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Priekules vidusskolas avīze
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2019

Satiec pavasari ar labu
garastāvokli, smaidu sejā un

�AUNU AVĪZI!



Redaktora sleja
     Sveiciens aprīļa mēnesī! Ar lieliem un nemanāmi ātriem soļiem ir pienācis aprīlis, un mēs,
''SOLUTIONS" komanda, atkal esam šeit, lai iepazīstinātu Jūs ar skolas jaunumiem. Pirmo reizi avīze
tiek izdota nevis mēneša beigās, bet gan mēneša vidū, šoreiz atzīmējot Lieldienu tuvošanos. Kādam tie ir
vieni no svarīgākajiem svētkiem gadā, bet kādam - 4 brīvdienas skolā, tomēr jebkurā gadījumā šie svētki
tiek ar nepacietību gaidīti. Latvijā šī diena tiek atzīmēta tautas tradīciju garā - ar šūpošanos, olu
ripināšanu un dziedāšanu. Latviešu folklorā rodamas daudz un dažādas tradīcijas, ieražas un ticējumi
par to, kas jādara Lieldienās, lai labi satiktu ar kaimiņiem un lai mājās valdītu labklājība un pārticība.
Informāciju par šīm paražām un pašus ticējumus varēsiet atrast avīzes izklaides sadaļā - 9.lapaspusē. 
     Kā jau teicu, aprīlis ir pienācis ļoti ātri. Tieši tikpat ātri pienāks maijs, kurš mums jau dzen uz pēdām,
un tur jau arī vasaras brīvlaiks. Tomēr vēl mācīšanās nav beigusies. Lai arī cik ļoti gribētos izbaudīt
pavasari un priecējošo laiku, sākas visintensīvākais atzīmju pelnīšanas laiks, jo ir taču jāpaceļ sava gada
atzīme, vai ne? :) 
     Šomēnes esam paspējuši daudz, neskatoties uz to, ka ir vēl tikai mēneša vidus. 7 jaunieši no mūsu
skolas devās uz Strasbūru, Franciju projekta ''Euroscola'' ietvaros, lai piedalītos Eiropas Parlamenta
vēlēšanās un iepazīstinātu citus ar Latviju un tās kultūru. Izbraukumā devās arī jaunieši no 6. un 10.
klasēm uz Spāniju projekta "EURPE des ARTS�EUROPE des CORPS" ietvaros, kur arī guva
neaizmirstamas atmiņas, jaunus draugus un, protams, pieredzi. Tāpat ir jāatzīmē skolēnu dalība valsts
olimpiādēs. Vēlamies apsveikt Kristu Mehaņikovu ar iegūto 1.pakāpi ģeogrā�ijas valsts 36.olimpiādē.
Tāpat ir jāapsveic Priekules vidusskolas deju kolektīvs ar 11.aprīļa deju skatē iegūto 2.pakāpi. Šim
pasākumam jaunieši bija ļoti cītīgi un ilgi gatavojušies. Un, protams, tuvojas viens no lielākajiem
pasākumiem, kurā piedalās arī Priekules vidusskola - sadraudzības festivāls. Par jaunumiem festivāla
darbībā varēsiet izlasīt 8 lapaspusē.  
     Avīzes komandai ir liels prieks, ka avīze ir sasniegusi lielāku lasītāju skaitu. Ceram, ka šī mēneša avīze
Jums nāks pie sirds vēl vairāk kā iepriekšējā. Jaunu lasīšanu!
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Šajā nummurā:
3.lpp - notikumi Priekules vidusskolā un ''Kas notiek Latvijas sportā?'' ;
4.-5.lpp - projektu ceļojumi ;
6.-7.lpp - mēneša skolēns (Jana Matule) ;
8.lpp - Misters X;
9.lpp - izklaide.



