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  Uzelpot un nopriecāties par to, ka lielā steiga 
un trakums, kas tiek piedzīvots gadu nogalēs, ir 
pagājis. Un liekas, ka viss ir tik viegls. Prātu un 
sirdi ir pārņēmušas svētku sajūtas. Vai tagad 
maz kāds spēj kritiski izvērtēt savu gadu, varbūt 
nemaz arī nevajag. Pietiks vien ar cerību un 
gaišu domu par nākamo Jauno gadu. Lai šīs 
sajūtas paliek katra paša ziņā, jo katram savs 
gads pagājis un priekšā gaidāms.
  Apsveicu jūs ar I semestra beigšanu! Manuprāt, 
tas vienmēr paskrien ļoti ātri, taču kopumā šis 
pusgads RVVĢ pagāja tiešām labi un interesanti. 
Skolā ir parādijušies dažādi jaunumi, tas viss 
pateicoties jums - tiem, kas aktīvi rosās un dara.                    
Iespējams tagad kāds vēl nespēj apjaust skolas 
sākšanos un ir iegrimis domās vēl par pagājušo 
vasaru, kāds sapņo jau par gaidāmo vasaru, kas 
iestāsies jau pēc 22 nedēļām, kāds satraucas par 
pasaules galu, cits vienkārši priecājas par sniegu 
un fantazē par Ziemassvētku dāvanām, lai kas 
tas būtu, novēlu jums kārtīgi izpriecāties un 
patiesi no sirds izdzīvot gada nogali. Lai jums 
izdodās piepildīt kādu daļiņu no sapņiem Jaunajā 
2013. gadā!

Katrīna
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        Gada nogales pasākumi
Skolā

Lielais atzīmju labošanu bums un mācīšanās trakums ir aiz muguras un nu varam visi 
atviegloti uzelpot par izdarīto un mierīgi pavadīt pēdējo nedēļu skolā, kas tiks pavadīta 
svētku noskaņās.

Jau 17. decembrī tiek izliktas I semestra atzīmes.

19. decembrī skolā notiks Labdarības tirdziņš, kurā skolēni varēs pārdot pašgatavotus labu-
mus un gardumus kā arī iegādāties tos. Naudiņa par tiem tiks ziedota labdarībai, jo tieši 
Advente ir laiks, kad tiek darīti labie darbi, tapēc arī Tu vari kļūt par labo rūķi un palīdzēt 
kādam.

20. decembrī vairums skolēnu dosies ekskursijās. Taču vakarā plkst. 19:00 notiks 
krāšņākais un svinīgākais notikums vidusskolēniem - RVVĢ Ziemassvētku balle, kuras 
tēma šogas ir “Nkats zem zvaigznēm”. Biļetes var iegādāties pie klašu vecākajiem vai Ie-
vas Vanagas.

Bet jau 21. Decembrī ieskandināsim Ziemassvētkus ar koncertu Mārtiņa baznīcā un 
saņemsim liecības.

Lai jums gaiša un sirsnīga pēdējā skolas nedēļa un gada nogale!

notikumi

Agate Ščucka



Rīgā

Decembra  mēnesis strauji tuvojas beigām un līdzi tas atnesīs gaišākos un 
ģimeniskākos svētkus. Pasākumi Rīgā tik aizvadīti ziemas un svētku noskaņās.

Šogad visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, būs iespēja izbaudīt ziemas 
priekus trijās slidotavās, kuras būs bez maksas, bet tiem, kuriem pašiem savu 
slidu nav, tās būs iespējams iznomāt turpat uz vietas.

Rīgā notiks arī vairāki Ziemassvētku koncerti un festivāli kā vienu no tiem var 
minēt „Eiropas Ziemassvētki”,kurā visu decembra mēnesi klausītājiem būs 
iespēja ieklausīties brīnišķīgajos klasiķu skandarbos, arī mūsdienu autoru un 
džeza izpildītāju mūzikā. Koncerti notiek Rīgas un Latvijas koncertzālēs, kā arī 
dievnamos, biļetes pieejamas „Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās.

31.decembrī Vecgada dienā, pie Brīvības pieminekļa norisināsies svinīgs 
pasākums Jaunā gada sagaidīšanas noskaņās, kā arī svētku uguņošana.

notikumi



Alberta balva
atskats

  Jūs noteikti atceraties, kā aizpildījāt lapiņas, ierakstot tajās tieši savus mīļākos 
skolotājus. Pateicoties jums notika viens grandiozs pasākums par godu mūsu 
skolotājiem.

