
◊	 Mēs	pavadījām	laiku	Ziemassvētku	ballē;

◊	 Skolēni	un	skolotāji	pavadīs	šos	svētkus;

◊	 Mūsu	skolas	absolventiem	iet	dzīvē;

◊	 Izrotāt	savu	māju	vai	klasi	svētkiem.

Ziemassvēti ir maģisks laiks, kad brīnumi notiek, kad elpa aizraujas skatoties, cik skaisti sniegpārsliņas snieg.

Šī brīnumainā laika dēļ, avīze ” Videnīte” ir sagatavojusi saviem lasītājiem īpašo Ziemassvētku speciālizlaidumu, kurā varēsiet 

iepazīties ar to kā....

Gada gaidītākais notikums - Ziemassvētku balle

Tuvojoties	 gada	 īpašākajiem	 svētkiem,	

Ziemassvētkiem,	 skolēnu	 padome,	 kā	 jau	 katru	 gadu,	

cenšas	 šo	 gaidīšanas	 laiku	 padarīt	 vēl	 īpašāku.	 Jau	 kopš	

septembra,	skolas	aktīvākie	skolēni	cītīgi	darbojās,	lai	mēs	

visi	 varētu	 gada	 noslēgumu	pavadīt	 svētku	 noskaņās.	 9.	

decembrī	 beidzot	 arī	 atzīmējām	 gaidāmos	 svētkus,	 klāt	

bija	Ziemassvētku	balle.	Šogad	pirmo	reizi	balle	norisinājās	

Olimpiskā	centra	Tango	zālē,	kas	bija	diezgan	neierasti,	jo	

iepriekš	balli	atzīmējām	Fontaina	Royal	zālē.	Tomēr,	neņemot	

vērā	 izmaiņas,	 gan	

skolēni,	gan	skolotāji	

bija	 lielā	 sajūsmā	

par	 izdevušos	vaka-

ru.	 Neatņemama	

balles	 sastāvdaļa,	

ko	 gaida	 ikviens,	 ir	

balles	 karaļa	un	 ka-

ralienes	 ievēlēšana.	

No	 abām	 12.	

klasēm	 tika	 izvirzīti	

8	 kandidāti,	 taču	

šoreiz	 par	 balles	

karalieni	 un	 kara-

li	 kļuva	 12.b	 klases	

skolēni	-	Sanija	Ņekrasova	un	Helvijs	Bernāts.	Lai	uzzinātu,	

ko	domā	skolēni	par	Ziemassvētku	balli,	aptaujāju	dažus	

vidusskolēnus.

Priecīgus	svētkus	Jums	vēl	korespondente	Margarita	Jevtejeva

Korespondente	
Diāna	Urbāne
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Aleksandrs Doters, 11a

Man	 viss	 patika.	 Vienīgais	mīnuss,	 ko	 saskatīju-	 kad	 visi	

dancoja	kopā,	varēja	ieslēgt	labāku	mūziku.	(Dzīvā	mūzika	

bija	ideāla!)	Es	gribētu,	lai	nākamajā	gadā	būtu	vairāk	inte-

resantu	konkursu.	

Jana Fiļipova, 10a

Man	ļoti	patika	un	biju	ar	visu	apmierināta.	Manuprāt,	ba-

llei	vajadzētu	iet	ilgāku	laiku,	jo	jautrība	sākas	tikai	pašās	

beigās	un	bija	žēl,	ka	viss	tik	ātri	beidzas.

Toms Rolis, 12b

Balle	bija	izcila.	Tik	daudz	pozitīvu	emociju	sen	nebiju	izju-

tis.	 Laba	 atmosfēra,	 forši	 draugi.	 Muzikanti	 arī	 padarīja	

labu	darbu.	Balles	ilgums	-	nākamreiz	noteikti	ballei	jābūt	

ilgākai.

Sindija Grinberga, 12b

Patika	 daudz	 labāk	 nekā	 iepriekšējo	 gadu	 mūsu	 sko-

las	 balles!	 Muzikanti	 bija	 super	 un	 noīrētā	 vieta	 arī!	

