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Ziemassvētkus gaidot…
Gandrīz jau klāt Ziemassvētki. Kaut arī laiks ārā aiz loga par to nemaz neliecina. Dažviet izpušķotās Ziemassvētku eglītes
liek nojaust, ka svētki teju, teju būs klāt.
Manuprāt, decembris ir mēnesis, kuru gaida gan skolēni, gan skolotāji. Viens no iemesliem varētu būt pirmā semestra
noslēgums, otrs-brīvdienas. Arī atpūta, apņemšanās jaunajā gadā mācīties labāk, bet, šķiet, ka vispatīkamākais tomēr ir
Ziemassvētku gaidīšana laiks. Klāt klases un skolas Ziemassvētku eglītes pasākumi. Katra klase ar savu radošumu un centību
rotāja klases telpas. Logos redzami sēžam un pļāpājam rūķi kopā ar sniegpārsliņām un eņģeļiem.
Vēlos ikvienam novēlēt, lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru jūsu sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz
gaišu notikumu Jaunajā 2015.gadā!
Uz tikšanos!
Sindija Bierne 7.kl.
Cien. avīzes lasītāj!
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
e-pastu starpbrīdis-avize@inbox.lv
Ar cieņu - Lauma Lāce

AKTUALITĀTES
5.novembrī 7.a kl. skolēni un literārā pulciņa dalībnieki devās 11.novembrī piedalījāmies Lāčplēša dienas rīkotajā lāpu
uz Cēsu Centrālo bibliotēku, lai tiktos ar dzejnieci Māru gājienā un katrs iededzām svecīti Cēsu pils parka estrādē
izveidojot
Latvijas
kontūru
Zālīti
3.novembrī Cēsu novada atklātās sacensībās „Tautas bumba” 13.novembrī skolas pasākumu zālē notika Latvijas
piedalījās 4.,5.kl. skolēni
Republikas Proklamēšanas 96.gadadienai veltīts pasākums
Sacensības notika Cēsu 2.pamatskolā
21. novembrī mūsu skolā tika atklāta brīvā laika (atpūtas)
6.novembrī 1.kl. un 4.kl. skolēni devās uz Cēsu Vēstures un telpa
5.
9.kl.
skolēniem
mākslas muzeju darboties muzejpedagoģiskā programmā –
„Latvijai
dzimšanas
dienā” 23.novembrī 7.-9.kl. skolēni devās uz Cēsu 2.pamatskolu, lai
atbalstītu mūsu skolas 8.kl. skolnieci Ivetu Kozlovsku, kā
10.novembrī plkst.16.00 sākumskolas bērni, skolotājas un vārtsardzi Cēsu sieviešu florbola komandas ''Lekrings'' spēlē
audzinātājas sanāca mazajā zālītē, lai atzīmētu Mārtiņdienu.
ar Liepājas komandu LČ florbolā sievietēm 1.līgā
Visus iepriecināja pašu gatavotās dekorācija, īpaši
Mārtiņgailis. Caur kokles skaņām, rotaļām un dziesmām 28.novembrī vecāki bija laipni aicināti apmeklēt vecāku dienu:
iepazīt Mārtiņdienas tradīcijas mums palīdzēja ciemiņš no
 vecākiem tika piedāvāta iespēju vērot sava bērnu
Cēsu pils - Ieva Kalniņa. Īpašs paldies mūsu skolas
darbu mācību stundās;
pavārītēm par sarūpēto Mārtiņdienas launagu.
 skolēnu koncerts, pēc tam vecāku informatīva saruna
ar skolas direktoru par skolas jauno attīstības plānu;
11.novembrī literārā pulciņa dalībnieki apmeklēja Vidzemes
 zglītības iestādes padomes sanāksme direktora
patriotiskās dzejas konkursa noslēguma pasākumu Salacgrīvā
kabinetā
– „Brauc mājās Latvieti!”