  Š.g. 7. decembrī RVVĢ skolas aktu zālē norisinājās Alberta balvas pasniegšanas ceri-
monija. Uz pasākumu tika aicināti gan klašu pārstāvji, gan vecāku padome, gan absol-
venti, taču paši galvenie viesi šoreiz bija mūsu skolotāji.
Pasākuma laikā varēja paudīt dažādus priekšnesumus, kurus izpildīja skolas ansamblis, 
skolisti, instrumentālā grupa un jaunais skolas teātra pulciņš, kurš pārsteidza ar savu 
radošumu, humoru un talantu.

Šogad nominācijas saņēma šādi skolotāji:

1. Smaidīgākā skolotāja - Ieva Mezīte
2. Mans klases audzinātājs pamatskolā - Guntis Zenfs
3. Mans klases audzinātājs vidusskolā - Dace Kovisāre
4. Elegantākais skolotājs - Thomas Ludwig
5. Elegantākā skolotāja - Līga Strazdiņa
6. Konsekventākais skolotājs - Guntis Zenfs
7. Saprotošākā skolotāja - Daiga Šķēle
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atskats

  
Taču galveno balvu Alberts 2012, kā arī vēl 2 nominācijas, ieguva angļu valodas skolotājs Guntis 
Zenfs.

Vai Jums bija kāda nojauta par to, ka iegūsiet balvu? 
-Nē, man tas bija negaidīts pārsteigums.  

Kā Jūs jutāties, kad ieguvāt galveno balvu?
-Kad paziņoja rezultātus es biju zaudējis valodu un apmulsis, taču arī priecīgs par to, ka tieši šādu 
apbalvojumu ieguvu es. Man tas bija liels gods, ka vairums skolotāju bija nobalsojuši tieši par 
mani. 

Jūsuprāt, tas ir svarīgi iegūt šādu apbalvoju no skolēniem?
-Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, ka tieši skolēni balso par to, kurš balvu iegūs,  jo tieši skolēnu 
vērtējums man liekas vissvarīgākais skolotāja darbā. Tieši skolēni motivē mani jaunām idejām. 

Vai šīs balvas iegūšana motivēs Jūs turpmāk strādāt par skolotāju?
Noteikti, man vienmēr ir paticis tas, ko es daru. Es pats jūtu, ka šis darbs ir manējais, ka man tas 
neapniks pēc dažiem gadiem. Ja arī uz kādu brīdi aiziešu no skolas,tad noteikti atgriezīšos. 

Vai Jūs uzskatat, ka Alberta balvas pasniegšana ir nozīmīgs pasākums skolā?
-Jā, tas ir nozīmīgs pasākums , jo ar to var apkopot skolēnu domas un viedokli par skolotājiem un 
viņu darbu kopumā.

7Elīna Radziņa
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  Kā jau visiem zināms, no 12. – 16. Novembrim 
rīgas valsts vācu ģimnāzijā par godu lāčplēša 
dienai (11. Novembris) un latvijas republikas 
proklamēšanas dienai, jeb latvijas dzimšanas 
dienai (18. Novembris) norisinājās tēvzemes 
nedēļa, kuras ietvaros norisinājās dažādi 
pasākumi. Taču nelielu patriotisma sajūtas devu 
mums sniedza arī klašu telpu noformējums 
ar dažādām interesantām dekorācijām kā arī 
sarkanbaltsarkanās lentītes pie skolēnu un 
skolotāju apģērba vai kā cita.
Tēvzemes nedēļas ietvaros ikvienai klasei bija 
iespēja piedalīties kādā patriotisma rosinošā 
pasākumā, kurā katra klase varēja parādīt savas 
spējas un talantus. 
  7. Klasēm pasākums bija interesants, jo viņi 
darbojās vairākās grupās, un katrai grupai bija 
savi uzdevumi. Viena grupa katrai klasei bija 
vadošā, tajā ietilpa 5 skolēni, kuriem bija sagat-
avoti īpaši uzdevumi saistībā ar latvijas vēsturi. 
Paralēli tam par savas klases godu savstarpēji 
cīnijās 4 skolēni no katras klases, meklējot pa 
visu skolu savas grupiņas krāsas lapiņas, jeb 
orientējoties. Šo aktivitāti noorganizēja 10. Klašu 
audzēkņi, kā arī viņi palīdzēja skolasbiedriem 
orientēties un varēja kārtīgi pasvīst, skrienot 
viņiem līdzi. Pārējie 7. Klašu audzēkņi tikmēr 
skolas aktu zālē atbildēja uz jautājumiem par 
latviju. Uzvarēja 7. A klase.
  8. Klasēm norisinājās pasākums, kas bija saistīts 
ar rūdolfu blaumani. Šī pasākuma ietvaros pirmā 
konkursa daļa bija vizuālās mākslas stundās 
uzzīmēt r. Blaumaņa ex libri. Tad klasē vajadzēja 
vienoties par trīs r. Blaumaņa raksturīgākajām 
vērtībām un, vai nu ievēlēt kādu jau uzzīmētu 
ex libri, vai arī zīmēt jaunu, ietverot šīs vērtības, 
un no katras klases vienam vai diviem cilvēkiem 
vajadzēja iet un prezentēt savas klases ex libri. 
Pēc tam notika konkursa otrā daļa, kurā klases 
izvēlētai grupai, kuri vislabāk pārzināja r. Blau-
mani vajadzēja pildīt dažādus rakstiskus uzdevu-
mus. Piemēram - vajadzēja uzrakstīt r.Blaumaņā 
pieminekļu atrašanās vietas, no dota teksta atlasīt 
viņa darbu nosaukumus un analizēt “tālavas 
taurētāju”. Uzvarēja 8. A klase. 