Notikumi Priekules vidusskolā
01.04. - 07.04. - Projekts "EURPE des ARTS�EUROPE des CORPS" Spānija,
( Z.Strelēviča, I.Tiesnese)
01.04. - 07.04. - EPV skolas pasākums "Euroscola", Eiropas parlamentā, Strasbūra 
02.04. - Programma "Latvijas skolas soma", radošā darbnīca "Koka daudzveidīgā dzīve" (1.-4.kl.)
02.04. - Vecāku kopsapulce
03.04. - Atklātās stundas.
04.04. - Starpnovadu skolēnu sporta spēles telpu futbolā, Nīcā ar igūtu 2. un 3. vietu (R. Feldmanis)
05.04. - Folkloras dziedātāju konkurss, Liepāja (R.Oknere)
08.04. - Dejotāju ģenerālmēģinājums skatei, LOC (8.-12.kl. dejotāji, L. Sokolovska)
09.04. - Atklātās stundas.
10.04. - Radošas nodarbības "Krāsaino graudu spēles", 1.-5.kl.
10.04. - 11.04. - Ģeogrā�ijas valsts 36. olimpiāde Rīgā. K.Mehaņikova (I pakāpe), A.Brauna (S.Grosberga)
11.04. - DD �izika, ķīmija 11.klase
11.04. - Mācību ekskursija 4. kl., notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Priekulē (A. Razma)
11.04. - Ugunsdrošības lekcija, 5.-9.kl.
11.04. - Deju skate LOC. PVS deju kolektīvs ieguva II pakāpi (8.-12.kl. deju kolektīvs, L. Sokolovska)
15.04. - 1.kl. pasākums "Raibā diena" (M. Še�lere)
16.04. - Programma "Latvijas skolas soma", LNO koncerts "Varde par solisti", 1., 3B. kl., Lielais dzintars.
17.04. - Pozitīvu emociju šovs "Popiela" 1.-12.kl. (Skolēnu dome)
17.04. - Sanāksme/diskusija "Priekules vidusskolas skolēnu kavējumi” (Skolas padome, 
Skolēnu dome, MK vadītāji, skolas administrācija)
18.04. - Lieldienu pasākumi skolā, 1.-5.klase (Skolēnu dome, S. Pāvila)
18.04. - Lieldienu pasākums "Stiebriņos", 2B., 7A.kl. (L. Skudiķe, L. Sokolovska)
19.04. - 22.04. - Lieldienu bīvdienas
22.04. - 28.04. - Projekts "EURPE des ARTS�EUROPE des CORPS" Priekulē, Z.Strelēviča
24.04. - "Sporto visa klase" Kurzemes �ināla sacensības, Kuldīga, 3. kl. (V. Remese, R.Feldmanis)
25.04. - Programma "Latvijas skolas soma", Liepājas teātris, izrāde "Polianna", 7A., 7B. Kl.
26.04. - Priekules novada "Popiela", Priekules k/n
27.04. - Mācību ekskursija 6A., 6B.kl., Kuldīga, Snēpele (I. Upīte, L.Sokolovska, A.Rukute)

Kas notiek Latvijas sportā?
Sanantonio "Spurs" ar 101:96 (25:20, 34:31, 13:17, 29:28) uzvarēja Denveras "Nuggets".
Latvijas hokeja izlase sāk gatavošanos pasaules čempionātam Bratislavā.
Latvijas telpu futbola izlase piektdien Liepājā pārbaudes mačā cīnījās neizšķirti 2:2 (0:0) ar
Azerbaidžānu.
Latvijas handbola izlase ar uzvaru pār Igauniju mājās pietuvojas EČ �inālturnīram.
Gulbis zaudē jau Montekarlo turnīra pirmajā kvali�ikācijas kārtā
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PROJEKTUERASMUS+ 
"EURPE des ARTS-EUROPE des

