


Gribas, lai baltā 
pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem 
lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos 
cilvēkos
baltas domas 
dzimst.
Un, lai baltās 
darbdienās
balti svētki ir.

/I.Ziedonis/
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Lai šajā baltajā pasaulē
Ikviens savu Glābēju sameklē,
Un katram uz pleca lai enģelis

Vēsti šo atnes kā Svētību!

Ar Dieva svētību, ar sveces gaismiņu,
Ar liesmas siltumu, ar glāsta maigumu,

Lai Ziemassvētku brīnums,

Kas katru gadu jauns,
Tad ienāk katrā mājā!

Sagatavošanas klases bērni un skolotājas

Diāna un Gaļina









Lai brīnumaini un sirsnīgi Ziemassvētki 
katrā mājā un ģimenē!

Lai visi būtu veseli un priecīgi Ziemassvētkos! 
Lai visiem bāreņiem būtu mamma un tētis! Lai 
visi ģimenā būtu saticīgi!     Eva 2.a klase

Lai visiem priecīgi Ziemassvētki! 
Lai visi veseli!   Elizabete 2.a klase

Lai bagāti, lai skaisti Ziemassvētki! Lai visiem 
dāvanas!   Dārta 2.a klase Lai visiem laba veselība un labi 

Ziemassvētki!   Matīss 2.a klase
Lai viesiem jauki Ziemassvētki! Lai jauka 
katram jaunā diena!   Elīza 2.a klase Lai būtu skaista eglīte! Lai skaisti 

Ziemassvētki!   O!egs 2.a klase
Lai jauks nākamais gads! Lai priecīgi 
Ziemassvētki!   Aleksis 2.a klase Lai visi būtu veseli!

Lai būtu priecīgi Ziemassvētki!
Sofija 2.a klase

Lai bagāti Ziemassvētki! Lai bērni priecīgi!
Emīlija 2.a klase

Lai visiem balta ziema un visiem 
priecīgs Jaunais gads!

Gustavs 2.a klase

Lai labi Ziemassvētki, lai laba veselība, lai labi izdodas skaitīt dzejoli!

Markuss 2.a klase





Gaisā piparkūku smarža,
Bet uz mēles svētku garša.

Domas nesas tik uz labu,-

Kaut tā būtu visu gadu!
Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no mums

un visu labo, kas  mūsos kopā! 

Sirsnīgus svētkus!         3.a klase un kl. audz. Sanita Fišere













Šos ziemassvētkus satiksim ar siltām zeķēm 
un tēju rokās.
Stāvam kalnā un redzam kā kalnus apnes ar 
sniegu.

Ķeram ar mēli sniegpārsliņas krītošas, un 
saule iet jau tālumos. 
Dienas paliek vien īsākas, bet aukstumā mūsu 
lūpas saldē vējš.

Gribas vienkārši ienirt lielā sniega kupenā un 
aizmirst par visu…

Priecīgus Ziemassvētkus vēl  5.a klase



Mēs 5.b klases skolēni un audzinātāja esam gardēžu klase, tāpēc gribam ieteikt vislabāko recepti Jaunajam 2021. 

gadam. Tātad dara tā:

Ņem 12 mēnešus, notīra tos pavisam tīrus no rūgtuma,
skopuma, pedantisma, bailēm un sadala katru mēnesi 
30 vai 31 daļās, tā, lai krājumu pietiek visam gadam.
Tad katru dienu sadala šādi – 1/3 darba un 2/3 prieka
un atpūtas, pēc tam pievieno 3 ēdamkarotes ar kaudzi 
optimismu, 1 tējkaroti tolerances, graudiņu ironijas un
ščipsniņu takta, un tad visu masu pārlej ar mīlestību.
Pagatavoto grezno ar maziem uzmanības pušķīšiem un 
pasniedz ar gaišumu un mīlestību.

Mēs vēlam visiem Majoru skolas skolēniem,skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem,lai tas miers, 

prieks ,mīlestība, veselība un svētība, ko dāvā Ziemassvētki ir ar Jums visu Jauno gadu! 

5.b klase un audzinātāja



Ir jau gandrīz pienācis gaidītais laiks. 
Ziemassvētki ir jau aiz stūra. Arī 2021. 
gads nav tālu, bet tagad ir 
jākoncentrējas uz pusgada liecībām un 
lielajiem svētkiem. Ir jau jāsāk mācīties 
dzejoļi un jāsāk rakstīt vēstules. Jāsāk 
rotāt māja un arī eglīti. Tas jau nav 
nekas ka mēs nevaram svinēt svētkus ar 
draugiem. Galvenais lai mēs visi 
paliekam veseli un izbaudām svētkus ar 
ģimeni.

Skolai novēlu, lai visiem patīkamas brīvdienas, 
labi draugi un laba veselība!

Skolēniem novēlu labas sekmes, skolotājiem 
izturību un pacietību!



Tāds klusums dziļš,
Vien gaisā virmo gaidas.
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
To ļoti gaidām.
/Marta Bārbale/

Viļņojas vēsais gaiss,
Debesīs peld milzīgs dāvanu maiss.
No kā? Uz kurieni? Kam? Un kas?

Kurš dabūs debesu dāvanas?
Varbūt maiss paredzēts eņģeļiem 

vien?
Tur lakstīgalmēlītes, putna piens?

Nē, arī mums - palaidņiem dāvanas 
tiks,

Šai svētku vakarā sniegs snigs un 
snigs.

