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Аktuālā
Skolas
Avīze

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes,
Mirdz neskaitāmi pulki debeslokā
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus.

Iededz sveci savā sirdī
Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventa svētdienām un katrai no tām par godu
Adventa vainagā aizdedzam vienu svecīti. Ko tas nozīmē un kādēļ tam tiek piešķirta tik liela vērība? Vārds
„advents” nāk no latīņu valodas. Tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”. Adventa laiks simboliski
kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai. Pārdomas par Jēzus Kristus dzimšanas
noslēpumu katram no jauna liek izdzirdēt Ziemassvētku vēsti, kas apliecina: „Dievs ir. Viņš var ienākt arī tavā
dzīvē.” Dievs vēlās, lai mūsu dzīves taptu citādas- patiesas un mīlestības pilnas- un atgādina, ka Viņš ir ar mums,
“jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka atdeva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
iemantotu mūžīgo
dzīvi”(Jņ.3:16).

Arī mūsu skolā šo laika posmu mēs uzsākām ar sveces iedegšanu. Tas notika 3.decembrī aktu zālē.
Pasākumā piedalījās daudzi skolas skolēni, skolotāji , vecāki. Tradicionāli mūsu skolu apciemoja
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris Ševels, kurš aicināja mūs aizdomāties, cik ļoti Dievs
mūs katru mīl un cik svarīgi ir uzticēties mūsu Debesu Tēvam, jo vienīgi Viņš var mūs piepildīt ar iekšējo
gaismu, patiesu mieru un prieku. Pasākumā ar muzikāli - literāro kompozīciju uzstājās arī 11. un 7.
klases skolēni: Valērija Pečonka, Valērijs Meduņeckis, Katerīna Dobrovoļska, Jekaterina Čurakova,
Oksana Orlova, Jana Baranovska. Brīnišķa bija Sveces deja Valērija un Janas izpildījumā (Marinas
Meduņeckas horeogrāfija). Bet skolas koris Lilijas Grakovas vadībā iepriecināja mūs ar maigu
Zīemassvētku dziesmu “Tik klusa un svēta… “ Nobeigumā skolas direktore Olga Dukšinska kopā ar
Tēvu Andri iededza pirmo Adventa sveci- Kristus Gaismas simbolu. Katras klases pārstāvim bija iespēja
aizdegt arī savu sveci no skolas vainaga un ienest to klasē. Tā mēs varam dalīties ar gaismu, ko esam
saņēmuši no mūsu Radītāja. Esam iesākuši kārtējo Adventa laika posmu. To var aizvadīt ierastajā
steigā, neiegūstot it neko savai garīgajai dzīvei. Taču var notikt arī savādāk. Varbūt tieši šis Advents būs
laiks, kas izmainīs tavu dzīvi?! Adventa četras svētdienas var kļūt par četriem svarīgiem soļiem, kas
atvērs tavu sirdi Kristus mīlestībai. Lai tev tas izdodas!
Sagatavoja Veronika Saveļjeva, kristīgās ētikas skolotāja
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SKOLAS DZĪVE
Radošā darbnīca “Nauma diena”
13.decembrī
mūsu skolā notika ikgadējā
radošā darbnīca “Nauma skola” 6.klašu skolēniem.
Pasākumā piedalījās komandas no 8 pilsētas
skolām. Naums tiek uzskatīts par zināšanu
aizbildni.
Agrāk
pēc
ražas
novākšanas
(14.decembrī) un darbiem, kas saistīti ar
sagatavošanu ziemai, pusaudžus atdeva mācībās.
Šogad darbnīcas tēma „No burta līdz vārdam“,
veltīta 435.g. iespiestajai Ivana Fjodorova krievu
ābecei. Johans Gūtenbergs tiek uzskatīts par
grāmatu iespiešanas tehnoloģijas ar metāla
burtiem atklājēju Eiropā. Bet Ivans Fjodorovs ir
pazīstams kā pirmais printeris Krievijā. Pirmās
iespiestās grāmatas bija ,,Apustulis” un ,,Ābece”.
Viena no šīm grāmatām bija līdzeklis lasītprasmes
apguvei. Pirms šiem notikumiem I. Fjodorovs
beidzis Krakovas Universitāti un saņēmis baka-

Ziemassvētku uzvedums

laura nosaukumu. Tolaik šāda izglītība tika
uzskatīta par ļoti prestižu. Ir pieņemts, ka tieši
studentu gados Ivans Fjodorovs iepazinās ar
Johana Gūtenberga izgudroto
grāmatu
drukāšanas
tehnoloģiju.
Pasākuma
laikā
komandām bija jāizpilda seši uzdevumi: jāuzraksta
turpinājums aforismiem par grāmatu, jāpārtulko
teksts krievu valodā, izmantojot
aizgūto un
mantoto leksiku. Pirms pasākuma dalībniekiem
savu izrādi ,,Akmens laikmeta skolas stunda’’
demonstrēja krievu senatnes glabātāju kluba
dalībnieki (vadītāja V. Lipkoviča). Pasākuma
noslēgumā
komandas
tika apbalvotas ar
diplomiem. Paldies visiem dalībniekiem!
Sagatavoja Žanna Ugarenko, krievu
valodas un literatūras MK vadītāja

No Ziemassvētku zvaigznes gaisma nāk,
No sniega baltuma un sveču liesmas dzīvās,
No mūsu pašu domām baltajām,
No mūsu mīlestības –vienkāršās un tīrās.

