
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sveiciens zēniem un meitenēm! 
 

Vai Jums patīk uzzināt ko jaunu?  
Nu, protams, vai gan citādi jūs būtu pie datora! 
 

Visiem patīk jaunas ziņas, bet tās var būt labas un  
ne tik labas. Kā nu lai zina, ko skatīties, ko klausīties,  
ko runāt? Pavisam vienkārši.  
 

Labās ziņas ir tās, kas mūs iepriecina, uzmundrina,  
rada drošības sajūtu, labu noskaņojumu, mudina  
izdarīt ko labu, dod cerību un pauž mīlestību.  
 

 

Sliktās ziņas pavisam pretēji – rada bailes un dusmas, gribas strīdēties, pat izdarīt ko 
sliktu. 
Lappusītes bērniem, ko esam nosaukuši „Labas Ziņas Bērniem”(saīsinājumā LZB) 
centīsies dot Tev labus padomus, pastāstīs interesantus notikumus, palīdzēs Tev atšķirt 
labo no sliktā. Atradīsi arī kādu labu darbiņu vai uzdevumu. 
 

Visa labā Radītājs ir Dievs un par to vēsta Bībele, tādēļ LZB pakāpeniski Tevi iepazīstinās 
ar interesantiem notikumiem un labām ziņām no Bībeles. Ar laiku arī Tu pats varēsi 
piedalīties LZB veidošanā, atrakstot vēstules vai uzzīmējot ko interesantu. 
 

Ziņas nest palīdzēs Balodis – tas būs mūsu izdevuma simbols un palīgs. Vai zināji, ka 
senos laikos īpaši apmācīti baloži bija kā pastnieki, kas aizlidoja ar vēstulēm, kur tās jau 
kāds gaidīja? Arī Bībelē stāstīts par kādu balodi, kas reiz atnesa svarīgu ziņu cilvēkiem. 
Bet par to kādā citā reizē.  
 

SATURS 
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Dievs mīl ikvienu, arī Tevi.  
Dievs vēlas, lai Tu Viņu iepazītu. 
 

Ir klāt Ziemassvētku laiks, Jēzus Kristus dzimšanas 
diena. Lai Dievs varētu izpildīt savu plānu un Viņa Dēls 
varētu nonākt uz zemes, piedzimstot kā mazs bērniņš, 
Dievam bija nepieciešami paklausīgi cilvēki – Marija, 
Jāzeps, gani, gudrie un daudzi citi.  
 

Sveiks, draudziņ!  
 

Pie Tevis nāku es,  
mazais pasta balodītis.   
 

Es nesu Tev labas ziņas 
no paša Dieva, kurš ir visa 
Radītājs.  
 

Nr. 1 
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Drīz klāt gada jaukākie un gaidītākie svētki – Ziemassvētki! 
Eglīte, dāvanas, svētki, ciemiņi, pārsteigumi. 

Bet pati svarīgākā ziņa Ziemassvētkos ir tā, ka Dievs dāvināja pasaulei savu Dēlu Jēzu 
Kristu. Ziemassvētki ir Jēzus Kristus dzimšanas svētki. Bet šoreiz stāsts par kādiem 

cilvēkiem, kam bija īpaša loma Jēzus Kristus piedzimšanā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEMASSVĒTKU 
PRIECĪGĀKĀ ZIŅA 
IR TĀ, KA PASAULĒ 

IENĀK DIEVA 
MĪLESTĪBA UN 

PRIEKS, JO DIEVS 
SŪTA CILVĒKIEM 
VISLIELĀKO 

DĀVANU – SAVU 
DĒLU JĒZU.  

 

ZELTA TEKSTS 
 
 

„CIK VIŅU 
UZŅĒMA, TIEM 

VIŅŠ DEVA VARU 
KĻŪT PAR DIEVA 

BĒRNIEM.”  
JĀŅA EV. 1:12 

 

Zelta teksts ir kāds teikums 
vai teikumi no Bībeles, 

kurus viegli iemācīties no 
galvas un atcerēties.  
Šoreiz pants no Jāņa 
evaņģēlija 1. nodaļas. 

PAKLAUSĪGĀ MARIJA 
Marija bija jauka, dievbijīga 
meitene. Kādu dienu notika 

kas pārsteidzošs. 
Istabu apspīdēja spoža 

gaisma un Marija ieraudzīja 
eņģeli. Eņģelis mierināja 

izbijušos meiteni: „Nebīsties! 
Tev drīz piedzims dēls!” 