23.novembrī 7.-9.kl. skolēni apmeklēja Cēsu vēstures muzejā
izstādi „Cēsnieks Latvijas valstij: Egons Bušs”, kas ir veltīta
Cēsu sanatorijas Meža skolas ilggadējam direktoram,
Latvijas lepnumam, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekam
Egonam Bušam
25. novembrī, pirmsskolas grupai "Bitītes" bija iespēja parādīt
vairākiem Cēsu novada pedagogiem, cik veiksmīgi grupā tiek
ieviestas Montesori pedagoģijas metodes. Ciemiņi bija
gandarīti gan par grupā redzēto, gan arī par jaunajām idejām, ko
solījās ieviest arī savās pirmsskolas grupās. Pedagogi izteica
atzinību skolas administrācijai par to, cik ļoti daudz šajā skolā
tiek domāts par bērna individuālajām vajadzībām, pedagogu
labsajūtu un estētisku vidi.

Ļaujies mieram, ļaujies gaismai,
ļaujies mīlestībai,
Viss ir tevī…
Tas, kas ir apkārt, ir tikai atspulgs.
Kāda gaisma būs tevī-tādu tu
atstarosi,
Kāda mīla būs tevī-tādu tu sajutīsi
pret sevi no citiem sūtītu,
Kāds miers būs tevī-tādā dzīvosi.
Viss sākas no tevis…

Ziemassvētku eglītes

1.decembrī ar gaišām domām iededzām pirmo Adventes
sveci

16.decembrī

4.decembrī mūsu skolas teātra pulciņa dalībnieki rādīja
„Pauka un Šmauka piedzīvojumus” ciemiņiem no Cēsu
2.pamatskolas pirmsskolas grupām.

17.decembrī

5.decembrī 2. - 8.kl. skolēni piedalīsies konkursā - „Galvas
rēķinu konkursā „Miksike””.
Konkurss notika Cēsu Valsts ģimnāzijā
7.decembrī 7.-9.kl. skolēni devās uz Cēsu vēstures un
mākslas muzeju, kurā iepazinās ar divām izstādēm - Latvijas
Leļļu teātra 70 gadu jubilejas izstādi "Leļļu stāsti" un izstādi
- Cēsu arheoloģiskajai ekspedīcijai 40
12. decembra pēcpusdienā, pirmsskolas grupiņas „Sprīdīši”
un „Bitītes” kopā ar vecākiem ieskandināja Ziemassvētkus ar
piparkūku cepšanu, jaukā, darbīgā, ar asprātībām apvītā
gaisotnē.
Pēc tam visi apmeklējām jauno rotaļu istabu, kur azartiski
nodevāmies spēlēm, tējas dzeršanai un pašu cepto piparkūku
baudīšanai.
Visi bija patīkami pārsteigti par telpas jaukajām pārmaiņām.
Vecāki izteica pateicību skolas direktoram Zigmundam
Ozolam par drosmi, enerģiju un prasmi radīt estētisku, radošu
un aizraujošu vidi gan pedagogiem, gan bērniem.

5.līdz 9.kl.skolēniem klases pasākums

plkst.12.00 1līdz.4.kl.skolēniem
plkst.16.00 5.līdz 9.kl.skolēniem
plkst.18.00 svētku vakariņas
plkst.18.30 - 19.00 diskotēka 1.līdz 4.kl.skolēniem
plkst.19.00-20.00 diskotēka 5.līdz 9.kl.skolēniem

18.decembrī
Pirmsskolas izglītības grupiņām
plkst.9.00 „Bitītes”
plkst.10.30 „Sprīdīši”

MĒS LEPOJAMIES

Apsveicam ar panākumiem
Cēsu novada konkursā „Rēķini galvā 2014”
III vieta Samantai Ošai (3.kl.).
Atzinība Elvim Pujatam (2.kl.).
Paldies skolotājām Aigai Grantai un Anitai
Viļčinskai!

ATPŪTAS TELPAS IZVEIDE PUSAUDŽIEM
21.novembrī mūsu skolā ar skolas,
pašvaldības un labdarības fonda atbalstu
tika atklāta atpūtas telpa 5.līdz 9.klašu
skolēniem. Skolēni un skolotāji šo
jaunumu uzņēma ar lielu prieku,
gandarījumu un pateicību. Atpūtas telpā
ir radīta mājīga atmosfēra, kurā ir iespēja
būt kopā ar vienaudžiem-spēlēt galda
spēles, izstrādāt rokdarbus, dziedāt
karaoku,
cept
un
mieloties
ar
karstmaizītēm, sasēsties
pulciņā, lai
mierīgi, bez steigas aprunātos un
draudzētos.
Mūsu skolas direktors Zigmunds
Ozols pastāstīja, ka skola turpinājusi
sadarboties ar Rietumu bankas labdarības
fondu. Skolas pedagogiem bijušas trīs
idejas, ko skolā, tās apkārtnē vajadzētu
uzlabot. Viena no tām-spēļu (atpūtas)

