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No redaktores
Visgarākais mācību ceturksnis ir aizritējis.
Tāpat aizskrējusi arī romantiskā Valentīndiena,
aizvadītas 2 nopietnas mācību priekšmetu nedēļas matemātikā un mūzikā –, izskanējusi Mežavīzija.
Varam uzelpot un doties brīvlaikā uzkrāt spēkus.
Putni ar saviem treļļiem vēstī mums par pavasara
klātbūtni, kaut gan sniegs vēl kupenām. Novēlu tev,
lasītāj, siltu un saulainu brīvlaiku!

15.februārī plkst.16.30 pasākumu zālē notika DZIESMA
MANAI PAAUDZEI.

valodas dienu.

Š.g. 20.janvārī literatūras pulciņa dalībnieki piedalījās
Vislatvijas Jaunrades konkursa noslēguma pasākumā
Riebiņu novada Galēnos.

14.februārī plkst.18.00 pasākumu zālē tikāmies
SIRSNIŅBALLĒ.

Š.g. 22.I – 26.I skolotājas J.Aide un A.Granta viesojās
Zviedrijas skolās, kurās vēroja stundas. Skolotājas iepazina
jaunas metodes un ieguva interesantas idejas turpmākajam
darbam. Visvairāk viņas bija pārsteigtas, ka zviedru skolās
Redaktore S.Ancāne bērni staigā zeķēs, līdz 6.kl. raksta tikai ar zīmuli, skolēniem
gandrīz nemaz nav mājas darbu, daudz laika pavada spēlēs
ārā, un amatu mācībā piedalās arī meitenes un apstrādā
kokmateriālus. Tagad jāgatavojas zviedru ciemiņu
Aktualitātes
uzņemšanai aprīlī mūsu skolā.
2012.gada 1.martā Cēsu internātpamatskolasNo 30.janvāra līdz 2.februārim notika
rehabilitācijas centra administrācija ielūdza Upesleju
MATEMĀTIKAS NEDĒĻA.
internātpamatskolas - rehabilitācijas centra kolektīvu
Tās
mērķis
bija matemātikas
piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā.
popularizēšana skolēnu aktīvā
darbā.
21.februārī 1. – 4.klase atzīmēja starptautisko Dzimtās
Latviešu valodas aģentūras organizētajā konkursā par
tematu „Starp tevi un mani ir valoda ” piedalījās arī mūsu
skolas 2. klases meitenes. Laila Oša saņēma atzinību par
sapratni 1.-4.klašu grupā, A. Hmeļinska ieguva
SKRIVANEK BALTIC speciālo balvu. Apbalvošana
notika 16. februārī Rīgā.
17.februārī 1.- 4.kl. svinēja Ābeces svētkus.
Pirmsskolas grupa "Sprīdīši" 21. februārī devās uz
Valmieru, kur noskatījās bērnu izrādi "Baltā kamielēna
sapnītis".
No 13.līdz 17.februārim skolā notika Mūzikas nedēļa.
Š.g. 9.februārī 9.kl skolniece L. Jansone piedalījās
novada publiskās runas konkursā "Es piedzimu laikā..."
23.februārī plkst.17.30 mazajā zālē pulcējāmies uz
pasākumu MEŽAVĪZIJA.

Katra klase mūsu skolā dzīvo savu dzīvi.

Š.g. 20. janvārī notika SNIEGA DIENA!
Pirmsskolas grupa vēlējās paveikt labu darbu un dalīties
priekā ar vecajiem
ļaudīm, tādēļ 19. janvārī ciemojās
Cēsu pilsētas pansionātā ar
Ziemassvētku uzvedumu
V.Plūdonis "Rūķīši un mežavecis".
Florbola turnīra ietvaros notika 2 draudzīgas spēles ar Cēsu
1.pamatskolas komandām. Pirmajā spēlē uzvarējām ar 16:2.
Komandā spēlēja: T.Priedītis, E.Aleksandrovs, N.Svelme,
K.Lauks, J.Lūkins un A.Bindulis. 23.februārī spēlēja vecākās
grupas zēni. Šoreiz piedzīvojām sāpīgu zaudējumu 6:17.
Komandā piedalījās: J.Strautiņš, J.Bebris, A.Bučjus,
N.Lukstiņš, V.Aleksandrovs, D.Lancmanis, J.Lūkins,
E.Aleksandrovs Nākamās spēles martā, tām nopietni
gatavojamies!
29.februārī mūsu skolas un 2.pamatskolas 7., 8.kl.
skolēni atzīmēja Masļenicu, kas ir krievu tautas tradīcija un
nozīmē ziemas aiziešanu un pavasara sagaidīšanu. Skolēni
skatījās prezentācijas par šiem svētkiem, atbildēja uz
jautājumiem, ēda tradicionālās pankūkas ar ievārījumu un
pēc tam jautri vizinājās ar ragaviņām. Pasākumu organizēja
D.Remsone un A.Soročinska.