„Kā tas var notikt, jo man nav 
vīra”, jautāja meitene. 

„Bērns būs Dieva Dēls un 
viņu sauks Jēzus”,  
paskaidroja eņģelis. 

Marija saprata, kas tas bija 
īpašs uzdevums no Dieva. 
Viņa bija ar mieru izpildīt 

Dieva prātu. 
 

PAKLAUSĪGAIS JĀZEPS 
Marijai bija draugs Jāzeps.  
Jāzeps un Marija gatavojās 

precēties. Eņģelis apciemoja arī 
Jāzepu. Eņģelis brīdināja Jāzepu, 
ka Marijai būs bērns – Dieva Dēls. 

Lai gan Jāzeps bija ļoti  
pārsteigts, arī Viņš bija gatavs 

izpildīt Dieva prātu. 
Drīz Jāzepam un Marijai bija 
jādodas ceļā uz Betlēmi,  

jo ķēniņš bija izdevis pavēli  
par tautas skaitīšanu. 

Nonākuši Betlēmē, viņi neatrada 
vietu, kur pārnakšņot.  

Marijai drīz vajadzēja piedzimt 
bērniņam. Jāzeps sameklēja kādu 

siltu un sausu vietu kūtī, kur  
viņi apmetās. Drīz Marijai  

piedzima bērniņš. 
 

PAKLAUSĪGIE GANI 
Tajā naktī gani laukā ganīja lopus. Pēkšņi tumšās nakts debesis 
kļuva gaišas. Debesīs parādījās eņģeļi. Viņi dziedāja: „Gods 
Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!” 

Tad eņģelis ganiem teica: „Ejiet uz Betlēmi, tur jūs kūtī atradīsiet 
bērniņu. Viņš ir Dieva Dēls un pasaules Pestītājs”.  

Gani ticēja un paklausīja eņģeļiem. Viņi devās uz Betlēmi, atrada 
bērniņu, Viņu pielūdza un stāstīja citiem par notikušo. 

 

Par Jēzus piedzimšanu lasi Bībelē Lūkasa evaņģēlija  
1. nodaļā no 26. līdz 38. pantam un 2. nodaļā no  

1.- 20.pantam. Mateja evaņģēlijā šis stāsts rakstīts  
1. nodaļā no 18. līdz 25. pantam. 
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Lai Tev labāk paliktu atmiņā tas, ko lasīji iepriekšējā lapas pusē, 
Tevi sagaida vairāki interesanti uzdevumi! Pildi tos rūpīgi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAI TU VĒLIES BŪT PAKLAUSĪGS DIEVAM? 
Dievam bija svarīgi, lai Marija, Jāzeps un gani paklausītu Viņa norādījumiem.  

Arī šodien Dievam ir nepieciešami paklausīgi cilvēki, kas atsaucas Viņa aicinājumiem un 
paklausa Viņa norādījumiem. Kā gan var zināt, uz ko Dievs aicina gan pieaugušos, gan bērnus?  

Bībele – tā ir grāmata, kas atklāj Dieva gribu. Lasīsim Bībeli!  
Šis žurnāls Tev palīdzēs saprast un atklāt, ko Dievs šodien vēlas teikt ikvienam. 

 

ATRISINI KRUSTVĀRDU MĪKLU 
  

1. Jēzus audžutēvs. 
2. Jēzus māte. 
3. Vieta, kur piedzima Jēzus. 
4. Dzīvnieks, ar kuru ceļoja Jēzus vecāki. 
5. Pirmie cilvēki, kas uzzināja par  
   Jēzus piedzimšanu. 
6. Bērniņa vārds, kurš piedzima kūtī. 
7. Kas atspīdēja tumšajā naktī? 
8. Vieta, kur ielika mazo bērniņu. 
9. Pilsēta, kurā piedzima Jēzus. 
10. Diennakts laiks, kad piedzima Jēzus. 

 

1.          
   4.  6. 7. 8.   
          
 2.   5.     10. 

  3.      9.  
P A K L A U S ī B A 
          
          
          
          
          
          

 
 

IZEJ LABIRINTU UN PALĪDZI GANIŅAM 
ATRAST CEĻU PIE MAZĀ JĒZUS BĒRNA 

 

 

         

I V M ī S L D T E 
 

 

     

 

   

 

   

 

              ! 

