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Citādie svētki

VALSTS  SVĒTK I  MĀJĀS
APTAUJA
P IPARKŪKU  RECEPTE
KRUSTVĀRDU  MĪKLAS
ATB I LDES
JAUNĀ  KRUSTVĀRDU
MĪKLA

Šajā numurā lasiet:

„Jau pirmais mācību gada posms ir
noslēdzies. Daļēji klātienē, daļēji attālināti,
tomēr esam to paveikuši, un
tagad mums priekšā ir tik ļoti gaidītās un
pelnītās ziemas brīvdienas. Noteikti
katrs esam apguvuši daudz ko jaunu –
organizēt savu darbu savādāk, piedalīties
tiešsaistes stundās un censties nedrūzmēties
sabiedriskās vietās.
Esam aizvadījuši valsts svētkus,
kuri gan šogad tika pavadīti bez salūta un
koncertiem, tomēr, es ceru, ka katrs
pats svētku sajūtu sev sagādāja, klausoties
koncertu televīzijā, skatoties
latviešu filmas, pavadot laiku ar savu ģimeni,
uzklājot galdu, pastaigājoties,
vai vienkārši labi pavadot brīvdienu. 
Lai gan šis ir gada tumšais un
aukstais laiks, es aicinu visus doties pastaigās
un izkustēties ārpus mājas, jo
šogad laikapstākļi mūs lutina. Tas noteikti ir
nepieciešams, lai pēc pavadītas
darba dienas mājās un pie datora, mēs
ieelpotu svaigu gaisu un uzturētu sevi
formā...

Lai arī Ziemassvētki
šogad nebūs īpaši

jautri, tomēr eglīte
mums skolā ir!



...Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu
pilsēta ir skaisti izrotāta par godu Ziemassvētkiem, tāpēc
ir vērts to
apskatīt. Tāpat iesaku aizbraukt uz Liepāju, kur es katru
reizi staigājot,
nevaru vien beigt priecāties par to, cik tā ir pasakaina
šajā gada laikā.
Šogad svētkus svinēsim tikai
ģimenes lokā un būsim uzmanīgi, centīsimies bez
vajadzības sabiedriskās vietās
nepulcēties un vienmēr uzlikt masku. Tomēr nav ko
bēdāties, tieši Ziemassvētkus
ir jāpavada ar saviem pašiem, pašiem tuvākajiem, tāpēc
uzklājiet sev svētku
galdu mājās.
Noteikti noskatieties mūsu skolas
Ziemassvētku koncertu, kas atrodams e-klasē.”
Skaistus, sirsnīgus un priecīgus
šos citādos Ziemassvētkus vēlot, 
skolas avīzes redaktore Evelīna
Jansone

„Cepot piparkūkas un
gatavojot rasolu, ar vienu

aci
paskaties veco, labo filmu
„Viens pats mājās”. Filmai
šogad jubileja – 30 gadu!

Un Kevinam jau 38!” Ilona
Toropova

4.a gatavojot savu
priekšnesumu

Ziemassvētku koncertam



Valsts svētki mājās
‘’Esmu priecīga, ka šogad nebija nekādu

salūtu un parāžu.
Man Latvijas svētki ir sirdī, un tai nav
vajadzīgi sprādzieni un maršēšana. Es
atcerējos savu vectēvu, kurš piedalījās

Brīvības cīņās un vēlāk gāja bojā
Sibīrijā. Svētku sajūtu man deva arī
dažādi TV raidījumi. Trešo reizi

noskatījos filmu „Dvēseļu putenis”.’’ Ilona
Toropova

„Šogad valsts svētki kaut kā
paslidēja garām, pietrūka
svētku koncerta skolā un

lāpu gājieni. Vienmēr valsts
svētkos patika tautas

kopības sajūta, šogad to tik
labi nevarēja izjust. Bet

prieks par dažādiem
veidiem, kā valstī atzīmēja
svētkus arī bez pulcēšanās.