Malači	 meitenes,	 kuras	 bija	 padomājušas	 par	 zāles	

rotājumiem.	 Domāju,	 vajadzētu	 vairāk	 piedomāt	 par	

fotogrāfu	un	fotogrāfēšanās	stūrīti.	Būtu	gribējies	kaut	

ko	 interesantāku.	 Mans	 ieteikums-nākamreiz	 saukt	

palīgā	vairāk	cilvēku	balles	organizēšanā,	jo	vienmēr	no-

der	kāda	izpalīdzīga	roka	un	oriģināls	padoms!

Ieva Liekmane, 12a

Patika	mūzika,	 atmosfēra,	 vieta	 arī,	manuprāt,	 bija	 laba.	

Man	 likās,	 ka	 varbūt	 apgaismojums	bija	 par	 daudz.	 Bija	

sajūta,	zālē	vienkārši	ir	atstāta	gaisma.	Bet	tas	laikam	arī	

vienīgais.	 Es	 domāju,	 ka	 vidusskolas	 ballei	 viss	 bija	 ļoti	

labi	 noorganizēts.	 Lielais	 paldies	 skolēnu	 padomei	 par	

ieguldīto	darbu!	Super!

Videnīte
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Gada gaišākie svētki
Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki izrunājas mazliet vairāk kā parasti, samīļo mazliet vairāk kā parasti un pārdzīvo viens par 

otru mazliet vairāk kā parasti. Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Šie svētki ir mīlestības un sirsnības pilni: egles, dāvanas, mīlestība, 
vakariņu galds. Šīs lietas ir pašas svarīgākās, Ziemassvētku brīnumu gaidot. Daudz cilvēku uzskata, ka Ziemassvētkus visi svin 

vienādi, taču, lai to noskaidrotu, mēs, korespondentes, intervējām mūsu skolas skolēnus un skolotājus.

Jautājumi:

1.	  Kādas asociācijas Jums izraisa vārds „ Ziemassvētki”?

2.	  Kā Jūs gatavojaties Ziemassvētkiem?

3.	  Vai ir jūtama Ziemassvētku sajūta skolā un pilsētā?

4.	  Kā parasti svinat Ziemassvētkus, kādas ir jūsu ģimenes 

tradīcijas?

5.	  Vai Jums ir ieplānots apmeklēt kādu ar Ziemassvētkiem 

saistītu pasākumu?

Gita Zommere, pamatskolas skolēnu vācu valodas 

skolotāja

1.	Balti,	jo	balts	sniegs	laukos,	tikko	ceptu	piparkūku	smarža	

mājās	un	visapkārt	daudz	mazu	gaismiņu,	arī	labdarība.	

2.	 Jau	 decembra	 sākumā,	 Adventes	 laiku	 gaidot,	 sākam	

ar	mājokļa	dekorēšanu.	Tās	ir	dažādas	gaismiņas	–	sveces,	

svečturi,	bumbiņas	un	noteikti	lielā	zvaigzne	logā.	

Studiju	 laikā,	dzīvojot	Vācijā,	 iemācījos,	ka	Ziemassvētkos	

cep	ne	tikai	piparkūkas,	bet	arī	cita	veida	cepumiņus	(Plaet-

chen).	Un	to	sāk	darīt	jau	decembra	sākumā.	Tā	mājās	mēs	

„ielaižam”	burvīgas	smaržas.

3.	 Jā.	 Skolā	 es	 katru	 dienu	 lūkojos	 savu	 klases	 jauniešu	

gatavotajās	sniegpārsliņas,	kas	izbirušas	pa	visu	klases	telpu.	

Arī	eglīte	rotājas	mūsu	klasē.	

Skolā	 par	 Ziemassvētku	 tuvošanos	 mums	 vēsta	 deko-

ri	 skolas	 gaiteņos	 un	 sākumskolas	 skolēnu	 „sastrādātie”	

brīnumjaukie	rotājumi,	kas	grezno	gaiteņu	vientuļās	sienas.	

Prieks	skatīties	un	baudīt!

