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No redaktores 

Jau atkal uz gājputnu spārniem aizlido vasara un 

mūsu putna brīvība. Sveiciens visiem jaunajā mācību 

gadā! 

Sākušās skolas gaitas ar jaunām cerībām arī 

man, Sintijai, avīzes „Starpbrīdis jaunajai redaktorei. 

Tāpat kā pagājušogad, arī šogad rakstīsim par 

skolas dzīvi, protams, parādīsim savu radošumu. 

Centies, lasītāj, apgūt šogad ko jaunu un 

nebaidies no nezināmā! Veiksmi visiem! 
Redaktore S.Ancāne 

 

Aktualitātes 
 

Šī mācību gada laikā skolā tiks realizēts iecietības 

veicināšanas projekts "Viens par otru". Projekta 

nosaukumu un logo  izvēlējās skolēni. 

No 10.-14.oktobrim skolā norisinājās "Labestības 

nedēļa", kuras laikā katru dienu tika īstenotas dažādas 

aktivitātes, piemēram,: 

11.X Labo vārdu diena. 

12.X Labo darbu diena. 

13.X Draugu diena, pie mums ciemojās un 

uzstājās jaunieši, kuri ir draugos ar mūsdienu dejām 

(breiku u. tml.). 

17.X Spēļu diena. 

 
   2011.gada 7.oktobrī Dikļos, Starptautiskā 

jaunrades konkursa "Bērnu literatūras maģija" noslēguma 

sarīkojumā piedalījās šādi mūsu skolas skolēni: 

Sintija Sīmane, konkursa laureāte, saņēma 

apbalvojumu par dzejoļiem 

Sintija Mazure, dalībniece 

Ligita Jansone, dalībniece 

Sintija Ancāne, dalībniece 

Monika Kokoreviča, literatūras pulciņa dalībniece 

Vanesa Jaunbrāle, literatūras pulciņa dalībniece 

Ieva Salzemniece, literatūras pulciņa dalībniece 

Sintija Sīmane piedalījās rakstnieka Vika 

meistarklases nodarbībā. Pārējie dalībnieki radošajās 

nodarbībās apguva teātra spēli.  

Ciemiņi no Rīgas skolēniem pasniedza "Bērnu 

žūrijas" grāmatu komplektu.  

 
 

 

 

 

 

 

Rudens ir arī mācību ekskursiju laiks. Daudzas klases iespēju 

ko jaunu iepazīt, uzzināt un izjust jau izmantojušas. Tā: 

1.kl. devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu. 

2.kl. apciemoja dzīvniekus Rīgas Zooloģiskajā dārzā, tad 

devās uz Dabas muzeju 

3.kl. izstaigāja Rīgā Brīvdabas muzeju, iepazinās ar 

interesanto Dabas muzeju un Biržas namu. 

4.kl. ar prieku vēroja darbu Latvijas TV, aplūkoja Rīgas 

Motormuzeja ekspozīciju un brauca Siguldā ar vagoniņu. 

5.kl. ciemojās Latvijas TV, apmeklēja Latvijas 

Nacionālā teātra izrādi. 

7.kl. bija Rīgā atjaunotajā Biržas namā, mielojās 

viduslaiku kafejnīcā. 

8.kl. plāno apmeklēt Rīgas Vēstures un kuģniecības 

muzeju. 

9.kl. bija viesi Dizaina un mākslas muzejā, iepazinās ar 

apdrukas speciālistu darbu. 

Vairākas klases apmeklējušas arī Rīgas kinoteātrus.  

 
   13.oktobrī 1.-4.kl. skolēnu grupa kopā ar skolotāju Andru 

Poguli piedalījās Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajā 

radošajā darbnīcā "Rudens defilē" un ieguva atzinību. 

Apsveicam! 

 Aktīvi darbu sākusi skolēnu pašpārvalde:  

5.kl. D. Garlanovs, 

6.kl. T. Priedītis, E. Aleksandrovs, 

7.kl. S. Sīmane, L. Grīnberga, 

8.kl. S. Ašuka, V. Aleksandrovs, 

9.kl. S. Ancāne, L. Jansone, L. Ašuka.  

