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Sveiciens zelta rudenī! 

 

Kad kļavas lapas plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles 

pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām 

domām, priekiem un bēdām. Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām, kuras garākas par 

pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza bērni. 

 Sākas jauns mācību gads. Skola atver durvis jaunam darba cēlienam-spraigam un interesantam. Lai 

ikvienam no jums būtu spēks, sirdsdegsme zinību un jaunu prasmju apgūšanā. Novēlu visiem izturību, centību un 

vēlmi saprast vienam otru. 

Vecākiem un pedagogiem vēlu –pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, 

taču skaistajā zinību kalnā. 

Lai mums visiem veiksmīgs un izturības pilns jaunais mācību gads! 

Lauma Lāce 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 
ATGĀDINĀJUMS 

 

Aicinu jūs ikvienu piedalīties skolas mājas lapas www.csip.lv un skolas avīzes „Starpbrīdis” tapšanā. 

Avīzes un mājas lapas uzdevums ir atspoguļot aktuālos skolas dzīves notikumus. 

Ja jums ir kas sakāms, atsūtiet savu ziņu, foto uz epastu starpbrīdis-avize@inbox.lv 

 

 

AKTUALITĀTES 

 

1.septembrī skolas pasākuma zāle notika Zinību 

dienai veltīts pasākums. 

 

 

 

No 7. līdz 13.septembrim norisinājās Eiropas 

sporta nedēļa. Pirmsskolā šajā nedēļā tika 

organizētas dažādas aktivitātes un pārsteigumi. 

Katru rītu bija jāpārvar dažādi šķēršļi, lai nokļūtu 

līdz grupas telpai. Plkst. 8.00 rīta rosme skolas 

mazajā zālē. Divas dienas skolotājas Ingas 

Bogdanovas vadībā pirmsskolas pedagogu 

kolektīvam bija iespēja izvingroties. Šajā nedēļā 

bērni pilnveidoja savas prasmes un zināšanas par 

to, kas ir lokanība, pievilkšanās, ātrums, izturība, 

veiklība un spēks. 

   Paldies visiem skolotājiem par atbalstu un 

iesaistīšanos! 

 

8.septembrī 4.kl., 4.sp.kl. apmeklēja Valmieras 

sajūtu parku, kur ar basām kājām nostaigāja 2,7 

km, pārvarot dažādus šķēršļus. Viesojāmies 

Beverīnas koku skulptūru parkā (īpašu 

sajūsmu un prieku skolēniem radīja šausmu 

labirints). Dienas noslēgumā paši cepām garšīgu 

picu viesu namā “Vīnkalni”. 
 

12.septemrī arī mūsu skolā tika organizēta Spēka 

diena. Paldies tiem skolēniem, kuri, pievelkoties 

pie stieņa, atbalstīja Vispasaules spēka dienu. 

 

15.septembrī 1.klase devās ekskursijā uz 

Mazsalacu, lai apskatītu Skaņākalna dabas 

parku, Pelīšu muzeju un Hirtes koku 

skulptūru muzeju. 

 

29.septembrī pirmsskolā jautri un darbīgi tika 

svinēta Miķeļdiena. Katra grupiņa bija 

pārvērtusies par interesantu izziņas centru: 

“Bitītes” grupas bērni noteica augļus un dārzeņus 

pēc garšas. “Mārītes” pēc taustes, bet “Sprīdīši” 

pēc smaržas. Pēc ciemošanās visās grupās bērni 

http://www.csip.lv/
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tika sagaidīti zālē, kur "Sprīdīšu" grupa rādīja 

teātri "Zem sēnītes". Tika iets kopīgās rotaļās, 

dejots un baudīts rudenīgs Miķeļdienas cienasts.  

   Paldies visiem pedagogiem un vecākiem par 

atbalstu! 

 

Miķelītis labs vīriņš,  

Tam svārciņi tumšpelēki;  

Labāk svārki tumšpelēki  

Nekā balta cepurīte. 