4.	Laukos,	ģimenes	mājā	„Pabērzos”,	pie	vecākiem.	Tur	tad	

mēs	arī	cepam,	šmorējam,	griežam	un	maisām,	tērzējam	un	

smejam.	Puiši	dodas	uz	mežu	pēc	eglītes.	Paši	jaunākie	tad	

atnesto	skaistuli	pušķo.

Kad	 svētku	 galds	 klāts	 un	 svētku	drānas	uzvilktas,	 sākas	

mūsu	 Ziemassvētku	 vakarēšana.	Mūsu	 ir	 daudz	 un	 vakars	

ieilgst	dziedot,	runājot,	mielojoties	ar	sagādātajiem	našķiem.

5.	Parasti	dodamies	uz	kora	 „Laiks”	Ziemassvētku	 laikam	

veltītu	koncertu.	Šogad	dosimies	uz	Liepājas	teātri.	Baudīsim	

teātra	aktieru	sniegumu.	

Kristīne Pūpoliņa, 11.a klases skolniece

1.	 Ziemassvētki	 man	 visvairāk	 asociējas	 ar	 ģimeni,	

mīlestību	un	laiku,	kuru	pavadām	kopā,	jo	savu	ģimeni	satie-

ku	diezgan	reti,	bet	Ziemassvētkos	mēs	vienmēr	esam	kopā.	

Protams,	Ziemassvētki	man	asociējas	arī	ar	piparkūkām	un	

mandarīniem,	svētku	sajūtu,	eglīti,	Ziemassvētku	rotājumiem,	

sniegu,	 dāvanām	 u.c.	 Es	 savus	 Ziemassvētkus	 bez	 šī	 visa	

nespēju	iedomāties.	
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2.	 Ziemassvētkiem	es	 ar	 ģimeni	 sākam	gatavoties	 laicīgi.

Lai	 ieviestu	 mājās	 svētku	 sajūtu,	 mēs	 jau	 mēnesi	 pirms	

Ziemassvētkiem	 kopā	 izrotājam	 visu	 māju.	 Dāvanas	 mēs	

sākam	gādāt	vēl	laicīgāk,	lai	viss	nepaliktu	uz	pēdējo	brīdi	un	

nepiemirstu	 kādam	 sagādāt	 dāvanu.	 Laikus	 ieplānojam	 arī	

kādus	Ziemassvētku	pasākumus	varētu	apmeklēt.	Eglīti	mēs	

sagādājam	dažas	dienas	pirms	Ziemassvētkiem,	 lai	 tā	 ilgāk	

stāvētu	 un	 nenokaltu	 līdz	 Jaunajam	 gadam.	 Ziemassvētku	

rītā	mēs	agri	ceļamies,	lai	pagatavotu	Ziemassvētku	ēdienus.

3.	 Pilsētā	 Ziemassvētku	 sajūta	 ir	 jūtama,	 īpaši	 pilsētas	

centrā,	 ir	 skaisti	 izrotāta	 egle	 un	 padomāts	 arī	 par	 citām	

Ziemassvētku	 dekorācijām.	 Skolā	 Ziemassvētku	 sajūta	 ir	

mazāk	 jūtama,	 jo	 strauji	 tuvojas	 gada	beigas	un	 visi	 steidz	

labot	 un	 rakstīt	 iekavētos	 darbus,	 ir	 jūtams	 saspringums	

skolēnos,	 bet	 skolēni	 ir	 padomājuši	 par	 savām	 klasēm	 un	

centušies	vismaz	nedaudz	ieviest	svētku	sajūtu,	izrotājot	tās.

4.	 Ziemassvētkus	 es	 katru	 gadu	 mēdzu	 svinēt	 dažādās	

vietās.	Reizēm	Ziemassvētkus	svinu	mājās,	šaurākā	ģimenes	

lokā,	bet	reizēm	pie	krusttēva,	atpūtas	kompleksā	ar	visiem	

saviem	radiem	un	tuvākajiem	cilvēkiem.

	Ziemassvētkus,	manuprāt,	es	svinu	kā	lielākā	daļa	latviešu,	

un	manas	ģimenes	Ziemassvētku	tradīcijas	 īpaši	neatšķiras	

no	standarta	Ziemassvētku	tradīcijām.	Tāpat	kā	lielākā	daļa	

apdāvinām	 viens	 otru,	 vēlam	 labus	 vārdus	 un	 vienkārši	

cenšamies	lieliski	pavadīt	laiku	kopā.