   Visus priecēja atraktīvais skolēnu pašpārvaldes apsveikums 

Skolotāju dienā! Paldies un vēlam veiksmi turpmāk!  

 
   Veicinot skolēnu pašpārvaldes darbību, kā ik gadu tika 

ievēlēts jauns skolas prezidents - Vidžajs Aleksandrovs no 

8.klases.  Apsveicam prezidentu un vēlam panākumus, 

radošumu, gribasspēku un izturību šajā amatā! 

Par Prezidenta palīdzi un vietnieci ir ievēlēta Signe Ašuka  no 

8.klases. Apsveicam! 

 
   5.oktobrī skolas zālē bija iespēja noklausīties A.Sakses 

"Pasakas par ziediem". Tās stāstīja Jaunā Rīgas teātra 

aktieris G.Āboliņš, spēlēja flautiste D.Krenberga un 

komponists V.Pūce.

 
   29.septembrī plkst. 17.30 mazajā zālē notika pasākums 

 5. - 9.kl. skolēniem "Skolas pagraba peļu stāsti."  

 
12.septembrī plkst.18.00 skolas zālē notika Artas Arnicānes 

klavierkoncerts. 

 

 



Sveicināti skolēni, skolotāji un vecāki! 
 

Ir aizsācies 2011./12.mācību gads. Tas 

dāvājis atkalsatikšanās prieku, smaidu un prieku, 

piepildījumu ikdienā visam, kas mums ir svarīgs.   

Skolas dārzā ienākusies bagātīga dārzeņu, 

tomātu un ābolu raža, kas ne tikai dāvā mums šo 

augļu burvību, bet arī māca, kā pret to izturēties. 

Svarīgi ir saprast, ka mēs nevaram jebkurā brīdī 

doties uz dārzu un ņemt visu, kas ienāk prātā, kā arī 

postīt izaugušo ražu un slikti uzvesties. Jāapzinās, ka, 

darot sliktu, dzīves labumi - izdošanās, veiksmes, 

veselība, pārticība - var no mums atkāpties un pie tā 

būsim paši vainīgi, jo tāda ir bijusi izvēle attiecīgā 

situācijā.  

Aizvadītajā vasarā ir izdarītas izmaiņas 

normatīvajos dokumentos: 

 grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz 

ar  šo mācību gadu pakāpeniski  ieviest 

atsevišķu mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” 

un „Pasaules vēsture”  mācīšanu -  vispirms 6. 

klasē  ( 7. - 9. klases skolēni turpina mācīties 

kopā „Latvijas un pasaules vēsturi”), bet jau 

nākošajā gadā arī 7. klasē mācīsies šos 

priekšmetus atsevišķi, 8.  un 9. klase pēc vēl un 

vēl viena gada), 

 grozījumi Vispārējā izglītības likumā  paredz, ka 

9. klases apliecību varēs saņemt skolēns, kurš 

ieguvis visus vērtējumus,  un  ne vairāk kā viens 

no tiem ir zemāks par 4 ballēm (agrāk varēja būt 

3 vērtējumi zemāki par 4 ballēm), ar diviem 

vājiem vērtējumiem tiks izsniegta liecība un 9. 

klase būs jāapgūst atkārtoti. 

Aicinu skolēnus ar  atbildību sekot līdzi 

saviem mācību sasniegumiem un nepadoties grūtību 

priekšā! Un, ja izdodas nekavēt stundas sākumu, 

stundā strādāt atbilstoši savām spējām, apmeklēt 

papilddarbus, tad panākumi un gandarījums par 

paveikto sagādās prieku visiem, bet nepaveiktais 

atstās  nepiepildītā darba rūgteno garšu. 

Par labi paveikto suminām skolēnus skolas 

pasākumos, pavasarī organizējam ekskursiju un 

pieņemšanu pie direktoru, tajā parasti tiek pasniegtas 

naudas balvas skolēniem, kuriem gada vērtējumos ir 

7 un vairāk balles (šo skolēnu skaits ar katru gadu 

pieaug, pirms četriem gadiem  saņēma 3 skolēni, bet 

šogad maijā jau 11). 