 

29.septembrī saskaņā ar senām latviešu 

tradīcijām 1.līdz 4.kl. skolēni svinēja 

Miķeļdienu jeb Apjumības. Bērni dziedāja, 

dancoja, piedalījās rotaļās, kā arī rīkoja ikgadējo 

Miķeļdienas tirdziņu. Ar tukšām rokām nepalika 

neviens! 

 

29.septembrī 8.sp.kl. devās ekskursijā uz 

Nacionālo partizāņu bunkuriem “Mežabrāļi”, 
“Tarzāna” šķēršļu parku Siguldā, apskatīja 

Siguldas bobsleja trasi un Siguldas Jaunās pils 

vēstures ekspozīciju. 

 

9. oktobrī  9.klase devās ekskursijā uz Rīgu, kur 

apmeklēja Farmācijas un Kuģniecības muzeju, 

apmeklēja Dailes teātri, lai noskatītos komēdiju 

“Reāli sliktie puiši”. 

 

No 12.līdz 16.oktobrim karjeras nedēļa. 

“Atver  profesijas durvis”. “Es būšu…”  

8., 9.kl. komanda Ilmārs Sarkanbārdis (8.kl.), 

Evandželīna Bierne, Andis Kļaviņš un Inga 

Ābele (9.kl.) piedalījās orientēšanās skrējienā 

“Paver uzņēmumu durvis”. 

Nedēļas garumā mācību priekšmetu skolotāji 

runāja par sava priekšmeta nepieciešamību tālākā 

dzīvē, darbā. Tika pievērsta uzmanība tam, kādās 

profesijās nepieciešamas konkrētā mācību 

priekšmeta gūtās zināšanas.  

 

12.oktobrī 7.a,b.,sp.kl. devās ekskursijā uz 

Rīgu, kur apmeklēja Anatomijas muzeju, 

viesojās TV 3 studijā, lai klātienē vērotu 

muzikālo šovu “Izklausies redzēts”. 

 

13.oktobrī 4.,4.sp.kl.apmeklēja aušanas 

darbnīcu “Vēverīšas”. 

 

13.oktobrī 8., 9.kl.zēni apmeklēja atvērto 

durvju dienas Cēsu profesionālās vidusskolas 

jaunajās telpās. 

 

19.oktobrī 8.kl. devās ekskursijā uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un 3 D kinoteātri. 

 

9.kl. iesaistījās projektā “Laiks laukiem". 

Kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas 

saimniekojot lauku saimniecībā. Tika saņemta 

pateicība par radošumu un ieguldījumu 

mūsdienīgā Latvijas laiku tēla veidošanā. 

   Paldies skolotājai Inesei Aidei par ieguldīto 

darbu! 

 

25.oktobrī skolā notika sportisks pasākums, kurš 

veltīts Olimpiskai dienai. 

 

 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 

 

Aktīvi darbu sākusi skolēnu pašpārvalde. 

Šajā mācību gadā tajā darbosies šādi skolēni: 

 

Internāta vecākie:  

 

Līga Krūmiņa, Leo Fedosejevs 

 

 

Pašpārvaldes sastāvs: 

 

Jasmīne Hmeļinska (5.kl.) 

Vitālijs Jolkins (5.kl.) 

Amanda Vaišļa (6.kl.) 

Adriāna Hmeļinska (6.kl.) 

Ērika Jakovļeva (7.kl.) 

Dagnis Palsis (7.kl.) 

Samanta Kondratjeva (8.kl.) 

Kristers Šakums (8.kl.) 

Samanta Antonova (8.kl.) 

Arvīds Logins (8.kl.) 

Asne Purmale (9.kl.) 

Krišjānis Lielais (9.kl.) 

Daniels Gorlanovs (9.kl.) 

 

Vēlam viņiem veiksmi, izturību, radošas un 

 jaunas idejas! 

 

 

 

 

 

 

 



KARJERAS NEDĒĻA 

 

No 12. - 16. oktobrim mūsu skolā 

norisinājās karjeras nedēļa. 