telpa lielāko klašu skolēniem-nu ir tapusi.
Atpūtas telpā par skolotāju strādā Krista
Apinīte, kura sacīja, ka skolēnu interese
par pārmaiņā, bijusi ļoti liela. Tiklīdz
radusies iespēja, skolēni paši bijuši gatavi
par spēļu istabu rūpēties, uzraudzīt
kārtību, atrast sev nodarbes, radīt
mājīgumu, darbinot maizīšu cepšanas
krāsniņu un ieslēdzot tējkannu pirms
kopīgām sarunām. Skolēnu personīgās
krūzītes atpūtas telpā jau kārtojās rindā.
Pusaudžiem pēc mājas darbu izpildīšanas
un pulciņu apmeklēšanas rudens u ziemas
vakaros varēs satikties un pulcēties
atpūtas telpā.
Tāds arī bija skolas pedagogu
nolūks-radīt vietu un mājīgu atmosfēru,
kas neliktu skolēniem kārot pēc
datorspēlēm. Tā vietā izvēlēties galda

spēles-tenisu, futbolu, hokeju. Šī telpa
būs vieta, kur spēlēt skolā jau iecienīto
novusu.
Atpūtas telpa tika atklāta ar
sagatavotu
cienastu-cepumiem,
kēksiņiem, karstmaizītēm un karstu tēju.
Šobrīd, Ziemassvētku gaidīšanas
laikā atpūtas telpā tiek aktīvi ceptas
piparkūkas, kuru smarža piepilda visu
klašu stāvu.
Mūsu skolā ar Rietumu bankas
labdarības fonda atbalstu jau tapuši
vairāki labie darbi-izveidota ārstnieciskā
sāls istaba skolas telpās un rotaļu
laukums skolas teritorijā pirmsskolas
vecuma grupām.
Paldies ikvienam par ieguldīto
darbu pusaudžu atpūtas telpas tapšanā un
veidošanā!
Rafaels Bieziņš 8.kl.

RADOŠĀ LAPA
Sveika, mīļā Latvija!
Te raksta ļoti smaidošā un
nemierīgā meitene vārdā Evandželīna. Es
pašlaik atrodos drēgnajās un ļoti
drūmajās Londonas ielās. Šeit krāsas
pazūd ļoti ātri, arī prieks te neuzturās
pārāk ilgi. Es ļoti skumstu pēc Tevis.
Es Tev rakstu, lai pateiktu, cik ļoti
Tevi mīlu. Lai arī cik Tu būtu maza, bet
tomēr, Tu Latvija, esi stipra. Gan Tu, gan
Tavi iedzīvotāji-latvieši ir stipri. Es
lepojos ar to, ka esmu dzimusi Tevī, ka
esmu latviete. Pateicoties Tev, es esmu
kļuvusi par kaut ko. tevī atrodas viss, kas

man ir dārgs un mīļš. Tā ir mana ģimene,
draugi. Tevī ir arī skolā, kurā es mācījos
un kurā es attīstīju savas zināšanas. Es
cildinu Tavus skaistos mežus, pļavas,
sakopto vidi. Pie Tevis putnu dziesmas ir
skaļas un no rītiem pie loga, pielido
mazs vēstnieciņš –Zīlīte, kas sasveicinās
un aizlido. Tevī es tveru daudzus skaistus
dabas skatus.
Tavs vārds, pateicoties Latvijas
koriem ir izslavēts visā pasaulē un tādas
tautasdziesmas, kādas ir Tev, neatradīsi
nekur citur. Tu, Latvija, esi pelnījusi ļoti

daudz cieņas. Lai arī cik grūti tev klājas,
Tu tomēr cīnies par savu godu. Tava sirds
– Rīga šogad ir Eiropas kultūras
galvaspilsēta. Mēs visi latvieši varam
lepoties ar savu intelektu, piemēram,
medicīnā, datorzinībās, kāda te navAnglijā.
Šajā vienā vēstulītē es pat nevaru
Tev izskaidrot, cik ļoti es Tevi mīlu un
cik ļoti cienu Tavus darbus pasaulē.
P.S. Angliju es nekad nevarēšu
nosaukt par savu dzimteni, jo mana
dzimtene esi Tu-Latvija.
Anna Evandželīna Vīksna 8.kl.