 

Atšifrē ziņojumu, izmantojot  
īpašo burtu kodu.  

Katrai eglīšu rotājuma 
mantiņai atbilst viens burts 

ziņojumā! 
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ROKU DARBIŅI 
      

Pašu gatavotas dāvaniņas Ziemassvētkos ir visjaukākās. Piedāvājam dažas idejas, lai izgatavotu 
jaukas Ziemsvētku kartiņas, rotājumus eglītei un vienkāršas vitrāžas logiem. 
 
Ziemassvētku apsveikuma kartiņu idejas 
Tā kā egle ir viens no Ziemassvētku simboliem, piedāvājam Tev dažādas vienkāršas idejas, kā 
pagatavot jaukas apsveikuma kartiņas šajos svētkos! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolāžas eglīte 
 

Vajadzīgs: 
- vidēji biezs kartons 
(kartiņas pamatnei) 
- līme vai abpusēji 
līmējošs skočs 

- krāsainais papīrs, 
žurnālu izgriezumi, 
reklāmas bukleti. 
Darba gaita: 

1. Izgriez papīru 
kartiņas vajadzīgajā 
lielumā.  
2. Izgriez trīsstūra 
formā eglītes pamatni 
(zaļā krāsā) un 
taisnstūra formā 
stumbru (brūnā krāsā).  
3. Pielīmē pamatni un 
egles stumbru pie 
kartiņas. 
4. Sagatavo dažādās 
formās (vislabāk 
apaļās – tas būs 
līdzīgs egļu rotājuma 
bumbām) krāsainus 
žurnāla izgriezumus 
vai paša zīmētus egļu 
rotājumus. 
5. Tad izkārto 
izgrieztos rotājumus 
uz pamatnes un kārtīgi 
pielīmē! 
6. Ļauj līmei nožūt un 
ieraksti kartiņā savu 
apsveikumu. 

 

Pogu eglīte 
 

Vajadzīgs: 
- vidēji biezs kartons 
(kartiņas pamatnei) 

- līme, kas līmē plastmasu 
vai abpusēji līmējošs 

skočs 
- pogas 

Darba gaita: 
1. Izgriez papīru kartiņas 
vajadzīgajā lielumā. No A4 
formāta lapas Tev sanāks 
divas divpusējas kartiņas. 
2. Eglītes formā izliec un 
tad pielīmē pogas! Ja nav 
pieejamas pogas, izgriez 
aplīšus no krāsainā papīra. 
3. Ļauj līmei nožūt un 
ieraksti kartiņā kādu jauku 
novēlējumu, dzejolīti vai 
Bībeles pantu! 

 
Papīra strēmelīšu 

eglīte 
 

Vajadzīgs: 
- vidēji biezs kartons 
(kartiņas pamatnei) 
- līme vai abpusēji 
līmējošs skočs 

- krāsainais papīrs, 
žurnālu izgriezumi, 
reklāmas bukleti. 
Darba gaita: 

1. Izgriez papīru 
kartiņas vajadzīgajā 
lielumā.  
2. Izgriez no papīra, 
žurnālu vai reklāmas 
bukletu krāsainajām 
lapām dažāda lieluma 
papīra strēmelītes 
(vēlams, lai papīrs 
būtu zaļā krāsā) un 
padomā, kā izveidosi 
stumbru – to vari 
veidot kā kolāžas 
eglītei.  
3. Saliec strēmeles tā, 
lai veidojas trīsstūra 
eglīte.  
4. Pielīmē tās pie 
kartiņas pamatnes. 
5. Kartiņa gatava! Bet 
ja tā liekas pārāk 
vienkārša, tad to vari 
izgreznot ar Tevis 
izveidotiem eglīšu 
rotājumiem.  