CORPS" Spānija

     Kā jau minējām iepriekšējā mēneša rakstā daži mūsu skolas skolēni un 2 skolotājas gatavojāmies braucienam uz
Sevilju, Spāniju, Erasmus+ ietvaros. Mēnesis paskrēja nemanāmi, un nu jau esam atgriezušies no ceļojuma iespaidiem
bagāti un laimīgi.
    Spānijas ceļojums ilga tikai nedēļu, bet ar to laiku pietika, lai mēs paspētu pilnībā iepazīt Seviljas kultūru, cilvēkus un
pat iemācītos daudziem zināmo Flamenko deju (centāmies). Uz mani lielu iespaidu atstāja tas, cik liela bija Seviljas skola,
reizēm likās, ka tā ir kā labirints, jo katrā stundā varēja ieiet un iziet tikai caur noteiktām durvīm un bija bail
apmaldīties.
     Skola atradās centrā, blakus pasaulē lielākajai koka celtnei Las Setas jeb sēnes. Uzkāpjot augšā, mums pavērās skaists
skats uz pilsētu. Apskatot pilsētu, mūs pārsteidza ļoti lielā Seviljas katedrāle un Spānijas laukums, kurš bija izgreznots ar
skaistām gleznām uz �līzēm. 
     Spānija pārsteidza ar viesmīlību, jauniem draugiem, pozitīvismu. Lai gan tas mums bija ļoti atbildīgs darbs, arī atpūta
neizpalika, īpaši dienās, kad gaisa temperatūra nedaudz pārsniedza +20. Ceļojumā sapratām, ka ne reizi nesatikām
nevienu īgnu vai dusmīgu cilvēku. Laikam Spānijā cilvēki ir ar visu apmierināti vai arī labi prot savaldīt savas emocijas. 
      Mums visiem liels prieks, ka varējām aizbraukt uz Spāniju, un redzēt neredzēto. Milzīgs paldies no visas mūsu
Erasmus+ komandas Zaigai Strelēvičai, par šo vienreizējo iespēju piedalīties šajā projektā! Nepacietīgi gaidām mūsu
spāņu draugus ciemos pie mums!

      ''Man visvairāk palika atmiņā tas brīdis, kad koncertā dejojām
alfabēta deju un spāņu skolēni dejoja mums līdzi. Tas bija ļoti
jautri! Man tas noteikti pietrūks. Noteikti arī neaizmirsīšu to
momentu, kad Ģirts, gaidot nākamo lidojumu Frankfurtē uz
Latviju, mēģināja pārdot savu biļeti, lai brauktu atpakaļ uz Spāniju.''
                                                                                       Elizabete.L.

“Paldies jums, kas bijāt kopā, jūs esat
lieliski. Neviens ne par ko nesūdzējāties,
pratāt viens otru uzmundrināt! Par ko man
vienmēr ir prieks, dodoties kopā ar
jauniešiem ārpus skolas-spēja vienam otru
iepazīt, sadraudzēties, jo mēs jau nejūtamies
kā skolotājs, kurš izsauks un novērtēs vai
skolēns, kurš būs vai nebūs gatavs atbildēt,
mēs esam draugi un ļoti laba komanda, ar
kuru es noteikti dotos kopā vēl, ja rastos
tāda iespēja.”
                                            Z.Strelēviča

    “Ar spāņiem bija ļoti grūti
šķirties. Es ieguvu daudz jaunu
draugu un, protams, man viņi
pietrūkst. Nevaru sagaidīt, kad
viņi būs Latvijā!”
                                   Ģirts Fr.

     “Mana spilgtākā atmiņa ir tas, ka
mani aizveda uz futbola maču.
Pamanīju, ka spāņi vienmēr ir
smaidīgi un atsaucīgi, kuri daudz
komunicē, un sapratu, ka vienmēr ir
jāizmanto šāda iespēja braukt uz
citām valstīm.”

      “Mana spilgtākā atmiņa ir tas, ka
mani aizveda uz futbola maču.
Pamanīju, ka spāņi vienmēr ir smaidīgi
un atsaucīgi, kuri daudz komunicē, un
sapratu, ka vienmēr ir jāizmanto šāda
iespēja braukt uz citām valstīm.”
                                           Roberts R.



