
atbalstu. Uz nodarbībām bija ieradušies pārstāvji no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Armēnijas,
Itālijas.Darbnīcu programma bija piesātināta un daudzveidīga.

Dalībnieki katru dienu paaugstināja savu radošo līmeni
lekcijās,
semināros,
praktiskajās
nodarbībās,
meistarklasēs.Silta uzņemšana tika izrādīta tautas folkloras
ansambļa ‘’Verbica’’ mēģinājumā, kur tik patīkami bija dzirdēt
latgaliešu tautasdziesmu ‘’Auga, auga rūžeņa’’ un pacienāties
ar garšīgu mājas pīrāgu.
Mana dalība radošajās darbnīcās Minskā bija
iespējama,
pateicoties
Baltkrievijas
Republikas
pārstāvniecības Latvijā atbalstam, kā arī Baltkrievijas
Republikas ģenerālajam konsulātam Daugavpilī. Šāda veida
kvalifikācijas paaugstināšana ļoti svarīga un nepieciešama
radošo kolektīvu vadītājiem, jo veicina darba kvalitātes izaugsmi, nostiprina starpvalstu kultūras saites.
Sagatavoja Marija Meduņecka

Tikšanās ar valsts Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem
Š.g. 1.decembrī skolas aktu zālē notika tikšanās ar Valsts Aizsardzības ministrijas pārstāvi Daigu
Ozolu un NATO karavīriem, kas dienē Latvijā. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja noklausīties lekciju
par valsts un personīgās drošības pamatiem, kā arī uzdot jautājumus NATO dalībniekiem. Lekciju par
drošības jautājumiem lasīja D. Ozola, divi NATO pārstāvji savukārt pastāstīja par savu darbu. Mēs
uzzinājām vairāk tieši par šo struktūru sadarbību un par darbu, ko veic katrs atsevišķi. Sarunā ar NATO
karavīriem mēs uzzinājām, ka viens no viņiem ir no Kanādas, bet otrs no Albānijas. Viņi stāstīja par
saviem darba pienākumiem. Vēl mēs uzzinājām par dienēšanu, ikdienas rutīnu un par fiziskās
sagatavotības līmeni, lai varētu veiksmīgi dienēt. Lekcija norisinājās gan latviešu, gan angļu valodā, bet
tas netraucēja mums uztvert visu informāciju un uzdot jautājumus, uz kuriem mums sniedza atbildes. Es
esmu priecīga, ka mūsu skola piedāvāja tādu iespēju, tas bija kaut kas aizraujošs un interesants, kā arī
ļāva uzzināt daudz ko jaunu.
Sagatavoja Jana Baranovska, 10.klase
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INTERESANTI
Ёлки в Прибалтике
Представить себе Новый год без елки,
наверное, невозможно. Уже много лет Эстония
и Латвия борются за титул прародителей
рождественской ёлки. Первые свидетельства
об украшении елок в странах Балтии были
найдены в Ливонии, в ХV веке. История в
обоих случаях совпадает: первыми публично
рождественскую ёлку на городской площади
установили немцы из ливонской торговосудостроительной
гильдии
Братство
Черноголовых. В Риге это случилось в 1510
году, в Таллине – в 1441 году. Таллиннскую
ель после гуляний торжественно сожгли.
Рижане гордятся, что их ёлку первой в Европе
признали
Американская
национальная
ассоциация рождественских елей.

Также был зафиксирован тот факт, что елка
эта
была
треугольной
формы,
что
символизировало святую троицу и вечность,
благодаря зеленому цвету, сохраняющемуся
круглый год. В 2010 году на 500-летие той
самой ёлки на Ратушной площади установили
памятник. В этом году ёлка в Вильнюсе
(столица Литвы) признана самой красивой в
Европе. Литовцы установили дерево, которое
украсили 70 тысяч лампочек и 900 игрушек.
Портал European Best Destinations включил
дерево в список лучших рождественских елок
Европы. "Это самая красивая рождественская
елка в Европе. Вильнюсская ель поражает!" –
написало издание. Она настолько яркая, что
ее видно даже из иллюминатора самолета.
Подготовил И.Звиедрис,7.а

Mirdzumu acīs un mirdzumu
dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku
rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus
brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku
blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un
mīlestību pret pasauli aiz loga...

Sveicam
dzimšanas dienā
Olgu Dukšinsku
Leonardu Krukovsku
Oksanu Gedzjunu
Marinu Meduņecku!
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