5.	 Jā,	es	ar	savu	ģimeni	esam	ieplānojuši	 	Ziemassvētkos	

apmeklēt	 Ziemassvētku	 koncertu,	 kurš	 notiks	 restorānā,	

kurā	es	strādāju.

Helga Gansone, 11.a klases skolniece

1.	 Pirmais	noteikti	būs	kopīgums,	ģimene.	Ziemassvētki	

mums	ģimenē	ir	laiks,	kad	visi	noliekam	savus	ikdienas	dar-

bus	 vēlākam,	 visi,	 brālēni,	māsīcas,	 tantes	un	 citi,	 vienkārši	

varam	būt	kopā.	Vai	kāds	atgriežas	no	ārzemēm,	vai	kādam	

ģimenē	 ir	pieaugums,	Ziemassvētki	 ir	 tas	brīdis,	 kad	varam	

pabūt	kopā	it	kā	viss	būtu	kā	agrāk.

2.	 Tā	īpaši	negatavojos.	Protams,	ir	“mazie	svētki”	kopā	ar	

draugiem,	kas	papildus	palīdz	 iejusties	 	Ziemassvētkos,	bet	

teikt,	ka	ir	kaut	kas	tāds,	ko	daru	speciāli,	lai	tiem	gatavotos,	

es	nevaru.	Visas	piparkūku	cepšanas,	Ziemassvētku	dziesmu	

klausīšanās	un	citas	lietas	atnāk	pašas.	Citu	gadu	ātrāk,	tur-

pretim	citu	vēlāk.

3.	 Pilsētā	 pavisam	 noteikti	 ir	 jūtama	 Ziemassvētku	

noskaņa.	 Ja	 ne	 tik	 ļoti	 dienas	 laikā,	 tad	 vakaros	 pavisam.	

Gan	lielā	egle	centrā,	gan	gaismu	virtenes	pāri	 ielām,	kā	arī	

veikalos	un	dzīvokļos	 izliktie	rotājumi	un	gaismiņas,	tas	viss	

kopā	noteikti	rada	svētku	sajūtu!	Baltais	sniegs,	kas	Liepāju	

apciemo	 ik	pa	 retam,	arī,	 protams,	papildina	Ziemassvētku	

sajūtas	un	pilsētas	brīnišķīgo	izskatu.	Tad	pēkšņi	atkal	gribas	

kā	mazam	bērnam	kaut	ko	īpašu,	kādu	brīnumu	sākt	gaidīt.	

Diemžēl	skolā	Ziemassvētku	sajūta	 jūtama	 ir	mazāk.	Nekas	

īpaši	neliecina	par	Ziemassvētku	tuvošanos,	kā	skolā	pavadīti	

vēli	 vakari	 konsultācijās,	 kurus	 turpina	 garu	 papilddarbu	

veikšana	 mājās.	 Protams,	 ir	 arī	 kādi	 pasākumi	 un	 tirdziņi,	

taču,	manuprāt,	vidusskolai	tas	ir	pārāk	bērnišķīgi.