Redzēju dažas gaismas
instalācijas, un skatījos

latviešu filmas televīzijā.”
Katrīna 12.klase

„Šogad valsts svētkus svinēju ģimenes lokā.
Kopīgi

vakariņojām un baudījām svētkiem par
godu pagatavotu panna cotta desertu.
Televīzijā visas dienas garumā rādīja

latviešu
filmas. Ja iepriekš devāmies baudīt svētku

salūtu, tad šogad tas bija tāpat kā
kūka bez svecītēm. Šis laiks izmainījalielāko

daļu no pasākumiem, bet tam ir
jāprot pielāgoties un jārod risinājums.”

Anna Geste 9.k

„Tā kā šogad nebija nekādu
pasākumu, 18.novembrī ar ģimeni
devāmies uz J.Čakstes laukumu,
kur kopā ar vecākiem un citiem

liepājniekiem
baudījām sagatavotās fotogrāfijas,
kuras rādīja uz liela ekrāna, kā arī

pētījām
uz mājas sienām unikāli

izgaismotu Liepāju.”



„Es uzskatu, ka svētku sajūtu radām mēs paši. Vienam
18.novembris ir vienkārši brīvdiena, citam – Latvijas
dzimšanas diena. Man ir
bijis dažādi. Ir bijis, ka tā man ir brīva diena, ko izmantoju
līdz tam
neizdarītajiem darbiem – laboju skolēnu darbus. Ir bijusi
svinēšana ar svētku
maltīti. Šogad es mājās biju viena. Covid-19 laikā visi svētki
iegūst citu
nozīmi. Vairāk ir laika pārdomāt, ko šie svētki nozīmē man.

Un man patīk, ka
svētki ir mierīgi, ka vari pasēdēt un paklausīties svētku
koncertu televīzijā.
Svētku vakarā izgāju paskatīties Grobiņas izgaismoto
pilskalnu un atcerējos
Latvijas vēsturi gaismas spēlēs.” Skolotāja Kristīne Strīķe

„Manā ģimenē šos svētkus mēs vienmēr
pavadām savā starpā,

tāpēc īstas izmaiņas es nemanīju.
Protams, nedaudz bēdīgi, ka šogad

neredzējām
salūtu, taču svētku noskaņu es jutu ļoti.

Uzklājām svētku galdu, ar siera kūku,
kura tika atbilstoši izrotāta, kā arī

sarkanbaltsarkaniem makarūniem.
Vakariņu

fonā pa televizoru gāja svētku koncerts un
filmas. Devāmies arī pastaigā pa

Grobiņu, tāpēc uzskatu, ka valsts svētkus
nosvinēju tikpat sirsnīgi, cik katru

gadu. ” Evelīna 10.klase



Valsts svētki 2020 – skolēnu
acīm.

            Novembra beigās skolas
avīze

aicināja skolēnus piedalīties
aptaujā par to, kā katrs šogad

svinēja valsts
svētkus un kas bija citādāk nekā

ierasts. Paldies par atsaucību!
Aptaujā

piedalījās 95 skolēni. Apkopojot
atbildes tika izveidots neliels

kopsavilkusm,
kas aptuveni attēlo svētkus

šogad.

Prieks, ka ikviens, kurš piedalījās
aptaujā zina, kāpēc tiek

pieminēts 11. Un 18. Novembris,
tāpat arī gandrīz visi

skolēni atzīmē šos svētkus.
Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka

šogad svētku
svinēšana atšķīrās no tā, kā tas

noticis citus gadus, nenotika
uguņošana un

lāpu gājieni, nevarēja satikt
radiniekus un draugus, kā

ierasts. Daļa aptaujāto
norādīja, ka šogad nebija svētku

sajūtas. 