Vērtējot aizvadītā mācību gada veikumu, 

priecājamies par: 

 skolēnu mācību sasniegumu  izaugsmi mācību 

gada laikā (45 % 4. - 9. kl. skolēnu izdevies 

paaugstināt vidējo atzīmi gadā salīdzinājumā ar 

1. semestri),  
 

 

 rezultātiem valsts pārbaudes darbos (pagājušā 

mācību gadā tie bija atbilstoši ikdienas 

sasniegumiem vai pat augstāki un 9. klases 

eksāmenos skolēni saņēma vairākus teicamus, 

izcilus vērtējumus, turpmāk vēlamies nodrošināt  

valsts pārbaudes darbu sasnieguma līmeņa pastāvību 

un stabilitāti), 
 informācijas tehnoloģiju plašu pieejamību (skolotāji 

tās izmanto, lai ieinteresētu skolēnus mācību vielas 

apguvē, paplašinātu viņu redzesloku un uzturētu 

saikni ar reālo dzīvi, bērni mācās atlasīt 

nepieciešamo informāciju, strādāt patstāvīgi un 

radoši, prezentēt savu darbu), 

 talantīgo skolēnu panākumiem Cēsu novada 

olimpiādēs un konkursos (1. vieta matemātikā, 

atzinība  vācu valodas izteiksmīgās runas konkursā, 

sākumskolas   pētniecisko darbu konferencē un 

informātikas olimpiādē). 

Katru gadu skolā veicam kādas skolas darbības 

jomas pašvērtējumu, jo gatavojamies skolas 

akreditācijai, kas notiks 2012. gada novembrī. Anketas 

un aptaujas izmantojām arī jaunā attīstības plāna 

veidošanā laika posmam no 2012. līdz 2014. gadam. 

Paldies vecākiem un skolēniem par informācijas 

sniegšanu anketās! 

Šajā mācību gadā galvenie uzdevumi mācību darbā 

ir: 

 veicināt bērnu  līdzatbildību mācību vielas apguvē 

(ierašanās laikā uz stundu, mācību piederumu 

nodrošinājumā, uzvedībā), 

 organizēt mācību procesu atbilstoši skolēnu 

vajadzībām (telpas, palīgskolotāji, atsevišķu mācību 

priekšmetu apmācība, atbalsta pasākumi, mācību 

tehnisko līdzekļu nodrošinājums), 

 veicināt izglītojamo lasītprasmes, pašvērtējuma 

prasmes un rakstu darbu kultūru, 

 pilnveidot projektu nedēļas norisi vecākajās klasēs, 

turpinot skolēnos attīstīt patstāvību un atbildību, 

 panākt skolēnam atbilstoša tērpa un apavu nēsāšanu 

sporta stundās, 

 uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem. 

Lai mums visiem kopā izdodas! Priecāsimies par 

katru jaunu dienu un būsim pateicībā par to, kas mums 

dots! 

                                                                                                 

Vineta Bērziņa,  

direktora vietniece izglītības jomā 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vienmēr ir interesanti skatīties, kā 1.septembrī 

9.klase ieved zālē 1.klasi, kas parasti  izskatās 

satraukusies un nobijusies. Arī šogad 1.klasē sāka 

mācīties 19 bērni. 

Devāmies pie 1.klases noskaidrot, kā viņi iejutušies 

skolā un ko jaunu jau apguvuši, ko vislabprātāk patīk 

darīt. 

Lielākā  daļa no 1.klases skolā jūtas labi. 

Māk lasīt, pazīst burtiņus un ciparus - Rita, Sanija, 

Lāsma, Daniela, Alīna, Jasmīna, Luīze, Annija, Laine, 

Arita, Rolands, Niks, Pauls, Tomass, Mārtiņš un 

Armands. 

Angļu valodu labprāt mācās Daniela. 

Taisīt burtus no plastilīna patīk Sanijai. 

Labprāt spēlējas ar draugiem - Alīna, Jasmīna, Laine, 

Arita, Ēriks, Rolands un Elvis. 

Ar prieku iet sportot - Ēriks, Niks, Pauls un Elvis. 

Ar iedvesmu zīmē - Laine, Kristīne, Niks, Elvis, 

Mārtiņš un Armands. 

Vēl 1.klasei patīk: rotaļu istaba, keramika, 

matemātika, „Dziesmiņa par kartupeli”, spēlēt datoru un 

braukāt ar riteni. 

