
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
''Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks'' noteikti ir 
visbiežāk izskanējusī frāze Pūpolsvētdienā, 
bet, ja vēlies mājoklim pievilināt saticību un 
dārzam labu ražu, tad iepazīsti senos 
ticējumus, kas attiecināmi tieši uz 
Pūpolsvētdienu. Viens nu ir skaidrs – šajā 
dienā ir jāpaliek mājās, jo kāds ticējums vēsta, 
ka Pūpolsvētdienā paliekot mājās, viss 
turpmākais gads tiks veiksmīgi aizvadīts. Palikšana mājās gan nenozīmē, ka varam neko nedarīt 
un sēdēt rokas klēpī salikuši, jo senie ticējumi atstājuši arī dažas pamācības par mājas darbiem, 
kas jāpadara tieši šodien.Pūpolu zarus, ar ko cilvēki pūpoļoti, ir jāuzglabā istabā, redzamā vietā - 
tad mājā būs svētība. 
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Diena kļuvusi garāka par nakti! 
Astronomiskais pavasaris ir 
sācies  20. martā  plkst. 18.15 ! 
 

       18.marts ir pirmā diennakts šajā gadā, kad 
dienas garums jeb saules spīdēšanas ilgums 
pārsniedz nakts garumu- liecina astronomu 
sniegtā informācija. 
      Pavasara ekvinokcija un astronomiskā 
pavasara sākums ir otrdien, 20.martā, 
plkst.18.15. Ņemot vērā gaismas laušanu 
atmosfērā, jau īsi pirms ekvinokcijas diena kļūst 
garāka par nakti. 
     Saules spīdēšanas ilgums 18.martā Rīgā bija 
12 stundas un viena minūte. Katra nākamā 
diena kļūs par nepilnām piecām minūtēm 
garāka. 
     Pavasara ekvinokcija ir laika moments, kad 
Saules diska centrs šķērso debess ekvatoru un 
nonāk debess ziemeļu puslodē. 
 

Atver durvis, paveries 
Kā dabā viss ir mainījies. 
Pie mātes zemes pieglaudies. 
Tu jutīsi - pa zemi pavasaris iet! 
 
Uz koku zariem paskaties- 
Tur pumpuri sāk raisīties. 
Un strazdu balsīs ieklausies- 
Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris iet! 

Pūpolsvētdienas ticējumi par mājas dzīvi 
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        No šī gada 3. līdz 9.martam Daugavpils 
16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa 
apmeklēja Chios salu Grieķijā. Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 
2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta 
Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3  “PIE – Parent 
Involvement in Education – To Get Sweet 
Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā labāko 
rezultātu sasniegšanai”) ietvaros uz kārtējo 
aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no 
Latvijas, Polijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas, 
Rumānijas. Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja 
apmeklēt Grieķijas skolas un iepazīties ar mācību 
un audzināšanas procesa organizēšanu valstī. 
Pirmajā projekta darba dienā mēs apmeklējām 
Volissos ciematu. Tas ir vislielākais ciemats 
ziemeļrietumu Hiosā. Protams, ka mūs interesēja 
skola. Tajā atrodas telpas pirmskolai, sākumskolai 
un vidusskolai. Skolā mācās tikai 150 
skolēni.Tālāk turpinājām darbu projekta partner-
skolā, kas atrodas Kardamilā. Mūs sagaidīja 
skolēni ar tradicionālajiem saldumiem. Tika 
sarīkota   atklāšanas ceremonija.   

Ceremonijas laikā 
viesus uzru-nāja     
administrā-cija, bet 
visiem   projekta 
dalīb-niekiem bija 
iespēja dziedāt 
dziesmas grieķu 
valodā un dejot 
tradicionālās grieķu 
dejas, ko piedāvāja 
projekta organiza-

