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No redaktores

Aktualitātes

Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

21.decembrī Ziemassvētku eglītes.
9.decembrī un 17.decembrī klausījāmies A. Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas audzēkņu brīnišķīgus Ziemassvētku
ieskaņas koncertus.

Lai skaistais Ziemassvētku brīnums dara prieku, lai šī
5.decembrī 40 skolas kora dalībnieki kā balvu saņēma biļetes
sajūta saglabājas sirdī visu nākamo gadu!
Redaktore S. Ašuka uz pasākumu „Dziesmusvētki Ziemassvētkos” „Arēnā Rīga”.
Skolēniem bija lieliska iespēja iejusties Dziesmu svētku
atmosfērā un baudīt lieliskus jauniešu un mākslinieku dziesmu
Ir rāmais Adventes laiks, kad, gaidot Ziemassvētkus un deju priekšnesumus.
un Jauno gadu, pārdomājam un vērtējam – kāds ir bijis
šis gads katram no mums. Man šķiet, ka mēs vairāk esam Š.g. 4. decembrī Vecāku diena:
 11.00 pasākumu zālē mūsu skolēnu priekšnesumi;
gaidījuši, lai citi paveic to grūtāko, lai atnāk un visu
 11.30 uzstājās stepa dejotājs Māris Pūris un viņa
sakārto, tad gan mēs pratīsim dzīvot pareizi. Taču tā
audzēkņi.
nenotiek! Laimes lācis neatnāk un nesakārto visas mūsu
lietas, attiecības, neatrod mums jaunu darbu, nenomaksā
mūsu rēķinus. Pašiem ir jāstrādā, jākļūdās, jālabo kļūdas No 22.novembra līdz 1.decembrim skolā risinājās
un jāprot priecāties pat par maziem saviem un arī citu Pieklājības nedēļa.
sasniegumiem. Kārlis Skalbe ir teicis, ka „pasaule ir tieši
tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
2010.gada 16.novembrī notika
un citiem parādīt”. Tātad patiesība ir ļoti vienkārša, atliek
svinīgais sarīkojums, veltīts
LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS 92. GADADIENAI.
tikai ar to piepildīt savu dzīvi, prast redzēt skaisto ap
sevi, priecāties par labo un nedarīt otram to, ko negribi
12.novembrī klausījāmies koncertu
pats saņemt atpakaļ. Jā, zinu, izklausās naivi, bet esmu
„R. Šūmanim – 200”.
pārliecināta, ka, ja mēs mainīsimies paši, mainīsies arī
Piedalījās: Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
apkārtējie, un tā aizvien vairāk un vairāk, līdz neviens
mūsu valstī neteiks, ka mīl zemi, bet nemīl valsti. Valsts klavieru nodaļas audzēkņi. Programmu vadīja Benita Zvīgule.
nav iespējama bez tautas, un katrai tautai ir vajadzīga
valsts, tādēļ ir jāsāk ar mazām lietām, kas pāraug lielās 11.novembrī, Lāčplēša dienā,
lietās. Sāksim ar sevi! Apņemsimies Jaunajā gadā 5. – 9.kl. zēniem notika Lāčplēša dienas turnīrs, piedalījāmies
nenomest nevienu papīriņu zemē, nestaigāt pa zāli, arī Lāpu gājienā.
neteikt rupjus vārdus, palīdzēt vecākiem cilvēkiem, un
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
mūsu zeme kļūs tīrāka, jo nemētāsies papīri vai tukšas
85 gadu jubilejas koncerts
pudeles, nevajadzēs rīkot vērienīgas talkas, viss taču būs
„No sirds uz sirdi”
tīrs un kārtīgs. Cilvēki kļūs laipnāki un priecīgāki, jo
notika 10.novembrī plkst. 19.00.
nedzirdēs rupjus vārdus, kas bojā garastāvokli un
attiecības ikdienā, veci cilvēki nepavadīs vientuļi savas Piedalījās A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi,
pedagogi – skolas absolventi „Jam orchestra” un viesis
vecumdienas.
Ir viegli dzīvot pasaulē, kad dvēsele iemācījusies Aleksejs Ljapko (Sanktpēterburga).
pateikties par visu, kas tai dots. Kaut mēs katrā dienā
spētu saskatīt, par ko paldies sacīt! Piepildītus Mārtiņdienā, 10.novembrī, 1.- 4.kl. skolēni gāja Mārtiņdienas
rotaļās.
Ziemassvētkus!
Dir. vietn. izgl. jomā I. Apinīte