  9. Klašu pasākumā skolēnu uzdevums bija sa-
gatavot priekšnesumu par tēmu, ko viņi gribētu 
novēlēt latvijai valsts svētkos. Daži dziedāja 
un sniedza muzikālu priekšnesumu, citi bija 
sagatavojuši prezentāciju vai mazu ludziņu. 
Taču arī 9. Klašu skolēniem bija uzdevumi. 
Vieņiem bija jāstrādā ar kartēm un jāatbild uz 
jautājumiem par valsts dibināšanu un brīvības 
cīņām. Uzvarēja 9. C klase. 
Šādi pasākumi skolā norisinājās pamatskolas 
klasēm, taču kādās aktivitātēs tika iesaistīti 
vidusskolēni? 
  Visticamāk, tu jau esi dzirdējis par 
vidusskolēnu dziesmu konkursu, kas 
norisinājās tēvzemes nedēļas pēdējā dienā. 
Kopā notika 3 pasākumi, katrs savai klašu 
grupai. Vispirms uzstājās 10. Klases, pēc tam 
11. Klases un 12. Klases bija pēdējie, taču ne 
sliktākie. Uz 12. Klašu priekšnesumiem bija 
uzaicināti visi skolotāji, skolas darbinieki 
kā arī skolēnu vecāki no vecāku padomes. 
Vidusskolēnu uzdevums bija izveidot skaistu, 
patriotisku, muzikālu priekšnesumu, kurā 
jāiekļauj patriotiska dziesma, varbūt arī kāds 
mūzikas instruments. Visas klases bija ļoti 
pacentušās, priekšnesumu laikā skatītājos bija 
vērojami gan smiekli, gan aizkustinājuma 
asaras. Tas liecina par priekšnesumu 
pārdomātību un lielisku emociju nodošanu 
skatītājiem. Daži skolotāji pat minēja, ka pirmo 
gadu nav bijis neviens priekšnesums, kurš 
kādam nēbūtu līdz galam paticis. Viss bijis 
pārdomāts un orģināls.
  10. Klašu grupā uzvarēja 10. C klase ar dzies-
mu „manai tautai” , 11. Klašu grupā uzvarēja 
11. A klase ar dziesmu „dzejnieka dziesma” 
, bet 12. Klašu grupā uzvarēja 12. B klase ar 
dziesmu „senā dziesma” .

                     Tēvzemes nedēļa
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  Par godu 18. novembrim tika izsludināts radošais skolēnu konkurs, kurā skolēni varēja izspaust savu radošumu un patrio-
tismu, lai uzrakstītu runu Latvijas Valsts prezidentam 18. novembrī.
Starp 352 iesūtītajiem darbiem tika izraudzīti 29 labākie. Starp tiem arī mūsu skolas 10.a klases skolniece Māra Starka.
Lūk Māras iespaidi par tikšanos ar Valsts prezidentu.

  Šī gada 30. novembris man bija ļoti īpaša diena, kurā piedzīvotais veidos daļu no tām atmiņām, kuras, mūža laikā krātas 
un glabātas, vienmēr atgādinās par to, cik svarīgi ir noticēt sev un, varbūt, uz brīdi pasapņot, lai piedzīvotu mirkļus, kuri, lai 
gan, ir tik nelieli kopējā mērogā, tomēr man nozīmē ļoti daudz. Šajā dienā es devos uz tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu 
A. Bērziņu, kur, kopā ar pārējiem konkursa “Ko es teiktu 18. novembra uzrunā, ja būtu Valsts prezidents.” laureātiem, tiku 
iepazīstināta ar daļiņu no Valsts prezidenta ikdienas. Man bija iespēja arī parunāties ar prezidentu un no viņa rokām saņemt 
piemiņas veltes -  Latvijas Republikas Satversmi un pildspalvu.
Iespēja būt starp konkursa laureātiem man bija pārsteigums. Rakstīju darbu tā, lai par to nebūtu kauns, tālāk domāt likās 
pārāk nevajadzīgi. Par šo manu “avantūru” neviens iepriekš arī neko nezināja. Ieliku sirdi un dvēseli, paužot savas domas 
par tēmām, kādas es vēlētos dzirdēt no Valsts prezidenta un kā es runātu, ja teiktu šo runu.
Nākamais patīkamais un negaidītais brīdis pēc apstiprinošā zvana no prezidenta kancelejas man bija sirsnīgā apsveikšana 
skolas 16. novembra koncertā, jo nebiju domājusi, vismaz sākotnēji, par dalību šajā konkursā kādam darīt zināmu. Par šo 
apsveikšanu un mīļajiem, iedvesmojošajiem uzmundrinājuma vārdiem saku lielu paldies manai skolai!