Sveika, mīļā dzimtene!
Tev raksta Latvijas meitene no
trokšņainās Amerikas. Rakstu, lai
pastāstītu, cik bez tevis ir grūti. Šeit nav
tavas svaigas rīta elpas, tik ierasto dabas
brīnumiņu un pat melna vakara tumsa šeit
ir neatrodama. Saprotu, ka esmu
pieradusi pie Tavām rūpēm. Esot Tev
līdzās, jūtos brīva, pasargāta un mīlēta.
Latvija, Tava daba mūs lutina ar
četriem burvīgiem gadalaikiem. Ar silto
vasaru, kad zied krāšņas puķes, visu
apklāj dzīvīgi zaļa zāle, un saule atspīd
katrā upītē, tai liekot vizuļot. Ar varenu
rudeni, kurā raibas koku lapas tik ierautas
straujā vēja dejā, bet, tai beidzoties,
dienas kļūst īsākas un naktis garākas.
Latvijas dižkokus apņem silta
rudens migla, tajā rodas jauns putnu
kāsītis. Kad tas pacelsies, tad sāksies
putnu dziesma. Tā dziedās par to, cik

mūsu zeme skaista no putnu lidojuma.
Par to, cik stipri viņš mīl savas mājas, par
to, ka tūliņ atkal būs pavasaris un varēs
atgriezties savās mājās Latvijā. Neko
negaidot debesis pēkšņi kļūst vieglos
toņos iekrāsotas. Un tajā brīdī Tu jūti
nedaudz vasaras. Viss jūk, jo tuvojas
ziema.
Mūsu ziemas atnāk baltas. Visu
zemi apsegusi sniega sega. Viss ir gaišs
un tīrs. Man ļoti patīk ziema, jo var
pikoties un ļoti jauki pavadīt laiku kopā
ar saviem mīļajiem.
Pavasari Latvijā ir svaigs, pamostas
visa dzīvība, viss smaržo, un putni
atgriežas no siltajām zemēm. Tas ir laiks,
kad visi sāk mosties, atkūst sasalusī
zeme, un izlaužas zaļums. Latvijas daba
pavasarī ir neaizmirstams skaistums.

Tu esi brīnums, Latvija! Tev ir
pieglaudusies jūra, tādēļ Latvijā ir
burvīgas jūrmalas, kur varam atpūsties,
baudīt krāšņus saulrietus vai vienkārši
pakavēties savās domās, ieklausoties
jūras šalkoņā.
Pastaigu pa Latvijas smaržīgo mežu
nepārspēs neviena Amerikas atrakcija.
Tev ir pašai sava valoda, sena un
dzidra kā Tavu avotu ūdeņi.
Visskaistākās ir Tavas latviešu
dziesmas, kuras šeit svešumā neizskan kā
Latvijā.
Es pēc Tevis ilgojos, mīļā dzimtene.
Novēlu, lai katrs Tavs latvietis prastu
Tevi novērtēt, kādā burvīgā zemē viņš
dzīvo. Viņš to visu izjutīs, dodoties
projām, tāpat kā to izdarīju es.
Es mīlu Tevi, Latvija!
Asne Purmale 8.kl.

Mana dzimtene Latvija
Latvija ir mana dzimtene. Tā ir
vieta, kur es esmu dzimusi. Es priecājos
par savu dzimto valsti.
Latvijas ir manas mājas, kas mani
iepriecina ar skaisto dabu. Latvija ir
dzimusi 1918.gada 18.novembrī. Šogad
Latvijai aprit 96.gadi. Pie mums ir četri
gadalaiki, kas ļauj piedzīvot dažādību
dabā.
Tā
ir
neaizmirstama
ar
brīnišķīgajiem dabas parkiem, upēm,