5.novembrī, pateicoties Rietumu bankas Labdarības fondam,
2. – 4.kl. skolēni par centīgu mācību darbu un labām sekmēm
devās ekskursijā uz Dabas muzeju, pusdienoja picērijā „Patio”
un noskatījās cirka izrādi.

Valsts svētki

Pulciņu darbs

Latvijas
Republikas
proklamēšanas
92.
gadadienu ar svinīgu sarīkojumu atzīmēja arī mūsu skolā
otrdien,16.novembrī.
Koncerts bija ļoti skaists .Nu jau kuplais koris
mūs priecēja ar savām skanīgajām dziesmām .Pasākumā
apbalvoja skolas godprātīgākos un centīgākos
darbiniekus .Cilvēki bija ļoti priecīgi ,kad nosauca viņu
vārdus .Mēs lepojamies ar šiem cilvēkiem.
Gaisā tik tiešām virmoja svētku noskaņa un
kopības sajūta ,kad visi kā viens dziedājām Latvijas
valsts himnu.
Īpašu noskaņu pasākumā radīja mūsu meitenes ar
deju „Es atnācu uguntiņu.”. Bērni uzstājās ar
pašsacerētiem dzejoļiem par Latviju un „Karogu
stāstiem.” Mēs priecājamies ,ka mūsu skolas bērni ir ļoti
talantīgi .
Pēc pasākuma visi darbinieki un centīgie bērni
fotografējās pie skolas karoga.
Tuvojas Ziemassvētki, cerams ,ka tie būs tikpat
jauki un prieka pilni kā Latvijas dzimšanas diena.

Mūsu skolā ir ļoti daudz pulciņu ,kur skolēni var radoši
izpausties un vērtīgi pavadīt brīvo laiku .Šoreiz mēs
aptaujājām Andru Poguli, kura vada čaklo roku pulciņu. Viņa
stāstīja :
„Manuprāt, cilvēks nācis pasaulē, lai mācītos. Nav nedz
labo, nedz slikto, nedz uzvarētāju, nedz zaudētāji. Ir tikai
cilvēki daţādās attīstības stadijās . Mēs pulciņā attīstāmies no
nezināšanas, nevarēšanas uz zināšanu un varēšanu. Šogad 1.4.kl. čaklo roku pulciņā kopā darbojamies 38 skolēni. Mazliet
mainīju darbošanās procesu, saliekot kopā nodarbības 1., 2.,3.,
4. kl.. Tas ir vainagojies ar panākumiem. 4.kl. skolēni (Asne
Purmale, Madara Rolava) ir kā skolotāja palīgs darba procesā.
Paldies meitenēm! 1.klases bērni ir sapratuši ,ka ir daudz
zinošāki, darboties gribošāki, nekā paši bija iedomājušies!
Savukārt 2. klasīte pulciņu apmeklē 90% no skolēnu skaita
klasē.
Kopā varam izdarīt ļoti daudz - sagādāt pārsteigumus
3.stāva gaitenī, iepriecināt vecākus , skolotājus ar
apsveikumiem svētkos. Visi bērni strādā ar vislielāko atdevi
un prieku , un patikšanu!
Ik mirklis pulciņā stāsta ,cik svarīgi būt kopā ! Laime
mīl mūs –vienkāršus .Neko neprasot . Mums jādod viena sava
stīga. Tik jāzina - kura, un vēl jāmācās spēlēt to melodiju, lai
acis, rokas un prāts reibst sajūsmā par padarīt.
Lai jūsu mājās gaišs ,mīļš un cerību pilns šis Adventes
laiks!”
Čaklo roku pulciņa vadītājas Andra Pogules stāstītajā
ieklausījās E. Račko 8.kl.

