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Saulains sveiciens vasarā!
...un zeltains taurenis no tavas plaukstas tik ilgi projām neaizlidot gribēs,

cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi, cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi, tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,un taurenis uz tavas plaukstas drošs.
/M.Laukmane/
Mūsu dzīvēs pienāk brīži, kad vienkārši kaut kam pienāk beigas. Laiks paskrien, un pienāk brīdis, kad Tu
saproti, ka Tavs laiks, tajā vienkāršajā, varbūt mazliet savādajā, bet tomēr saulainajā pamatskolā ir noslēdzies. Beidzot
skolu mēs apzināmies, cik daudz vērtību un atziņu no tām esam guvuši. Tieši tādēļ ir jābūt pateicīgiem par to.
Skola, ir tā vieta, kurā Tu uzaudz, iemācies mācīties, strādāt un saproti, kas ir sūrs darbs. Pēc visa piedzīvotā
rodas sajūta, ka skola ir mūsu otrās mājas.
Novēlam Martai un Gunai izturību un veiksmi eksāmenos. Lai ikvienam no absolventiem izdodās būt
patstāvīgam, brīvam savos lēmumos, būt atvērtam dzīvei, dzīvespriecīgam, spēju atbildēt par savu rīcību un izvēli. Lai
jums viss izdodās!
Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd kā negudri zied ceriņi, un gaisā smaržo maijpuķītes. Laiks iebridis vasarā.tūlīt
mēs pīsim rudzupuķu un margrietiņu vainagus un pavadīsim Līgo nakti. Un tad jau tuvosimies gladiolu un asteru
krāsņumam, kad atkal tiksimies skolā. Lai jums skaista, saulaina un emocijām bagāta vasara!
Lauma Lāce Latviešu valodas un literatūras skolotāja
AKTUALITĀTES
13. marts pirmsskolā pagāja ļoti darbīgi. Kamēr bērni gulēja
pusdienas laiku, vecāki kopā pastrādāja, darot dažādus
darbiņus grupas vajadzībām - asināja zīmuļus, mīcīja
plastilīnu, pagatavoja didaktisko materiālu.
Kad bērni pamodās, bija priecīgs pasākums ar dāvanām no
Samariešu kustības ASV
Brīvlaika nedēļā, 17. martā, pirmsskolas skolotājas Dina un
Sarmīte vadīja meistarklasi „Montesori valodas materiāli
un to pagatavošana". Meistarklasi apmeklēja 22 tuvāko
novadu pedagogi
No 30. marta līdz 2. aprīlim pirmsskolas grupās notika
„Eksperimentu un brīnumu nedēļa”.
Pirmdien, 30. martā, pie bērniem viesojās Zinātnes centrs
Z(in)oo ar savu pārsteidzošo programmu. Bērni šajā nedēļā
bija gan brīnumu vērotāji, gan dažādu eksperimentu veicēji
1.aprīlī skolas vokālais ansamblis
piedalījās 19.Integratīvajā mākslas festivālā „Nāc līdzās!”

pārsteigums par skaistajām telpām, jauko uzņemšanu un
daudzveidīgajām iespējām, gan bērniem, gan pieaugušajiem
14.aprīlī skolā notika visu darbinieku un skolēnu instruktāža
par ugunsdrošību
No 15. līdz 17.aprīlim 5.-9.kl.skolēniem norisinājās
projektu nedēļa. Tēma: „Cēsis - senatne mūsdienās”
20. aprīlī, pirmsskolas grupa „Sprīdīši” devās ekskursijā uz
Rūjienas saldējuma ražotni. Bērniem bija iespēja nobaudīt
visdažādāko garšu saldējumus, kā arī redzēt saldējuma
tapšanas procesu
21. aprīlī pirmsskoliņā bija liels notikums. Mūsu skolas
meitenes, skolotājas Baibas Veselovas vadībā, bērniem bija
sagatavojušas brīnišķīgu pārsteigumu - uzšuvušas maisiņus
sporta tērpiem. Paldies par to!
22.aprīlī 1.līdz 9.kl.skolēniem norisinājās talantu konkurss „Ko Tu proti?”