Piemēram, 5. un 7.kl. apmeklējušas Z(in)oo centru Cēsīs,
7.kl. ar grupas ugunskuru sagaidījusi Jauno gadu pēc
Austrumu kalendāra, pabijuši kopā ar citiem skolas
interesentiem Žagarkalnā un piedalījušies tur piedāvātajās
aktivitātēs. 3.kl. un pirmsskolas grupa viesojušies
Valmieras teātrī. 3.kl. noskatījusies izrādi „Krāsainās
pasakas” , bet pirmsskolas grupiņa - „Baltā kamielēna
sapni”. Turpmākajos ,,Starpbrīža’’ numuros centīsimies
Jūs sīkāk iepazīstināt, cik raiba ir klašu dzīve.
Lielā hokeja diena
24. janvāris – mūsu klasei neaizmirstama diena.
Mums bija brīnišķīga iespēja vērot lielā hokeja spēli
Arēnā Rīga starp Rīgas Dinamo un viesu Torpedo
komandām.
Spēles sākumā mūs visus bija pārņēmis dīvains
satraukums, jutāmies kā īsti hokeja fani, jo bijām taču
daļiņa no lielā līdzjutēju pulka. Bija prieks, ka klātienē
varam izjust īsto hokeja gaisotni, nevis skatīties spēli TV.
Ar sajūsmu vērojām, kā mūsu hokejisti cīnās
laukumā par katru ripu. Spēle nebija viegla, jo trešā
puslaika beigās rezultāts bija 4:4, tātad neizšķirts, un
vajadzēja spēlēt papildlaiku. Bijām ļoti uztraukušies par
mūsu komandu, visi juta līdzi, cik vien varēja. Beigās
mums bija iespēja vēl redzēt, kā komandas izpilda soda
metienus jeb ,,bullīšus’’. Tad jo īpaši turējām īkšķus, un
Dinamo uzvarēja!
Arī spēles starplaiki bija ļoti interesanti. Tajos
spēlēja mazie hokejisti, cerams, nākamie čempioni.
Mums patika skatīties, kā starplaikos „nogludina”
ledu. Mēs daudzi hokeju Arēnā Rīga skatījāmies pirmo
reizi mūžā, un mums tas ļoti patika.
Novēlam, lai mūsu komandai veicas visās spēlēs!
Paldies mūsu audzinātājām I. Aidei un R. Gailītei
par šo neaizmirstamo hokeja dienu!
5. klases stāstīto pierakstīja D. Arpe (5. kl.)

Sniega diena
2012. gada 22. janvārī pirmo reizi pasaulē tika
izsludināta Sniega diena. Arī mūsu skolā tāpēc 20. janvārī
notika nebijis pasākums – Sniega diena.
Sākumā bija jāiziet 12 stacijas skolā. Pirmā stacija
– matemātika, šeit bija jāuzraksta, cik metamkauliņā
ciparu. Vācu valodas stacijā meklējām kāpostos 9 zaķus
un centāmies atšķirt, kas nepieder pie ģimenes. Latviešu
valodā minējām krustvārdu mīklu un no vārda
SNIEGPĀRSLIŅAS burtiem veidojām citus vārdus.
Mūsu klasei šajā uzdevumā bija vislabākais rezultāts.
Mājturībā vajadzēja no stieplītēm izlocīt kādu figūriņu.
Tālāk gājām ārā, un Sniega dienas uzdevumi
turpinājās. Tie bija ļoti dažādi un aizraujoši. Piemēram,
vajadzēja uzcelt pēc iespējas augstāku sniega piramīdu,
bija jādejo ar kājās uzvilktiem maisiem, it kā skanētu
mūzika, no plastmasas kociņiem nācās salikt vārdu
ZIEMA. Visgrūtākais, mūsuprāt, bija tas uzdevums, kur
bija jāmet bumbiņas mazā grozā. Visjautrākā mums šķita
skriešana divatā ar riņķi un krāsaino bumbiņu lasīšana.