Priecīgus laimīgus un jautrus 
ziemassvētkus! Lai viss ir izdevies 
un sapņi piepildījušies!

Balts klusums no debesīm snieg un snieg,
Un piesnieg ar klusumu egles.
Bet vidū maza liesmiņa mirdz,

Kā būtu svecīte degoša,
Kā butu degoša sirds.

Vēlot Majoru viduskolai-
Gaišus, miera un labestības pilnus Ziemassvētkus! 

Radošām iecerēm un panākumiem bagātu jauno gadu!



Šovakar, kad rotaļīgi
Aiz loga lietus lāses krīt,

Novēlu tev Ziemassvētkus
brīnumainus sagaidīt!

Un nebēdā par pazudušo sniega
segu,

Kas mūsu dvēseles var sasildīt!
Jo īstā svētku noskaņa,
Tikai mūsu sirdīs mīt! Priecīgus Ziemassvētkus visiem Majoru

vidusskolas skolniekiem, skolotājiem, 
tehniskajiem darbiniekiem un viņu ģimenēm
vēl 6.B klase un skolotāja Dace



Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.

Krīt sniegpārslas, lido 
sapņi,

Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks

Mirdz kā Ziemassvētku 
Zvaigzne.

Balts un kluss
Šis laiks,

Balts un kluss...
Vien eņģeļu gaviles

Dzirdamas visur,
Kas vieno mūs
Zem debesīm,

Un dāvā mīlestību,
Lai kā svētumu glabātu.

PRIECĪGUS SVĒTKUS VISIEM MAJORU VIDUSSKOLAS

LABAJIEM UN MĪĻAJIEM SKOLOTĀJIEM, 

SKOLAS DARBINIEKIEM UN VISIEM MUMS!

LAI VISS MUMS IZDODAS JAUNAJĀ 2021.GADĀ!

VĒL 7.A KLASE





8.A klase
vēl visiem saklausīt to, ko saklausījis 
Ziemassvētkos Kārlis Skalbe, kurš, starp 
citu,1903. gadā ir bijis mūsu skolā kopā 
ar Raini, Aspaziju un Rūdolfu Blaumani!

"Un tu izej ziemas nakti Klausīties, ko 
zvaigznes dzied."/Kārlis Skalbe/



Lai aiziet prom pa baltu sniegu

Tās rūpes, kuras nomāc mūs!

Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,

Ar cerību – viss labi būs!

Kā vēlētos, lai balts sniegs pār zemi klātos,
Lai saticība un miers būtu katrās mājās,

Lai adventes svecītes koši un silti,
Spētu sasildīt cilvēkam sirdi.

Apsveicu jūs visus Ziemassvētkos. Novēlu, lai šajā gaišajā laikā jūs 
pavadītu vairāk laika ar ģimeni un nesaslimot ar covidu. Ceru ka nākamais 
gads būs tev laimes pilns. Priecīgus ziemassvētkus un laimīgo jauno gadu.

Klāj zemes klēpi baltais sniegs

Un egles zarus izpušķo

Šis klusais vakars mierīgs

Ar sveču liesmām izstaro.

Ar svaigas skujas smaržu,

Un piparkūku garšu,

Ar dāsni klātu galdu,

Un laimes mirkli saldu.

Un gaiši svētki sirdī pie mums,

Ik gadu nāk - svētīti,

Ļaužu sirdis sasildīt,

Ar mīlestību piepildīt.



9. a klase visus
sirsnīgi sveic Ziemassvētkos!







Zīmējuma  autore Loreta Kursīte



Tik ļoti gribas gaismu saskatīt,
Kad spožas ugunis garām spīd.
To kluso gaismu, ko Ziemassvētki nes,
Kas atspīd dvēselēs.
Gaismu un mieru no debesu ārēm
Ielej man sirdī pārpārēm,
Lai tā top dziļa kā aka,
Kas sevī uzņem un uzglabā vārdus,
Ko mīlestība saka...
Iededz sveces savā logā vienkārši tāpat,
Varbūt gribēs kāds ar tevi šonakt parunāt...
Iededz gaismu savā sirdī, lai tā spīd.
Katram spēsi labus vārdus pasacīt... Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!

Šis gads mums bija diezgan grūts. Ceram, ka ikviens no 
jums ir padomājis, kas ir vissvarīgākais šajos laikos. 
Mēs  jums visiem novēlam  trīs galvenās lietas - ģimeni, 
veselību un atbalstu ikvienam cilvēkam šajā laikā.

12.a klase





Divpadsmit mēneši

Nu nākat, bērniņi, izstāstat,
Ko divpadsmit mēnešus 
darīsat?

Jaungada mēnesi –
saņemt skriesim,

Meteņu mēnesī –
ķekatās iesim,

Sērsnu mēnesī –
pavasari gaidīsim,

Sulu mēnesī –
lēļojot ganos dzīsim,

Ziedu mēnesī –
Jāņiem vaiņagus pīsim,

Siena mēnesī –
sieniņu grābsim,

Labības mēnesī –
pļaujas vezumos kāpsim,

Rudens mēnesī –
pēc riekstiem lodāsim,

Veļu mēnesī –
veļus godāsim,

Salnas mēnesī –
mežā pēc malkas steigsim,

Ziemas mēnesī –
ziemas saulgriežus sveiksim,

Tad atkal jaungadu saņemt 
skriesim
Un cauru gadu darbiņos 
iesim.

/Rainis/

Lai nerimstošs 
darba spars, 
skaisti kopā 
būšanas mirkļi ar 
tuviem, mīļiem 
cilvēkiem!
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