1. aprīlī, tas nebūt nebija joks, pirmsskolas grupa „Sprīdīši”
devās uz jauno Cēsu Centrālo bibliotēku. Bija liels
23.aprīlī notika pavasara lielā skolas teritorijas sakopšanas
talka. Tajā piedalījās kā visi skolēni, tā arī darbinieki. Taču

jau otro gadu, pirmsskola rīko "Lielo talku" kopā ar
vecākiem. Darba apjoms nobiedēja, bija nepieciešams attīrīt
mūsu dabas taku, kas gandrīz nebija redzama zem zaru
kaudzēm. Zaru kaudzes pazuda ātrāk nekā bijām cerējuši.
Pēc padarīta darba neizpalika arī pikniks
23.aprīlī mūsu skolas 8.-9.kl.meiteņu deju grupa „Vīzija”
piedalījās festivālā -„Carnikavas ritmi 2015”
5.maijā 7.kl.skolēni apmeklēja Pasaules astmas dienas
pasākumu - "Dzīvo, dejo, elpo" Rīgā
6.maijā 5.-6.kl.skolēnu tautisko deju
kopa „Kamolītis” baudīja ūdens priekus Līvu akvaparkā.
Tā bija skolas dāvana par centību apgūstot latviskās tautas
dejas. Dejotāji jūlijā piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos! Paldies skolotājām Sanitai
Ceriņai un Judītei Dreimanei par ieguldīto darbu!
8. maijā notika kārtējā vecāku diena, kurā varēja vērot:
 skolēnu koncertu, kā arī
 skolēnu pulciņu darbu izstādi
4.klase uzsākusi ceļot un iepazīt dažādas iestādes, ražotnes
Cēsīs. Ceļojums sākās ar atjaunotās bibliotēkas iepazīšanu.
Nākošajā nedēļā apmēklēja Ugundzēsēju depo. Tālāk
notika iepazīšanās ar maiznīcu “Solo”. Ar prieku skolēni
piedalījās Cēsu muzeja programmā “Uzdevumiem pa
pēdām”. Ceļojums turpinājās un noslēdzās maijā!







no 6.līdz 9.kl.skolēniem konkurss
vēsturē „Iepazīsim Cēsu vēsturi!”;
12.maijā plkst.13.30-16.00 mazajā zālē Latvijas
veselības biedrības "Bērnu veselības izstāde".
Auditorija: 5.-9.kl.skolēni;
13.maijā 5.kl.,7.kl. meitenes devās ekskursijā uz
Priekuļu
Valsts
tehnikumu,
kur
pasniedzējas D.Stīpniece vadībā
iepazinās
ar
jaunākajām tehnoloģijām mājturībā, piedalījās
interaktīvā nodarbībā „Veselīgs dzīvesveids”;
14.maijā 5.kl. devās ekskursijā uz Ādažu poligonu

15.maijā plkst.11.30 9.klasei skanēja Pēdējais zvans.
Novēlējām abiturientiem veiksmīgi nokārtot valsts
pārbaudes darbus un sekmīgi turpināt mācības citās mācību
iestādēs!
21.maijā plkst.16.30 skolas pasākumu zālē notika
pirmsskolas sešgadnieku izlaidums. Mūsu mazie
„Sprīdīši” 1.septembrī kļūs par skolēniem! Sveicam!
23.maijā Viļķenē notika skaists, vērienīgs Baumaņa Kārļa
180.dzimšanas dienas sarīkojums Himnas Goda diena,
kurā piedalījās Evandželīna Bierne ar domrakstu un
zīmējumu, Samanta Oša un Kārlis Olte ar zīmējumiem
26.maijā žurijas komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputāte
Janīna Kursīte - rakstītājus ielūdza piedalīties IKZ
komisijas Valstīskās audzināšanas un Jaunātnes lietu
apakškomisijas sēdē

11.maija līdz 15.maijam skolā notika mācību priekšmetu 27.maijā notika mācību gada noslēguma pasākums nedēļa. Šajā mācību gadā šādos mācību priekšmetos: „Brīvlaišanas svētki”
sociālajās zinībās, mājturībā un tehnoloģijās, kā arī Latvijas
un pasaules vēsturē. Notika šādas aktivitātes:
10.jūnijā plkst. 14.00 lielajā pasākumu zāle notiks 9.klases
izlaidums!