ezeriem, pilīm, kalniem un līdzenumiem.
Īpaši skaistas vietas ir Tērvete un
Līgatnes dabas takas, Aglonas baznīca,
Krusta kalns, Cēsu pils parks. Es lepojos
ar savas valsts tradīcijām. Manai tautai
patīk dziedāt un dejot, tāpēc mums ir
brīnišķīgi Dziesmu un deju svētki. Mēs
svinam Mārtiņdienu, Līgo un Jāņu dienu.
Manā valstī ir daudz talantīgu cilvēku,
kuri nes Latvijas vārdu pasaulē,

piemēram, vijolniece Baiba Skride,
grupas „Prāta vētras” puiši, basketbolisti,
hokejisti un vēl daudzi citi.
Es lepojos, ka esmu no šīs maziņās
valsts. Es mīlu Latviju. Lai kur arī
aizbrauktu, vienmēr vēlot atgriezties
mājās-Latvijā. Es esmu lepna, ka
piedzimu Latvijā. Es vienmēr mīlēšu
Latviju!

Krista Zane Sirlaka 7.kl.

Ziemassvētku pasaka
Reiz dzīvoja zaķēnu ģimene. Tiem
ļoti patika ziema un Ziemassvētki. Katru
gadu viens un tas pats, it kā viss kā
parasti, bet kādu ziemu viss mainījās.
Bija parasts ziemas rīts. Atlikušas
četras dienas līdz Ziemassvētkiem. Zaķu
mamma Pekse un tētis Taiks meklēja
saviem bērniem dāvanas. Vecāki nevarēja
izdomāt, ko tiem dāvināt, jo daudz kas
jau no visa bija. Līdz Taiks ierunājās:
„Varbūt uzdāvināsim viņiem kādu
mājdzīvnieku?” Peksei šī ideja patika, bet
nebija pārliecināta vai patiks viņu
bērniem Pūkai, Lesei un Tomam. Viņa

piekrita vīra idejai. Vecāki nolēma
uzdāvināt kāmīti. Kamēr bērni nebija
mājās mamma gatavoja burkānu zupu,
kāpostu omletes, zemeņu kūku un čiekuru
sulu. Pēkšņi kāds pieklauvēja pie durvīm.
Pekse lūdza, lai durvis atver Taiks. Brīdī,
kad Taiks atvēra durvis, tas ieraudzīja tur
kaķu un vāveru ģimeni. Tie lūdza
naktsmājas, jo paši bija palikuši bez
pajumtes. Dusmīgais lācis visu esot
nopostījis. Taiks ar laipnību uzņem abas
ģimenes savā mājā.
Ir pienācis Ziemassvētku rīts. Visi
viens otram dāvina dāvanas. Bērni bija

ļoti priecīgi par jauno mājdzīvniekukāmīti. Viņiem tas šķita ļoti mīlīgs. Visi
dejoja, dziedāja un līksmoja. Kad pienāca
rīts kaķu un vāveru ģimenei bija pienācis
laiks doties projām un teikt paldies zaķu
ģimenei par naktsmājām. Zaķu ģimene
apstulba, saskatījās un lūdza abas
ģimenes palikt pie viņiem.
Tā zaķēnu, kaķēnu un vāverēnu
ģimenes dzīvoja kopā draudzīgā lokā. Ik
gadu Ziemassvētki bija viņu mīļākie
svētki, jo tie atcerējās, ka tas ir labestības
un mīlestības laiks.
Vanesa Jaunbrāle 7.kl.

Ziemassvētku pasaka
Reiz
kādā
Ziemassvētku
priekšvakarā es uzrakstīju vēstuli
Ziemassvētku vecītim, lai gan zināju, ka
tāds īstenībā neeksistē. Vēstulē es lūdzu
un solījos ar katru dienu uzlabot savu
uzvedību, sekmes. Lūdzu no viņa tikai
dažās sīkas dāvaniņas-mīlestību, veselību
un labas sekmes skolā. Vēstulīti skaisti
izrotāju un iedevu vecākiem.
Nākamais bija Ziemassvētku rīts.
Tētis no meža pārnesa kuplu egli, mēs ar
māmiņu to izrotājām. Mamma pagatavoja

dažādus gardumus. Vakarā visa ģimene
sapulcējās uz svētku vakariņām. Vēlāk
dziedājām, dziesmas, skaitījām dzejoļus
un saņēmām dāvanas. Pēc neilga brīža
eglītē bija ielikta vēstule. Pasniedzos un
to paņēmu. Tur bija atbilde no
Ziemassvētku vecīša.
Tur bija rakstīts:
Mīļo, Samantiņ! Es ar smaidu
atvēru un sāku lasīt Tavu vēstulīti. Tu esi
godīgs un labs bērns, tāpēc Tev vēlos
teikt, ka tās lietas, kuras Tu man lūdzi