  Vizītes laikā, brīdis, kad katrs no laureātiem devās no prezidenta saņemt piemiņas dāvanas, bija īpaši aizkustinošs. Iespēja 
paspiest roku un stāvēt aci pret aci ar cilvēku, kurš redzēts tikai televīzijā vai fotogrāfijās, apziņā mazliet “nelīmējās” kopā 
ar realitāti. Foto no šī mirkļa Jūs variet redzēt arī pie šī raksta.
Vizītes turpmākajā laikā bija iespēja vēl mazliet aprunāties ar Valsts prezidentu, kā arī, doties ekskursijā pa viņa pašreizējo 
rezidenci Melgalvju namā, redzēt prezidenta darba kabinetu, reprezentācijas telpas un apskatīt Latvijas Valsts apbalvoju-
mus.
  Brīdis, ko es kā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolniece vēlētos īpaši uzsvērt, bija, kad Valsts prezidents, visdrīzāk, izseci-
not no manas skolas nosaukuma, man jautāja, vai mācos vācu valodu un piebilda, ka tas ir labi un īpaši svarīgi, jo nākotnē 
būs ļoti noderīgi. Šie vārdi man ir ļoti motivējoši un liek apzināties to, cik vienreizēja iespēja man ir dota, ļaujot skolā labā 
līmenī apgūt vācu valodu. Tas, kā jebkuras valodu zināšanas, padara mūs visus sekmīgākus nākotnes darba tirgū.
Ceru, ka šāda vai līdzīga motivācija savu mērķu piepildīšanai ir vai taps arī Jums, RVVĢ avīzes lasītājiem! Kā arī, novēlu 
noticēt sev un kādai savai idejai, viedoklim vai vīzijai, jo mēs esam šādas ticības vērti!

  P.S. Prezidents, šīs vizītes laikā, minēja par domu rīkot līdzīgus radošo darbu konkursus arī turpmāk, un, manuprāt, tā būtu 
lieliska iespēja Jums pierādīt sevi!

Foto: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja.
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Rudenī ,pašā ražas laikā, daba mums sniedz visu, ko vasarā izaudzējusi-augļus dārzeņus, 
ogas...Decembris jau klāt ,bet tas nenozīmē, ka joprojām nevaram izmantot rudens velt-
es. Pat, ja tev nav ne lauku, ne sava dārza ,lielveikalu plauktos arī gozējas vērtīgas rudens 
veltes. Un, protams, arī svešzemju augļi, kas ir ne mazāk vērtīgi. Augļus un dārzeņus var 
izmantot visdažādākajos veidos. No tiem var spiest sulas, taisīt salātus un desertus. Rvvģ 
„Logs” aicina tevi izmantot šo laiku, lai stiprinātu savu organismu ziemai!

Kāpēc?
Pirmkārt, dārzeņi augļi un ogas atrodas otrajā vietā mūsu uztura piramīdā aiz graudaugu produk-
tiem. Tie ir pilni ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām, kas, iespējams, mums varētu 
pietrūkt garajā ziemas periodā. Tie nodrošina organisma imunitāti, un dažādas tajos esošās vielas 
palīdz arī izskatam, piem., uzlabo ādas stāvokli, stiprina matus un nagus. Veselīgs uzturs ir 
svarīgs faktors labam izskatam, meitenes! Laba ziņa tievētājiem -tajos ir maz kaloriju.