Šī bija prieka pilna diena, varēja labi atpūsties svaigā
gaisā un pamatīgi izkustēties. Mēs labprāt gribētu šādas
sacensības katru piektdienu, un noteikti vēlētos, lai Sniega
diena atkārtotos.
Par Sniega dienu stāstīja 5.b klases skolēni.
Pierakstīja L. Grīnberga. (7.kl.)

Vislatvijas Jaunrades konkursa noslēgums
Jau 6.gadu Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures
biedrība un Galēnu pamatskola organizē Vislatvijas jaunrades
darbu konkursu skolēniem no 2. līdz 12. klasei sava
novadnieka, dzejnieka un filozofa Roberta Mūka piemiņai.
Viņš Galēnos dzimis, apglabāts Galēnu kapos, un
Galēnu skolas muzejā viņam vairākas piemiņu istabas. Tur
redzamas dzejnieka grāmatas, gleznas, kolekcionētās pīpes
un citas lietas.
20.janvārī literatūras pulciņa biedri brauca uz konkursa
noslēguma sarīkojumu. Tur bija ieradušies konkursanti no
daudziem republikas novadiem, jo konkursam bija iesniegti
tuvu pie 300 darbiem.
Arī 6 mūsu skolas skolēni bija iesūtījuši darbus.
Gandrīz 3 stundas ilga apbalvošana . Pateicības saņēma Laila
un Viktorija Ošas(2.kl.), Marta Dreimane(6.kl.), Sintija
Mazure(7.kl.).
Atzinību ieguva 2.kl. skolniece Adriana Hmeļinska un
9.kl. skolniece Ligita Jansone. Viņai arī Rēzeknes
augstskolas īpašā balva.
Mēs izjutām ļoti sirsnīgu sagaidīšanu. Gidi mūs aizveda
uz skolas muzeju, palīdzēja orientēties skolas telpās. Pēc
apbalvošanas, kad klausījāmies skolas priekšnesumus, visi
sarīkojuma dalībnieki tika pacienāti un aicināti arī citu gadu
piedalīties.
Mūsu skolas skolēni šajā pasākumā ir piedalījušies arī
iepriekšējos gados.
Skolotājas M.Lībietes stāstīto pierakstīja L.Ašuka
(9.kl.)

21.februārī 1. – 4. klase atzīmēja starptautisko Dzimtās
valodas dienu. Ar saviem radošajiem darbiem par valodu
uzstājās 2.kl. skolnieces Laila un Viktorija Ošas un Adriāna
Hmeļinska. Dzeju krievu valodā norunāja skolotāja Jūlija
Sildare. Ričards Sīmanis no 8.klases deva iespēju ieklausīties
savas dzimtās valodas skanējumā. Ar skolotājas Veronikas
Ovčiņņikovas palīdzību sazinājāmies Skype ar viņas māsu
Inesi, kura jau 5 gadus dzīvo Holandē un runā holandiešu
valodā.
Ne visiem mūsu skolas skolēniem un skolotājiem
latviešu valoda ir dzimtā valoda. Sava dzimtā valoda ir jāmīl
un jākopj.
Skolotājas M.Skrastiņa teikto pierakstīja L.Grīnberga
(7.kl.)