nav iespējams atnest vai nopirkt. Es ceru,
ka Tu sapratīsi. Tev viss tas būs pašai,
tikai ir jāpieliek darbs.
Ar
sveicieniem,
Ziemassvētku
vecītis!
Es izlasīju vēstuli, un man nobira
asariņa. Tagad es apzinājos, ka visu var
iegūt, bet tikai godīgā ceļā.
Un tomēr vecāki bija sarūpējuši man
dāvanu.
Tie
bija
mani
labākie
Ziemassvētki.

Samanta Kondratjeva 7.kl.

Ziemassvētki
Ziemassvētki ir vieni no latviešu
mīļākajiem svētkiem. Šajā laikā cilvēki
saņem un dāvina cits citam dāvanas, tiek
uzskatīts par miera un klusuma laiku.
Šajā laikā ikvienam cilvēkam ir iespēja
pārdomāt savus sliktos un labos darbu,
censties kļūt labākiem. Ziemassvētki ir
brīnumu laiks, kurā mēs varam ievēlēties

kādu vēlēšanos, apņemšanos ar domu, ka
tā
piepildīsies
Jaunajā
gadā.
Ziemassvētkiem ir raksturīgas savas
tradīcijas, piemēram, bagātīgi klātam
galdam ar divpadsmit ēdieniem. Man
Ziemassvētki asociējās ar mandarīniem
un piparkūkām. Vēl interesantāk, ja
piparkūkas var izcept pats. Tad tas šķiet

smaržīgākas un gardākas. Manuprāt,
Ziemassvētki ir ģimenes svētki.
Ziema vispār ir jauks gadalaiks.
Drīz klāt arī ziemas brīvdienas. Ja būs
sniegs, tad varēs slēpot, slidot, spēlēt
hokeju.
Man
patīk
ziema
un
Ziemassvētku gaidīšana laika maģiskā
burvība.
Kristers Šakums 7.kl.

Зима
Зима - одно из самых
красивых времен года. Время зимних
праздников, самое лучшее и красивое!
Помимо того, что у детишек каникулы,
а у многих взрослых время отпусков.

Само по себе это время волшебно!
Природа уже давно спит, а зима нежно
накрывает ее снежной периной. Холод
рисует свои узоры, а в домах топятся
печи. На улице и в магазинах царит

радость от предвкушения той самой
праздничной и нарядной ночи. Дома
украшены,
елки
поставлены
и
наряжены.
И
праздник
царит
повсюду...
Aleksejs Burlakovs 9. kl.

Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt pāri savai ēnai?
Ēna nomāc daudzus cilvēkus.
Lielākā daļa cilvēku ar to samierinās, bet
citi nespēj ar viņu sadzīvot. Viņi visiem
spēkiem cenšas tik tai pāri un nepadodas
pēc pirmā neveiksmīgā mēģinājuma. Lai
arī cik stipri ēna nospiež viņu
gribasspēku, tie cīnās. Un vai zināt kā
viņiem tad izdodas-viens, divi, trīs!-un
viņi ir tai pāri. Vajag tikai tiekties pēc
sava mērķa.
Es savai ēnai esmu pārlekusi, un tās
sajūtas, kad esi to izdarījis ir
neaptveramas. Es, pārlecot savai ēnai,
jutu ļoti lielu atvieglojumu, smagums no
maniem pleciem bija pagaisis kā nebijis,
beidzot varēju mierīgi uzelpot. Manas
ēnas vārds bija Kautrīgums, bet uzvārds
Nepašpārliecinātība. Kad es vēl viņu

spēju paciest un sadzīvoju ar viņu, tā man
neļāva nekur iet vienai pašai. Viņa
vienmēr man gāja pa priekšu, it kā
aizsargājot no uzslavām un atsauksmes
vārdiem, kas seko pēc ļoti laba
priekšnesuma.
Kādu dienu tas tomēr bija jāizbeidz,
vai ne? Te pēkšņi caur manu ēnu nelieli,
bet ļoti spilgti saules stariņi-mani draugi,
kas kļuva aizvien lielāki un spilgtāki,
samazinot ēnas lielumu. Draugi man
palīdzēja tikt tai pāri. Šie saules stari
mudināja mani cīnīties. Es nepadevos,
pateicoties viņiem. Tie man pretī sniedza
roku un es pie tās turējos, lai nepakluptu.
Draugu atbalsts man patiesi
paīdzēja, un, re, es pat attapties
nepaspēju, kad jau biju tai pāri. Agrāk es