       

Aplikāciju eglīte  
 

Vajadzīgs: 
- vidēji biezs kartons 
(kartiņas pamatnei) 
- līme vai abpusēji 
līmējošs skočs 

- krāsainais papīrs. 
Darba gaita: 

1. Izgriez papīru 
kartiņas vajadzīgajā 
lielumā.  
2. Izgriez trīsstūra 
formā eglītes 
pamatni (zaļā krāsā) 
un taisnstūra formā 
stumbru (brūnā 
krāsā).  
3. Trīsstūra formai 
no malām iegriez tā, 
lai ārā tiktu izgriezti 
zaļi trīsstūrīši 
(skaties attēlā). 
4. Pielīmē esošo 
formu kartona 
pamatnei. 
5. Pielīmē arī egles 
stumbru. 
6. Sagatavo 
izgriezumus, ar ko 
rotāsi eglīti. 
7. Izkārto rotājumus 
un uzmanīgi pielīmē. 
8. Ļauj līmei nožūt un 
jauka apsveikuma 
kartiņa gatava! 

KONKURSS 
Pagatavo savu 

Ziemsvētku kartiņu vai 
dekoru pēc kāda no 
šiem paraugiem, 

nofotografē to un līdz 
10. janvārim atsūti bildi 

uz mūsu e-pastu.  
Trīs darbiņu autorus 
sagaida jaukas balvas! 
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Eglīšu rotājumu idejas 
Katru gadu Ziemassvētkos pie mums mājās ierodas kāds viesis – eglīte!  
Eglītes rotāšana sagādā lielu prieku kā bērniem, tā arī pieaugušajiem!  
Lai eglītei šogad uzdāvinātu kādu jauku pašdarinātu rotājumu, piedāvājam Tev vienkāršas idejas,  
lai to pagatavotu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
            Logu dekors. 

Daudzās baznīcās ir vitrāžas – krāsainu stikla gabaliņu veidoti logi  
vai durvis. Cik skaisti tie ir, kad caur tiem saredzam ienākam iekšā  
krāsainu gaismu. Ir arī daudz vienkāršākas un mazākas vitrāžas,  
kuras cilvēki iekar savu māju logos! Pavisam vienkāršu vitrāžu 
savas mājas logā vari izveidot arī Tu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldējumu  
kociņu dekors 

 
Darba gaita: 
1. Saliec kociņus trīsstūra formā un salīmē. 
2. Uz kociņiem līmē no papīra vai Ziemsvētku 
ietinamā papīra izgrieztas figūriņas. Vari izmantot arī 
pogas, uzlīmes utt.  
3. Ļauj līmei nožūt un augšējā saldējumu kociņu 
savienojuma vietā iesien lentīti, lai dekoru būtu ērti 
iesiet egles zarā! 

 

  
Eņģelītis 
 

Darba gaita: 
1. Uz izvēlētās krāsas papīra lapas uzzīmē sirds, 
trīsstūra un apļa formu.  
2. Izgriez šīs formas. 
2. Skaties paraugā un uz sirds formas uzlīmē 
trīsstūra formu, bet pēc tam apļa formu. 
3. Ļauj līmei nožūt un uzzīmē eņģeļa sejiņu. 
4. Ar skoču no otras puses pielīmē arī lentīti, lai 
eņģelīti viegli varētu iekarināt eglītē! 

Vajadzīgs: 
- vienam rotājumam trīs 

saldējuma kociņi 
- līme, kas līmē koku (PVA) vai 

abpusēji līmējošs skočs 
- dažādas sīkas detaļas 

dekorēšanai, Ziemassvētku 
simbolikas ietinamais papīrs 

- lentīte, lai dekoru  
iesietu eglītē 

Vajadzīgs: 
- papīrs 
- krāsainie zīmuļi 
- lentīte 
- lineāls 
- parastais vai abpusēji 
līmējošs skočs vai līme  

 

 

Sveces vitrāža 
 
 

Darba gaita: 
1. Uz gala uzliec un ar skoču pielīmē izprintēto sveces paraugu. 
2. Sveces paraugam precīzi virsū uzliec kodoskopa plēvi, to arī 
piestiprini ar skoču, lai tā nevar tikt izgrūstīta no vietas. 
3. Apvelc sveces formu ar flomāsteru un izkrāso parauga sarkanās 
vietas.  
4. Ap sveci vari izveidot rāmīti.  
3. Ļauj flomāsteriem nožūt un pielīmē vitrāžu pie loga stikla. 