Matemātikas nedēļa
3. ceturksnis ir tas laiks, kad visbiežāk nākas sev
atgādināt: ” Mācies, mācies un vēlreiz mācies, neviens cits
tavā vietā to nedarīs! ” Šajā ceturksnī arī, kā katru gadu,
notiek mācību priekšmetu nedēļas. Šogad tās veltītas
matemātikai un dziedāšanai.
Matemātikas nedēļa notika no 30. janvāra līdz 2.
februārim. Tās moto bija „Pasaulē bezgala daudz skaistuma,
taču ne vairāk kā tik, cik to pats proti saskatīt” un mērķis –
popularizēt matemātikas priekšmetu aktīvā skolēnu darbībā.
Viss sākās pirmdien, 30. janvārī, kad katra klase
sagatavoja kādu priekšnesumu saistībā ar matemātiku –
dzejoli, dziesmas, spēles. Darbojās arī žūrija: audzinātāji un
māc. pārzine V. Bērziņa. Skatītāju simpātijas ieguva 6. b un
5. klase, godalga arī 8. klasei un 6.a klasei.
Otrdien, 31.janvārī, visi skolēni veidoja kolāžas,
izmantojot ciparus vai ģeometriskas figūras. Īpaši labi
zīmējumi izdevās 6.b, 8., 5.kl.. Trešdien, 1. februārī, viss
turpinājās. No katras klases 4 labākie matemātiķi lauzīja
prātus „ Sērkociņu ģeometrijā” un veiksmīgi tika galā ar 60
interaktīvajā tāfelē uzdotajiem jautājumiem. VIP ir mūsu
skolas 8. kl. skolēniem – Aivim L., Kristapam V., Ričardam,
Jēkabam.
Matemātikas nedēļas galvenais pasākums „Dullais
desmitnieks” notika 2. februārī.
„Dullā desmitnieka” stafetēs startēja jauktās
komandas. Azarts un piedalīšanās prieks bija liels. Katrs
gribēja izmēģināt un parādīt savas prasmes, veiklību un
prātu. Stafetes bija dažādas: zirņu lasīšana, kokteiļu
gatavošana, piramīdu veidošana, darbs ar virtuves cimdiem,
līdzsvara turēšana ar grāmatu uz galvas, trāpīšana krūzītē,
pareizi metot zīmuli, ciparu meklēšana ar aizsietām acīm.
Vislabāk „Dullā desmitnieka” stafetēs veicās Andrejam B.,
Madarai R., Martai, Laurai, Ligitai.
Ļoti izglītojošu un interesantu prezentāciju sniedza 8.
kl. skol. – Aivis, Kristaps, Jēkabs.
Paldies matemātikas nedēļas organizācijas palīgiem –
Ligitai, Ričardam, Andrejam, Lāsmai! Kopvērtējumā
rezultāts šāds:
1.v.- 8. kl., 2.v. - 7. kl., 3.v. - 6.a kl., 4.v. - 6. b kl.,
5.v. - 5.kl., 6.v. - 9.kl..
„Arī 1. - 4.klasē notika matemātikas nedēļa 30.0102.02.Sacentāmies pirmdien galvas rēķinos, otrdien- teksta
uzdevumu risināšanā, trešdien- uzveicām ‘’cietos riekstus’’.
Katrā klasē noskaidrojām labākos, attapīgākos rēķinātājus,
kuri noslēguma pasākumā saņēma balvas. Noslēguma
pasākumā spēlējām matemātiskās rotaļas, noskatījāmies
prezentāciju par skaitļu vēsturi. Visiem bija prieks par
paveikto Matemātikas nedēļā!” teica M.Skrastiņa.
Mācīsimies matemātiku arī ikdienā. Līdz nākamajai
matemātikas nedēļai!
Sk. Dz. Raibaces stāstīto pierakstīja Līga G.(7.kl.)