PROJEKTU NEDĒĻA
No 15. līdz 17.aprīlim notika
projektu
nedēļa
5.līdz
9.kl.skolēniem par tēmu „Senatne
mūsdienās”.
5.klases skolēni iepazinās ar
senajiem mūzikas instrumentiem
un
rakstu
zīmēm-apmeklēja
interaktīvu
nodarbību
arheoloģijas darbnīcā „Seno rotu
kalve” un ciemojās Drabešu
muižas Amatu mājā.
Viena daļa 6.klases skolēnu
interesējās par senajiem darba
rīkiem, apmeklēja lauku sētu
Liepā, kur piedalījās maizes
cepšanā, un ar pašu pagatavotiem
cepumiem
pacienāja
visus
noslēguma pasākuma dalībniekus.
Otra sestās klases skolēnu daļa

darbojās Cēsu Vēstures un
mākslas muzejā un Bērnu
zinātnes centrā Z(in)oo.
7.klases skolēni bija sadalīti
trīs grupā, viena grupa devās uz
Cēsu Jauno pili, kur piedalījās
muzejpedagoģiskā
nodarbībā
„Latvijai 100”, otra apmeklēja
jaunuzcelto Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta depo, tā kā
skolēni
bija
iepriekš
bija
redzējuši, kā norit tā darbībā vecā
ēkā, tad tagad to ļoti labi varēja
salīdzināt. Trešā grupa skolēnu
iepazinās ar augstāko dzelzceļa
tiltu Baltijā, kurš ir uzcelts pār
Raunas upi dzelzceļa līniju RīgaValka un seno dzirnavu tiltu pie
tēlnieka Jansona darbnīcas, kā arī

labprāt
sacentās
komandu
sacensībās „Tilta aizstāvji un
iekarotāji”.
8.klases skolēni ciemojās pie
tēlnieka Matiasa Jansona, kalēja
Jāņa Nīmaņa, iepazinās ar viņu
darbnīcām,
materiāliem,
izgatavošanas procesu.
Noslēguma pasākumā skolēni
iepriecināja ar savām projektu
prezentācijām,
kuras
tika
pasniegtas kā stāstījums, dziesma,
filma vai atraktīvs uzvedums.
Paldies
skolotājiem
par
atbalstu projektu tapšanā!
Direktora vietniece izglītības
jomā Vineta Bērziņa

APSVEICAM

9.aprīlī pieci mūsu zīmēšanas pulciņa dalībnieki
par saviem darbiem saņēma laureātu diplomus
Cēsu vēsturiskā rajona novadu skolēnu vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Rakstu
darbi" 274 darbu konkurencē, kas veltīts XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem. Viņu darbi izvirzīti konkursa II
kārtas Vidzemes zonas konkursam, kurš līdz
29.martam notiek Cēsu izstāžu namā.

Agnese Lauva (3.kl. ) un Mārtiņš Renārs
Miķelsons ( 4.kl. ) - 2.vieta
Anete Alise Grundule ( 6.kl. ) - 3.vieta
Pirmo un otro vietu ieguvēju darbi piedalīsies
valsts konkursā - izstādē Rīgā Dzelzsceļa
muzejā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku laikā
Paldies skolotājai Ilzei Brokai!

Apsveicam konkursa laureātus!
Samantu Ošu (3.kl.);
Margaritu Jolkinu (3.kl.);
Agnesi Lauvu (3.kl.);
Mārtiņu Renāru Miķelsonu (4.kl.);
Aneti Alisi Grunduli (6.kl.)

APSVEICAM!
Ar panākumiem Cēsu novada informātikas
olimpiādē
III vieta
Dagnim Palsim (6.kl.)
Paldies skolotājai Jūlijai Sildarei!

APSVEICAM!
Ar panākumiem Cēsu novada pētniecisko darbu
konferencē
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu”!
APSVEICAM!
Ar panākumiem
konkursā

ATZINĪBA
Jānim Blausam (2.kl.)
Alīnai Ignatjevai (2.kl.)
Hedvigai Miezei (3.kl.)
Samantai Ošai (3.kl.)
Aritai Miezei (4.kl.)
Luizei Alksnitei (4.kl.)
Paulam Andersonam (4.kl.)
Paldies skolotājām Aigai Grantai,
Kreicbergai, Andrai Pogulei!

novada

ATZINIBA
Kristai Zanei Sirlakai (7.kl.)
Viktorijai Oriehovai (7.kl.)
Samantai Kondratjevai (7.kl.)
Evijai Radzānei (7.kl.)
Ingai

Vidzemes novada vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkursā – izstādē "Rakstu darbi", kas
līdz 29.aprīlim bija apskatāma Cēsu izstāžu
namā, zīmēšanas pulciņa dalībnieki ieguvuši
godalgotas vietas:
Agnese Lauva ( 3.kl. ) - 1.vieta
Samanta Oša (3.kl. ) - 1.vieta
Margarita Jolkina ( 3.kl. ) - 1.vieta

Cēsu

Paldies skolotājai Baibai Veselovai!

