
 

 

2019 
Ziemsvētku  pēdiņas 
 
Ziemsvētki nu ir prom, ir prom, 
Taču viss vēl savādi viz: 
Spožām pēdiņām pilns ir sniegs, 
Pēdiņām pilnas ir debesis. 
 
Kurp tiem vajadzēja tā skriet? 
nezinu, nezinu, nezinu vis... 
Zinu, ka Svētkus nepanāks tas, 
Kas pa šīm pēdiņām pēdas dzīs. 
 
Viņš tikai kupenā ievelsies, 
Aiz apkakles pēdiņas sabirs ka biezs; 
Viņš ķepurosies un drebēs, un smies, 
Bet Svētki pa to laiku tālāk skries. 
 
Un atkal neuzzinās neviens, 
Kurp pēdiņas ved –  
 kurp Ziemsvētki skrien... 

(Māra Cielēna) 

 

REDAKTORA SLEJA 

 

Garas dienas esam gājuši pretī 

Ziemassvētkiem: esam mācījušies dzies-

mas un dzejoļus, rakstījuši I semestra 

noslēguma kontroldarbus, esam ik rītu 

steigušies uz klasi skatīt, kādas dāvani-

ņas rūķīši ielikuši Ziemassvētku zeķēs.  

Lai arī ātri skrejošais laiks nu 

jau mūs izvedis cauri Ziemassvētku prie-

kiem, „Agentiņš” vēlreiz aicina atgiezties 

satraucošajā un līksmajā svētku gaidīša-

nas laikā. 

           Lai priecīgs, sekmīgs  un panāku-
miem bagāts mums visiem jaunais gads! 
 
 
 

MĒS LEPOJAMIES 

I semestra sasniegumi mācībās 

I semestra liecībās vērtējumi tikai 9 un 10 balles bija 40 

mūsu skolas 2. – 6. klašu skolēniem. 

I semestra sasniegumi sportā 

 2.vieta Rīgas pilsētas Olimpisko dienu stafetēs; 

 1.vieta Rīgas vispārējās izglītības iestāžu rudens krosa stafe-

tēs 4.-5.kl. un 2.vieta Rīgas skolu kopvērtējumā; 

 1.vieta zēniem 4.-5.kl. grupā Kurzemes rajona fināl-

sacensībās basketbolā;  

 2.vieta zēniem 4.-5.kl. grupā Rīgas pilsētas  finālsacensībās 

basketbolā – piedalīsies Latvijas skolēnu 72. spartakiādes 

finalsacensībās; 

 1.vieta meitenēm 4.-5.kl. grupā Kurzemes rajona fināl-

sacensībās basketbolā;  

 1.vieta meitenēm 4.-5.kl. grupā Rīgas pilsētas  finālsacensībās 

basketbolā - piedalīsies Latvijas skolēnu 72.spartakiādes 

finalsacensībās; 

 2.vieta zēniem 6.-7.kl. grupā Kurzemes rajona fināl-

sacensībās basketbolā; 

 1.vieta Kurzemes rajona starpskolu sacensības stafetēs 

„Drošie un veiklie” ;  



 

 

 
 

VĀCU EGLĪTES SKOLĀ 

Ziemassvētku gaidīšanas svētki  

18.decembrī  skolā notika vācu valodā. 

Advent, Advent  
   
Ein Lichtlein brennt 
Erst eins, dann zwei,  
dann drei, dann vier 
Dann steht das Christkind  
vor der Tür  

1. un 2. klašu rūķus apciemoja Sniegbaltīte. Bija iera-

dies arī Ziemassvētku vecītis. 

5. un 6. klašu skolēni savas vācu valodas prasmes ap-

liecināja viktorīnās. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Frohe Weihnachten!  

Am 18. 12.2018. waren die Weihnachtsfeier nach den deutschen 

Traditionen an unserer Schule oder besser gesagt - “Vācu eglītes”.  