tori. Skolēniem no 7 projekta dalībvalstīm bija 
iespēja labāk  uzzināt vienam  otru. Mēs 
izveidojām koku: līmējām zaros lapiņas ar saviem 
vārdiem un stāstījām par sevi, savu valsti un 
ģimeni.Jauki bija pastaigāties pa skolu un 
apmeklēt mācību klases. Šajā laikā visiem 
skolēniem notika stundas, tāpēc mums bija iespēja 
novērot mācību procesu un parunāt ar skolēniem. 
Jaunatnei notika aizraujoša  programmēšanas 
nodarbība, kur  iepazināmies ar daudzām 
programmām, kā arī bija iespēja pašiem darboties 
programmā un iemācīties, kā var veidot dažādus 
skaitļus ar spēles „Domino” figūriņām.Vēlāk 
devāmies pastaigāties pa  Kardamila ciematu. 
Redzējām monumentus un uzzinājām ciemata 
vēsturi.  

 

Ļoti interesanti visiem bija apmeklēt un uzzināt 
daudz jauna par pareizticīgo baznīcu „Moni 
Moundan of Diefha St. John Prodormoe”. Nav 
zināms, kad tā tika uzcelta. Bet ir pieņemts, ka ir 
uzcelta Bizantijas laikos – 968.g. Un par vīna 
ražošanas darbnīcu „Kafelas P. Estate”. Šajā 
darbnīcā tiek gatavots Grieķijas tradicionālais vīns. 
Uzzinājām par vīna ražošanas procesu. Viena no 
izzinošākajām ekskursijām bija pa pašu Hiosu.  
Pilsētā apmeklējām 
Hiosa Nacionālo 
bibliotēku, kur tiek 
glabātas vecas 
grāmatas. Bibliotēkā 
varējām redzēt da-
žādu ciematu 
nacionālo apģērbu, 
gleznas, kurās tika 
attēloti Hiosa vald-
nieki un darbarīkus no Bizantijas lai-kiem. Visi 
darbarīki tika atrasti ziemeļu Hiosā. Pēc tam 
devāmies ekskursijā uz muzeju „Mosque”. Tas ir 
veltīts atradumiem no Bizantijas laikiem. Muzejā 
glabājas trauki, darbarīki, svētbildes un  
arhitektūras elementi. Bija iespēja iepazīties ar 
Hiosa pili, kas tika uzcelta 10.gs.. Tagad tā tiek 
restaurēta. Mūsdienās pils ēkās atrodas bibliotēka, 
veikali un arhitektu organizācija. No šīs pils tika 
saglabātas Turku pirtis, un tās tika restaurētas. 
Apmeklējot Turku pirtis, uzzinājām, kā dzīvoja 
cilvēki sena-jos laikos. Devāmies uz Kamposu, kur 
atrodas bijušo valdnieku vasaras māja. Šī vieta ir 
īpaša, jo šeit aug mandarīnu, apelsīnu un citronu 
koki. Kamposā apmeklējām muzeju, kur 
iepazināmies ar rīkiem, kuri ir pielietojami, 
gatavojot sulas un saldumus no šiem augļiem. 
Trešdienu uzsākām ar tradicionālo grieķu deju 
studijas apmeklēšanu, kur iemācījāmies 4 
dažādas dejas. Arī noskatījāmies filmas par 
iemācītajām dejām, kā arī uzzinājām, ka katrā 
Hiosa ciematā ir savs tradicionālais tērps, kas 
piemērots dejošanai.  Ceturtdienu uzsākām ar 
ekskursiju uz mas-
tikas muzeju, kas 
tika atklāts 2016. 
gadā. Muzejs atro-
das Pyrgi ciematā, 
dienvidu Hiosā. Tā ir 
vienīgā vieta pasau-
lē, kur aug mastikas 
koki. Muzejā redzē-
jām darbarīkus, ar 
kuru palīdzību gata-
vo produktus no 
mastikas. 
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Mastiku lieto 
medicīnas kosmē-
tikas un produktu 
ražošanā. Mums 
bija iespēja no-
pirkt suvenīrus un 
saldumus,    kā 
arī pastaigāties pa 
dārzu, kur aug 
mastikas koki.Vē-
lāk apmeklējām 
pašu Pyrgi ciema-

tu. Tas ir viens no lielākajiem ciematiem Hiosā, 
un tas ir pazīstams kā krāsains ciemats, jo 
katra māja ir izkrāsota melnās un baltas 
krāsās, un uz mājām ir izveidotas dažāda 
veida figūriņas. Apmeklējām  Mesta ciematu – 
tas ir Hiosa tradicionālais ciemats, kur cilvēku 
galvenā nodarbošanās ir mastikas apstrāde. 