APSVEICAM!
Ar panākumiem Cēsu novada konkursā
„Matemātikas virpulis 2015”
III vieta
Ilvai Ešenvaldei (5.kl.)
Andrim Glāzeram (5.kl.)
Didzim Loginam (6.kl.)
Armandam Zemītim (6.kl.)
Paldies skolotājai Dzintrai Raibacei!

mājturības

Konkurss “Himnas Goda diena”
Lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par
Latvijas himnas autoru Baumaņu Kārli, kā arī
rosinātu skolēnos patriotismu un piederībnas
jūtas pret savu dzimto zemi, novadu, pilsētu,
arī skolu, Limbažu novada pašvaldība ar
Valsts

Izglītības

organizēja

Satura

Baumaņa

Centru

Kārļa

(VISC)

180

gadu

jubilejai veltītu domrakstu konkursu “Himnas
goda diena”, kā arī zīmējumu konkursu.
Konkursā piedalījās arī mūsu skolas
Literatūras pulciņa 3 biedri: Evandželīna
Bierne iesniedza domrakstu un zīmējumu, Samanta Oša un Kārlis Olte zīmējumus.
23.maijā Viļķenē notika skaists, vērienīgs Baumaņa Kārļa 180.dzimšanas dienas sarīkojums “Himnas
Goda diena”, kurā piedalījās ari visi konkursa dalībnieki. Notika viņu svinīga apbalvošana – katrs saņēma pateicības
rakstu um pildspalvu ar iegrāvētiem vārdiem “Dievs, svētī Latviju!”.
Konkursa dalībnieku strādāja radošajās darbnīcās – zīmēja, auda svētku jostu un fotogrāfējās.
26.maijā žurijas komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputāte Janīna Kursīte - rakstītājus ielūdza piedalīties
IKZ komisijas Valstīskās audzināšanas un Jaunātnes lietu apakškomisijas sēdē. Piedalījās arī 10 Saeimas deputāti.
Dalībnieki izteicās debatēs un deputāti vēlēja juniešiem panākumus visos darbos.
Konkursanti saņēma skaistas pildspalvas ar iegravējumu “Saeima” un visi kopā nodziedājām Valsts himnu
Bija arī ekskursija gida pavadībā pa Saeimas nama telpām un fotogrāfēšanās Sarkanajā un plenersēžu zālē.

Literatūras pulciņa vadītāja Mirdza Lībiete

RADOŠĀ LAPA
Izlasot Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” fragmentus, 5.klases skolēni pārdomāja, ko viņiem
nozīmē mājas.
Es dzīvoju Kuldīgas novadā
Rendas pagastā. Tuvojoties mājai, es
redzu diezgan garu ceļu. Labajā pusē
atrodas pasta kastīte. Paejot tālāk,
redzamas divas puķudobes - katra
savā pusē. Ir arī aka. Man ļoti patīk
mammas puķudobe. Tā ir liela un
patiešām skaista. Tai vidū ir taciņa,
un malas nostādītas ar leduspuķēm.
Pašā mājas pagalmā ir lapene. To
uzbūvēja tētis. Parasti mēs tur
svinam Jāņus vai vasarās tāpat

atpūšamies. Zāle tur ir viszaļākā un
debesis visskaidrākās.
Aiz mūsu mājas kādu gabalu
tālāk ir lauks, kur mēs audzējam
dažādus dārzeņus. Tālāk ir vēl viens
lauks un aug tikai kartupeļi. Blakus
laukam ir veca pirtiņa, kurā tagad
neviens vairāk neiet. Aiz dārzeņu
lauka aug arī dažādas ābeles. Vienā
no tām mēs ar māsu kāpelējām.
Mūsu mājām gandrīz visapkārt ir
mežs. Pie meža ir kāds kadiķis, tas ir
ļoti vecs.

Mūsu mājā ir vairākas telpas.
Vislabāk es jūtos dzīvojamā istabā,
tur mēs skatāmies televizoru, sēžam
pie datora.
Interesanti ir mājas bēniņi. Tur
glabājas grāmatas, mantas, kas mums
pašlaik nav vajadzīgas. Es atceros, ka
tās grāmatas ņēmu un lasīju.
Parasti vakaros sēžu dzīvojamā
istabā uz dīvāna un skatos televizoru.
Kamīns kuras. Ir silti un mājīgi.
Nekur nav tik labi kā mājās.
Ilva Ešenvalde 5.kl.