Die  Kleinsten (1.und 2 Klassen) hatten eine ganze Deutschstunde 

mit einer Schneeflocke zusammen,  die zur Gast gekommen ist 

(eine Lehrerin  der deutschen Sprache war so gekleidet). Die Kin-

der haben tolle deutsche Weihnachtslieder gesungen, Gedichte 

und kleine Weihnachtsreihme vorgetragen und die ganze At-

mosphäre war sehr festlich. 

Die Klassen 3. und 4. hatten auch eine Vorstellung mit Singen  und 

sogar mit dem Weihnachtsmann J  Dabei haben sie die schönsten 

Lieder zur Weihnachtsthematik gesungen wie, zum Beispiel,  “O 

Tannenbaum, o Tannenbaum” – kennen wir auch aus der lettis-

chen  Version – “Ak, eglīte”. 

Die Schüler der Klassen 5. und 6. hatten einen Weihnachtsquiz/ 

Stationen lernen  – Aufgaben und tolle Übungen zum Spaß und 

Spiel in der Winterzeit J  

 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

 Wie treu sind deine Blätter! 

                       O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

                       Du kannst mir sehr gefallen! 

                       Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

                       Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

                       O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

                       Du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit! 



 

 

 

 Kādas ir pirmās 12 naktis pēc Ziemassvētkiem, 
tādi ir nākamie 12 mēneši. 

 Ja Ziemassvētkos koku zarus klāj sarma, būs agrs 
pavasaris. 

 Sniegputenis Ziemassvētkos nākamajā gadā sola 
daudz medus. 

 Ja Ziemassvētki iekrīt svētdienā, gaidāma ražīga 
vasara. 

 Lai būtu daudz naudas, Ziemassvētkos ir jāēd 
daudz zirņu. 

 Lai piesaistītu gaismu un siltumu, jādedzina sve-

 

Ziemassvētku koncerts 

Mārtiņa baznīcā 

20. decembrī devāmies uz 

Mārtiņa baznīcu, kur Ziemas-

svētkus ieskandināja mūsu 

skolas dziedātāji:  

1. – 3. klašu koris un zēnu koris 

skolotājas Maijas Rozenbergas 

vadībā un 5. – 6. klašu koris un 

5. – 6. klašu ansamblis skolotā-

jas Kristiānas Skābardes vadī-

bā. 

Dzejoļus runāja Matilde Bern-

šteina, Nils Matisovs, Marta 

Dauškāne un Erlens Toms Ru-

kers. 

Klavieres spēlēja Elīza Beāte 

Anduža 

Ar svētku uzrunām mūs sveica 

mācītājs un skolas direktore. 



 

 

Kā tirdziņu vērtēja pārdevēji? 
 
 Es pārdevu ēdamo – šokolādes bumbiņas uz 

kātiņa, nosaucu tās „Tev ļoti garšos” un banā-
nus, iemērktus šokolādē, tos nosaucu – „ Pa-
slēptie banāni.”  

 No sākuma neviens nepirka, tāpēc man bija 
bēdīgi, bet pēc kāda laika sāka pirkt, un mans 
garastāvoklis uzlabojās. 

 Man patika gatavoties tirdziņam – taisīt gar-
dumus kopā ar māmiņu. Bija jautri! Es nopel-
nīju daudz naudas, to es iztērēšu māmiņai 
Ziemassvētku dāvanā. 

 Man ļoti patika šis pasākums. (Anabella, 5.b) 
 
 Es biju sataisījusi žagariņus. iepriekšējā vaka-

rā es kopā ar mammu un tēti iepakojām tos 
mazos maisiņos un apsējām ar sarkanām vai 
zaļām lentēm. Tirdziņa dienā apsēju Ziemas-
svētku priekšautiņu, uzklāju uz galda galdau-
tiņu un izliku iepakotos žagariņus.  