Audzinātāja V.Purmale atzīst, ka 1.klase ir aši un 

čakli bērni. 

S.Mazure (7.kl.) 

 

 

Arī šogad mēs turpināsim iepazīstināt Jūs ar mūsu 

skolas pulciņiem. Viens no visapmeklētākajiem pulciņiem 

ir mājturības pulciņš. Ļoti bieži izstādēs var iepazīties ar 

mājturības pulciņa darbiem. Jau daudzus gadus pulciņu 

vada saprotoša un jauka skolotāja Baiba Veselova. 

Devāmies pie viņas un pierakstījām skolotājas stāstīto:  

„Skolā strādāju jau sen. Esmu bijusi bibliotekāre, 

audzinātāja un  tagad mājturības skolotāja. Darbs man ļoti 

patīk, jo katra stunda ir citāda. Strādāju arī par mājturības 

pulciņa vadītāju. 

Mēs nodarbojamies ar filcēšanu, tamborēšanu, 

adīšanu, auduma apdruku, pērļošanu, izšūšanu, lentīšu 

izšūšanu, zīda apgleznošanu un kulināriju. Tā kā šis ir 

ābolu gads, pašlaik gatavojam dažādus ēdienus no 

āboliem. 

Iepriekšējos gados čaklas pulciņa apmeklētājas bija 

māsas Makarovas, Skrastiņa Gunta, Ružāne Evija, u.c. 

Pašlaik savu talantu izkopj Grīnberga Līga, Sintija 

Sīmane, Līga Roze, Lāsma Ašuka, u.c.” 

Dažu meiteņu atsauksmes: 

 „Mājturības pulciņā var iemācīties kaut ko jaunu, 

piemēram, receptes, darināt dzīvei noderīgas lietas: 

filcētas un izšūtas glezniņas, adīt cimdiņus un zeķītes, 

tamborēt galdautus un aksesuārus, apdrukāt apģērbu, u.c. 

Man ļoti patīk mājturības pulciņš!”                                                                  

L. Grīnberga(7.kl.) 

 

 
„Man mājturībā patīk nodarboties ar kulināriju, 

gatavot visvisādas rotas, šūt apģērbus, adīt. Pulciņā 

vienmēr ir jautri! Novēlu skolotājai Baibai veselību un 

jaunas pulciņa dalībnieces, radošu izdomu, turpmāk vadot 

pulciņu!” 

S. Mazure(7.kl.) 

 

„Man ļoti patīk tas, ka pulciņa laikā mēs uzzinām daudz 

ko svarīgu, kas noder dzīvē, varam runāt par visu, kas ir uz 

sirds, skolotāja mūs vienmēr uzklausa un dod padomu.” 

S. Sīmane(7.kl.) 

           Paldies skolotājai Baibai Veselovai! 

                                                                                  

Peļu pagraba stāsti 

 

29. septembrī, Miķeļdienā, mazajā zālītē notika 

Peļu pagraba stāsti, kur katras klases skolēni bija 

sagatavojuši kādu priekšnesumu. Pasākumu vadīja 

„Žurka” – sk.Lidija 

9.klase lieliski attēloja pilsētas un lauku peles 

piedzīvojumus. 

8.klase uzstājās kā liela peļu saime. Viņi dziedāja 

dziesmiņu par lielo zivi. 

7.klase rādīja „roku” operu. 

6b.klase dziedāja un tēloja lauku gurķa Miķeļa 

pārdzīvojumus Rīgas tirgū. 

6a.klasei bija „garšīgs” priekšnesums. Tika 

piedāvāta spēle „Vai pazīsti dārzeņus?”.  

5.kl. stāstīja pasaku par peļu piedzīvojumiem. 
S.Ancāne (9.kl.) 

 

Šajā pašā dienā pirmizrādi mūsu skolā piedzīvoja 2 

leļļu teātra ludziņas. 

2.-4.kl. bērni stāstīja par lāčuku Pūku, kurš vēlējās iegūt 

sev draugu. Ludziņā piedalījās smaidīgais Mākonītis (Keita), 

vardīte Kvāka (Andris), suns Fidels (Hugo), bitīte Svītrainīte 

(Lelde), lāčuks Pūks ( Dagnis), Cālis Čiepstis (Ieva), lapsa 

Viltnieks (Emīls), vērsītis Roko (Edžus), draudzīgā Saulīte 

(Unda), lācis Šņoko (Gints). 