Es dzīvoju Ērgļos. Mans ceļš uz
mājām ved no Cēsīm cauri
Veselavai, Taurenei, Dzērbenei,
Vecpiebalgai, Jumurdai un tad Ērgļi
ir klāt!
Kad izkāpu no autobusa, tūlīt
jūtu savas pilsētiņas smaržu. Iedama
uz mājām, lēkāju no prieka, man ir
ļoti laba sajūta, ka tuvojos mājām.

Pie mājas mani sagaida vecās
laternas, ar mani sasveicinās lielie,
sirmie koki. Mana māja ir celta no
baltiem ķieģeļiem. Jumts tai ir brūnā
krāsā, skurstenis sarkans, no tā kāpj
dūmi, kā balti garaiņi.
Tad ieeju iekšā un sajūtu savas
mājas smaržu. Ieeju virtuvē vai
istabā un satieku savu ģimeni. Kā

mans suns Džeira un kaķis Rūdis ir
noilgojušies pēc mani, Džeira parasti
atskrien pie manis un sāk mani
apošņāt, bet Rūdis glaužas klāt, lai
viņu samīļotu. Un pēc tam mani
māmiņa sauc vakariņās.
Man mana māja ir vissvētākā
un labākā vieta pasaulē. Es šo vietu
nevienam nekad neatdošu.
Amanda Vaišļa 5.kl.

Es dzīvoju Jaunpiebalgā laukos. Parasti nevaru sagaidīt
piektdienu, tāpēc ka tad, es gandrīz
katrreiz braucu mājās.
Pa ceļam uz mājām redzu
skaistas pļavas. Vasarā tās pilnas
baltajām pīpenēm.
Redzu arī Gauju. Gauja gandrīz
vienmēr ir skaidra, un ūdens tajā
mirdz. Redzu zilās debesis. Tajās

spēlējas mazi, balti mākonīši kā
pūkainas
aitiņas.
Redzu
mežus…košas mājas…Un tad redzu
māmiņu smaidošām acīm, viņa gaida
ka samīļošu. Un tad es zinu, ka
beidzot esmu savās mīļajās mājās.
Atgriežoties
mājās,
allaž
priecājos par puķēm dārzā, par
brīnišķīgo pagalmu, kur aug ozoli un
kļavas. Mājās man ir arī mazs sunītis,

kas vienmēr gaida siltus apskāvienus.
Arī kaķītis gaida, kad noglaudīšu
viņam purniņu.
Mājās mani gaida un gaidīs
vienmēr. Es tās nevarētu aizmirst
nekad.
Mājas vienmēr būs man mīļā,
skaistā laimes saliņa.
Laila Oša 5.kl.

Bieži vien nevaru sagaidīt
piektdienu, kad varēšu doties mājup uz Ogresgalu. To es atpazīstu pēc
lielajiem laukiem, kur staigā dažādi
meža zvēri. Eju garām katlu mājai.
Tad, kad esmu pie grāvja, zinu, ka
mājas vairs nav tālu.
Kad ienāku pagalmā, mani ar
mīļām un pazīstamām sejām sagaida

suņi. Es pieeju pie mājas, noslauku
kājas un atveru durvis. Tur mani
sagaida mamma. Paskatos uz
kamīnu, un tajā, kā vienmēr, deg silta
liesmiņa.
Virs manas mājas vienmēr
dzied tie skaļākiem un priecīgākie
putni. Pie tās zied tie viskrāšņākie
ziedi. Saule virs manas mājas spīd

visspožāk. Un mežiņš, kas ir pie
manas mājas, ir viszaļākais pasaulē.
Tāda var būt tikai mana māja.
Tā ir vienīgā pasaulē, un tādu otru
nekur citur neatradīsiet.

Ričards Pūpols 5.kl.
Manas mājas atrodas Limbažos.
Piektdienās ar lielu nepacietību gaidu to
mirkli, kad nonākšu mājās. Autobusā
vienmēr skatos pa logu un vēroju dabu.
Braucu cauri Rozulai un zinu, ka
pēc nedaudz kilometriem jau būšu
Limbažos. Kad Limbažos izkāpju no
autobusa, priecīgi sev saku: „Beidzot
esmu Limbažos!”