Ziemassvētku baltās noskaņas valdīja
skolas uzvedumā. Kā vienmēr mūsu draiskie
dejotāji un dziedātāji dāvāja prieku skatītājiem un
sev. Katrs numurs bija oriģināls un aizraujošs.
Svētku pasākuma noskaņas atraisa gaismu un
mīlestību sirdīs. Lai izdodas šo gaismu saglabāt
caur cīruļputeņiem un vēju brāzmām, caur rudens
novakariem tumšajiem līdz nākamajam Ziemassvētku stāstam!
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INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā:
Daugavpils cietokšņa
apmeklējums

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros
ir
iespēja klātienē izzināt un iepazīt Latviju, tāpēc 8.a
klases skolēni 29. novembrī devās tematiskajā
ekskursijā pa Cietoksni ar mērķi izpētīt savas
dzimtās pilsētas nozīmīgākos objektus.
Ekskursija sākās Daugavpils Cietokšņa
informācijas centrā, kurš, pēc gida stāstītā, esot bijis
ūdenstornis. No trim akām pie Daugavas ar tvaika
mašīnas palīdzību tika piepildīts rezervuārs, kurā
ietilpa 3000 spaiņu.
Informācijas centrā uzzinājām par Cietokšņa
vēsturi. Šeit varēja apskatīt arī nelielas ekspozīcijas
ar vēsturiskiem materiāliem , fotogrāfijas, maketus.
Daugavpils Cietoksnī izvietojās četri vārti,
kas nosaukti imperatora vārdā. Vieni no tiem ir
Nikolaja vārti, caur kuriem iebrauca ceļotāji no
Eiropas.
Cietokšņa
teritorijā
atradās
dažādas
noliktavas. Vienā no tām glabājās šaujampulveris,
kurš atradās speciālās mucās. Telpa bija ierīkotā tā,
lai pasargātu pulveri no uguns un mitruma.
Noliktavu telpas par dzīvesvietu ir iemīļojuši
sikspārņi.
Cietoksnī atrodas arī mūsdienu vides objekts „Cietokšņa spoks”. Baltais zirgs simbolizē spēku un
lepnumu, jo, būvējot Cietoksni, zirgi veica
vissmagākos darbus.
Ekskursijas
noslēgumā
bija
iespēja
nofotografēties pie šī mākslas objekta.
Sagatavoja Inese Fellaha, 8.a kl.audzinātāja
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baleta “Riekstkodis”
apmeklējums
1.decembrī 9.a klases
skolēniem, pateicoties
iniciatīvai ,,Latvijas skolas soma”, bija iespēja
noskatīties Pētera Čaikovska baletu “Riekstkodis” Latvijas Nacionālajā operā.
Pirms
brauciena skolēni iepazinās ar Latvijas Nacionālās operas un baleta
teātra vēsturi.
Operas tradīciju pirmsākumi Latvijā meklējami 18. gadsimtā, kad
Kurzemes hercogistē notiek pirmās muzikālās
izrādes un Rīgā parādās pirmās ceļojošās operas
trupas.1782.g.tiek atklāta Pilsētas vācu teātra ēka,
kur notiek gan dramatiskā teātra, gan operas un
baleta izrādes. "Riekstkoža" libreta pamatā ir vācu
romantisma laikmeta rakstnieka Ernesta Teodora
Amadeja Hofmaņa pasaka "Riekstkodis
un
peļu ķēniņš”.
Baleta darbība notiek Rīgā - te jūtama pilsētas
senlaicīgo ielu gaisotne. Ziemassvētku vakarā
Marija saņem dāvanā lelli – Riekstkodi. Rotaļlietas
zem eglītes atdzīvojas, un sākas brīnumaini
piedzīvojumi – istabā iebrūk peļu armija, Riekstkodis
pārvēršas par princi un aizved Mariju uz pasaku
zemi. Orķestra diriģents ir Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas
Nacionālās operas un baleta galvenais diriģents.
Brīnišķīgā P. Čaikovska mūzika, Ziemassvētku
noskaņas dvēselē un uz skatuves, baleta trupas
meistarība – tas viss nevarēja atstāt vienaldzīgu
nevienu. Pēc izrādes skolēni
aktīvi apsprieda
baletdejotāju spēles un dejas mākslu, kā arī tērpus
un dekorācijas, daloties iespaidos. Iegūtās
zināšanas noderēs arī mācību procesā: literatūras,
mūzikas un vēstures stundās.
Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par
iespēju apmeklēt Latvijas Nacionālo operu un
baletu.
Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lieliska
dāvana skolēniem valsts simtgadē.
Sagatavoja Žanna Ugarenko, 9.a kl.audzinātāja
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SPORTA DZĪVE
Iepazīstieties - Katrina Horsta

Katrīnai ir diezgan vīrišķīgs vaļasprieks – tas ir motosports. Pēdējais sasniegums ir
3. vieta valsts mēroga sacensībās. Interesanti būtu uzzināt par 9.a klases skolnieci.