Karjeras nedēļas ietvaros katram 

tika dota iespēja iejusties skolotāja 

lomā un pasniegt kādu sevis 

izvēlētu priekšmetu kādai sevis 

izvēlētai klasei. Skolotājiem šī bija 

laba iespēja mazliet atpūsties kamēr 

mēs vadījām stundas. Mums tā bija 

lieliska iespēja labāk izprast 

skolotāju darbu un ikdienu, un tikt 

galā ar to, ar ko skolotāji saskaras 

katru dienu. Vadīt stundas bija 

patiešām interesanti. Protams, bija 

arī nelielas grūtības ar mazliet 

mazākām klasēm, kuras bija 

nepaklausīgas, bet tas patiesībā ir 

pat pluss, jo tas liek aizdomāties 

pašam par savu uzvedību stundās 

un saprast to, ka skolotājiem, tomēr 

stundas vadīt būtu daudz vieglāk 

tad, ja mēs būtu paklausīgāki un 

centīgāki. Kopumā šī nedēļa bija 

viens liels un interesants 

piedzīvojums, kurš mūs visus 

piepildīja ar prieku un uzlika 

smaidus uz mūsu sejām!

 

Līga Krūmiņa 9.kl. 

 

 

KONKURSS “VAI TAS IR ZELTS?” NOSLĒGUMA SARĪKOJUMS 

 

Liepas jauniešu centrs “Apelsīns” 

un E.Veidenbauma muzejs 

“Kalāči” bija izsludinājis jaunrades 

konkursu “Vai tas ir zelts?” 

konkursa noslēgums notika 

19.septembrī “Kalāčos”. Es biju 

aizsūtījusi savu, tad skolotāja 

Mirdza Lībiete aizbrauca uz 

“Kalāčiem”. Uzstājās vairāki 

dzejnieki, lasīdami savus darbus. 

Bija  arī vairāki mūziķi. Man 

vislabāk patika Jāņa Kākuļa 

izpildītās dziesmas un ģitāras spēle. 

Jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja 

Baiba Roze pastāstīja par jaunrades 

konkursu. Tajā piedalījušies skolēni 

no Cēsu, Valmieras, Limbažu un 

citām skolām. 7.līdz 9.klašu grupa 

pirmo vietu ieguva Cēsu Valsts 

ģimnāzijas skolniece Lorna Barbara 

Ēla. Es viņu no sirds apsveicu un 

priecājos, jo esam sadraudzējušās. 

Tā kā es “Kalāčos” biju pirmo reizi, 

tad man bija daudz ko redzēt gan 

muzejā, gan apkārtnē. Noliku  

rudens ziedus pie dzejnieka 

pieminekļa. 

Sindija Bierne 8.kl. 

 
JAUNIE  LITERĀTI  DIKĻOS 

 

Ikgadējā jauno literatūras talantu 

konkursā “Bērnu literatūras maģija 

2015” …visa pasaule atrodas 

debesīs. Debesis ieskauj visu 

pasauli”’ (Viks), ko organizē LNB 

Bērnu literatūras centrs, Kocēnu 

novada dome, noslēguma 

pasākumā bija aicināti visi, kuri 

aizsūtījuši jaunrades darbus dzejā 

un prozā. Pasākums notika 

9.oktobrī  Dikļos. Tajā piedalījās 

literatūras pulciņa dalībnieki: Arita 

Mieze, Jānis Logins, Jānis Blaus, 

Luīze Alksnīte, Samanta Oša, 

Patrīcija Korņijčenko, Hedviga 

Mieze, Jasmīne Hmeļinska.  

Ar dalībniekiem tikās rakstnieces 

Inguna Bauere un Laura Dreiže, kā 

arī dzejnieks Viks. Māksliniece 

Marija Astra Reine un Viks mūs 

aizveda uz “Pasaku parku”. 

Noslēgumā Dikļu kultūras centrā 

uzstājās Lēdurgas folkloras kopa 

“Putni”. Gājām rotaļās un 

dziedājām, sadraudzējāmies ar citu 

skolu skolēniem.  

Mājās braucām priecīgi, bijām 

guvuši daudz spilgtu iespaidu, 

vērojām skaisto dabu, tālumā 

redzējām arī leģendām apvīto Zilo 

kalnu. 

Arita Mieze 5.kl. 