Mūzikas nedēļa
No 13. februāra līdz 17. februārim skolā notika
Mūzikas nedēļa. Tās atklāšanā ar koncertu viesojās vokālās
studijas „Lietus lāses” dalībnieki. 14. un 15. februārī skolēni
muzicēja paši. Vispirms 1.- 4. kl. skolēni un pirmsskolas
bērni spēlēja, dziedāja, rādīja mēmo šovu par tautas
dziesmām. Pie katras tautasdziesmas tika

piedomāts, un tā rādīta kā koncertpriekšnesums. Pasākumu vadīt
palīdzēja atraktīvā Biz-biz-mārīte (sk. I. Apinīte). Nākamajā
dienā 1.-9. kl. skolēni un pirmsskolēni piedalījās pasākumā
„Dziesma manai paaudzei”, kurā skolēni izpildīja solo, duetus
u.c., dziedot mikrofonā. Ļoti skaists un mīļš priekšnesums bija
pirmsskolēniem A. Lauvai un V.Eltermanei ( sk. G. Ozoliņa ).
Daudzi skolēni bija ļoti centīgi gatavojušies pasākumam. To
vidū 2. kl. skolnieces: K.Geriņa, L. Oša, A. Hmeļinska, 1. kl. A.
Mieze, L. un L.Alksnītes. Muzikāli visprecīzākais dziedājums
1.- 4. kl. grupā bija V. Jaunbrālei un V. Oriehovai, L. Līcei.
Superbalvu pasākumā saņēma 1.-4. kl. radošā grupa – L.
Līce, V. Jaunbrāle, V. Oriehova un M. Kokareviča – par
neizsīkstošām radošām idejām. 1.-4. kl. skolēnus koncertam
sagatavoja sk. M. Baginska.
No 5.-9. kl. ar savu balss skanīgumu iepriecināja R.
Bieziņš ( 5.kl. ). Saistošs bija arī L. Jansones priekšnesums ( 9.
kl., sk. I. Kumsāre).
16. februārī pie 1.-4. kl. skolēniem viesojās folkloras
kopa „Ore” no Amatas novada. Tās dalībnieki stāstīja par
tādiem mūzikas instrumentiem kā kokle, dūdas, bungas. Bija
iespēja klausīties šo instrumentu skanējumā, piedalīties rotaļās
un dančos.
17. februāri 1.-4. kl. skolēniem notika Ābeces svētki, un
tas bija arī Mūzikas nedēļas noslēgums. Tā kā 1.kl. skolēni bija
iemācījušies lasīt, tad kā balvu par to viņi saņēma citu klašu
apsveikumus, kurus skolēniem palīdzēja sagatavot viņu
skolotājas un audzinātājas. Ābeces svētkus vadīja skol. Andra
Pogule, un tie izdevās ļoti sirsnīgi.
Šīs dienas svinīgo noskaņu turpināja 1. pamatskolas
skolēni, kas spēlēja dažādus instrumentus – klavieres, flautu,
akordeonu, saksofonu – un dziedāja.
Mūzikas nedēļā tika iesaistīti un darbojās pilnīgi visi
skolēni, arī citu klašu skolēni. Noslēguma pasākumā uzstājās 8.
un 9. citas klases skolēni M. Gūtmane un V. Vilkaste ar
metalofonu duetu.
Mūzikas nedēļa bija bagāta pozitīvām emocijām.
Skolotājas M. Baginskas stāstīto pierakstīja B. Liepiņa
(9.kl.)

23. februārī skolā notika interesants, aizraujošs
pasākums „Mežavīzija”. Vadītājas bija Miglā Tītā un Tumsas
Skartā (sk.L.Putniņa un I.Apinīte). Uzstājās visas klases
(izņemot 9.kl.) ar dažādiem priekšnesumiem.
Ļoti spilgta bija 8.klases uzstāšanās ar „Karalisko
anekdošu šovu”. Astotie arī izcīnīja 1.vietu un guva skatītāju
simpātijas. No mazākajām klasēm 1.vietu ieguva 2.klase ar
Laura Reinika dziesmu „Banjo Laura”. Viņi savā priekšnesumā
gan dziedāja, gan dejoja. Atkal savu talantu varēja pierādīt R.
Bieziņš 5.klases priekšnesumā „Mežaskolas sudraba talants” ar
dziesmu „Otrā pusē”. 7.klase savā priekšnesumā ieskatījās
televīzijas kanālos. Varēja vērot arī „ Degpunktu” ar
slavenajiem vadītājiem Inesi un Kārli, ko atveidoja 6.a kl. Rita
un Dana. Slavenos „Vella kalpus” izdejoja un izdziedāja 6.b
klase. Visus saviļņoja 1.klase ar dziesmu - deju „Vardītes”. Tajā
dienā mēs spējām no sirds izsmieties un justies labi, jo visiem
viss izdevās.
E.Račko, L. Ašuka (9.kl.)