CEĻOJUMI Euroscola
Eiropas parlamentā, Strasbūrā 

     Aprīļa pirmajā nedēļā 7 jaunieši (Jana Matule, Baiba Birzniece, Līva Ozola, Miks Kāpiņš, Gustavs Einis, Ērika Anīte
un Anda Brauna) no Priekules vidusskolas 9. un 10. klases “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” projekta ietvaros bija
devušies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, Francijā, lai pārstāvētu Latviju un debatētu par Eiropai svarīgām tēmām.
      Bez Priekules vidusskolas jauniešiem uz EP devās 8 skolēni no Ventspils 6. vidusskolas un 8 skolēni no Rīgas 71.
vidusskolas. Anda Brauna, Ērika un 5 jaunieši no Rīgas 71. vidusskolas jau bijām Eiropas Parlamentā pagājušā gada
oktobrī. Tomēr šī gada brauciens atšķīrās ar citu maršrutu. Šoreiz mēs apmeklējām Berlīnes ZOO – vienā no
lielākajiem Eiropas zoodārziem, kur redzējām dažādus dzīvniekus, kurus agrāk Latvijas zoodārzos nav bijis iespējas
redzēt. Kā arī tika dota iespēja piedalīties ekskursijā pa Berlīnes centru, ko vadīja jau pazīstamais gids Toms. Mājupceļā
mēs bijām Sinsheimas tehnikas muzejā un Drēzdenes centrā, kur apmeklējām Cvingeru un vecpilsētu.
       4. aprīlī vairāk kā 570 skolēnu no 22 valstīm piedalījās “Euroscola” sesijā. No rīta mēs iepazināmies ar dienas darba
programmu un izveidojām dažādās valodās runājošas darba grupas. Pēc tam EP plenārsēžu zālē skolēni no katras valsts
stādīja priekšā savu skolu, pilsētu, valsti. Šoreiz Latviju pārstāvēja Anda Brauna un Anastasija no Ventspils 6.
vidusskolas. Runā mēs uzsvērām Latvijas nacionālās kultūras vērtības. Liela daļa prezentāciju gan starp iesaistītajām
skolām, gan Parlamenta administratoriem tika koncentrētas uz gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada 23. - 26. maijā.
Tāpat mums bija iespēja piedalīties diskusijā un uzdot jautājumus EP deputātei Elenai Valeciano no Spānijas.
     Pusdienlaikā 4 skolēniem no dažādām valstīm vajadzēja sastādīt komandu, lai spēlētu “Eurogame” spēli. Tā ir spēle,
kas sastāv no jautājumiem citā valodā, tādā veidā ir jārunā ar daudziem jauniešiem, lai uzzinātu pareizo atbildi.
Pēcpusdienā skolēni diskutēja grupās par galvenajiem ES jautājumiem, tostarp migrāciju un integrāciju, kā arī par
atjaunojamajiem energoresursiem un jauniešu nodarbinātību, pirms tika atkārtoti sasaukti plenārsēžu zālē, kur viņi
balsoja par savu vienaudžu priekšlikumiem, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu kā īstie EP deputāti. Tam sekoja
“Eurogame” spēles noslēgums, apbalvošana un “Euroscola” diploma piešķiršana.
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MĒNEŠA

''Zināšanas - tā ir vienīgā lieta, kuru
Jums nekad neviens neatņems.''

Jana Matule
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SKOLĒNS
Tu esi saņēmusi apstiprinājumu dalībai Jauniešu

Saeimā. Pastāsti vairāk par savu ideju.
Kāpēc tieši tāda izvēle?

     Mana ideja ir izglītot valsts mērogā jauniešus par vēlēšanām un
Satversmi. Šādu izvēli izdarīju tāpēc, ka jaunieši ir tā nākotnes daļa
kurai būs jāizdara sava izvēle, par ko balsot, un, lai mēs varētu
izvēlēties sev pareizos kandidātus, mums ir jāiepazīstas ar vēlēšanu
sistēmu un satversmi. No dalības Jauniešu Saeimā es sagaidu lielāku
izpratni par notiekošajiem politiskajiem procesiem.

Kā Tu nonāci Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas
komandā? Kas Tevi uzrunāja viņiem pievienoties?