Ciematā visas 
ieliņas ir šauras 
un ceļi, sanākot 
kopā, veido 
labirintu. Mestas 
centrā atrodas 
vislielākā baz-
nīca Hiosā, kuru 
mums bija iespē-
ja apmeklēt. Šajā 
dienā katra valsts 
varēja parādīt 
savus talantus un 
nodziedāt dzie-
smu dzimtajā 

valodā. Mēs nodziedājām dziesmu „Auga, 
auga rūžeņa”.  Devāmies ekskursijā uz Marijas 
māju, kura tika uzcelta 18.gs. Tā tika 
restaurēta, un tagad tur atrodas vislielākā 
kuģniecības aģentūra pasaulē. Marijas mājā 
iepazināmies ar kuģu vēsturi un kā attīstījās 
kuģniecība pasaulē.  Apmeklējām Anavatos 
ciematu, kur atrodas vislielākais klosteris 
Hiosā. Uzzinājām klostera vēsturi un redzējām 
saglabājušās mozaīkas svētbildes. Anavatosā 
apmeklējām pilsdrupas. Pili uzcēla Hiosa 
iedzīvotāji, jo viņi baidījās un bēga prom no 
pirātiem.  

 

 

 

Augonimi ciematā 
 pastaigājāmies pa  
ieliņām, kur redzē-
jām vecas mājas un 
skaistas dabas 
ainavas.                                
Daugavpils16.vidus
skolas 10. klašu 
grupai bija ko pa-
stāstīt Chios paš-
valdības vadībai par 
mūsu skolu,  Dau-
gavpils pilsētu un 
dzimteni Latviju.No savas puses Chios vadība 
stāstīja  par to, ka mūsu projekts ir svarīgs 
Hiosam. Bija iespēja noskatīties videofilmu par 
Hiosa salu.  Esam ļoti pateicīgi par sadarbību. 

Paldies viņiem par 
atbalstu! Mūsu 
atmiņā paliks brī-
nišķīgie grieķi, 
skaistā arhitektū-
ra, ziedošie kalni 
un gaiši zilā 
Egejas jūra, liet-
derīgie kontakti ar 
jaunatni un 
pedagogiem  no 
Polijas, Rumāni-
jas, Portugāles,  
Spānijas, Grie-

ķijas,Turcijas.  

Pateicamies mūsu direktorei Olgai      
Dukšinskai par šī interesantā projekta 
realizēšanu! 

Sagatavoja 10. kl. skolnieces 
Valērija Pečonka, Laura Matuseviča 
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    Š.g.7.martā Daugavpils 16.vidusskolas skolēni 
kopā ar skolotājiem. organizēja pilsētas 
matemātisko pēcpusdienu “Skaitļa π svētki”. Šis 
pasākums bija veltīts Starptautiskajai skaitļa π 
dienai. Pasākumā bija visas tradicionālās daļas: 
svinīga runa un atjautības uzdevumu risināšana, 
spēles un pīrāga baudīšana. Skolēni varēja 
uzzināt interesantus faktus par skaitli π, sajust 
prieku no intelektuālās piepūles un atklājumiem. 
16.viduskolas aktu zālē valdīja svētku un 
sacensību gars. 12 komandas no pilsētas skolām 
dažādās stacijās varēja pārbaudīt savas spējas 
matemātisko terminu meklēšanā, ģeometrisko 
figūru salikšanā un zīmēšanā, interesantu teksta 
uzdevumu risināšanā. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  Vislabāk šoreiz veicās Daugavpils Krievu 
vidusskolas-liceja komandai “SubWay&Mac’Do- 
nalds”, kura ieguva pirmo vietu. Mūsu komanda 
“Riņķi” (Germans Mikulovs 5.a, Dmitrijs Vasjkovs 
5.c, Jekaterīna Čurakova 6.a, Rihards Pimanovs 
6.a, Iļja Maksimovs 7.a, Imants Zvīdris 7.a) arī 
veiksmīgi piedalījās konkursā. Viņiem nesanāca 
atrisināt pilnīgi visus uzdevumus pareizi, bet tas 
nav zaudējums, jo visi skolēni vienādi jautri un 
lietderīgi pavadīja laiku, kā arī dabūja balvu – 
garšīgu pīrāgu.                                     