5.-9.kl. skolēni stāstīja pašu izdomātu notikumu par 

negaidītu atradumu (čemodānu) mežā ar nelielu detektīvstāsta 

pieskaņu. Izrādē darbojās gan lācis Pūks (Krišjānis) un viņa 

draugs cālis Šķielacis (Rustams), draudzīgā  vardīte Frogsijs 

(Signe), kurai tik ļoti patika dziedāt, gan viltniece lapsiņa 

Fanija (Sintija). Protams, bite Ārčijs (Dāvids) teica, ka viņam 

viss vienalga, var dziedāt un var arī nedziedāt..... Viņi visi bija 

pieteikušies piedalīties dziedāšanas šovā. Arī zirgs Rodrigo 

(Jēkabs) gribēja piedalīties, bet viņš bija tik kautrīgs, ka pat 

neuzrakstīja pieteikuma anketu. Tāpat pieteikšanās anketu 

neaizpildīja arī lācis Sedijs (Ligita), tāpēc dziedāšanas šovā 

nepiedalījās, bet izrādes beigās viņi necerēti nokļuva žūrijā. 

Leļļu teātra ludziņas visiem ļoti patika. Prieks par jauno 

mākslinieku uzdrīkstēšanos! 

Skolotājas I.Apinītes(režisores) stāstīto pierakstīja 

S.Ancāne (9.kl.) 
 

30. septembrī  Skolotāju dienas rīts iesākās visai jautri. 

Visi skolas pašpārvaldes dalībnieki iebrauca lielajā zālē ar 

ātrās palīdzības „busiņu”, atdarinot sirēnas skaņas un izdalot 

skolotājiem par velti ļoti vērtīgas zāles – smieklus, spēka, 

izturības  un citas tabletes. 

        Šajā dienā vēl notika arī Vislatvijas Olimpiskā 

vingrotāju diena. Visa skola sastājās garās rindās sporta 

laukumā un veica vingrojumus, ko rādīja skolotāja Rasa. 

Aktīvi vingroja gan skolēni, gan skolotāji.  

S.Ancāne (9.kl.) 

 



Kā pavadīji vasaru? 
 

Dažas pirmsskolas grupiņas bērnu atbildes 

 
VANESA - Gāju uz smilšu kasti. Taisīju mājiņas. 

AGNESE - Spēlējos ar draudzenēm. Spēlējām 

paslēpes.  

HEDVIGA - Peldējos Ninierī , Driškinā. Mājās dzēru 

vīriešu kafiju ar pienu. Braucām ar laivām. 

SABĪNE - Pie babas gāju ārā. Lasīju sēnes kopā ar 

ģedu un mammu. 

KRISTAPS DZ. - Šūpojos mājās, tikai stabu noņēma, 

jo nerādīja televizors. Spēlēju bumbu.  

KRISTAPS K .- Tētis iegrieza karuseli, šūpoles, es 

griezos. Nenositos. Pa batutu lecu. Ielecu dīķī un iegrimu. 

Izkāpu laukā.  

ROBERTS - Es gulēju, gulēju, gulēju. Skatījos 

multenes, biju laimīgs. 

KĀRLIS - Spēlējos mājā viens pats.  

LORETA - Ar suni Pogu spēlējos. 

EVA - Skatījos pīles parkā. Mamma nopirka Vinnija 

Pūka žurnālu. Pildīju uzdevumus.  

ALEKSANDRA - Ogas lasīju- mellenes. 

GUSTAVS - Nespēlējos ārā. 

MAKSIS - Spēlējos ārā ar mantiņām. Gāju peldēties, 

kur vecās mājas. 

 

 

 

 

Arī lielāko  prieku „Starpbrīža”  lasītāji dalās 

pieredzē, ko darījuši vasarā. 

 Diezgan daudzi ir strādājuši vasarā. Bija interesanti 

uzzināt, ko viņi darījuši un cik nopelnījuši. 