Ja es būtu burvis....
Sabīne - uzburtu pili, kur dzīvot mammai, kaķīti Murīti
noburtu, lai viņš ņaud.
Hedviga - es gribētu uzburt, lai skolotāja ir princese, lai
mums būtu daudz ēdiena, saldumu, lai būtu daudz mantu.
Vanesa - es gribētu uzburt vardi, pārburtu par cilvēku,
mājā - daudz mantu.
Gustavs B. - spēļu mašīnas, lielus kokus, lego klučus.
Kristaps Dz. – saldumus, jaunu māju, mēbeles, krēslu,
datoru, galdu, gultu.
21.gs. Sapņu tulkam palīdzēja 7.klase.

Kārlis - mašīnu īstu tētim, mammai.
Eva - palīdzētu cilvēkiem govīti izslaukt, kaķīti pabarotu,
mammai palīdzētu darbā, vecmāmiņai palīdzētu kopt
dārzu, visu ko labu darītu.
Loreta – mammai - lai būtu prieks, palīdzētu strādāt, sevmantas, tētim - palīdzētu nest malku.
Aleksandra - iet uz veikalu, pirkt ēdienu.

Maksis - veikalu, sauli, lai ir silti., mammai - gredzenu,
man pašam - mašīnu.
Kristaps K. - briesmoni, tāpēc, ka man patīk krokodili, jo
man patīk.
Burvju lomā – mūsu mazie - pirmsskolnieki
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Sarunāties ar citplanētiešiem - būs saruna ar skolotāju.
Justīne Smolovina (7.kl)

Ceļot kosmosā - būs iespēja satikt slavenību vai
ievērojamu cilvēku.

Agnese – krupi pārvērstu par cilvēku, pili princesēm.

S

Nokļūt šokolādes zemē - pārēdīsies saldumus.
Biruta Žemaida (7.kl.)

Šķērsot okeānu ar zemūdeni- tuvākajā laikā dosies
ceļojumā uz siltajām zemēm.

Roberts - es gribētu saldumus, saldējumu.

L

Piedalīties skaistuma konkursā – dušā būs auksts ūdens.

D H

Atrodiet burtu jūklī šādus vārdus: sirsniņa, sirsnība,
sarkana, laime, mīlestība, Valentīndiena, dāvanas,
ziedi.

Piedalīties skaistuma konkursā – apmeklēsi SPA salonu.
Sūtīt vēstuli pa e-pastu - uzklausīt baumas.
Sarunāties ar citplanētiešiem - būs vēlme mācīties
svešvalodu.
Nokļūt šokolādes zemē - sāksi ievērot diētu, audzināsi
raksturu.
Braukt ar jaunākā modeļa auto - skriesi krosu vai steigā
pavadīsi dienu.
Braukt pārpildītā autobusā – iegūsi jaunus draugus.
Melānija Petrova (7.kl.)
Piedalīties skaistuma konkursā – no rīta būs jauna pumpa
uz pieres.
Ceļot kosmosā - tava pašapziņa kritīs.
Šķērsot okeānu ar zemūdeni-līdz skolai tikt būs ļoti grūti.
Braukt pārpildītā autobusā- visu dienu būsi miegains.
Sintija Sīmane (7.kl)
Redkolēģija:
Līga Grīnberga, Lāsma Ašuka, Sintija Sīmane,
Sintija Ancāne, Elīna Račko, Sintija Mazure,
Melānija Petrova, kā arī skolotājas: Sandra
Sietiņa un Veronika Ovčiņņikova