E. Račko 8.kl.
Vidzemes 4.Patriotiskās dzejas festivālā
11.novembrī, Lāčplēša dienā, notika Patriotiskās
dzejas festivāls „Mani vārdi Latvijai” noslēgums .No
mūsu skolas piedalījās un atzinības balvas – grāmatassaņēma Aija Šķedrova , Lāsma Ašuka ,Sintija Mazure,
Sintija Sīmane ,Edţus Vēliņš, Viktorija Kokarēviča,
Jānis Lukstiņš, Monika Kokarēviča, Māris Gadišķis un
Renārs Olte .Tā kā daţi no minētajiem skolēniem
nebrauca ,paņēmām līdzi aktīvākos literatūras pulciņa
biedrus : Artūru Lejmalnieku, Eināru Lansmani ,Ligitu
Jansoni .
Ar jaunajiem literātiem savās klašu grupās
strādāja dzejas konsultanti : 3.kl.skolēniem Ieva Samsone
,ar 5.kl.- dzejnieks Valdis Rūja, ar 6. kl.Guna Majore –
Grote ,beigusi mūsu skolu 1996.g ,jau tad rakstījusi
dzejoļus ,viņas skolotāja bija Sandra Sietiņa, bet 8.-9. kl.
skolēniem ieteikumus dzejošanā izteica RS dzejas
konsultants Aivars Eipurs.
Svētku koncertā uzstājās Rīgas dzejnieki ,arī
aktrise Vera Gribača -Valtere un Salacgrīvas mūzikas
skolas audzēkņi.
Braucot uz Salacgrīvu ,iegriezāmies Umurgas
kapos un nolikām ziedus dzejniekiem Fricim , Paulīnai
un Antonam Bārdām ,kā arī stāstu autoram Jurim
Neiķenam .Viņš 1864.g. Dikļos noorganizējis dziesmu
svētkus .
Skolēni no dzejas festivāla atgriezās ar labiem
iespaidiem un gatavi turpmāk aktīvi darboties literatūras
pulciņā.
Literatūras pulciņa vadītājas Mirdzas Lībietes stāstījumu

No 22. Līdz 1.decembrim skolā risinājās
Pieklājības nedēļa

Mēs, skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, anketējām gan
skolēnus, gan skolotājus. Pētījām, kur skolotāji un skolēni
jūtas vislabāk, jo pozitīvo vidi un labsajūtu veido pieklājības
normu ievērošana visās dzīves situācijās.
Mūs interesēja skolotāju atbildes, kur, viņuprāt,
skolēni uzvedas nepieklājīgi, kur skolēniem jāapgūst
pieklājība, vai skolēni sveicina pieaugušos, vai ir pieklājīgi.
Bija jānosauc arī 3 lietas, kas nepieciešamas kulturālam
cilvēkam.
Uzzinājām arī to skolēnu vārdus, kurus pieaugušie
uzskata par pieklājīgākajiem mūsu skolā, bieţāk minētie bija:
E. Lauris (9.kl.), A.Georgicanu (9.kl.), L. Ašuka (8.kl.) E.
Račko (8.kl.), O. Akmens (9.kl.) u.c.
Pieklājības nedēļas noslēgumā bija pasākums, kurā
vajadzēja izpildīt atjautības uzdevumus, teiksim, atvainoties
kādā nejauši notikušā situācijā , piemēram, ja kafejnīcā esi
nometis bulciņu uz grīdas, kā tu tagad rīkosies!
Katrai klasei bija jāizveido un jāprezentē plakāts par
noteiktu pieklājības tēmu:
‘’Uzvedība uz ielām’’(5.a kl.), ’’Valodas kultūra’’(5.b
kl),’’Sasveicināšanās’’,(6.kl.)’’Uzvedība pasākumos, deju
zālē’’(7.kl.),’’Uzvedība teātrī, muzejā, pieņemšanā’’(8.kl.),
‘’Ēšanas kultūra’’(9.a kl.), ‘’Apģērba kultūra”(9.b kl.).
pierakstīja E. Račko 8.kl.
A. Georgicanu 9.kl.