Par skolas grāmatu pārkrāmēšanu un putekļu 

slaucīšanu, un citiem sīkākiem darbiem kāds saņēma 40 

latus. 

Par dārza ravēšanu, palīdzēšanu kartupeļu talkā 

dažam laimējās saņemt 60 latus. 

Kāds krāmēja un skaldīja malku, nopelnīja 70 latus. 

Vasarā tik ļoti garšo mellenes ar pienu! Par melleņu 

lasīšanu dažam alga 30 lati. 

Kādam patika lasīt meža veltes, un mājā to bija tik 

daudz, ka nodomāja pārdot, un par to saņēma vairāk 

kā simts latus. 

Cits labprāt pastaigājies un pie reizes iznēsājis 

avīzes, kas nemaz nav tik grūts darbs, pārdevis puķes 

un par to saņēmis 90 latus. 

Vai nav jauki pēc labi padarīta darba saņemt 

savu algu un nopirkt kaut ko sev tīkamu? 

 

 

 

 

 

Piedāvājam dažas vērtīgas vasaras 

receptes! 
 

                                                                                                          

 

Vasarīgs saldējums ar rozīnīti 

Vajadzīga liela kaste ar brīvo laiku, glāze ar smaidu 

un burciņa labestības. Pievienojam litru smalka humora, 

visu sajaucam un iegūstam patiesi jauku mirkli. 

Neaizmirstam pielikt gramu nekaunības, 2 kg labu 

draugu, vēl piegriežam  t  stila, pēc garšas pieberam 

atraktivitāti(to var nebērt arī nemaz). Visu kārtīgi 

samaisām un ieliekam kastē ar brīvo laiku. Apberam ar 

200g siltuma un, protams, pārkaisām šķipsniņu 

mīlestības(tā arī ir tā rozīnīte!). Pasniedzam tūlīt pēc 

sagatavošanas. 

P.S. Nerīt lieliem kumosiem, bet izbaudīt lēni  un 

nesteidzīgi! 

                                                                S. Ancāne (9.kl.) 

  Vasaras burvīgā pica  

1,5l peldēšanās ielej bļodā un pieber 50g sēdēšanas 

pie datora. Samaisa. Pieber 6 tējk. lēkāšanu uz batuta un 

5šķipsniņas TV skatīšanās, pielej 1kg jautrības. Samaisa 

un noliek, lai uzrūgst. Uzkarsē uz pannas puskilogramu 

sauļošanās. Kad mīkla uzrūgusi, liek virsū 45g 

iepirkšanās, 245g draugu, 1 bērna auklēšanu un 1kg 

atpūtas. Liek cepeškrāsnī. Gatavs! 

                                                                S. Mazure (7.kl.) 

Aukstā zupa  „Bet vasarai silti ap sirdi” 

Bļodā ielej 3l braukšanas ar riteni. Pievieno 19g 

piena, sagriež kubiciņos un pievieno 1kg jūras, 59g 

peldēšanās. Visbeidzot pieliek 7 tējk. sauļošanās, 3 

šķipsniņas iepirkšanās un 1 ēd.k. atpūtas. Visu samaisa 

un pasniedz tūlīt. 

                                                            L. Grīnberga (7.kl.)  

Kokteilis „Vasaras dzirksts” 

Ņemam 2 tējk. čalojoša jūras ūdens, 3kg atpūtas, 10 

saujas vasarīgo zemeņu, 5 glāzes veselīgas jautrības, 

šķipsniņu saules, 666g karstuma, ēdamkarotes dabas 

smaržas un 1t svaiga gaisa. To visu sakuļam un izdalām 

pa visu pasauli, tad vasara kavēsies ilgāk. 

S. Sīmane (7.kl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redkolēģija: 

Līga Grīnberga, Lāsma Ašuka, Sintija Sīmane, 

Sintija Ancāne, Elīna Račko, Sintija Mazure, 

kā arī  un skolotājas:  Sandra Sietiņa un 

Veronika Ovčiņņikova 

 

Lappusi sagatavoja E.Račko (9.kl.) 

 



Radošā lapa 
 

Dzeltenā pasaka 
 

Šīs saulainās, dzeltenās vasaras sākumā iestādīju 

mazus dzelteno  saulespuķu stādiņus. Es par tiem 

cītīgi rūpējos:  aplaistīju un ravēju. 