 Pircēji bija priecīgi un laipni. Man ļoti patika 
pārdot savu uztaisīto ēdienu. Esmu laimīga 
par veikto darbu. (Megija, 5.a)  

 
 Mēs ar mammu kopā bijām uztaisījušas 

mazas kaķu lellītes un rokassprādzītes. Kaķī-
šus mēs uzšuvām no dažādiem skaistiem au-
dumiem. Manas lellītes ātri izpirka un rokas-
sprādzes tāpat. 

 Man ļoti patika tirgoties. žēl, ka tik ātri visu 
izpirka, bet prieks, ka nopelnīju daudz nau-
das. 

 Mans padoms citiem ir tāds – lai nopelnītu 
daudz naudas, jābūt rūpīgam darbam, bet, lai 
būtu rūpīgs darbs, visu jāsāk gatavot laicīgi. 
(Beāte, 5.b) 

 
 Man veicās labi. Es pārdevu visas savas gardās 

vafeles. Mana veiksmes atslēga bija labi pie-
dāvājumi. To izmantoja daudzi mani pircēji. 

 Man tirdziņš patika tāpēc, ka bija iespēja pa-
rādīt, ko tu proti uztaisīt un kā veiksmīgi pār-
dot. (Kristaps, 5.a) 

 

Ziemassvētku tirdziņš 

skolā 

30. novembrī, pēdējā rudens 
dienā, notika aizkustinošs noti-
kums - skolas Ziemassvētku  
tirdziņš. Jau no agra rīta rosījās 
piekto un sesto klašu pārdevēji, 
kārtojot savas preces: gardu-
mus, dzērienus, interesantas 
rotas lietas, jaukas mantiņas. 
Drīz vien sāka nākt mazo klašu 
bērni un pirka, ko dāvināt vecā-
kiem vai arī ko pašiem gardi 
notiesāt. 



 

 

 Es pārdevu 3 veidu mafinus: banānu mafinus, 
dubultās šokolādes mafinus un sāļos siera 
mafinus. 

 Man veicās labi. Pārdevu visus. 
 Man patika tas, ka mani klasesbiedri izteica 

komplimentus. Piemēram,  „ ļoti garšīgi!”  vai 
arī -  „ļoti glīti noformēts!” 

 Mani secinājumi: ja mafini ir garšīgi un lēti, 
tos izpirks ātri. Nākamgad man vajadzēs vēl 
glītāk noformēt, lai tos izpirktu ātrāk. 
(Emīlija, 5.b) 

 
 Es pārdevu ķiplokmaizītes. „ Laikam jau pie 

tevis neko nepirka,” jūs teiksiet. Nu - es arī tā 
domāju tirdziņa sākumā. Bet pēc tam! 

 Viens puisītis pienāca un nopirka vienu tūtu, 
pēc tam vēl viens un vēl viens utt. 

  Man bija liela kaste ar ķiplokmaizītēm, bet 
pēc stundas mana lielā kaste, kurā varētu ie-
tilpt 12 l, bija tukša!(Bet mans maks vairs ne 
tik tukšs). 

 Mani ieteikumi: nekad nepadodies (pat ja pie 
tevis neko nepērk)! Esi skaļš! Saki „puisīt” vai 
„meitenīt” un mēģini ieinteresēt pircēju ar 
savu preci! Nepadodies! (Emīls, 5.b) 

 
 Es pārdevu ananāsu salātus, citronūdeni un 

aproces. 
 No sākuma es nerunāju ar pircējiem, bet tad 

sāku savu preci reklamēt, un sāka pirkt. 
 Man patika tirgot, jo tad es iemācos ātrāk rē-

ķināt naudu. (Jānis, 5.b) 
 Es pārdevu dzērienu „ Mohito” un vafeles ar 

iebiezināto pienu. 
 Man nepatika tas, ka bija jāsteidzas, jo dzērie-

nu bija grūti uztaisīt un bija jau sastājusies 
maza rinda, kas gaida. Patika tas, ka bija inte-
resanti. 