pat nespēju iedomāties, ka es kaut kad
tomēr stāvēšu citu priekšā uz skatuves,
bet tagad es kāpju uz skatuves gandrīz
bez satraukuma. Beidzot es sajūtu šo
satraukumu gatavojoties priekšnesumam,
un skudriņas, kas pārskrien pār muguru,
uzkāpjot uz skatuves. Un tas viss
pateicoties tam, ka ēna vairs nav līdzās un
neslēpj mani.
Es novēlu, lai arī citiem izdodas
paveikt šo brīnumu. Tas nemaz nav tik
grūti kā izklausās, tikai ir jānotic pašam
sev. Neļaujiet savai ēnai apspiest jūsu
talantus, parādiet tos citiem un lepojaties
ar tiem.
Vienkārši leciet tai droši pāri un jūs
jutīsiet, „Kā tas būtu, ja mēs varētu
pārlēkt savai ēnai?”
Anna Evandželīna Vīksna 8.kl

Mana pārdomas Ziemassvētkus gaidot
Ziemassvētki ir maģijas laiks jau no
seniem laikiem ,tas aizsākās ar jau dabas
maģiju, kas radīja miljoniem dažādas
sniegpārsliņas, kā arī Ziemassvētku
neparasti stāsti par
Ziemassvētku
vecīti ar daudzajiem rūķīšiem, kas
Ziemeļpolā taisa dāvanas. Un kā var
aizmirst par maģiskajiem ziemeļbriežiem.
Man tas atsauc atmiņā par Ziemassvētku

fejām, kas nokrāso dzīvniekiem kažokus
ziemas noskaņās un kā arī atnes pirmos
sniega mākoņus, bet viņas ir palikušas
ļoti maz, tās slēpjas aiz sniega pārslām,
kas debesīs dejo lēno valsi, kā arī
pamudina razbainiekus paņemt sniegu un
uzsākt sniega kaujas. Pats svarīgākais ir
tas, ka viņas rada Ziemassvētkus. Radot
miera un siltuma sajūtas, tieksmi gaidīt

brīnumus. Jā, viņas pašas ir maģiskas. Ja
vēlies tās redzēt, atver savus sirds
dziļumus un palaid gaisā savu
Ziemassvētku mīlestību, ja gana atvērsi
sirdi, varbūt redzēsi aiz sniegpārslām
aizzibam viņu spārnu putekļus, kas
nosedz sniegu, tā, ka tas gaismā vizuļo.
Atceries, Ziemassvētki-tā ir maģija, un tā
ir tava izvēle-būt daļa no tā, vai nē.
Ieva Salzemniece 9. kl.

Manas pārdomas Ziemassvētkus gaidot
Ir uzsnidzis sniegs. Beidzot! Izej ārā
un uz degungala uzkrīt sniegpārsla.
Pasmaidu. Joprojām snieg. Kamēr aizeju
līdz skolai, mati ir pilni ar sniegu.
Uzkāpju augšā, un skatos pa loguvisapkārt tik balts un pūkains. Cilvēki ir
pretimnākoši un laipni. Kāpēc? Jo tuvojas

Ziemassvētki. Tā rosība, ar kuru bērni
gatavojas skolas pasākumiem, tā rosība,
vērojot, kā viņi rotā klases-jā, acīs mirdz
šis Ziemassvētku gaidīšanas mirdzums.
Ziemassvētki ir piedošanas laiks, šajā
laikā vecie ienaidnieki salabst, un kopā
svin šo laiku, kopā būšanas laiku. Kopā

cep piparkūkas, ēd mandarīnus. Smejas
un dzied dziesmas. Man liekas, ka tieši
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir tas, kas
satuvina cilvēkus visvairāk. Jo tieši šajā
mirklī mēs saprotam, cik dārga ir ģimene.

Marta Rubene 9. kl.