Vasaras beigās dzeltenās saulespuķes izstiepās 

garākas par mani un uzziedēja  milzīgiem, zeltīti 

dzelteniem ziediem. Dzeltenas un priecīgas! 

V.Vinogradovs (5.a kl.) 

 

Dzeltenā pasaka 
 

Saule pie debesīm spīdēja kā zelta gredzentiņš. 

Visa pasaule bija kā ar dzelteno krāsu aplieta.  

Dzelteni tauriņi laidās pār dzeltenajām 

kliņģerītēm. Dzeltenīgās lapsenes oda pēc 

dzeltenīgajiem, dzidrajiem āboliem. Koku lapas 

gatavojās kļūt dzeltenas. Dzeltenā mājā tasītē uz 

galda stāvēja dzeltens sviesta kubiciņš, tam pa logu 

uzspīdēja dzeltena saule. 

Kubiciņš sāka kust. 

No krūzītes, nopilēja dzeltena lāsīte ananasu 

sulas. Mamma uzvilka dzeltenu kleitu, un tētis - 

dzeltenīgu kreklu. Un aizsteidzās uz darbu. Es devos 

uz pieneņu pļavu pētīt dzeltenas bites un kamenes. 

Tās vāca dzelteno medu. Kad biju beidzis tās 

aplūkot, es skraidīju pa pļavu un paklupu, iekritu 

puķu klēpī un aizmigu. 

A.Purmale (5.a kl.) 

 

 

 

Viena lappuse no vasaras dienasgrāmatas. 

23. augusts. Rīts. 

 

Šodien mamma brauks mājās! Dīvaini, esmu 

neizsakāmi priecīga, un manī uzradies satraukums. 

Beidzot šī tukšuma sajūta tiks aizpildīta. Nevaru 

sagaidīt, kad beidzot viņu ieraudzīšu! 

 

Vakars. 
Ak Dievs, mamma ir tā mainījusies pa šo laiku, 

gandrīz vai atpazīt nevar. Sākumā vienkārši klusēju 

un klausos mammas balsī, kas tik sen nebija dzirdēta. 

Nespēju aptvert, ka viņa ir te, man blakus. Biju 

domājusi tik daudz ko viņai stāstīt ,bet šobrīd domas 

tādā juceklī, ka nespēju pat vārdiņu pateikt. Es tā biju 

noilgojusies pēc viņas… Joprojām nespēju aptvert to, 

ka mamma ir mājās, bet beidzot tiešām esmu laimīga. 

Gribu šo mirkli mūžīgu. 

Kāda mūsu meitene. 

 
 

 

 

Ceļš 
Ceļš 

Dīvains, interesants, 

Taisns un šķībs, 

Pareizs, varbūt arī nepareizs. 

Sākums. 

 L. Umbraško (8.kl.) 

 

 

Ceļš 

Garš, melns, 

Ātrums, sacensība, nelaime, 

Ceļā es jūtos biedējoši. 

Uzmanies! 

 S. Ašuka (8.kl.) 

 

Ceļš. 

Garais ceļš... 

Sniedzas, vijas, trauc. 

Ak, cik garš ceļš! 

Dzīves ceļš. 

D. Lancmanis (8.kl.) 

 
Laiks 

 

Mans laiks 

Grūti tverams, ātrs, 

Zūd, nāk un iet. 

Laiks ir kā smarža, kas gaist. 

Laiks ir dzīve. 

L. Grīnberga (7.kl.) 

 

Mans laiks ir ļoti ātrs. 

Laiks pukst tik ātri kā sirds. 

Paskatos pulkstenī – sekundes tikšķ. 

Laiks ir mūsu dzīvība, 

Tāpēc izmantojama katra sekunde. 

Laika rokās ir mana dzīve. 

A. Bindulis (7.kl.) 

 

Laiks aiziet, 

Laiks ripo kā rats, 

Smarža izgaist, laiks izzūd, 

Vairs nenoķersi, jo tas aizskrien kā 

vējš... 

Nelaid ne sekundi vaļā! 