Ko izvēlēties?
Kamēr vēl pieejami, iesakām izvēlēties tepat Latvijā augušus labumus, ideāli, ja no pašu dārza. 
Īpaši iesakām kāpostus, bietes, ābolus un burkānus. Lai ziemā izvairītos no slimošanas, vēlams 
lietot dzērvenes un ķiplokus. Turklāt tie labi glabājas un ar tiem varēs stiprināt savu imunitāti 
visu ziemu! Lielveikalos atrodami augļi, kuriem to dzimtenē ir ražas laiks. Tajos būs vairāk 
vērtības nekā mākslīgi nogatavinātos un ilgu laiku uzglabātos augļos. Pašlaik tie ir  hurma, 
granātāboli un citrusaugļi –greipfrūti un mandarīni, kā arī avokado.
Aicinām jūs baudīt augļus un dārzeņus katru dienu- nenožēlosiet!

veselība

Rudentiņi rudentiņi,
   ko tu vedi vezumā? 
 Bietes ,kāļus ,burkāniņus,
 Sarkanos ābolīšus. SelerijuValeriju

Pagrabā reiz ieslodzīja.
        Selerijai Valerijai 
       Žurka zobus parādīja.
     Iespiedzās un beigta bija 

         Selerija Valerija.

 Kartupeļi,kartupeļi,
   Citi lieli ,citi mazi.
 Otra maize latviešiem

  Saules dzeltenā.

Pamatskolēnu sacerētie dzejoļi viktorīnā par 
agļiem un dārzeņiem 

Ieva H
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1. Ko Jums nozīmē Adventes laiks?
2. Kas ir svarīgākais Ziemassvētkos - satraucošais gaidīšanas un 
gatavošanās process vai arī pati svētku svinēšana?
3. Kāda ir Jūsu īpašā Ziemassvētku tradīcija?
4. Ar ko Jums asociējas decembra mēnesis?
5. Kas ir tas, kas iedveš Jūsos svētku sajūtu un noskaņojumu?

Atbild vēstures skolotāja Aija 
Gudzuka 

1.Man Adventes laiks ir 
saspringtākais darba laiks.

2.Domāju, ka svarīgākā tomēr ir 
gatavošanās un gaidīšana.

3.Īpašo tradīciju nav. 

4.Ar lielu tumsu.

5. Labi padarīts darbs

Atbild 7.a klases skolniece Anasta-
sija Maslova

1.Man Adventes laiks saistās ar 
svecītēm. Un nozīmē..Nozīmē mieru 
un labsajūtu.

2.Gan gatavošanās process, gan 
svētku svinēšana ir patīkami.

3.Kopā ar ģimeni cepam pīrāgus: gan 
kāpostu, gan speķa pīrādziņus.

4.Tas man asociējās ar manu 
dzimšanas dienu. Protams, arī 
ar Ziemassvētku un Jaunā gada 
tuvošanos.

5.Bez šaubām, tā ir Ziemassvētku 
eglīte. Un arī kāda dāvana zem tās.

intervija
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Labdien! Iesākumā Jūs varētu pastāstīt, kuru skolu 
esat pabeigusi?
Esmu pabeigusi Kokneses vidusskolu.

Vai jau no bērnības zinājāt, ka vēlaties kļūt par 
skolotāju?
Nē. Jau kopš desmit gadu vecuma un vidusskolas laikā es 
biju aizrāvusies ar dejošanu. Tas bija man tāds liels hobijs. 
Bērnībā pat atdarināju balerīnas televizora priekšā. Tolaik 
man bija doma, ka es varētu kļūt par horeogrāfi.

Kā izlēmāt kļūt par vēstures skolotāju?
Vidusskolā man nebija doma kļūt par vēstures skolotāju, 
jo skolotāji ieteica kļūt par fizkultūras skolotāju vai kaut ko 
tādu. Patiesību sakot, skolas laikā es vēstures eksāmenā 
dabūju septiņas balles, un man tas likās ļoti zemu. Atceros 
kā no dusmām sviedu grāmatas pret sienu un teicu, ka 
es nekad nemūžam vairs vēsturi nemācīšos. Dzīvē ir tā 
– atliek vien pateikt nekad, kas ir tāds maģisks vārds, un 
nekad nepiepildās. Līdz ar to tas viss notika tā, kā nemaz 
nebija cerēts.
Tā sanāca, ka dzīves ceļi mani aizveda uz Daugavpili. Es 
iestājos Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē un mācījos 
tur 5 gadus. Agrāk nekad nebiju bijusi tajā pilsētā un 
tāpēc domāju, ka tas ir kaut kas ļoti eksotisks. Pirmo reizi 
tur ierodoties, gāju pa pilsētas galveno ielu un visapkārt 
kafejnīcās skanēja krievu mūzika. Sākumā, kad mācības 
sākās, likās, ka es tur nepalikšu, jo īsti nepatika, bet man ir 
raksturīgi iesākto vienmēr pabeigt, tāpēc nolēmu tur palikt. 
Pēc pieciem gadiem universitātē mācījos tur vēl divus 
gadus maģistrantūrā, bet gan ne klātienē. Tā bija jauna 
programma, un man piedāvāja pusgadu braukt mācīties uz 
Bristoli Anglijā.