Aptauja



Šogad valsts un novadi piedāvāja
dažādas pasākumus, piemēram, gaisamas instalācijas, aicinājums iedegt

svecītes
logos, latviešu filmas televīzijā svētku laikā, skolas konkurss „55

jautājumi
par Latviju, un vairāk kā 80 % skolēnu iedalījās, kādā no šīm aktivitātēm

svētku laikā
            56% skolēnu

atzīmēja, ka svētku laikā jūtas patriotiskāki nekā parasti, un aptaujas
beigās

uz lūgumu dalīties ar vienu lietu, notikumu vai personu Latvijā, ar ko
lepoties, tika saņemtas dažādas atbildes. Skolēni lepojas ar karavīriem,

kuri
cīnījās par Latvijas neatkarību, ar tautu, ar dabu, ar ģimeni, ar kultūru, ar
panākumiem zinātnē, ar latviešu sportistiem (īpaši Mairi Briedi, shout-

out viņam) un mūziķiem(Renāru
Kauperu, Raimondu Paulu un Lauri Reiniku). 

Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā un turpināsim
lepoties un pilnveidot mūsu valsti – Latviju!

Katrīna Anna Ozoliņa



Piparkūku mīkla

Kas ir Ziemassvētki bez piparkūku smaržas, kas piepilda visu
māju? Ja vēl neesi paspējis izcept šos gardos cepumus, tad noteikti to izdari!

Šeit  būs piparkūku mīklas recepte! Ņem talkā
savu ģimeni un pavadiet vakaru skatoties Ziemassvētku filmas un rullējot mīklu.

*Recepte ņemta no portāla piegalda.lv, taču tā ir izmēģināta
un praksē pārbaudīta ;).

Sastāvdaļas:
200 g cukura
40 g medus

150 g sviesta istabas
temperatūrā

80 g iesala ekstrakta
1 tējkarote malta ingvera
1 tējkarote malta kanēļa

¼ tējkarotes melno piparu
8 krustnagliņas

5 smaržīgie pipari
½ tējkarotes muskatrieksta

½ tējkarotes koriandra
½ tējkarotes kardamona

2 olas
2 ēdamkarotes skābā

krējuma
1 tējkarote sāls

1,5 tējkarotes cepamā
pulvera

1 tējkarote cepamās sodas
600 g Hercoga klasisko miltu

1 ola glazēšanai



Pagatavošana:

1.Katliņā ieber cukur un uz lēnas uguns izkausē un apbrūnina.

Nepārtraukti maisot, neļauj tam piedegt! Kad tas brūns, pievieno medu,

sviestu un iesala ekstraktu. Ar karoti kuļ, līdz viss izkusis un masa

viendabīga.

2.Noņem no uguns, un siltā masā pievieno sasmalcinātās garšvielas, lai

tā kļūst aromātiskāka. Pievieno olas, krējumu un kārtīgi izmaisa, lai

nepaliek kunkuļi.

3.Tikmēr otrā bļodā jauc miltus, cepamo pulveri, cepamo sodu un sāli.

Nedaudz miltu masu iemaisa aromātiskajā garšvielu masā. Kad tas

izdarīts, masu iejauc pārējos miltos, un visu mīca uz galda virsmas vismaz

10 minūtes, līdz mīkla viendabīga un nedaudz spīdīga. Ietin pārtikas

plēvē un liek ledusskapī atdzesēties.

4.Mīklu izrullē ļoti plāni. Lai mīklai nebūtu jākaisa papildu milti un

nepadarītu piparkūkas sausākas, mīklu liek starp pārtikas plēvi tās

apakšpusē un augšpusē un rullē plāni. Noņem augšējo pārtikas plēvi un

izspiež vēlamās formiņas.

5.Piparkūkas liek uz pannas un cep līdz 160 °C temperatūrai sakarsētā

cepeškrāsnī 8–12 minūtes. Lai tās būtu spīdīgas, trauciņā viegli sakuļ olu,

ar otiņu pārziež pāri piparkūkām. Ja dod priekšroku matētām

piparkūkām, bez šī var arī iztikt.