4.	 Kā	 jau	 iepriekš	 teicu,	 Ziemassvētkus	 mēs	 svinam	

kopā	 visa	 ģimene.	 Daļa	 no	 ģimenes	 dodas	 meklējumos	

pēc	 lielās	egles,	 ko	novietot	blakus	svētku	galdam.	Daži	no	

manas	ģimenes	pat	 atrod	mazākas	eglītes,	 kuras	 izliek	 sev	

sētā	vai	istabā.	Ir	bijuši	Ziemassvētki,	kad	egli	atstājam	savā	

dzimtenē,	mežā,	un	dodamies	to	ar	bērniem	izrotāt.	Zvērus	

iepriecinām	 ar	 mūsu	 atstātajiem	 dārzeņiem,	 lai	 viņiem	 arī	

būtu	svētki.	Uz	kādu	brīdi	gatavojamies	Ziemassvētkiem	tikai	

savā,	mazā	ģimenes	lokā,	tad	vakarpusē	visi,	visi,	dodamies	

uz	 vecvecāku	māju.	 Tā	 kā	 24.	 decembris	 ir	 arī	manas	 vec-

mammas	dzimšanas	diena,	vispirms	apsveikta	tiek	viņa,	tad	

visi	sasēžas	ap	galdu	un	svētki	var	sākties,	protams,	līdz	tiek	

ienestas	bērniem	dāvanas.	Tad	notiek	dzejolīšu	skaitīšana	un	

citas	lietas.	Pusnaktī	mēs	dodamies	atpakaļ	mājās,	kur	mūs	

gaida	mūsu	dāvanas.	Nākamo	dienu	visa	ģimene	parasti	arī	

pavada	kopā,	brīvā	dabā.

5.	 Šogad	 laiks	 pirms	 Ziemassvētkiem	 bija	 diezgan	

aizņemts,	tādēļ	īsti	vēl	nezinu	kādi	koncerti	šogad	notiks	un	

kurus	no	 tiem	vēlēšos	apmeklēt,	 bet	 ja	 kaut	 kas	 interesēs,	

noteikti	tos	apmeklēšu	kopā	ar	ģimeni	vai	draugiem.



VidenīteZIEMASSVĒTKU	SPECIĀLIZLAIDUMS

Videnīte 5

Kādu turpmāko ceļu ir izvēlējies mūsu skolas absolvents?  Kur mācās, cik viegla bija izvēle par mācību vietu un vēl citi neskaitāmi 
jautājumi, uz kuriem šajā rakstā atbildēs Linda Putāne, pagājušā mācību gada absolvente no 12.a, un Rūdolfs Ciukors, pagājuša 
mācību gada 12. b klases absolvents.

Ar ko Tu pašlaik nodarbojies? 

Linda	–	Mācos	Latvijas	Universitātē	par	farmaceitu.

Rūdolfs	–	Es	mācos	Rīgas	Tehniskajā	universitātē.

Pēc kā vadījies izvēloties augstskolu? Vai esi 

apmierināts/a ar savu izvēli?

Linda	 -	 Vadījos	 pēc	 savas	 izvēlētās	 profesijas.	 Izvēlējos	

farmaceita	 profesiju,	 	 un	 šo	 profesiju	 var	 apgūt	 tikai	 divās	

augstskolās	–	LU(Latvijas	Univeritātē)	un	RSU(Rīgas	Stradiņu	

Universitātē).	 Izvēlējos	 LU,	 jo	 tur	 ir	 vieglāk	 mācīties	 un	 arī	

mana	radiniece	absolvēja	šo	universitāti	un	tieši	farmaceitus.	

Esmu	apmierināta	ar	izvēli.

Rūdolfs	 -	 Augstskolu	 neizvēlējos	 es,	 tā	 izvēlējās	 mani.	

Īsāk	sakot,	es	nepievērsu	tik	lielu	uzmanību	augstskolas	no-

saukumam	kā	studīju	fakultātei.	Iesākumā	atradu	to,	kas	man	

interesē	un	tikai	tad	meklēju,	kur	to	varu	apgūt.	Par	savu	izvēli	

nesūdzos,	jo	būtu	grēks	sūdzēties,	ja	esi	ticis	tur,	kur	gribēji	

un	pie	tam	budžetā.

Kuri priekšmeti no vidusskolā apgūtajiem Tev tagad 

noder augstskolā? Kurus vajadzēja mācīties cītīgāk?

Rūdolfs  -		Protams	vajadzēja	mācīties	cītīgāk	matemātiku	

un	ķīmiju,	bet	pagaidām	galā	tieku	(smejas).

Linda	 	 -	 Vislabāk	 man	 noder	 ķīmija,	 protams.	 Arī	

matemātika,	 jo	 ķīmijā	 patiesībā	 ir	 daudz	 jārēķina	 un	 jāvelk	

logaritmi.	 Vajadzēja	 nedaudz	 cītīgāk	 mācīties	 ķīmiju.	 Skolā	

gan	pasniedza	tikai	pamatlietas	salīdzinājumā	ar	to,	ko	tagad	

mācos,	bet	arī	pamatlietas	ir	jāzina.