 

SPILGTĀKIE NOTIKUMI VASARĀ 

 

Astotā klase ir pabeigta, un sākas 

vasaras brīvlaiks. Domāju, ka vasara 

būs ļoti laba - ar daudziem spilgtiem 

notikumiem.  

Pirmais spilgtais notikums bija šķūņa 

nojaukšana blakus mājai. Arī es 

piedalījos un redzēju, kā kādreiz 

uzceltais aiziet nebūtībā. 

Neaizmirstama pagāja mana dzimšanas 

diena. Lieliskākā dāvana bija 

trimmeris. Nu es varu pļaut zāli ne 

vien dārzā, bet arī gravā, kas ir samērā 

stāva un ar pļaujmašīnu tur nevarēja 

pļaut.  

Neaizmirstama bija Jāņu diena. 

Uztaisījām lielu ugunskuru. Lai arī bija 

lietus, ūdens piles uz mūsu drēbēm ātri 

izžuva. Pie ugunskura dziedājām 

dziesmas un gaidījām saules lēktu. 

Pie Cēsu muzeja notika Livonijas 

svētki. Es uzkāpu sargtornī, no tā bija 

lielisks skats. Es pētīju apkārtni. 

Daudzi klausījās stāstniekus. Es tur 

darbojos kā māceklis ar viduslaiku 

iekārtām.  

Vasarā kādu laiku dzīvoju pie tēva 

Rīgā, viņš mani aizveda pie trenera, 

kurš trenēja mani cīņās. Lai gan esmu 

miermīlīgs, kluss klasē, man ļoti patika 

cīkstēties. No sākuma baidījos, ka 

nesanāks, bet treneris teica, ka man 

sanāk labi.  

Ātri pagāja vasara un pienāca augusta 

beigas. Pie manis atnāca skolotāja un 

stāstīja par braucieniem pa Gauju. 

Pateica, ka pie manis septembrī klases 

biedri svinēs dārza svētkus.  

Šī man bija notikumiem bagāta vasara, 

un tagad es domāju, ko nesīs jaunais 

mācību gads. 

 

Ako Dāvis Reinis 9.kl. 



RADOŠĀ LAPA 

 

MANS DRAUGS 

 

Mani lauki atrodas Pārgaujas novada 

Raiskuma pagasta “Avotiņos”. Tur 

dzīvo mans brālis, bet pati es dzīvoju 

Priekuļos. Es pastāstīšu par savu 

draugu-sunīti, par maniem 

piedzīvojumiem kopā ar viņu.  

Man ir suns, kuru sauc par Badiju. 

Sākumā gan viņu nosaucām savādāk, 

bet šis vārds ir ļoti rets un interesants. 

Parasti, kad atbraucu uz laukiem, 

Badijs skrien pakaļ mašīnai. Kad tā 

apstājas, viņš ar nepacietību gaida, kad 

atvērsies durvis un ieraudzīs mani. 

Kad atveras durvis, Badijs lec klēpī un 

savus zobus rāda. Izskatās gan drusku 

naidīgi, bet tā nav. 

Vienreiz mēs ar māsu taisījām 

tramplīnu un centāmies viņam kaut ko 

iemācīt. Paņēmām ar ievārījumu 

sasmērētas maizītes un uzlikām uz 

tramplīna. Bet brīnums! Badijs 

uzskrēja augšā, noēda un noleca lejā! 

Izmēģinājām daudzus variantus, bet 

tad atmetām ar roku, jo, lai iemācītu 

sunim, ir vajadzīga pacietība.  

Badijam ir balts kažoks ar melniem 

plankumiņiem. Priekuļos dzīvo viņa 

māsa un tās saimniece. Viņas dažreiz 

redz pastaigājamies pa Priekuļu ielām. 

kādreiz ir bijis tā, kad suns skrāpējas 

gar durvīm, jo vēlas tikt istabā. tad 

viņš pieskrien pie brāļa gultas un laiza 

viņa seju, ar purniņu aiztiek segu, jo 

grib tikt apakšā. Badijs ir kā saules 

stars mūsu lauku mājā un pat 

grūtākajos brīžos spēj iepriecināt. 