1. Kāpēc Tev patīk motokross?

Man patīk motokross tāpēc, ka man patīk
strādāt ar tehniku un es labi protu remontēt savu
braucamrīku. Kad es braucu, es jūtu brīvību.
2. Ar ko Tu nodarbojies treniņos?
Treniņos es pārbaudu savu mopēdu, braucu
treniņbraucienus stadionā un
nostiprinu fizisko sagatavotību – skrienu krosu,
vingroju.
3. Vai vēl kāds piedalās sacensībās no
Tavas komandas?
Šogad sacensībās piedalījās 6 meitenes, tās
bija
starptautiskas
sacensības.Kopā
mūsu
komandā ir 24 cilvēki – 2 meitenes un 22 puiši.
Piedalījās visa komanda. Mēs ieguvām 8 balvas
no 24, kas ļāva mums izvirzīties 1. vietā komandu
vērtējumā. Mēs atvedām uz Daugavpili kausu.

4. Kurš no ģimenes atbalsta Tavu
vaļasprieku?
Tā ir visa ģimene, turklāt ar motosportu
nodarbojas mani brāļi Germans un Ivars,kā arī
mans brālēns Dmitrijs Macuks. Sākumā, kad es
paziņoju, ka nodarbošos ar šo sporta veidu, mana
mamma bija pret to, taču tētis atbalstīja. Mamma
visu šo laiku ļoti uztraucas par mani.
5. Vai Tev vēl ir kādi apbalvojumi
sacensībās motosportā?
Jā, man ir vēl viens kauss ar medaļu un
diplomu par 3. vietu sacīkstēs.
Paldies Katrīnai
veiksmīgus startus!

par

interviju.

Novēlam

Sagatavoja Lana Daškeviča,9.a

Slidošana
Š.g 8.decembrī 5.c klases skolēni kopā ar klases audzinātaju Karīnu Gomola un sporta skolotāju
Sergeju Kiseļovu izmantoja iespēju aiziet uz slidotavu. Mēs bijām labi hokeja atbalstītāji , saņēmām
ielūgumus uz slidošanu un ar prieku izmantojām iespēju jauki pavadīt laiku kopā ar savu klasi.
Dažiem tā bija pirmā reize uz slidām, taču visi palika gandarīti!
Sagatavoja Karīna Gomola, 5.c kl.audzinātāja

Decembris,2018.

– 4–

INTERESANTI
Daugavpils svētku noskaņas Nikolas Matjuhinas fotogrāfijās
9.aklases
skolniece
Nikola
Matjuhina piedāvā mums vērīgi ieskatīties
savas pilsētas svētku noskaņās. Pavisam
nesen viņa ir pievērsusies fotogrāfijas
mākslai. Interesanti būtu iepazīt tuvāk
meiteni, kura aiz savas kautrīgās, klusās
un biklās ārienes patiesībā ir interesanta,
spilgta, radoša personība. Nikola ir skolas
avīzes korespondente, Jauno ģeogrāfu
kluba biedre, spēlē teātri. 1. semestri viņa
pabeidza ar sudraba liecību, kur vidējā
balle ir 8.9.
1. Saki, lūdzu, kādas brīvā laika
nodarbes Tevi saista?
Man patīk lasīt grāmatas, pavadīt
laiku ar draugiem un es interesējos par
dažādām interesantām, vēl neiepazītām
lietām, par kurām var uzzināt kādos
izglītojošos video vai populārzinātniskajā
literatūrā. Vēl man patīk zīmēt un
fotografēt.

2. Vai Tev jau ir izveidojusies kāda tēma, ko
Tu biežāk atklāj fotogrāfijās?
Jā, man patīk fotografēt cilvēkus, ,,noķert”
portreta mirkļus. Pašlaik manā kolekcijā nav
pārāk daudz fotogrāfiju, jo es tikai kopš
septembra apmeklēju foto pulciņu. Esmu ļoti
ieinteresējusies un domāju to apgūt profesionāli.
Redakcijas piezīme – Visus darbus, ko uzdod
skolā, Nikola veic ļoti atbildīgi, rūpīgi un, kā viņa
pati izteicās, - vēlas visu izpildīt ideāli. Tas arī
izdodas.
3. Ko Tu sev novēli Jaunajā gadā?
Es vēlos maksimāli piesātinātu gadu – attīstīt
savas spējas, zināšanas un atrast savu nišu
zināšanu pielietošanai.
Paldies par interviju un Taviem darbiem! Lai
daudz radošu ideju!
Avīzes ASA redakcija

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Olgu Dukšinsku
Leonardu Krukovsku
Marinu Medunecku
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