Katru gadu pirms adventes un Ziemassvētkiem mēs, skolas saime, izrotājam skolu,
savas klases, jo ticam, ka svētku noskaņa, ko radām, ienes gaišumu, siltumu un
Ziemassvētku brīnuma sajūtu ikvienam no mums. Pulcējoties visi kopā skolas zālē
iededzam adventes vainagā pirmo, tad otro un trešo sveci, bet šogad tas viss notika
neierasti – savādāk. 1. – 4. klases skolēni to darīja savas klases ietvaros, bet lielāko klašu
skolēni 5. – 12. klašu skolēni to darīja katrs savās mājās. Šogad izpalika mūsu klusais
Ziemassvētku pasākums, teicamnieku, izcilnieku un aktīvo skolēnu apbalvošana. Šogad
Ziemassvētkiem ir īpaša noskaņa – citāda, ģimeniskāka un vēl šaurākā lokā svinama.
Adventes laiks, pirms Ziemassvētku laiks, ir gaišu domu un labu darbu laiks ar
piparkūku smaržu, ar iedegtu svecīti adventes vainagā. Meklēsim sevī spēku un laiku
labajam un cēlajam, un tad arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis būs sarūpējis
pārsteigumu sirdij, prātam un dvēselei.
Gads aizver savas pēdējās lappuses. Katrs gads beidzas ar paveiktiem, nepaveiktiem
darbiem un nākotnes iecerēm. Gads nemēdz būt laimīgs vai nelaimīgs – tas ir tikai
ieraksts kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma mūsu priekiem un bēdām. Tomēr,
lai vai cik atšķirīgi mēs būtu, ir lietas, kas svarīgas visiem – mīļi cilvēki blakus, spēks un
veselība, sapņi, kas piepildās un maciņš, kas neiztukšojas... Mēs visi vēlamies būt laimīgi
un mīlēti, mēs visi gribam, lai laimīgi ir mūsu mīļie un tuvie cilvēki.
Pateicos skolas dibinātājam, pašvaldībai, skolēniem, viņu vecākiem, saviem
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, visiem, kas ar savu darbu un atbalstu ļāva mums
sasniegt 2020. gadā iecerēto. Šajā tik neierastajā laikā mums ir ļoti vajadzīgs atbalsts,
sapratne, uzmundrinājuma vārdi ko mēs sniedzam viens otram.
Mēs mācāmies attālināti strādāt, mācīties un šogad teiksim arī labus vārdus un
priecāsimies.
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