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***************************
*************
,,Vakardiena ir jau pagājusi, bet rītdiena
nav vēl pienākusi...
Mums ir tikai šodiena, lai mīlētu, lai
kalpotu,
palīdzot saviem līdzcilvēkiem...”
(Sv. Terēze no Kalkutas)
*****************
*****************

2017. gadā
Cieni katru cilvēku, jo Kristus dzīvo viņā!
Esi atsaucīgs otram cilvēkam, tavam brālim!
***

Domā labi par visiem – ne par vienu nedomā slikti!
Centies atrast kaut ko labu par vissliktākajā!
***

Vienmēr runā labvēlīgi par citiem – nerunā slikti
par tuviniekiem!
Labo ar vārdu panākto aizvainojumu!
***

Ar katru runā mīlestības valodā!
Nepacel balsi, nenolādi!
Neradi nepatikšanas! Neliec raudāt!
Nomierini un izrādi labestību!
***

Dari katram tā, kā gribi, lai darītu tev – tas ir, labu!
***

Strādā cītīgi, jo tava darba augļus izmanto citi, kā tu
izmanto citu darba augļus!
***

Atveries nabagiem un slimiem! Dod no tā, kas tev
ir!
Centies pamanīt sev apkārt tos, kas meklē
palīdzību!
***

Lūdz Dievu par visiem, pat par nelabvēļiem!
Kard. Stefans Višinskis

Skolas saimei 2016. g. aizvadot
Paldies par centību, radošumu, toleranci!
Paldies par skaistajiem koncertiem, klases
stundām!
Paldies par paveikto un rezultātiem olimpiādēs,
konkursos!
Lai ikvienam no jums piepildās visas Dieva
sūtītās ilgas!
Vēlu priecīgus Dieva Dēla Dzimšanas svētkus
un laimīgu 2017. gadu!
Skolas direktore Marija Mickāne

Es un Ziemassvētki
Kad sākas Advents, mēs ar ģimeni ejam uz mežu
pakaļ priežu zariem un čiekuriem, pēc tam
gatavojam vainagu.
24. decembrī ejam uz mežu pēc eglītes, kuru
izdekorējam ar zelta, sudraba bumbiņām, šogad būs
zilas un sudraba dekorācijas. Vēlāk mēs cepam
piparkūkas, vafeles.
Vakarā braucam uz baznīcu, lai kopīgi sagaidītu
Bērniņa Jēzus piedzimšanu. Kad esam mājās, klājam
galdu, kopīgi skaitām lūgšanu, laužam kaladas,
novēlam viens otram veselību, prieku, mīlestību un
sēžamies pie Ziemassvētku galda.
Arta, 5. klase
*****************

*****************

Mana mīļākā dāvana
Mana Ziemassvētku mīļākā dāvana –lai katram
cilvēkam būtu labs garastāvoklis. Lai būtu viss labi
ģimenē. Es vēlētos, lai visā pasaulē cilvēki svinētu
Jēzus dzimšanas dienu.
Laura, 2. klase
Mana mīļākā Ziemassvētku dāvana ir saticība,
miers, Jēzus dzimšanas diena, klusums. Es gribētu,
lai man Ziemassvētku vecītis atnestu abonementu
žurnālam ,,Avenīte”.
Raina, 2. klase
Mana mīļākā dāvana Ziemassvētkos-ģimenes
kopābūšanu un Jēzus dzimšanas diena. Es gribētu, lai
Ziemassvētku vecītis atnestu grāmatu, klaunu, kaķi.
Katrīna, 2.klase

*********

**********

Tas notika Ziemassvētku vakarā…
Kāds vīrietis ar ģimeni dzīvoja laukos. Viņam
ļoti vajadzēja saimniecībā zirgu, bet nebija naudas.
Pienāca Ziemassvētku vakars. Pēkšņi uz palodzes
viņš pamanīja naudu…Vīrs palika ļoti priecīgs…
Juris, 5.klase

Daniela, 11.klase
,,Miers sākas ar smaidu.” (Sv. Terēze no Kalkutas)
Smaids ir mūsu skaistākā rota, kas aizstāj
dimantus un briljantus.. Ne velti saka, ka smaids rada
smaidu… Sieviete uzsmaida vīrietim, citreiz uzplaukst
mīlestība no pirmā acu skatiena…
Māmiņā uzplaukst smaids, sirdī iemājo miers, kad
viņa pirmoreiz ierauga savu bērniņu pēc
piedzimšanas..
Mieram un mīlestībai jābūt ģimenē. Es priecājos, ka
mana ģimene ir saliedēta, ka labprāt palīdzam viens
otram. Pietiek kaut maza smaida, lai uzplauktu prieka
puķe.
Eva, 11.klase
*****************