 Mans secinājums: ir grūti jāstrādā, lai kaut ko 
nopelnītu, bet tas ir interesanti un aizraujoši, 
tāpēc es gaidīšu nākamo tirdziņu, kas būs ti-
kai 6. klasē. (Erlens, 5.b) 

 



 

 

 

Dzīves izaicinājumi agrāk un tagad 
Intervija ar mammu 

 
Vai jūsu laikā būt jaunam bija viegli vai grūti? 

 Manuprāt, laikā, kad es mācījos, jaunieši dzīvi uztvēra vienkār-
šāk. Sabiedrībā nevaldīja tik lieli šabloni un stereotipi, un vecāku vienī-
gās gaidas bija, lai bērns labi mācītos un nesaņemtu piezīmes. Savukārt 
šobrīd informācijas daudzums un tās iegūšanas kanāli ir tik pretrunīgi, 
ka jaunietim ir grūti tajā atrast savu viedokli, tādējādi bieži viņu ietekmē 
kā draugu un paziņu, tā skolotāju un vecāku izteiktās domas. 
 

Kāda jums pusaudžu gados bija vissmagākā problēma? 
Šajā jautājumā, manuprāt, nekas nav mainījies. Es to, pirmkārt, 

nesauktu par problēmu, drīzāk par izaicinājumu. Pusaudžu vecumā dro-
ši vien visos laikos visgrūtāk ir atrast kontaktu ar saviem vienaudžiem. 
Šādā vecumā vienmēr ir cīņa par ietekmi starp klasesbiedriem un savas 
vietas atrašanu šajā pasaulē. Kā otru nozīmīgāko izaicinājumu es no-
sauktu spēju uzticēties un būt atklātam ar saviem vecākiem, jo, kā zi-
nāms, šajā vecumā jauniešu pasaules uztvere ir būtiski ierobežota viņu 
pieredzē jeb prāta briedumā. 

 
Ar kādu problēmu jūs kā pusaudži saskārāties, bet kuru 

man tagad nav? 
Būtiskākās atšķirības ir informācijas iegūšanas veidā. Mēs gā-

jām uz bibliotēku, lai sameklētu nepieciešamo informāciju, bet jūs 
šobrīd varat atrast informāciju internetā jebkurā laikā, jebkurā vietā. 
Tāpat mācību grāmatas bija ļoti akadēmiskas, neinteresantas. Par vizua-
lizācijas līdzekļiem pat nav ko runāt. Stundu saturs un pasniegšanas 
veids mūsdienās jaunietim ir daudz interesantāks. 

 
Kā dzīve izaicinās jauniešus pēc 10 gadiem? 
Iespējams, tas varētu būt kas tāds, kas pašlaik vēl nepastāv. 

Iespējams, ka cilvēki aizmirsīs, kā ir rakstīt ar roku. Iespējams, ka pat 
nevajadzēs iet uz skolu, jo varēs pieslēgties tiešsaistē no mājām. Pastāv 
daudz variantu. 

 
Kādas ir tās iespējas, kas jums bija manā vecumā, bet kuru 

man nav? 
Tā kā es mācījos Padomju Latvijas laikā, tad mums bija militā-

rā mācība. Šobrīd izdzīvošanas un pirmās palīdzības kursus var apgūt 
dažādās sabiedriskās organizācijās, piemēram, skautos un gaidās, bet ne 
skolā. 

Kādas ir tās iespējas, kas man ir, bet jums toreiz nebija? 
Tolaik nebija tik daudz apmaiņas braucienu starp skolām, kas 

atrodas ārpus Latvijas. Ārpusskolas nodarbību un skolas interešu izglītī-
bas pulciņu piedāvājums ir plašāks. Mācību saturs ir daudz piemērotāks 
izmantošanai reālajā dzīvē. 

Tomēr gribu teikt vienu: lai kuros gados jaunietis mācītos, vis-
svarīgāk ir būt pašmotivētam, zinātkāram un nemitīgi alkstošam pēc 
jaunām prasmēm, jo tikai tādas īpašības izveidos viņu par veiksmīgu, 
laimīgu pieaugušo. 

 
Paldies par sarunu! 

    Terēze Bogdane, 6.a 

 