Sagatavoja I. Grodze, matemātikas un  
informātikas  MK vadītāja  
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              Matemātiskā pēcpusdiena "Skaitļa π svētki" 
                                 5.-7.klašu skolēniem. 

 

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konference 

      2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau 
astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu (ZPD) konference. No mūsu skolas tika 
izvirzīti 2 darbi:11.klases skolnieces Diana Gorkina un 
Margarita Mihailova  “Dabisku krāsvielu iegūšana un 
ķīmisko kodinātāju ietekmes pētīšana audumu krāsošanā” 
ķīmijas sekcijā un Marija Nipāne, Tatjana Čumičkina un 
Viktorija Andrejeva  “Dvīņziedu monardas (Monarda 
didyma) ietekme uz pelējumu rašanos un attīstību” 
bioloģijas sekcijā. Skolotāja konsultante  ir bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja Jeļena Markova.  Sīvajā konkurencē 
mūsu skolas skolnieces tika apbalvotas ar III pakāpes 
diplomiem. Mūsu skolas darbi vērtējumu kopsummā 
saņēma vairāk nekā 60 punktus (no 100 punktiem). Tāpēc 
abi darbi tika izvirzīti uz 3. posmu – Latvijas skolēnu 42. 
Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kas notiks   
Rīgā 2018.gada 20.-21.aprīlī.        
      Apsveicam! Paldies skolniecēm  un vadītājai Jeļenai 
Markovai  par ieguldīto darbu! Vēlam veiksmi Rīgā! 

 
                                     Sagatavoja Ivanova A., direktora             

vietniece izglītībās jomā 
                                                                                                                                       

 



 
                          Krievu valodas un literatūras nedēļa 
        
  No 19. līdz 23. martam mūsu skolā noritēja krievu valodas un literatūras nedēļa. 
      Pirmdiena – lasītāja diena. Visi skolēni skatījās buktreilerus, pastāstīja par mīļākajām grāmatām.   
      Otrdiena -  interaktīvās spēles diena. 4.-5.klašu sko-
lēnu komandas piedalījās interaktīvajā spēlē “Bujana salas 
noslēpums“. Līdz pēdējai minūtei nevarēja nojaust, kurš   
būs līderis. Tikai septītajā jautājumā noskaidrojās - 4.b kla-
ses komanda - uzvarētāja. II vietu ieguva 5.a klases koman-
da, bet III vietu ieguva 4.a.un 5.c klases komandas.  
6.-7. klašu skolēnu komandas piedalījās interaktīvajā spēlē 
“Sakāmvārdu gudrība”. Konkursā veiksmīgi piedalījās 7.a 
klases komandas - 1.vietu un 2.vietu  izcīnīja  pirmā 
komanda un otrā komanda, bet  3. vietu sīvā cīņā ieguva 
7.b klases komanda. 

       
 
Trešdien noritēja totālais diktāts 8.-11. klašu 
skolēniem. Totālais diktāts – konkurss, kura mērķis bija 
piesaistīt uzmanību rakstītprasmei krievu valodā un 
rakstīšanas kultūras attīstībai. Uzvarētāji: Nikoļa 
Matjuhina (8.a) - I vieta. Rostislavs Osipovs (9.a) - II 
vieta, Veranika Trubovich (11.kl.) - II vieta. Pirmo reizi 
šajā gadā  tika novadīts skolēnu burtnīcu konkurss 
"Raksti glītāk!". Rokraksts atklāj simt personības un 
rakstura elementus. Tie ietver ieskatu zemapziņā, 
emocionālo atvērtību, intelektu, enerģiju, motivāciju, 
iztēli. Šodien skolēni bieži steidzas, tādēļ neuztraucas, 
kā viņu rokraksts izskatās. Tas nozīmē, ka  pašiem 
rakstītājiem un citiem ir grūti izlasīt rakstītāja vārdu. 