Vai jums bija kāda nodarbošanās ārpus studijām?
Kad tur iestājos, augstskola studentiem piedāvāja dažādus 
ārpus lekciju nodarbošanās veidus. Bija iespēja iet uz 
sarīkojumu dejām vai tautas dejām, un vienu vakaru devos 
pamēģināt. Sākuma man bija pārliecība, ka vēlos doties uz 
sarīkojumu dejām, jo likās, ka tas ir sievišķīgāk un jautrāk, 
bet tur visi runāja tikai krievu valodā, tādēļ izlēmu doties uz 
tautas dejām, kurās nodejoju veselus piecus gadus.
Lekcijas bija piecreiz nedēļā līdz pieciem vakarā, un 
mēģinājumi bija trīsreiz nedēļā vakarā no astoņiem līdz 
desmitiem, tāpēc, atnākot mājās un atverot grāmatas, 
pie vēstures bija gūti neaizmigt. Skolā mācījos arī deju 
specialitātē, un balerīnas no Krievijas aicināja mani 
mācīties dejot deju studijā baletu. Vēlāk, kad atnācu dzīvot 
Rīgā, dejoju TDA”Līgo” un turpinu dejot arī tagad Mālpils 
deju kolektīvā.

Kā kļuvāt par skolotāju mūsu skolā?
Intervija uz šo skolotāja amatu notika sporta kompleksā. 
Interviju pieņēma skolotāja Jakovica, skolotājs Tomass, 
skolotājs Paeglītis un direktore Sīle. Interesanti bija tas, ka 
skolotājai Jakovicai licies, ka mēs jau esam tikušās. Viņa 
jautāja, vai es dziedu kādā korī vai dejoju kādā ansamblī? 
Es teicu, ka it kā nē, bet tā vai tā ir bijusi sajūta, ka mēs 
kaut kur esam tikušās. Man piedāvāja pasniegt filozofi-
jas stundas, bet nejutos tik pārliecināta tajā jomā, tāpēc 
atteicos un iestājos filozofijas fakultātē maģistros, kur 
mācījos divus gadus, un tajā laikā es paliku stāvoklī. 
Interesanti ir tas, ka bērniņa piedzimšanas diena sakrita 
ar eksāmena dienu. Pēc bērniņa piedzimšanas mācības 
bija grūtas, nācās mācīties naktīs un citos brīvajos brīžos, 
taču filozofijas fakultātes beigšana man tomēr daudz ir 
devusi. Agrāk likās, ka filozofija tāda papļāpāšana vien ir, 
bet patiesībā, par to mācoties, radu dziļāku izpratni par to.

Kā jau zinām, Jūs esat audzinātāja 12.b klasei. Vai 
jums patīk būt klases audzinātājai?
Tiesa gan vidusskolas audzināmā klase man ir pirmo reizi, 
bet iepriekš esmu bijusi audzinātāja vēl divām pamats-
kolas klasēm.

Kādas ir jūsu Ziemassvētku tradīcijas?
Ziemassvētkus vienmēr pavadu ģimenes lokā, kad biju 
mazāka, ar ģimeni taisījām Ziemassvētku koncertus 
un gājām čigānos pie tuvākajiem kaimiņiem. Klases 
Ziemassvētku tradīcijas ir ļoti dažādas, taču cenšamies 
būt atraktīvi. Spilgti atmiņā ir palicis Ziemassvētku kon-
certs ar vienu no manām audzināmajām klasēm, kad 
ar klasi sarīkojām koncertu vecākiem, un es meitenēm 
iemācīju deju, kuru kopā dejojām koncertā uz lielās 
skatuves. Vienmēr cenšos Ziemassvētku pasākumā 
iesaistīt audzēkņu vecākus, jo Ziemassvētki ir ģimenisks 
un sirsnīgs laiks gadā, kuru jāpavada mierā un saticībā.

 Visiem skolēniem novēlu izbaudīt šo skolas laiku un 
izmantot to pēc iespējas vairāk – iesaistīties skolas dzīvē, 
iet uz Ziemassvētku balli un izveidot jaukas atmiņas par 
skolas gadiem, kuras būtu patīkami atcerēties. 

Skolas avīze sāk iepazīt savus skolas skolotājus, lai padalītos ar 
skolēniem stāstos par viņu karjeras izveidi un dzīves notikumiem, 
kā arī iespēju tos iepazīt no cita skata punkta.

Par savu personīgo izaugsmi un dzīves gājumu stāsta vēstures 
skolotāja un 12. b klases audzinātāja Vita Upmale.

intervija
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RVVĢ Ziemassvētku balle 
Iespējams viens no vidusskolēnu gaidītākajiem un tai pat laikā 
satraucošākajiem notikumiem ir RVVĢ Ziemassvētku balle.