Kas Tev visspilgtāk ir palicis atmiņa no skolā 

pavadītajiem gadiem?

Linda	 -	 Klases	 kopējie	 nedarbi	 un	 jociņi.	 	 Mēģinājumi	

piemānīt	skolotājus,	ka	gandrīz	visa	klase	nav	ieradusies	uz	

stundu	un	tāpēc	varētu	nenotikt,	bet	patiesībā	puse	klases	

sēž	aiz	stūra	un	gaida,	vai	varēs	iet	mājās	vai	tomēr	jāpaliek	

uz	stundu.

Rūdolfs	 -	 Manā	 skatījumā	 skolā	 pavadītos	 gadus	 esmu	

izmantojis	 lietderīgi,	 taču	 ticu,	 ka	 ir	 iespējams	 vidussko-

las	 posmu	 saīsināt.	 Protams,	 vidusskola	 man	 ir	 devusi	

neatņemamus	pamatus	dažādos	profesionālos	priekšmetos.	

Ja	tagad	būtu	jāsāk	no	nulles	-	būtu	traki.

Vai uzturi kontaktus ar bijušajiem klasesbiedriem?

Linda	 -	 Ar	 divām	 klasesbiedrenēm	 dzīvoju	 kopā	 vienā	

dzīvoklī.		Bet	ar	pārējiem		nav	sanācis	sazināties.

Rūdolfs	 -	 Ar	 bijušajiem	 klasesbiedriem	neuzturam	 ciešu	

kontaktu,	taču	laiku	pa	laikam	satiekamies,	lai	dalītos	pieredzē	

un	dažādos	notikumos.

Ko Tu novēlētu 12.klases skolniekiem?

Rūdolfs	–	12.	klases	skolniekiem	ieteiktu	netērēt	laiku,	 jo	

laiks	ir	ļoti	dārgs.	Mācieties	to,	kas	jums	tiešām	patīk,	pretējā	

gadījumā	dārgais	laiks	un	nauda	būs	zemē	nomesti	resursi.

Linda	 -	 	 Izbaudiet	 pēdējo	 gadu	 vidusskolā.	 Nav	 nemaz		

skolas	dzīve	tik	slikta,	kā	liekas!

Korespondente	
Annija	Arone

Augstskolu neizvēlējos es, tā izvēlējās mani.



Tuvojas Ziemassvētki, jāsāk domāt par dāvanām un svētku rotājumiem.  Varat smelties idejas, kā pašu 
spēkiem radīt skaistas, interesantas, oriģinālas Ziemassvētku dekorācijas.  Rotājumus iespējams paga-
tavot no visdažādākām lietām.

1. Ziemassvētku vainags

Vajadzīgs: līme, šķēres, krāsains papīrs.

Izveidošana:

1)	 Nogriež	loksni	no	papīra	taisnstūra	formā,	var	brīvi		

	 izvēlēties	platumu	un	garumu;

2)	 Iegriež	loksnē	vienādā	platumā	un	dziļumā,	bet	atstāj		

	 vismaz	2cm	no	malas;

3)	 Salīmē	nesagriezto	malu,	tā	lai	izveidojas	aplis;

4)	 Brīvi	plīvojošās	malas	pielīmē	pie	nesagrieztās	malas;

5)	 Atkārto	tā	katrai	lapiņai	līdz	gatavs	būs.	

2. Zvaniņš skan

Vajadzīgs: plastmasas pudeles, šķēres, līme, kreppapīrs, vie 

na eglīšu bumbiņa, auduma lente, līmlente.

Izveidošana: 

•	 No	plastmasas	pudeles	nogriež	pudeles	augšu;

•	 Aplīmē	ar	kreppapīru;

•	 Caur	platāko	pudeles	galu	ieliek	bumbiņu	un	piesti	

	 prina	tās	striķīti	iekšpusē	ar	līmlenti	pie	šaurākā	gala,		

	 tā	lai	bumbiņa	atrastos	pa	vidu;

•	 Ārpusē	pie	pudeles	šaurākā	gala	piestiprina	no	audu	

	 ma	lentes	izveidotu	banti;

•	 Banti	pielīmē	tā,	lai	var	zvaniņu	pakarināt.