Eju caur tirgu, kur pārdod krāšņas
puķes, garām krāsainām mājām, un tad
jau esmu savā pagalmā, kur ir rotaļu
laukums, ap māju aug ābeles.
Es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Tās
sienas ir gaiši brūnā krāsā ar košiem
akcentiem.
Kad esmu mājās, pretī nāk mamma.
Es sasveicinos, noģērbjos, nomazgāju

rokas, tad eju pie Šinšilas uz savu istabu,
sasveicinos arī ar viņu un ieberu barību.
Mana istaba nav pārāk plaša, bet tā
ir krāsaina. Tajā atrodas viens liels logs,
gulta un dīvāns, arī rakstāmgalds un liels
skapis.
Es mājās jūtos labi, jo esmu kopā ar
ģimeni. Es nekad neaizmirsīšu savas
mājas. Visdārgākais pasaulē ir manas
mājas.
Adriana Hmeļnska 5.kl.

Zili brīnumi
Reiz dzīvoja kāds zaķis.
Viņš gribēja pārcelties dzīvot uz
pļavu, jo tumšajā mežā bija daudz
plēsoņu, pie tam zaķis bija saules
cienītājs.
Tiklīdz zaķis tika uz ceļa,
tā pretī nāca lācis. Viņš bija ļoti
mazs-tik mazs, cik zaķis pats.
„Zili brīnumi”, zaķis nodomāja
un prasīja lācim, kas noticis.
Lācis atbildēja, ka upē ūdens
saindēts. Zaķis neticēja un gāja
tālāk.

Kad viņš nonāca pie
upes, viņš nesaprata, kā tikt tai
pāri. Zaķis izlēma upi pārpeldēt.
Kad upe bija pārpeldēta, zaķis
bija kļuvis ļoti liels. „Zili
brīnumi”, laikam lācim bija
taisnība!” Jāiet pie burvja, viņš
noteikti man varēs palīdzēt,” teica
zaķis un devās pie burvja.
Burvis Zaķim palīdzēja
atgūt parasto lielumu un atindēja
upi.

Tad zaķis atcerējās savu
vēlēšanos dzīvot pļavā. Burvis,
protams, to palīdzēja zaķim
izdarīt-uzbūra pļavā lielu māju.
Pats greizacis iekopa pie mājas
skaistu, bagātīgu dārzu. Izsapņotā
pļava gan bija ļoti jocīga, jo zāle
bija zila un debesis-zaļas. Zaķis
nodomāja: „Tie nu gan patiešām
ir zili brīnumi.”

Ilva Ešenvalde 5.kl.

Zili brīnumi
Ar manu draudzeni kādu
dienu notika brīnumi.
Viss sākās no rīta. Viņa
piecēlās un gribēja iztīrīt zobus.
Bet zobu pasta bija pilnīgi melna.
„Zili brīnumi!” viņa noteica, jo
viņas zobi palika melni kā ogles.
Pēc tam draudzene devās
uz virtuvi brokastot. Viņa
pagatavoja kafiju ar pienu, taču
kafija kļuva zaļa. „Atkal zili

brīnumi!”
viņa
pārsteigta
iesaucās.
Tad viņa gatavojās doties
uz skolu. Mugursoma viņai bija
jāņem pāri pleciem, bet meitene
saprata, ka nevar somu pacelt.
Paskatījusies savā somā, viņa
prātoja: „Zili brīnumi, kā manā
somā varēja iekļūt ķieģeļi?”
Skolā viņa vienīgā bija
atnākusi mācīties, pat skolotāja
neviena nebija. „Nu gan zili

brīnumi!”
viņa
bija
vēl
pārsteigtāka. No tukšā skolas
pārnākusi viņa ieraudzīja kaķi,
kam pieauguši putna spārni:
„Pirmo reizi redzu, ka kaķi lido,”
meitene sacīja,” nu patiešām zili
brīnumi!”
Iegājusi mājās, viņa
apgūlās un sāka prātot, kur viņa
šos brīnumus redzējusi…
Ne ar katru notiek
brīnumi!
Laila Oša 5.kl.

Krustvārdu mīkla
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Vakarā mirst, rītā atdzīvojās
Dzeltens kukainis ar melnām svītrām
Četri brāļi iet pa ceļu, cits citu nepanāk
Septiņu māsu kopa cita par citu krāšņāka
Pašai cimdu nav, citiem dod
Divreiz dzimis, vienreiz uzaudzis
Pilna bļoda zila piena
Asiņu tēvs līkām kājām
Maza sieviņa, sarkana galviņa
Kustīgs spogulis zemē, bet rāda debesis
Kas ēd bez zobiem?
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Vanes Jaunbrāle 7.kl.
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