Vajadzīgs: 
- kodoskopa plēve 
- parastais vai abpusēji līmējošs skočs 
- ūdens izturīgi flomāsteri (permanentie marķieri) 
- izprintēts sveces formas paraugs 
 

 



 

 

KONKURSS 
Vēro putnus – 

zīmē vai fotografē  
tos un līdz  

10. janvārim atsūti 
savu zīmējumu vai foto 

uz mūsu e-pastu. 
Interesantākos 

darbiņus  
publicēsim! 
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LABIE DARBIŅI 
 
                                  Ziemā putniņiem neklājas viegli. Sniegā un salā tiem nav viegli atrast barību.                     
                               Barojot putniņus, mēs tiem palīdzam pārziemot un veseliem sagaidīt pavasari. 
Šis ir arī īpašs laiks, kad putnus varam apskatīt pavisam tuvu un iepazīt to dzīvi, izskatu un 
dziesmu. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka, putnus pieradinot, mēs kļūstam atbildīgi par tiem. Ja esam 
uzsākuši putnu barošanu, tas jādara regulāri, līdz iestājas silts laiks un izkūst pēdējais sniegs.  
Ja putni ierastajā laikā barotavā neatrod barību, tie nemeklē to citur, bet gan uzticīgi gaida,  
līdz tā parādīsies. Šī gaidīšana var beigties skumji un putniņš pavasari var  
arī nesagaidīt. Pavēro tos savas mājas pagalmā vai parkā. Tu redzēsi  
zvirbulīšus, zīlītes, dzilnīšus, strazdus, žagatas, sīļus, arī balodīšus.  
Kopā ar vecākiem vai brāļiem un māsām Tu vari izgatavot pavisam vienkāršu  
barotavu, kur uzbērt sēkliņas vai graudiņus un piestiprināt nesālītu speķa  
gabaliņu. Vislabprātāk putniņi mīl saulespuķu sēklas, riekstus, īpaši tiem garšo zemesrieksti, 
kaltēti augļi, auzu un kukurūzas pārslas, linsēklas, miežu putraimi, grūbas, prosa  

un, protams, speķis.  
Pirms barotavu gatavo pats vai izvēlies veikalā, atceries, ka tai jābūt 
tādai, lai putniņi barībai varētu viegli piekļūt un tā neapsnigtu, kā arī 
lai ieeja barotavā netiktu aizputināta. Svarīgi, lai barību varētu viegli 
papildināt un iztīrīt – barības pārpalikumi un visi uzkrājušies atkritumi 
ir rūpīgi jāiztīra.  
Pēc barotavas uzkopšanas noteikti kārtīgi jānomazgā rokas.  
Rūpes par putniņiem ir ļoti labs darbs! 
Putniņi būs Tev ļoti pateicīgi! 

 
                        LŪGŠANA 

 

Lūgšana ir veids, kā mēs varam sarunāties ar Dievu. Bet kas mums vēl par to būtu jāzina? Lasi 
tālāk un uzzini, cik tad svarīga ir lūgšana – mana un Tava saruna ar Dievu un kā to veidot labāku! 
 

Lūgšana ir tāpat kā runāt ar Tavu mammu un tēti. Tu uzrunā Dievu, mūsu Debesu Tēvu, 
kuru Tu neredzi, bet vari būt drošs, ka Viņš Tevi redz ik brīdi un dzird katru Tavu pateikto 
vārdu, pat nodomāto domu. Atceries, ka Dievs patiešām Tevi dzird, neskatoties uz to, ka 
Tu Viņu neredzi ar savām acīm. Dievs Tevī klausās un Viņam patīk dzirdēt to, ko Tu 
domā, ko vēlies, kas Tevi iepriecina vai apbēdina.  

 
Tu vari sarunāties ar Dievu jebkurā diennakts laikā, arī naktīs, kad nevari aizmigt vai esi 
uzmodies no slikta sapņa. Saki Dievam paldies par draugiem, ģimeni, talantiem, kas Tev 
ir, un lūdz lai Viņš Tevi vada un sargā. Lūdz Dievu arī par tiem, kuriem neklājas viegli. 
Lūdz par kaimiņu, kam nav darba, vai par draugu, kurš ir slims vai noskumis. Vēro, kā 
Dievs šiem cilvēkiem palīdz un atbild uz Tavu lūgšanu! Saki Dievam par to paldies. 