Viņam vislabāk garšo vistas gaļa un 

tas, ko mēs paši ēdam. Tā kā mūsu 

laukos ir govis, dažreiz viņu 

vecmāmiņa palutina ar pienu. Badijs ar 

mazo mēli bauda balto dzērienu kā 

izkusušu sniegu, kas nav zaudējis savu 

krāsu. Jauki, ka suns, kas dara laimīgu 

mani un manu ģimeni. 

Arita Mieze 5.kl. 

 

MANI MĀJDZĪVNIEKI 

 

Manā mājā ir seši mājdzīvnieki- četri 

kaķi un divi suņi. Viens suns dzīvo ārā 

pie kūts un sargā to. Tas ir Reksis. Otrs 

suns ir Rembo, viņš visu laiku seko 

māmiņai.  

Vienu kaķi sauc Muris. Viņam ir tik 

gluda spalva kā zīds, otru kaķi sauc 

Rižiks. Viņš ir visresnākais no visiem. 

Kas to zina, cik viņš sver! Viņš guļ 

tajā istabā, kur guļu es. Trešais kaķis ir 

Benkulis, viņš ir visvecākais. Viņam ir 

astoņi gadi. Viņš parasti guļ ārā. 

Pēdējais un vismazākais kaķis ir 

Pelēcis. Mūsu Benkulis ir viņa tētis.’ 

Viņi visi man ir mīļi, un es gribētu, lai 

viņi nekad nepazustu. 

Jānis Logins 3.kl. 

 

MANA MĀJA 

 

Es dzīvoju lielā mājā. Tur ir tētis, 

mamma un mans brālis. Mūsu mājas 

apkārtne ir skaista. Šalc lieli koki, zied 

puķes. Es vasarā puķu dobēs ravēju 

nezāles. Par to mani uzslavē māmiņa. 

Mums mājās ir suns Čiepa. Viņa ir 

mūsu draugs un sargs.  

Es ļoti gribu mājās, tagad esmu tālu no 

tām Cēsīs un reti varu aizbraukt.  

Saprotu, ka nekur nav tik labi kā 

mājās, jo tur mīt mani mīļie cilvēki. 

Viņi mani vienmēr sagaida.

 

Patrīcija Korņijčenko 3.kl. 

 

MANI DRAUGI 

 

Man ir daudz labu draugu. Gan skolā, 

gan mājās. Kad esmu mājās, dodos pie 

draugiem. Mēs spēlējam dažādas 

spēles un darām arī blēņas. Mēs 

sportojam, metam kūleņus, lecam, 

metam bumbiņas, cik tālu vien var, un 

piedalāmies sacensībās ar riteņiem. 

Daudzreiz arī nokrītam. Izdomājam arī 

paši savas spēles. Lasām grāmatas. 

Mēs lasām arī ogas un ābolus.  

Visi ir jautri un smieklīgi. Viens 

draugs ir jautrs, otrs mīļš, trešais ir 

smieklīgs. Un visiem ir jautri, kad 

esam tik dažādi

 

Reinis Blaus 3.kl. 

 

MANI SARGEŅĢEĻI 

 

Zem zilajām debesīm slēpjas mana 

skola. Šī skola man ir ļoti īpaša, jo tā 

man palīdz atgūt veselību, kura man ir 

vajadzīga. Šeit ir skolotāji, kas 

vienmēr būs klāt, kā arī māsiņas un 

dakterīte, kas sniedz palīdzīgu roku, 

kad tā nepieciešama.  

Kaut kur tālu zem zvaigžņotām 

debesīm dzīvo mana mamma. Zem 

kādām citām debesīm dzīvo vēl man 

neiepazītais tēvs. Lai gan es viņu 

nepazīstu, es viņu mīlu un ceru kādreiz 

satikt. 

Tālu, tālu debesīs dzīvo mana tante, 

kas vēro mani no mākoņa maliņas. 

Atbalsta, domā un rūpējas, lai gan es 

to varbūt fiziski nejūtu, bet apzinos 

gan. Ar manu tanti kopā dzīvo mans 

sunītis Argo, kuru es ļoti mīlēju. Es 

zinu, ka viņš ir ar mani kopā gan 

priekos, gan bēdās, tieši tāpat, kad mēs 

bijām kopā diendienā. 