L. Roze (7.kl.) 

 

Tik –tak, mans laiks 

Tik –tak, tas ātrs, raibs, bet reizēm lēns, 

Tik- tak, tas skaists un košs, 

Tik-tak, tas čakls manas dzīves nesējiņš. 

B. Zemaida (7.kl.) 

 

 



Kas patīk skolotājai?  
 

-Klausīgi bērni, īpaši zēni! 

-Darbs, bet  tas nudien skarbs!  

-Atzīmes, atskaites, pieturzīmes! 

-Vēl? 

-Gaišas domas! 

-Laba oma! 

-Siltas plaukstas! 

-Dzirdīgas ausis! 

-Jautri kolēģi! 

-Sirsnīgi skolēni! 

-Vēl? 

-Labi uzrakstīts kontroldarbs.  

S. Sīmane (7.kl.) 

 

Kas patīk draudzenei? 
 

-Dāvaniņas! 

-Sirsnība! 

-Miers! 

-Skaistums! 

-Tīrība! 

-Vēl? 

-Kliegt! 

-Spiegt! 

-Smaidīt! 

-Vēl? 

-Lūpu krāsa! 

-Skropstu tuša! 

-Nagu laka! 

-Vēl? 

-Ķīmija!Ķīmija! 

                                                                                           

B. Žemaida (7.kl.) 

 

 

Kas patīk zēniem? 
 

-Bastot! 

-Drēbes! 

-Galvassāpes! 

-Pašu radītas ciešanas! 

-Vēl? 

-Samīļot! 

-Iesist! 

-Runāties! 

-Skriet! 

-Vēl? 

-Meitenes! Meitenes! 

-Būt uzmanības centrā! 

                                                                                           

J. Lancmane (7.kl.) 
 

Salāti „Vasaras kaprīzes” 

Sagriež mazos gabaliņos 2kg atpūtas un 1kg 

mācīšanās. Tad sajauc 1 karoti gulēšanas ar 2 karotēm 

trakošanas. Pievieno 1l iepirkšanās un 1 šķipsniņu 

peldēšanās. Salātus pārlej ar 1 ēd.k. cerību.    

                                                               M. Petrova (7.kl.) 

Vasaras superņamma 

Kokteiļa pagatavošanai būs nepieciešams 1l 

mīlestības, 3kg draudzības un 1kg miera. Kad viss ir 

nopirkts, tad draudzību pārgriež uz pusēm un izurbj vidu. 

Nomizo mieru un sagriež kubiciņos. Izurbtajā draudzībā 

ielej 1l mīlestības un ieber 1kg sagrieztā miera, pēc 

vajadzības pieber šķipsniņu miega. Samaisa un pasniedz 

aukstu. 

                                                               B.Žemaida (7.kl.) 

Pica „Dullais Jūnijs, Jūlijs, Augusts” 

 Šī pica atšķiras no visām iepriekš gatavotajām. Tai 

nepieciešams 1kg iedvesmas un improvizācijas, 1t 

draugu, kas piedod īpašu garšu, lai būtu nedaudz 

saldumiņa, pievienojam 540g mīlestības, tad šķipsniņu 

miera, 2kg sauļošanās un jūras, to visu samaisām, tad 

izrullējam. Virsū liekam 1kg laimes, 1g dusmu un 

greizsirdības, 3g strīdu un 4kg ceļojumu, 45g saulrieta un 

visbeidzot plānā kārtiņā pārberam ar („tusiņu”) burziņu. 

Šī pica noteikti būs visgaršīgākā! 

                                                                   E.Račko (9.kl.) 

Kokteilis „Vasaras sapnis”  

Ņem lielu glāzi, un ielej vienu l asaru un 650g 

smaidu, sakuļ. Garšai pievieno 10kg sporta, 15kg sīki 

sasmalcinātas jautrības. Dekorē ar 2kg mīlestības, lai 

dzēriens būtu saldāks. 

                                                             M.Bušmane (9.kl.) 

 

 

 

Radošajā lapā lasījāt 7.kl. un 8.kl. skolēnu 

septembra dzejas stundās radītās piecrindes par 

Ceļu un Laiku. 

 

7.kl. skolēni atdarināja dzejnieka Vika dzejoli 

„Kas patīk?” 
 

 

                                   Lappusi sagatavoja L.Ašuka (9.kl.) 

  

 