*****************

,,Atmaksā sliktiem cilvēkiem ar labu, cīnies pret
viņu naidu ar laipnību. Pat ja tu nesasniegsi uzvaru
pār citiem cilvēkiem, tu būsi uzveicis pats sevi.”
(H.Amiel)
Mums derētu biežāk atcerēties to, ka svarīgākā ir
nevis otra, bet gan mūsu pašu attieksme pret lietām,
notikumiem, cilvēkiem. Mēs varam atmaksāt ļaunam
ar labu, naidam ar laipnību, tiekties uz uzvaru pār
sevi, nevis citiem.
Mūsdienu cilvēkam ir ļoti raksturīga varaskāre.
Bērns grib padižoties ar spilgtāku mantu, jaunietis ar
ietekmīgāku izteicienu, pieaugušais ar augstāku
statusu. Arī vārdos cilvēks cenšas būt pārāks, it kā
sacensība, kurš pārliecinās otru, pat ja pretrunā ar
viņa paša domām. Kristīgā Baznīca mums māca ļoti
nozīmīgu atziņu-uzvara ir jāgūst pašam pār sevi.
Cilvēkiem būtu jācenšas mazāk izrādīties citu
priekšā-tas ir pārejoši un nevajadzīgi. Taču, dzīvojot
saskaņā ar Dieva likumiem, savu sirdsapziņu, mēs
izcīnīsim patiesu uzvaru pār sevi.
Dace, 11.klase
*****************

*****************

,,Ja mēs patiešām vēlamies mīlēt, vispirms mums
jāiemācās piedot.” (Sv. Terēze no Kalkutas.)
Sabiedrība nevar pastāvēt bez savstarpējas cieņas,
draudzības un mīlestības. Katrs cilvēks kļūdās, dažreiz
tas notiek nejauši. Manuprāt, ir jādod otrā iespēja,
jāpiedod nodarītais.
Bez mātes mīlestības ir grūti iedomāties savu dzīvi.
Iespējams, ka tai nebūtu jēgas .Mamma ir cilvēks, pie
kura var griezties pēc padoma, palīdzības, mīlestības.
Mātes saviem bērniem piedod visu un cenšas palīdzēt
pat tad, kad pašām ir slikti. Ir jāpārstāj sāpināt citus,
tad viss labais atgriezīsies.

SMS Bērniņam Jēzum
Bērniņ Jēzu, audz liels, stiprs! Paldies, ka Tu
mums dāvā dzīvi! Paldies, ka Tu mūs mīli! Un mēs
Tevi arī ļoti mīlam. Tu esi pats labākais.
Reinis, 3. klase
Bērniņš Jēzus sargā mūs, žēlo mūs! Palīdzi! Dievs
radīja mūs, lai mēs koptu zemi un sargātu.
Ermīns, 3. klase
Mīļo Bērniņ Jēzu, es ļoti gribu,
lai Tev laba piedzimšana! Lai
Jāzeps un Marija priecātos par
Tavu piedzimšanu! Lai ikviens
cilvēks Tevi klausītu! Lai visi
ietu uz grēksūdzi pastāstīt
savus grēkus! Lai visiem būtu tīra sirdsapziņa! Un Tu
varētu viņiem piedot. Jāzeps un Marija būtu ļoti
priecīgi par Tevi, ja Tu to darītu. Es Tevi ļoti mīlu!
Laura, 3. klase
*****************
*****************
Visbrīnišķīgākā dāvana
Mana visbrīnišķīgākā dāvana ir ģimene. Mani
sauc Loreta. Manu mammu sauc Diāna, tēti-Jānis.
Ģimene ir visiem pati labākā dāvana. Man ir
draudzenes, viņas visas ir pašas labākās. Skolotāja ir
laba, visiem viņa ļoti patīk.
Loreta, 3. klase
Mana visbrīnišķīgākā dāvana ir tas, ka man ir
mamma, tētis, brālis. Tie man ir vajadzīgāki par
mantām. Un tos es ļoti mīlu. Tie par mani rūpējas un
žēlo.
Egīls, 3. klase
Mana visbrīnišķīgākā dāvana ir māmiņas
mīlestība un manu draugu sarunas ar mani. Jo kas ir
labāks par to, ka tevi samīļo tava māmiņa. Draugi
grūtākos brīžos arī palīdz skolā, it īpaši, kad tev
neizdodas kaut ko izdarīt. Man patīk, kad mēs ar
draugiem starpbrīžos izejam pastaigāties. Šīs ir
manas visbrīnišķīgākās dāvanas.
Endija Marianna, 3. klase
Mana visbrīnišķīgākā dāvana ir vecāki. Viņi man
palīdz, es viņus ļoti mīlu. Mana vismīļākā dāvana ir
ģimene.
Lauris, 3. klase
Mana visbrīnišķīgākā dāvana ir mīlestība. Tāpēc
ka ar mīlestību var visus sasildīt, iepriecināt.

Savukārt ar smaidu var parādīt, kā tu jūties, ar to var
sasildīt Ziemassvētkus.
Rolands, 3. klase