Kā katru gadu skolā ir ienākuši jauniņie,
gribējām uzzināt, kā viņi ir iejutušies šajā skolā.
Skolā esmu iejuties labi. Man vislabāk šajā skolā
patīk uzturēties sporta zālē un piedalīties fiziskajās
aktivitātes. Labprāt eju uz informācijas centru un
bibliotēku. Esmu iemantojis arī labus draugus. Ar prieku
piedalījos 11. novembra lāpu gājienā. Šobrīd gaidu
Ziemassvētkus. Ceru, ka mācīšos šajā skolā līdz 9.klasei.
A. Āboltiņš 6.kl.
Man patīk šeit mācīties, jo skolā ir jautri.
Skolā ir patīkami un arī garlaicīgi pasākumi, kurus
ne visai vēlos apmeklēt.
Man skolā nepatīk, ka notiek daudz strīdu…
I. Kopštāle 9.kl.
Man patīk te mācīties! 
Man patīk visi skolas pasākumi!
Es vēlos mācīties te līdz devītajai klasei.
V. Jaunbrāle 3.kl.

Ziemassvētku vecītis bija apmulsis par redzēto šai zemē
un jautāja: „Cik maksā smaids, cik maksā labs vārds, cik maksā
sirsnīga saruna, cik maksā uzticība, cik maksā glāsts, cik maksā
mīļa buča, cik maksā draudzība, cik maksā atsaucība, cik maksā
pieklājība, cik maksā saticība, cik maksā uzmundrinājums, cik
maksā mīlestība? Vai to var nopirkt? Vai tas ir jāpērk?”
Mēs taču gandrīz katrs esam savu reizi jutušies kā bērni,
īpaši pirms Ziemassvētkiem, kad gaidām brīnumu, kad ceram, ka
tieši šogad notiks tas, pēc kā sirsniņa ilgojas visvairāk. Un tās ir
lietas, ko patiešām nevar nopirkt un kas nav jāpērk, tās mēs viens
otram, visvairāk jau bērniem, varam vienkārši dot.
Daţas skolēnu atziņas atgādinājumam, ka šis ir prieka un
mīlestības dāvināšanas laiks.
Viens no cilvēkiem, kuru es mīlu visvairāk, ir mamma.
Viens no cilvēkiem, kuru es mīlu visvairāk, ir tētis un māsa
(mana ģimene).
Viens no cilvēkiem, kuru es mīlu visvairāk, ir mamma, tētis un
brālis.
Viens no cilvēkiem, kuru es mīlu visvairāk, protams, ir mamma.
Cilvēks, kurš manās acīs ir vislabākais, ir mamma un tētis.
Cilvēks, kurš manās acīs ir vislabākais, ir mamma.
Man ir labi tad, kad esmu mājās.
Man ir labi tad, kad citiem ir labi.
Man ir skumji, kad esmu viens.
Es jūtos droši, kad ir daudz cilvēku.
Es jūtos droši, kad viss ir kārtībā.
Es lepojos ar sevi, kad esmu kaut ko labu izdarījusi.
Es lepojos ar sevi tad, kad man ir labas atzīmes.
Es lepojos ar sevi, kad esmu mierīgs.

Ko vēlas daži skolēni un skolotāji sagaidīt šajos
Ziemassvētkos?

Ieva Kopštāle:” Vēlos sagaidīt
mega daudz dāvanu un labas
Vera Silivanova: ”Šajos
atzīmes!”
Ziemassvētkos vēlos sagaidīt īstu
jautrību un sajust īstus svētkus!”