Klases vakars
Visa mūsu skolas saime gaida
Ziemassvētkus. Skola smaržo pēc
piparkūkām, visi rotā klases telpas.
Mēs vēlamies pastāstīt par mūsu
klases vakaru, kas notika jaunajās atpūtas
telpās. Šis klases vakars bija visjaukākais.

Mēs kopā cepām vafeles un piparkūkas. sveces, dzērām tēju. Pēkšņi iestājās
Neviens nepalika malā, visi draudzīgi klusums. Laikam katrs tajā mirklī
rosījās. Šajā vakarā bijām īpaši mīļi, iedomājās, ka esam kopā Ziemassvētkos
izpalīdzīgi, jauki viens pret otru. Kad pēdējo reizi. Mēs mīlam savu klasi un
piparkūkas un vafeles bija izceptas, visi skolu.
apsēdāmies pie klātā galda, iededzām
Arta Stārastiņa un Aleksandra Vaļijeva 9. kl.

Lācis

Mīce-lielā gulētāja

Lācis sēž uz soliņa,
Noskumis un bēdīgsGrib viņš labs pret visiem būt,
Bet tie viņa baidās.
Ko lai dara lācītis,
Lai visiem patikt var?
Jābūt viņam draudzīgam,
Kas labas lietas dar.

No spilveniem es uzšaujos kā bultiņa.
Man liekas, it kā pele piegrabina…
Vai dziesmiņa viņa
Velc, pelīte, saldu miegu! zina?
Un mani atkal pievilina gultiņa,
„Kaut nāk vai zemestrīce,
Palikšu es Mīce-Miegamice!”

Zaķis

Kaķis - kosmonauts

Zaķis skrien pa ceļu,
Grozā nesdams veļu.
Pele viņam saka
-Tev izlijusi laka.

Miega kaķi, čuči, čuči!
Visi uzvedāmies klusi!
Lai tu saldā miegā dusi!
Rītdienai sev spēku gūsi.
Vēlam sapņos slidojumuUz komētu lidojumu.

Peli sauca Pice,
Galvā viņai mice.
Zaķis bija Matīss,
Kas visu vienmēr skatīs.
Zaķis ņem no groza laku,
Ar ozolzīļu maku.
-Kāds tīšām ielicis tev lakuPice vēlreiz viņam saka.
Kāds aiz stūra priecājās.
Tas ir kaķis!
-Ak, kāds tas ir neģēlis!
Teica pelei zaķis.

Mans kaķis
Manu kaķi sauc Kika.
Pats viņš balsts kā sniega pika.
Kaķim garšo sviesta rika.
Sviesta rikai bail no Kikas.
Murrā Kika, pazūd rika.
Kur palika?
Mums tā tika.

Kaķēns - zvejnieks
Zivis piecos āķos tveru.
Zvaigžņu spulgas virsū beru.
Strādāju par zvejnieku,
Gribu kļūt par dzejnieku!
Zvejnieks-laba darba vieta.
Dzejnieks-cita gudra lieta.

Kaķēns - visu gaidītājs

Drosmīgam būt!
Kaķu mamma raud-ņau!
Mums vairs cīnītāju nav?
-Žurka sieru apgrauzusi,
Vārna pienu izgāzusi.
Gribas varonību slavēt: ņau!
Drosmīgam būt-puse jau no varēt.
Es pats esmu varonis!
Apņēmībā ciets.
Dūša man kā miets,
Resno žurku noķeršu,
Lai tā sieru negrauztu.
Drosmīgs būšu-apņemos
Vārnu projām baidīšu,
Lai tā pienu negāztu!
Drosmīgs būšu pats!
Spēļu kaķu rosība
Mēs ar saimnieku spēlējam šahu.
Es karalim pieteicu matu.
Dambretē kauliņus bīdu,
Kā tie lido pa grīdu!
Patīk man ķepas kustināt.

Samanta Oša 3.kl.

Kaķēns mazgāties nav gauss,
Ķepu laiza, ziež aiz auss:
Būs daudz viešņu, sagaidīt tās iešu.
Agri mostos, lai vēl spētu plašāk pētīt mūsu
sētu:
Smaržīgs jasmīns uzziedējis,
Kurmis izrakt to nav spējis.
Rotaļlietas pievilkt sev klāt.
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