 
Pastāsti Dievam par to, no kā Tu baidies, vai kas Tevi uztrauc. Neslēp no Dieva, ja esi par 
kaut ko dusmīgs vai sarūgtināts! Dievs Tev var palīdzēt un Tevi mierināt! Vienmēr lūdz, 
lai Dievs piedod, ja esi ko sliktu izdarījis vai kādu aizvainojis, kādam iesitis, melojis vai 
nepalīdzējis grūtā brīdī. Ja no sirds nožēlosi savu nepareizo rīcību, Dievs Tev piedos un 
dos iespēju kļūt laipnākam, labākam. Atvainojies arī cilvēkiem, kurus esi sāpinājis! 
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IZKRĀSO ZĪMĒJUMU 
 

 

 

 

Zīmēja Anna Šmite, 13 gadi 



KONKURSS 
Vēro putnus – 

zīmē vai fotografē tos un 
atsūti foto vai zīmējumu 

uz mūsu e-pastu. 
Interesantākos darbiņus 

publicēsim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecākiem 
Jūsu ģimenē ir ienācis jauns vēstījums – Labas Ziņas Bērniem. Ceram, ka tas būs gaidīts  
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Žurnālu veidoja – Ruta Majevska, Elza Roze, Dace Freivalde, 
Agnese Rancāne, Vēsma Lindmane, Inese Krūza. 

Redaktore – Dace Šūpule. 
 

„Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu 
savienības Svētdienskolu apvienības padome 

KONTAKTINFORMĀCIJA 
PASTA ADRESE: 

Bērnu žurnālam „Labas Ziņas Bērniem” 

Lāčplēša iela 37, Rīga,  
LV-1011, Latvija 

E-PASTA ADRESE: 
labaszinasberniem@inbox.lv 

TĀLRUNIS: 
26272244, 26091697, 29759509 

INFORMĀCIJA 
Žurnāls elektroniskajā versijā ikvienam lasītājam pieejams bez 

maksas. Drukātā versijā Labās Ziņas par samaksu būs 
pieejamas Svētdienskolu apvienības organizētajos pasākumos. 

 

Gaidīsim atsauksmes, idejas un ierosinājumus! 
Rakstiet mums! 

 

Aicinām savus lasītājus atbalstīt šī žurnāla sagatavošanu, 
izdošanu un popularizēšanu ar savu ziedojumu.  

Pat neliela summa par žurnāla e-numuru būtu nozīmīgs 
finansiāls atbalsts un ieguldījums žurnāla attīstībā. 

 
 

Ziedojumu konts: 
Latvijas Baptistu draudžu savienība,  

Reģ.nr. 90000085765, 
AS Swedbanka – LV75HABA0551025782043 
Ziedojuma mērķis: Labas Ziņas Bērniem 

 

Mīļie vecāki!  
Jūsu ģimenē ir ienācis jauns bērnu žurnāls. 
Ceram, ka tas būs gaidīts viesis jūsmājās un 

visa ģimene žurnālā atradīs sev labus 
padomus. Palīdziet saviem bērniem izprintēt 
žurnālu, lai varētu veikt uzdevumus, izkrāsot 
zīmējumus un lasīt žurnālu vairākas reizes. 
Veidojiet žurnālu kopā ar mums – atrakstiet 
mums ko vērtīgu no savas dzīves pieredzes, 
kas noderētu publicēšanai Labajās Ziņās. 

IEPAZĪSIMIES 
Iepazīstini žurnāla „Labas Ziņas 

Bērniem” lasītājus ar savu 
svētdienskolu.  

Sūti savas svētdienskolas bildes 
un aprakstiņu uz mūsu e-pastu.  

 

Mīļie svētdienskolotāji! 
Aicinām arī Jūs iesaistīties Labo Ziņu veidošanā, 
veidojot materiālu par savu svētdienskolu un tās 
bērniem, viņu hobijiem, interesēm un ārpusskolas 

nodarbībām. Sūtiet mums stāstus, liecības, 
uzdevumus, rokdarbu idejas, krāsojamās lapas. 
Veidosim krāsainu, izglītojošu un interesantu 

žurnālu bērniem, kas brīvajā laikā sniegs atbildes 
uz būtiskiem jautājumiem un būs  

vērtīga lasāmviela!  

ZIEMASSVĒTKU DZIESMA 

2010. GADA  /  2011. GADA 
DECEMBRIS  /  JANVĀRIS 

PALDIES, KA ESI MŪSU LASĪTĀJS!!! 