     Runājot par EPVS komandu - es tajā nonācu mācību gada
sākumā. Doma par pieteikšanos bija jau 8.klasē. Pēc pirmā kopīgā
pasākuma organizēšanas sapratu, ka man ļoti patīk šī komanda un
turpināšu tajā darboties un atbalstīt Eiropas Parlamenta darbību
mūsu skolā un Latvijā.

Tu esi pieteikusies arī FLEX apmaiņas programmā.
Kā izlēmi, ka vēlies piedalīties arī tur? Vai jau zini

rezultātus?

     Runājot par FLEX apmaiņas programmu es pieteicos ar domu,
ka kaut kas jauns ir jāpamēģina un domāju ka tāpat tālāk netikšu.
Saņemot pirmās ziņas par to, ka esmu tikusi uz nākamo kārtu biju
ļoti laimīga un pat uz brīdi tam neticēju. Aizpildīju testus un
parakstīju visus nepieciešamos dokumentus, tagad ar nepacietību
gaidu atbildes.

Noliekot malā visus projektus, kuros esi
iesaistījusies, Tev šogad ir arī jākārto 9.klases

eksāmeni. Vai un kā Tu izjūti satraukumu/ stresu
pirms eksāmeniem?

     Satraukums, protams, ir. Vienmēr ir sajūta, ka laika ir par maz, lai
visus skolas darbus paspētu izpildīt, bet šķiet, ka visu nepieciešamo
pagaidām esmu paspējusi, neskatoties uz savu aizņemto nedēļas
gra�iku.

Kuri trīs notikumi/ pasākumi Tev visspilgtāk ir
palikuši atmiņā no laika, kad mācies Priekules

vidusskolā?

     Visspilgtākie notikumi, kuri ir palikuši atmiņā ir,
protams, pirmais sadraudzības festivāls, kurā piedalījos.
Otrais noteikti ir kāds tautas deju koncerts. Un trešais ir
jebkurš Ziemassvētku koncerts mūsu skolā, jo tie vienmēr
ir jauki.

Tu esi ļoti aktīva. Vai Tev sanāk arī brīvais laiks? Kā
Tu mēdz to izmantot?

     Brīvais laiks ir salīdzinoši ļoti maz. Parasti es to izmantoju
kā papildus laiku kādām mācībām, atpūtai vai arī kādu brīvo
minūti pavadu ar ģimeni.

Tev vienmēr ir kādas jaunas idejas. Padalies ar savu
noslēpumu. Kā tu iedvesmojies?

     Nekāds lielais noslēpums tas nav. Es ļoti iedvesmojos no
savas ģimenes. No saviem vecākiem un no brāļiem un
māsām.

Vai Tu iesaki arī citiem jauniešiem iesaistīties
projektos? Kāpēc?

     Iesaku jebkuram jaunietim iesaistīties projektos. Iet,
darīt, skriet un kārtot. Tā ir ļoti forša iespēja katram no
mums pilnveidoties un kļūt patstāvīgākiem. Neatkārtojama
pieredze.

Kā devītklasniece, ko tu novēlētu vai
ieteiktu nākamajiem devītajiem, pirms viņi

uzskāk savas mācības nākamgad?

     Mīļie topošie devītie. Mācieties visu ko vien varat
iemācīties, jo zināšanas ir tā vienīga lieta, kuru jums
neviens neatņems. Un arī, protams, pavadiet savu brīvo
laiku ar draugiem, jo tā ir ļoti nozīmīga nākotnes daļa
jebkuram no mums.Izbaudiet šos foršos skolas gadus!
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Aizbrauksim uz Igauniju un
rādīsim nevis dejas,

dziesmas un Latvijas kultūru,
bet gan dokumentu, ka esam
sekmīgi un mums nevienam
nav neattaisnotu kavējumu?