Radošā lapa
7. klases salīdzinājumi, veltīti Mīlestībai, 14. februārī –
Valentīndienā.
 Mīlestība ir kā mūzika, kas mājo tev dziļi sirdī.
Līga G.
 Mīlestība ir kā uguns, ar to patīk spēlēties, bet
kurš gan vēlas nopietni apdedzināties? Sintija S.
 Mīlestība ir kā smaržīga roze, kas novīst un atkal
uzzied. Līga R.
 Mīlestība ir tik gara kā saules stari, kas iestiepjas
tumšākajos sirds stūrīšos. Rihards
 Mīlestība ir tik liela kā šī pasaule. Jana
 Mīlestība ir tik karsta kā ugunīga pūķa mēle, kas
nekad neatdziest. Mairis
 Mīlestība ir kā laime, kas nekad nebeidzas. Biruta
 Mīlestība ir spoža kā saule, dziļa kā jūra un
skaidra kā debesis. Tā jūties, kad esi iemīlējies.
Laura
 Mīlestība ir kā puķe, kas zied ar liesmu sirdī. Tā
zied zelta ziediem visa mūža garumā. Sintija M.
 Mīlestība ir kā uguns, kas spēlējas ar cilvēka
jūtām un pašu cilvēku. Melānija

Starp tevi un mani ir valoda
Man ir ļoti mīļa vecmāmiņa. Viņai ir astoņdesmit
divi gadi, bet man deviņi.
Man patīk, kā viņa ar mani sarunājas. Viņa runā
lēni un mierīgi, lai es varu ieklausīties katrā sacītajā vārdā.
Viņa man māca skaisti un pareizi runāt. Vecmāmiņai
nepatīk, ka latviešu valodu neciena, tāpēc es cenšos savu
valodu turēt tīru un skaistu.
Valoda ir kā varavīksnes tilts starp mani un
vecmāmiņu. Pa šo tiltu staigā labie vārdi no vecmāmiņas
pie manis, no manis pie vecmāmiņas.
L. Oša (2.kl.)
Es runāju divās valodās.
Es esmu dzimusi Latvijā, bet mana dzimtā valoda ir
čigānu valoda. Es ģimenē runāju čigāniski. Latviešu
valoda neskan līdzīgi čigānu valodai.
Skolā es mācos latviešu valodā. Man 1.klasē nebija
viegli iemācīties lasīt latviski, bet tagad es lasu labi.

Man patīk latviešu valoda. Mani klasesbiedri bija pārsteigti,
kad uzzināja, ka es neesmu latviete un mājās nerunāju
latviski.
Es priecājos, ka varu sarunāties divās valodās. Abas ir
manas valodas.
A. Hmeļinska (2.kl.)
Starp mani un kaķīšiem ir valoda.
Man ir pieci jauki kaķēni: Mikijs, Minnija, Fēbe un Strīpa.
Es ar viņiem spēlējos un sarunājos. Kad man ir skumīga
sirds, tad es viņiem uzticu savas bēdas. Kaķīši ielec pie
manis gultā un klausās. Kad esmu priecīga, tad es viņus
saucu spēlēties. Kaķēni lēkā un slēpjas, bet es viņus meklēju.
Kad es glaudu mincīšus, tad saku, ka es viņus ļoti mīlu.
Kaķēni ir mani vislabākie draugi. Mums katram ir sava
valoda. Valoda man palīdz saprasties arī ar dzīvniekiem.
V. Oša (2.kl.)
Prātīga dziesma par oranžu krāsu
Oranža krāsa?
Ir.
Oranži zobi?
Fui.
Tikai reizēm.
Ne jau man.
Oranžas kājas?
Nav,
Bet tūlīt būs.
Iekāp oranžajās debesīs!
R. Pelšs (3.kl.)
Vai ir rozā zirgs?
Rozā krāsa?
Ir.
Rozā roze?
Ir.
Rozā vaigi?
Ir
Tikai reizēm,
Ne jau nu man.
Rozā kleita?
Ir.
Rozā soma?
Ir.
Rozā ogas?
Fui!
Reizēm ēdot.
Ne jau nu es.
Rozā brīnums?
Ir.
Rozā zirgi?
Nav.
Tūlīt būs.
Kad zirgs apēdīs rozā rozi, tad būs rozā.

Melns mēness
Melna krāsa?
Ir.
Melni putni?
Ir.
Melni mati?
Fui!
Ne jau nu man.
Melni kartupeļi?
Ir.
Melnas zeķes?
Ir.
Melnas pankūkas?
Fui!
Reizēm ēdot.
Ne jau nu es.
Melni kaķi?
Ir.
Melns mēness?
Nav.
Tūlīt būs!
Kad mēness redz melnu kaķi, tad kļūst melns.