Krustvārdu mīklas 
Vai atceries krustvārdu mīklu par skolotājiem no iepriekšējās

avīzes? Tūlīt Tu ieraudzīsi ilgi gaidītās atbildes un arī jauno
krustvārdu mīklu ;) (Atgādinam, ka atbildes vietā jāraksta

skolotāja uzvārds. Ja tādi ir divi, tad jāraksta pirmais). Veiksmi!



Atbildes

Horizontāli

1.     Skolotāja, kurai

ļoti patīk spēlēt biljardu. - Inga Kažimira-Brūdere

5.     Lai gan skolotājāi

no dzīvniekiem ir alerģija, tomēr vienreiz dzīvē suns ir bijis. Šķirne-

taksis. - Inese Antāne

7.     Skolotāja, kura

jaunība nodarbojās ar ziemas sporta veidu - biatlonu. - Santa Karule

8.     Skolotāja, kas ir

peldējusies Klusajā okeānā. - Aija Brūna

9.     Kā sauc vietu, kur

dzīvo skolotāja Inta Ekte, kas atrodas Rucavas novadā, un kurā

atrodas populāra

4km gara dabas taka? - Dunika

10.   Skolotāja, kas gadu

ir dzīvojusi Kalifornijā un 2. klasē bijusi garākā savā klasē. - Indra

Kalniņa 

Vertikāli

2.     Skolotāja, kas divus

gadus mūzikas skolā apguva čella spēli. - Linda Astrauska

3.     Skolotāja, kurai

ļoti patīk veidot savās lauku mājās daiļdārzu, kur viņa iegulda visu

savu varēšanu,

finanses un laiku. - Anita Elere

4.     Kas ir skolotājas

Lienes Ansones hobijs? - Fotogrāfēšana

6.     Kurā Eiropas valstī

skolotājs Valters Freijs pavadīja astoņus mēnešus, spēlējot hokeju,

pirms sāka

mācīties Liepājas Universitātē?  - Francija



Jaunā krustvārdu mīkla

Horizontāli
3.     Skolotāja,

kura 2. klasē saņēma piezīmi no klases audzinātājas
Teiksmas Burģes par

saulespuķu sēklu ēšanu stundas laikā.
4.     Skolotāja,

kura 12 gadus ir nodarbojusies ar sporta dejām,
skolas laikā vēlējusies kļūt

par slavenu pianisti.
6.     Skolotāja,

kurai patīk debatēt un ir debašu tiesnese.
9.     Skolotāja,

kuras pirmā profesija bija pavārs, prot vadīt
kombainu, 9. klasē pirmajā

semestrī bija nesekmīga veselos 10 mācību
priekšmetos.

10.   Skolotājs,
kurš skolas gados nodarbojies gan ar motokrosu,

gan muzicēšanu, gan ložu
šaušanu, gan arī fotografēšanu.



Vertikāli
1. Skolotāja, kuru var "uzpirkt" ar svaigiem eklēriem, bijusi

klases audzinātāja klasei, kurā gandrīz visi skolēni spēlē šahu
(taču pati to nespēlē).

2. Skolotāja, kura ir lidojusi ar deltaplānu un piedalījusies
1989.gada 23. augusta akcijā "Baltijas ceļš".

3. Skolotāja, kuras hobijs ir dažāda izmēra sedziņu
tamborēšana.

5. Skolotājs, kas strādājis gan augstskolā, gan vidusskolā, gan
pamatskolā, gan bērnudārzā. Skolas laikā bijis Liepājas

universitātes Studentu padomes priekšsēdētājs.
7. Skolotāja, kuras mīļākie vaļasprieki ir zemeņu audzēšana un

sēņošana.
8. Skolotāja, kura katru gadu pēc skolēnu rudens brīvdienām
uzsāk zeķu adīšanas maratonu, lai Ziemassvētkos tās liktu

dāvanu maisā.

Priecīgus
Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno

gadu!