Teksta vietturis

     Kā jau daudziem zināms, katru gadu starp Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas skolām norisinās sadraudzības festivāls,
kurā var ļoti labi pavadīt laiku, iegūt jaunus draugus un neaizmirstamas emocijas. Iespēja parādīt citu valstu janiešiem ne tikai
savu skolu, bet arī savas valsts dziesmas , dejas un tradīcijas.
     Festivālā vēlas piedalīties liels skaits skolēnu, taču ielūgto skaits ir ierobežots, līdz ar to ir liela konkurence. Festivāla
delegācijā ir 30 vietas, kuras šobrīd jau ir aizpildītas un visi skolēni, kuri nevēlas palikt 'aiz borta' cīnās par to, lai, iespējams,
izkonkurētu kādu no delegācijas trīsdesmitnieka un iegūtu viņa vietu, tomēr ir konkrēti uzstādījumi, kuri noteikti jāizpilda.
Katram skolēnam ir jāiesaistās vismaz vienā aktivitātē. Piemēram, šogad jāsagatavo teātra izrāde, video reklāma, dziesmas,
dejas, suvenīru tirgošana u.c. Ir tādi aktīvi skolēni, kuri ir uzņēmušies vairākus pienākumus un cītīgi tos izpilda, bet ir arī tādi,
kuri vispār neiesaistās nevienā no šīm aktivitātēm. Tāpat visi skolēni tika brīdināti, ka, lai piedalītos festivālā nedrīkst būt
nesekmīgas atzīmes un neattaisnoti kavējumi periodā no 21.februāra. Ja tādi būs, tad uz festivālu, diemžēl, braukt nevarēs.
     Skolēni par šo noteikumu bija sašutumā, jo sanāca tā, ka daži visaktīvākie skolēni netiek dažu vai pat viena neattaisnota
kavējuma vai nepietiekamu vērtējumu dēļ, bet tādi skolēni, kuri neiesaistās nekur, var braukt, jo ir attaisnojuši savus
kavējumus. 
    Protams, ka šajā situācijā skolēniem nevajag vainot citus, bet gan pašiem sevi, jo visi tika brīdināti par šādu atlases
noteikumu un bija daudz laika visu attaisnot un izlabot, tomēr joprojām ir daudz iebildumu. Daļa skolēnu uzskata, ka
priekšrocībai jābūt tieši vidusskolas skolēniem, jo no citām delegācijām piedalās pārsvarā tikai jaunieši no vidusskolas. Otra
daļa uzskata, ka atzīmes un kavējumi nav jāņem vērā vispār. Tā kā šis ir sadraudzības festivāls, tad vērā arī būtu jāņem, cik
komunikabls, aktīvs un draudzīgs ir skolēns un cik daudz darba viņš iegulda šajā festivāla programmā.
     Jauniešiem ir dota vēl nedēļa, lai visu izlabotu, cerams, ka viņi šo iespēju izmantos un tie skolēni, kuri vēl nav paspējuši
pieteikties dalībai aktivitātēs, to izdarīs.
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IZKLAIDE
HOROSKOPA ZĪMJU IZTEICIENI

Auns
1.Labāk ar mani nestrīdēties!
2.Pirmais nekad neuzbrūku,bet nedod Dievs, ja mani
kāds aizskars!
3.Dari tā, kā daru es, jo tev tāpat nesanāks!

Vērsis
1.Degustators - tas ir mans īstais aicinājums!
2.Ēdiens - lieta nopietna.

Dvīņi
1.Labām idejām nav vietas gaidīšanas režīmā!
2.Viens televizors labi,bet divi televizori-ideāli.
3.Esmu kā laiva-tieku uz priekšu un nemaz neslīkstu.

Vēzis
1.Labāk ir krāt naudu labām lietām nekā pirkt draņķus!
2.Ar draugiem jātiekas savās mājās,tā var valdīt par
situāciju.
3.Viss pienākas tiem, kuri prot pagaidīt!

1.Man patīk labi pelnīt, bet vēl vairāk tērēt!
2Labāk kādam atteikt nekā pašam saņemt atteikumu!