Šogad tā norisināsies 20. decembrī plkst. 19:00 skolas aktu zālē un tās 
tēma ir “Nakts zem zvaigžņotām debesīm”.

Tuvojoties ballei noteikti daudziem rodas jautājums, ko tad vilkt 
mugurā... Tieši jūs būsiet tās pasakaini mirdzošās zvaigznes, tapēc 
tērpos jāiekļauj balti vai zelta akcenti. Nav jau obligāti jāvēlk zelta 
kleita vai balts uzvalks, pietiks arī ar maziem aksesuāriem, kurus 
sauvkārt var ļoti viegli sameklēt, it īpaši meitenēm, turklāt zelta krāsa 
šobrīd modē, un kaut kas balts skapī jau vienmēr atradīsies. 

Šogad jūs sagaida pasakaina atmosfēra un lieliska dzīvā mūzika, un 
pat Okartes skatuves dalībnieki, taču tas lai paliek noslēpums.

Biļetes ballei var iegādāties pie klašu pārstāvjiem vai Ievas Vanagas.

Uz tikšanos, lai brīnumi piepildās!
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Sajūti brīnumainos svētkus...

Padomi dāvanām:

Ģimenei -
*paštaisīts kalendārs ar ģimenes bildēm
*ilustrēts un stilizēts dzimtas koks ar bildēm
*glīti noformēta burka ar interesantu paštaisītu ievārījumu
*pie ledusskapja piestiprināmas lapiņas ar ikdienas 
uzmundrinājumiem vai kādu domu graudu nākamajām 365 
dienām

Draugam - 
*īpašais plānotājs, kurš papildināts ar jaukiem ierakstiem
*CD vai DVD ar labākajām dziesmām vai filmām tumšajiem 
ziemas vakariem
*ielūgums uz mežu ar distanču slēpēm un karsto dzērienu 
*pašadītas zeķes piepildītas ar saldumiem

Galvenais, lai dāvanas taisīšanā būtu pielikta paša roka un tā 
būtu no sirds.

Papildinājums Ziemassvētku playlistei:

Fun. - Sleigh Ride
Instrumenti - Have Yourself A Merry Little Christmas
She & Him - The Christmas Waltz
Cee-Lo - This Christmas
Coldplay - Christmas Lights
Mariah Carey -  All I Want For Christmas
Wham - Last Christmas
Dean Martin - Let it Snow
Andy Williams - It’s the Most Wonderful Time of the Year
Train - Shake Up Christmas
Michael Bublé - White Christmas
Sufjan Stevens - I’ll Be Home At Christmas
Elvis Presley - Blue Christmas

svētki
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Svētku laiks
  Tieši Advente ir laiks, kad mēs varam uzdot sev šos 
jautājumus un mazliet apstāties, lai paraudzītos apkārt 
un padomātu par tuvām un mīļām, patiesi svarīgām 
lietām, notikumiem un cilvēkiem, kas bieži vien tiek 
aizmirsts ikdienā, bet galvenais – ieklausīties sevī.

  Advente ir gaidīšanas laiks, kas šogad ilgst 1. - 23. 
decembrim. Kā lai iedomājas aukstās un apsnigušās 
svētdienas bez svecītes iedegšanas vainagā..
  Adventes vainags ir daļa no senām katoļu tradīcijām. 
Pēc senām tradīcijām vainaga sveces aukstajā un tumšajā 
laikā ir kā cerība uz siltu un gaišu pavasari.  Vainagu 
izgatavo no dažādiem zaļumiem, tādējādi iezīmējot 
nepārtrauktu dzīvi. Zaļumiem ir tradicionālā nozīme: 
lauri - uzvaru; priede un īve – nemirstību, ciedra - spēku 
un dziedināšanu. Vainags - aplis, kuram nav sākuma vai 
beigu, simbolizē mūžību. 
 Adventes laikam ir būtiskas, dziļi simoliskas vērtības – 
pirmkārt, tieši ar Pirmo adventi sakās kristīgās baznīcas 
jaunais gads. Ar adventi atzīmē laika posmu no ceturtās 
svētdienas pirms Ziemassvētkiem, un tas ir klusēšanas un 
pārdomu laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts - Kris-
tus piedzimšanas.
  Ziemassvētki tiek atzīmēti visā pasaulē, kas atbilstoši 
ticībai un kalendāram (Jūlija vai Gregora) tiek 
svinēti  25. decembrī vai 7. janvārī. Šie svētki  godina 
Jēzu, viņa dzimšanu, kas ir gaidīts notikums. 
Ziemassvētki ir tradīcijām un atmiņām bagāti svētki. 
Tieši sajā dienā nakts ir visgarākā. Pēc Ziemassvētkiem 
saulīte sāk atgriezties un lēnām, stiepjot dienas garākas, 
slīd uz vasaras pusi. (tas nozīmē, ka vasara 2013 tuvojas!) 