Iepriecina, ka ir skolēni, kuri raksta glīti: Maksims Kopilovs (4.a), Guļtjajeva Aleksandra (4.в), Čurakova 
Jekaterina (6.a), Titko Viktorija (6.b), Jarošenko Kristīne (6.c), Afoničs Jegors (7.b),    Nikoļa   Matjuhina   
(8.a), Zaharova     Anastasija (9.a),    Nadežda  Jefimova(9.b).  
     Ceturtdien, 22.martā, tika organizēta tikšanās  
literārajā viesistabā, kur mūsu skolas jaunie dzejnieki, 
prozaiķi un tulkotāji lasīja savus daiļdarbus. Bija ļoti 
patīkami redzēt, ka radošo darbu skaits skolā 
nesamazinās. Vēl patīkamāk ir tas, ka parādās arvien 
jauni autori,  bet tas nozīmē, ka radošo dzirksti nevar 
apstādināt. Jaunie autori runāja par mūžīgām vērtībām, 
par apkārtējo pasauli, par to, kas  viņus uztrauc. Savas 
pasakas lasīja Dumskis Maksims  (4.в) un Guļtjajeva 
Aleksandra (4.в). Černova  Nadežda (7.a) – eseju “Trīs 
minūtes”. Mihailovska Maija Viktorija (7.a ) – dzejoli 
“Gaismai”. 8.a klases skolēni Antonovs  Maksims un 
Daškeviča  Lana iztulkoja R. Berna balādes. Nikoļska  
Jekaterīna  un Fadejeva Anastasija -  6.a klases 
skolnieces - lasīja miniatūras “Rudens-mākslinieks”. Baltajai  lapai  veltīja savus dzejoļus Čebuničeva 
Viktorija, Kaļiņina Jūlija - 11.klases skolnieces. 
         Paldies mūsu talantīgajiem skolēniem. Kāda laime ir zināt, ka tādi cilvēki mācās mūsu skolā! 
Paldies krievu valodas skolotājiem par radošo darbu! 

 
Sagatavoja Žanna Ugarenko, krievu valodas 

 un literatūras skolotāju MK vadītāja  
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1949. gada 25. martā notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem Padomju Savienības 
reģioniem. 
1948. gadā komunistiskā partija 
gatavojās sākt veidot zemnieku 
kopsaimniecības pēc Krievijas 
parauga. Latviešu zemnieki 
nevēlējās labprātīgi atteikties no 
savas zemes. Izsūtīšana skāra 
galvenokārt turīgo zemnieku 
ģimenes, kurām bija labāk 
iekoptās saimniecības. Turklāt 
zemnieki bija galvenie 
nacionālo partizānu atbalstītāji. 
25. martā uz Sibīriju deportēja 
aptuveni 44 000 cilvēku – 
ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem. Pretestība kolek-
tivizācijai bija lauzta – mēnesi 
pēc izvešanas jau vairāk kā 
70% zemnieku bija iestājušies 
kolhozos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pēc 1956. gada liela daļa 
izsūtīto tika atzīti par 
nevainīgiem un viņiem atļāva 
atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas 
brīdī konfiscētais īpašums netika 
atdots un vajadzēja paiet vēl 
ilgiem gadiem, lai represētie 
atgūtu godīga cilvēka vārdu. 
1949. gada 25. martā deportētie 
pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 
1989. gada. 
Pieminot 1949. gada depor-
tācijas, aicinām noskatīties kādu 
no videofilmām, kas atspoguļo 
represēto tēmu un piedāvā 
iespēju arhīvā iepazīties ar šiem 
dokumentiem: 