Viņi visi ir manās domās un sirdī, lai 

kur arī viņi būtu. 

Sindija Bierne 8.kl. 



 

DIENA UN NAKTS 

Senos laikos Saule ar Mēnesi 

sadevušies rokrokā, staigājuši pa 

zemes virsu. Pasauli klājusi krēsla, 

nebijis ne gaišs, ne tumšs, bet pelēks. 

Saulīte bija karsta, bet Mēness-auksts, 

un viņam no aukstuma radies 

apsarmojums, taču Saulītei no mitruma 

nākušas šķavas. Un, kad viņa 

šķaudījusi, no mutes biris ārā vesels 

sieks zvaigznīšu, tās visas bijušas viņu 

bērniņi. Tad viņi nolēmuši nerātnās 

zvaigznītes pieskatīt uz maiņām. 

Tā radusies gaisma un tumsa-diena un 

nakts. Kad Mēness pieskatījis 

zvaigznītes, Saulīte atpūtusies. Kad 

bērnus auklējusi Saulīte, Mēness 

gulējis. 

Vēl tagad naktīs var redzēt, kā 

palaidnīgās zvaigznītes izklīdušas pa 

visām debesīm, gribot aizskriet tālāk, 

kur nedrīkst. Vai esi redzējis? 

Asne Purmale 9.kl. 

 

 

MAZI FRAGMENTI NO RUDENS RUNĀM 

 

Es esmu rudens, es krāsoju koku lapas 

un ābolus pārvēršu gardumos. Man ir 

garš un krāsains mētelis ar dažādām 

lapiņām. Es aicinu bērnus uz skolu, bet 

pats centīšos te uzturēties pēc iespējas 

ilgāk, atnesīšu bērniem riekstus un 

kastaņus. Man ir liela slota, ar tās 

vēzieniem es radu vēju un bārstu 

krāsas. Brīžiem es pūšu vēsumu un 

saaukstēju cilvēkus. Viņi tad saslimst 

un dusmojas uz mani. Bet es taču daru 

arī labus darbus! Sametu purvos un 

mežos ogas. Pats sev patīku, jo spēju 

apkārtni padarīt krāsainu un dot bagātu 

ražu.  

Man prieks, ka cilvēki redz, cik esmu 

bagāts. 

Ričards Pūpols 6.kl. 

 

 

 

Es esmu rudens. Atnesu maisu ar 

dažādām krāsām: oranžo, dzelteno, 

sarkano, brūno, zaļo. Kokiem vasaras 

tērpus nomainu rudenīgās krāsās. Es 

apdāvinu cilvēkus ar nobriedušiem 

gurķiem, tomātiem, āboliem, 

burkāniem un ķirbjiem. Man ir draugi 

lietus un vējš. Kad tie dusmojas, 

kokiem krīt lapas un āboli. Vēl es 

atnesu skolas laiku un atņemu bērniem 

brīvdienas. Viņi priecājas, jo satiks 

savus draugus. 

Daniels Ignatjevs 6.kl. 

 

 

 

Labdien! Es atkal esmu atnācis un 

šogad atnesis siltāku laiku nekā citreiz. 

Man līdz ir ļoti daudz krāsu. Es dodu 

visiem nobriedušus, sulīgus ābolus un 

rudens ogas: kazenes, brūklenes, 

dzērvenes.  

Kad es sadusmojos, sāku traki pūst. 

Tad visur lapas lido pa gaisu. Reizēm 

ir tāds viesulis un lietus, ka citiem 

slapjas mājas. 

Man ļoti patīk putni, un tos dzenu 

prom, gribu pasargāt no aukstās 

ziemas. 

Jānis Vilmanis 6.kl. 