  Jaungada vēsture aizsākās vairāk nekā 2000 gadus 
pirms mūsu ēras, kad šie svētki tika svinēti marta vidū. 
Romas otrais karalis veica izmaiņas kalendārā, svētkus 
novirzot uz 1. janvāri. Tad parādījās Jūlija kalendārs, 
kas bija balstīts uz Saules un Mēness ceļu, vēlāk – Grego-
ra . Gregora kalendāru dažādās valstīs pakāpeniski 
sāka ieviest ar 1582. gadu. Vairums tautu izmanto šo 
kalendāru, tāpēc par Vecgada dienu uzskata 31. de-
cembri, bet Jaunais gads iestājas 1. janvārī.  Jorpojām 
dažas kultūras izmanto cita veidu kalendārus, kā 
rezultātā Jaungada sagaidīšana notiek arī citos datumos. 
Piemēram, ķīniešu Jaunais gads, ko sauc arī par Mēness 
Jauno gadu. Lai “panāktu” Saules ceļu, tiek pielikts viens 
papildus mēnesis katrā piektajā gadā, kas laika gaitā 
izlīdzinās. Tāpēc ķīniešu Jaunais gads katru gadu iekrīt 
citā datumā. 

  Pēc Greogora kalendāra Jauno gadu vispirms sāk svinēt 
Kiritimati (Ziemassvētku sala), kas ir centrālā Klusā 

Čūskas gads

Ja ticam Ķīniešu horoskopam, tad 2013.gads būs Melnās 
Ūdens Čūskas gads. Čūskas gads iestāsies 2013.gada 
10.februārī. Ķīniešu horoskopā čūska simbolizē gudrību, 
intuīciju, tieksmi izzināt pašai sevi.

Tāpēc 2013.gads vairāk veiksmīgs būs tiem, kuru darbība 
būs saistīta ar pētniecību, jaunu projektu ieviešanu, 
dažādiem eksperimentiem. Pārējo zīmju pārstāvjiem 
arī nenāktu par ļaunu paaugstināt savu profesionalitāti 
apmeklējiet dažādus kursus, seminārus, skolas.

Čūskai piemīt lieliska atmiņa, ass prāts un milzīga pacietība, 
tāpēc 2013.gadā apgūt jaunu informāciju būs samērā viegli. 
Uzcītīgākās no jums tiks atbilstoši atalgotas – var ras-
ties iespēja saņemt labāk atmaksātu darbu. Atcerieties, ka 
rīkoties 2013.gadā vajadzētu bez liekas steigas un lēmumus 
vajadzētu pieņemt pārdomāti.

Vai Tu dzirdi? Vai Tu redzi? Vai Tu jūti?...

Padomi Jaunā gada sagaidīšanai:

*uz galda pasniegt 12 dažādus ēdienus, 
*lai bagāti nākamie 12 mēneši
*liet izkausētas laimītes un zīlēt pēc tām
*novēlēt visiem tik daudz laba, cik vien 
var
*sarakstīt uz lapiņas vēlmes nākamajam 
gadam un atvērt  tās tikai pēc gada, 
var arī sadedzināt un pelnus izkaisīt 
zvaigznēs
*svinēt no sirds līdz pat rītam

Ticējumi un fakti par Ziemassvētkiem:

*Ziemassvētku rītā jāceļas agri, lai visu gadu varētu 
agri celties.(noderīgi guļavām un kavētājiem)
*Ziemassvētku vakarā jāskrien basām kājām trīs 
reizes apkārt mājai, lai nesāp zobi.
*Vajag ēst zirņus — tad būs daudz naudas.
*Katru gadu tiek nozāģētas 34-36 miljoni 
Ziemassvētku eglīšu.
*Priecīgus Ziemassvētkus var novēlēt šādi: Glae-
delig Jul –Dāniski, Vrolijike Kerst – Holandiski, 
Hyvvaa Joulua – šveiciski, Frohe Weihnachten 
– Vāciski, Kala Christouyenna – Grieķiski, Gledileg 
Jol – islandiski, Buon Natale – Itāliski, God Jul 
– Norvēģiski, Feliz Natal – Portugāliski, Iyi Noeller 
– turciski, Joyeux Noël – franciski.
*Ziemassvētku vecītim būtībā ir jāapmeklē aptu-
vei  43 miljoni mājokļu visā pasaulē 12 stundās, 
kas nozīmē, ka viņš paviesojas 983 mājokļos vienā 
sekundē.
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Gaišus un mīļus Ziemassvētkus! 

  Veiksmīgu Jauno 2013. gadu!

 Tiekamies nākamgad!