- dokumentālā videofilma 
“Sibīrijas bērni”, 2001. g., rež. 
Dz. Geka, filma vēsta par 
izsūtīto bērnu likteņiem Latvijā 
un Sibīrijā, sižets balstās uz 
izsūtīto bērnu un aculiecinieku 
atmiņām; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- dokumentālā videofilma 
“Latvijas okupācija 3. daļa 
1946.-1953. g”, 2001. g., rež. 
Dz. Geka, filmā atspoguļotas arī 
1949. gada represijas; 
- dokumentālā filma “Ardievu, 
divdesmitais gadsimt!”, 2006. 
g., rež. U. Brauns, filma ir 
vēsturisko notikumu, saim-
nieciskās dzīves un cilvēku 
likteņu hronika no 1905. gada 
revolūcijas līdz trešajai Atmodai 
1990. gados. 
    Bet arī  mēs  rekomendējam  
izlasīt M. Zalītes grāmatu „Pieci 
pirksti”. Latviešu dzejnieces un 
rakstnieces Māras Zālītes 
ģimene tika izsūtīta uz Sibīriju. 
Līdz 5 gadu vecumam viņa 
neprata runāt latviešu valodā. 
Par savām tā laika izjūtām un 
atmiņām ir uzrakstīts romāns 
„Pieci pirksti”.  
 
 
 
 
 
 
 

KALENDĀRS AГУ 

Marts, 2018.  – 6 – 

To nedrīkst aizmirst - 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena 

      Tā ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata, kurā autore tēlo 
atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu 
otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.–60. gadu mijā. 
‘’... Viņi jau ir uz perona! Laura jūt svaigu vējiņu, siltu saules gaisu, tas 
apņem Lauru no galvas līdz kājām, paceļ augšup, ai, nudien, joki - gaiss 
ceļ Lauru gaisā, gaiss ceļ Lauru gaisā! Laurai gribas smieties un ļauties, 
jo tas taču ir Latvijas gaiss, gribas ielaisties Latvijas gaisam klēpī. Saļogās 
ceļgali, noreibst galva, viņa paklūp, nekas, viss ir labi, gaiss, vienīgi gaiss 
- tas nevar noturēt tik smagu Lauru. Gaiss jau nevarējas zināt, ka Laura 
būs tik liela. Viņa jūt, cik Latvijas gaiss ir mīļš pret Lauru, cik vējiņš ir labs. 
Gaiss pazīst Lauru...” 
 Sagatavoja B. Aizbalte un Ž. Ugarenko, 

skolas avīzes redaktori 
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        Sveicam  
dzimšanas dienā 
 
Regīnu Urbanoviču 
 
Tatjanu Soldatjonoku 
 
Zigrīdu Panfilovu 
 
Karīnu Gomolu 
 
Tatjanu Anufrijevu 

Vēlam: saujiņu prieka, 
sieciņu laimes, 
Veselu pūriņu veselības. 
Lai ir dzīvē vienmēr 
saules gana, 
Lai ir silts, kad vēji 
brāzmot sāk. 
Dzīves cīņās- izturību. 
Bēdu dienās- pacietību. 
Vienmēr visur mīlestību. 

 
                Jau vienpadsmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu. Ikviens ir 
aicināts  izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai 
rīcībai ikdienā. Pievienošanās šai pasaulē lielākajai vides akcijai uzsver apņemšanos arī ikdienā 
dzīvot videi draudzīgākā veidā. Izslēdzot gaismu, mēs sakām, ka vides problēmu risināšana mums  
ir svarīga lieta. Mēs gribam dzīvot tīrā vidē un gribu, lai tāda iespēja būtu arī mūsu  bērniem; sakām, 
ka ir forši, ka mēs esam aizvien vairāk toleranti pret to, kas notiek mums apkārt un līdz ar 
to ziedojam līdzekļus bērniem, slimiem cilvēkiem, dzīvniekiem un varbūt kādam piemineklim. 
Visbeidzot mēs sakām, ka ikviens no mums var kaut ko darīt, lai mūsu vienīgajām mājām – Zemei- 
būtu vairāk spēka. Darīšana nav tikai viena stunda ik gadu Zemes stundā. Tās ir ikdienišķas izvēles 
visa gada garumā. 
 

                                                            Sagatavoja V.Matule, 7.a kl. 
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