Lauva

Jaunava
1.Mēs mīlam kārtību - dvēselē un virtuvē!
2.Viens šķībs plauktiņš var likt jukt prātā!
3.Katrs dzīvo sev, bet kalpo citiem!

Svari
1.Pats grūtākais ir izdarīt pareizo izvēli!
2.Pats trakākais,kas var būt,ir strīdēties!
3.Nav svarīgi kā,galvenais uzvarēt!

Skorpions
1.Mīlīgam smaidiņam vajadzīgs iemesls!
2.Es varu dziedāt mīlas dziesmas arī karalaukā!
3.Katrā notikumā var saskatīt ko īpašu!

Strēlnieks
1.Uz mani nav iespējams dusmoties!
2.Lielākā problēma-visi nav ar mani vienprātis!

Mežāzis
1.Ir jauki sapņot par tālām zemēm pie televizora!
2.Nemaz nedomājiet pārkāpt noteikumus-es visu redzu!
3.Nav jēgas visu dzīvi kāpt uz augšu, lai vienreiz smagi
kristu lejā!

1.Ir jauki sapņot par tālām zemēm pie televizora!
2.Nemaz nedomājiet pārkāpt noteikumus-es visu redzu!

Ūdensvīrs

1.Kārtību ir izdomājuši tie, kuriem ir garlaicīgi!
2.Nevajag uz rītdienu pārcelt to, ko var izdarīt aizparīt.
3.Visi zin, ka es vienmēr esmu aizņemta, tikai retais kurš
zina ar ko!

Zivis

Lieldienu paražas
      Daudz tautas ticējumu saistās tieši ar Lieldienu olām, piemēram, kas Lieldienu olas zags, tas paliks pliks kā
Lieldienu ola. Kas Lieldienu olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melos. Lieldienās jāēd tikai olas, jo kas daudz gaļas
ēd, to visu gadu moka kukaiņi. Ja Lieldienās ēd daudz olu, vistas labi dēj. Nemiers un nesaticība valda tajās
mājās, kur olu čaumalas nesargā un samin.
      Lieldienās ar olām jāiet "kauties" - kuram stiprāka ola, tas ilgāk dzīvos. Pirmajās Lieldienās sitas ar olas tievo
galu, Otrajās Lieldienās - ar olas resno galu. Olu mainīšanai un dāvināšanai Lieldienās ir ne tikai utilitāra, bet arī
dziļāka jēga - tas kalpo labvēlības, simpātiju radīšanai.
      Obligāta prasība Lieldienu rītā ir agrā celšanās, kas garantē možumu un laimi visu gadu. Kurš pirms saules
lēkta paspēs nomazgāties skaidrā avota ūdenī, tas visu gadu būs mundrs un jautrs. Mazgāšanās tekošā ūdenī, kas
tek pret sauli, ir sava veida šķīstīšanās rituāls, kas palīdz iegūt možumu, gaišu prātu, veselību un skaistumu. Ir arī
šāds ticējums - kas Lieldienu rītā pirms saules lēkta apēd 13 dzērveņu ogas, tam būs sārti vaigi.
      Tāpat Lieldienās vajag kārtīgi izšūpoties, tad vasarā dunduri, odi un čūskas nekož, būs brangas aitas un gari
lini. Šūpuļu kārēji un šūpotāji bija puiši, bet meitas par šūpošanu maksāja vai nu ar olām, vai ar cimdu pāri.
Senie latvieši Lieldienām posās un gatavojās īpaši rūpīgi. Folkloras materiālos ir �iksēts, ka Alsungā pat cūku
vilkuši atmuguriski uz dīķi mazgāt, lai visu gadu mājās būtu tīrība un zirnekļi neaustu tīmekļus. Cilvēki
Lieldienu rītā vilka mugurā tīras, jaunas drēbes.
     Ar Lieldienām saistās arī laika pareģošana. Ja Pirmajās Lieldienās līst, tad govis dos daudz piena un katru
svētdienu līdz Vasarsvētkiem būs lietains laiks. Ja vardes Lieldienās iet pāri ceļam, sagaidāma lietaina vasara.
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