3. Neizkausējamie sniegavīri

Vajadzīgs: balta zeķe, divas rīsu paciņas, šķēres, balts diegs, 

divas pogas, karstā līme, trīs kniepadatas, citas krāsas auduma 

gabals.

Izveidošana:

a)	 Sagriež	zeķi	pirms	papēža;

b)	 Ieber	rīsus	zeķē;

c)	 Sasien	ar	diegu	zeķes	augšu	un	nostiprini	diegu	ar		

	 mezgliem;

d)	 Sadali	rīsu	zeķi	divās	daļās	un	nostiprini	ar	diegu;

e)	 No	atlikušas	zeķes	daļas	izveido	cepuri,	atlokot	sa	

	 griezto	malu;

f)	 Uzvelc	sniegavīram	cepuri,	tā	paslēps	sasieto	galvas		

	 augšdaļu;

g)	 Ar	kniepadatām	izveido	seju;

h)	 Ar	citu	krāsas	audumu	uzsien	šalli;

i)	 Un	ar	karsto	līmi	pielīmē	sniegavīram	pogas.

4.Sniegabumba

Vajadzīgs: burciņa, rupjais sāls, dekori buciņas iekšpusē, 

karstā līme.

Izveidošana:

	 Burciņas	vidū	pielīmē	izvēlēto	dekoru	ar	karsto	līmi;

	 Ieber	rupjo	sāli;

	 Aizver	vāciņu	un	sakrati;

	 Ārpusi	izdekorē	kā	tīk.

Korespondentes	
Jolanta	Vītoliņa
un	Laura	Rišmite Ziemassvētku brīnumi
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5.Apaļās sniegpārslas

Vajadzīgs: līme, baloni, rupjš diegs.

Izveidošana:

o	 Uzpūt	mazu	balonu	un	piesien	galā	striķīti;

o	 Pēc	katra	striķīša	riņķa	uzliec	līmi;

o	 Kad	gatavs,	atstāj	nožūt	uz	trīs	dienām;

o	 Kad	nožuvis	pārspridzini	balonu	un	izņem	to;

o	 Piesien	stiķīti	un	vari	pakarināt.

6.Paštaisītā egle

Vajadzīgs:	šķēres, zaļas Ziemassvētku virtenes, līmlente, deko-

ri, papīra lapa.

Izveidošana: 

1)	 No	papīra	lapas	izveido	konusu	un	nostiprini	ar		

	 līmlenti;

2)	 Ziemassvētku	virteni	izmēri	atbilstoši	konusam,	no	

	 griez	un	nostiprini;

3)	 Tā	turpini	līdz	virsotnei.

7.Spīdošais sniegavīrs

Vajadzīgs: karstā līme, baltas plastmasas glāzītes, lampiņas.

Izveidošana:

a)	 Sākumā	salīmē	glāzītes	aplī,	tik	lielu	cik	būs	sniegavīra		

	 apkārtmērs;

b)	 Turpini	glāzītes	līmēt	mazākā	aplī,	līdz	izveidojas	nepa	

	 beigts	pusaplis*;

c)	 Izveido	otru	pusapli,	tādā	pašā	veidā,	bet	pabeigtu;

d)	 Salīmē	abus	pusapļus	kopā;

e)	 Izveido	vēl	vienu	vai	divus	apļus;

f)	 Pielīmē	klāt	pārējiem	apļiem;

g)	 Nepabeigtā	pusaplī	ievieto	lampiņas.

Nepabeigts pusaplis*	-	domāts balstam, lai neapkristu un 

lai varētu ievietot lampiņas.

8.Jautrie pingvīni

Vajadzīgs: karstā līme, stikla vai eļļas krāsas, otas, spuldze, 

striķītis.

Izveidošana:

	 Ar	karsto	līmi	pielīmē	striķi;

	 Izlietoto	spuldzi	apglezno	ar	krāsām;

	 Ar	striķa	palīdzību	pakarina	spuldzi	un	nožāvē	krāsu.
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