 

 

 

Es esmu Rudens. Man koferī ir 

septiņpadsmit dažādas krāsas. Rokās 

man ir žagars, lai mudinātu bērnus 

atkal mācīties. Man bankā ir krāsainu 

lapu kaudze. Vislabāk man patīk vēja 

stunda, tad var no sirds pūst un pūst, 

piemēram, lapas pa gaisu. Vislabākais 

draugs man ir lietus. Mēs ļoti bieži 

kopā draiskojamies. Es labprāt 

izgatavoju no putekļiem un lietus kādu 

vīrusu un aizsūtu cilvēkiem. Un tad 

visi sasirgušie ēd ogas un priecājas, ka 

es,  Rudentiņš, esmu tās sagādājis.  

Matīss Skuja 6.kl. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sēdēja un prātoja Emīls: 

-Kāpēc saulīte tik spoži spīd? 

Varbūt… 

Viņai ir baterijas?  

Varbūt… 

Viņa ir piesprausta pie rozetes?  

Varbūt… 

Saulē sēž dievs un izgaismo to ar lukturi? 

Varbūt… 

Saulīti nokrāsoja saules meita krāsā, kas zeltaini spīd? 

Lai to visu izdomātu 

Emīls – 

Saulīte debesīs slīd. 

Amanda Vaišļa 6.kl 

 

SPILGTĀKIE NOTIKUMI VASARĀ 

 

Es šorīt piecēlos ļoti agri. Gaisma vēl 

nav paspējusi uzaust, un visapkārt ir 

tumsa. Klusums. Cenšos saklausīt kaut 

kādus trokšņus uz ielas, lai varētu 

iemigt, bet nekā. Es jūtu satraukumu. 

Šodien būs mana pirmā darba diena 

pavisam jaunā kolektīvā. Pagājušogad 

es strādāju citur, bet šogad būs 

pavisam citi cilvēki. Ja nu viņi mani 

nepieņems? Eh, laikam jau tomēr vairs 

nespēšu iemigt. Galvā man klīst 

visādas domas, kas neļauj iemigt. 

Par spīti savam lielajam nogurumam, 

es esmu sajūsmā. Manas šaubas bija 

pilnīgi veltīgas. Diena bija ideāla. 

Sākumā es biju ļoti kautrīga un gandrīz 

vispār nerunāju, bet ātri vien pieradu 

pie jaunā kolektīva un sāku drošāk 

sarunāties ar jauniegūtajiem draugiem. 

Iemācījos arī daudz ko jaunu. Visi bija 

pret mani ļoti laipni, un viņi man 

palīdzēja ātrāk iejusties jaunajā vidē. 

Beidzot ir atnākusi mana dzimšanas 

diena! Es esmu tik ļoti priecīga. Mājās 

valda neliela rosība, jo mēs 

gatavojamies braukt uz jūru, kur arī 

nosvinēsim man nozīmīgos svētkus. 

Šī diena man paliks atmiņā uz visiem 

laikiem. Braucot uz jūru, es biju tik 

nemierīga un sajūsmināta par gaidāmo 

dienu. Kad bijām pie jūras, mēs sākām 

gatavoties piknikam. Viss bija ideāli. 

Mēs kopīgi paēdām, un pēc tam visi 

man sāka pasniegt dāvanas. Tas bija 

tik mīļi un sirsnīgi. 

Pēkšņi sāka līt lietus. Tas gāza kā ar 

spaiņiem. Tas man nesabojāja 

garastāvokli, bet gan tieši otrādi. 

Manas sajūtas bija brīnišķīgas. Es 

skrēju siltajā vasaras lietū gar jūrmalu 

un jutos tik brīva, tik nepiespiesta un 

laimīga. Manī ieplūda tik daudz 

enerģijas, un es skrēju, skrēju, 

skrēju… Tas bija patīkami. 

Oho! Vasara pagāja tik ātri? Rīt jau 

jābrauc uz skolu. Beidzot satikšu savus 

klasesbiedrus. Viņi noteikti vasarā būs 

izmainījušies. Pēdējais gads mūsu 

skolā…Vēl nesen es tajā iestājos, un 

nu jau devītā klase. Man ir ļoti liels 

prieks, bet, par spīti tam, ir jūtams arī 

neliels satraukums. Lielie eksāmeni… 

Evandželīna Anna Bierne 9.kl. 
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