Mana bērnība līdzinās raibai papagailienei. Tā izskatās
krāšņa, zilām acīm. To raksturo gan vientulība, gan brīžiem
jautrība un prieki, gan mazi laimes mirkļi. Dažreiz tā
patiešām jūtas laimīga, citreiz savukārt bēdīga. Viņas izjūtas
mainās ļoti ātri. Tā baidās no svešiniekiem un tumsas. Tā
sapņo par visu kaut ko, bet īsti vēl nezina, ko vēlas.
Līga G.
Manu bērnību varētu dēvēt par raibu būtni. Tā dzīvo
manās atmiņās ar savām bailēm, prieku, asarām, sāpēm un
satraukumu. Tā jūtas kā bērns, braucot lejā no kalna ar
ragaviņām un pēc tam velkot ragaviņas atkal augšā - lejā... Tā
baidās no pieaugšanas, atbildības, tomēr sapņo par nākotni
mēnessgaismā.
Viņa vēlas plūkt slavas laurus un beidzot iznākt gaismā.
Sintija S.

Es - mana bērnība - esmu kā mazs lempītis - spriganām
acīm, garām skropstām un viļņainiem matiem. Dzīvoju kādā
mīļā sirdī, kas rūpējas par mani. Esmu kautrīga, kaut arī man
ļoti patīk sabiedrība. Jūtas manī virpuļo kā varavīksnes
krāsas. Baidos no lieliem mākoņiem, kas ātri tuvojas.
Ē. Jakovļeva (3. kl.) Sapņoju par jauku Lempīti!
Karīna M.

Sārtā pasaule
Mana bērnība ir kā pelēka pelīte. Esmu vēl maziņa,
mani auklē mamma. Mūsu mājas ir mazas, bet mājīgas.
Esmu mīļa un jauka. Man garšo vitamīni. Man ļoti
patīk, ka mani ņem rokās.
Man nepatīk sveši cilvēki, un es no viņiem baidos.
Es vēlētos kļūt princese ar karjeru.
Es sapņoju par pirmo mīlestību.
Justīne S.

Sārta debess?
Ir.
Sārta krāsa?
Ir.
Sārta zvaigzne?
Mm...
Tikai reizēm
Ieraugāma.
Sārta puķe?
Ir.
Sārta zeķe?
Ir.
Sārts kaķis?
Ak šausmas!
Bet, varbūt
Ir?

TU tiešām esi

L. Līce (3. kl.)

7. klase literatūras stundās lasīja J. Klīdzēja romāna
„Cilvēka bērns” fragmentus un iepazinās ar grāmatas
galvenā varoņa bērnību. Pēc tam skolēni iztēlojās savu
bērnību kā personificētu būtni un raksturoja to.

Mana bērnība ir kā mazs, mīļš lācītis, kas dzīvo koka
mājiņā un ēd saldu medutiņu. Viņam patīk vienmēr būt
jautram, un tas jūtas labi gandrīz katru dienu. Viņam ir
bail par aiziešanu no šīs pasaules. Viņš sapņo dzīvot vēl
daudz, daudz gadu.
Mairis K.

Tu esi viens no tiem cilvēkiem,
Kuri atvadās, aiziet, bet paliek
Smejošām acīm un smīnu uz lūpām.
Tu paķēri manu dvēseli,
It kā tā būtu tukšs plastmasas maisiņš.
Nezinu, cik ilgi te stāvu.
Laika izjūta nav mana draudzene,
Bet es gaidu sazin ko un stāvu, un stāvu, un stāvu..
Staltais briedis, ieguvis brīvību, to aizmeta prom.
Tevi pieradināja, mīļais.
Ar tavu pašlepnumu un viltoto laimi,
Ar to mūžīgo cigareti tev rokās,
Kas tā arī nesmēķēta nodega.
Nu es zinu – būt brīvam nozīmē būt vientuļam.
L.Jansone (9.kl.)
Radošo lapu sagatavoja L.Ašuka (9.kl.),
L.Grīnberga (7.kl.)