Rihards Barkovskis: „Vēlos
daudz, daudz sniega lai, var kārtīgi
izpikoties. Vēlos, lai cilvēki
nestrīdētos.”

Skolas direktors Z. Ozols: ‘’ Ziemassvēki man ir īpaši mīļi. Tie asociējas ar
dvēseles siltumu, labestīgumu, piparkūku un mandarīnu smarţām. Šos svētkus
gaidu ar nepacietību- ne jau dāvanu, bet tuvības un mīlestības dēļ. Vēlos, lai uz
kādu laiku dzīves problēmas atkāpjas, lai ir apcerīgs miers. Lai apkārt valda
baltums.
Novēlu visai skolas saimei priecīgus, gaišus un mīļus Ziemassvētkus!”

Evita Makarova:” Vēlos, lai no šiem
Ziemassvētkiem man atmiņā paliek
jaukas un neaizmirstamas atmiņas! ”
Rolands Dundurs:” Vēlos sagaidīt
brīnumu!”
Sk. Jūlija Sildare: „Es katru gadu
ceru, ka kaut kas izdosies un
piepildīsies! Vajag ticēt sev un saviem
spēkiem! Viss notiksies!’’

Sk. Gunita Kociņa: ”Vēlētos
satikt savus draugus un labi
pavadīt laiku kopā ar tuviem un
mīļiem cilvēkiem!’’

Lāsma Ašuka: „Gaidu, lai visi ir
draudzīgi, pieklājīgi, lai visu
sirsniņās būtu miers un visiem labs
prāts.
Sk. Inese Zute: „Grūti pateikt, jo vēl
īsti nav Ziemassvētku sajūtas… Bet,
kā vienmēr klusi un mierīgi, kopā ar
ģimeni un draugiem sagaidīt
Ziemassvēkus!

Sk. Baiba Veselova:” Vēlos
sagaidīt baltu sniegu!”

Marta Rubene: „Lai visi
cilvēki šajos
Ziemassvētkos būtu
laimīgi!”

Atrodi burtu jūklī Ziemassvētku tradicionālos ēdienus!
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Atrodi 7 atšķirības!

Skolotāja:
- Tagad es jums pierādīšu Pitagora teorēmu.
Pēterītis (no pēdējā sola):
- Da necentieties, skolotāj, mēs Jums tāpat noticēsim.
Šķērso sniegavīru caur labirintu!

Ķūķis, Grūdenis, Speķa rauši, Cūkas cepetis, Zoss
cepetis, Piparkūkas

Joki un anekdotes par Ziemassvētkiem
-Kā kaķi novēl priecīgus Ziemassvētkus?
-Pūkainus Ziemassvētkus un murrrīgu Jauno gadu!
Mammu, vai es varu dabūt Ziemassvētkos suni?
-Nē, dabūsi cūkas cepeti, tāpat kā visi citi!
Ziemassvētku vecītim
Grūti laiki biznesā Tirgū svaigi ţagari,
Divi lati gabalā!
Kas tur nāk pār kalniem droši?
Kam tāds kaţoks ugunsdrošs?
Salatēvs ar maisu zaļu
Nāk uz mājam, nesdams gaļu.
Ak, mīļais Ziemsvētku vecīti,
Es zinu, tu mani jau pazīsti:
Jau nez kuro gadu tev pleijeri prasu,
Bet tu tikai zeķes man nes......
Kā tu domā, kā Ziemassvētku vecītis nokļūst pie
bērniem?
Daţas asprātīgas pirmklasnieku atbildes:
Loreta – paņem maisu, atbrauc ar autobusu, visi domā,
ka viņš nav cilvēks, bet ir rūķis.
Niks – viņš lido ar lidojošām ragavām un stirnām, kas
skrien pa gaisu, un rādās zvaigznītes, tās ir pie stirnu
kājām. Viņš ieiet pa durvīm vai pa skursteni.
Vanesa – ar šņorīti tiek, piesienas pie kaut kāda stieņa un
nāk pie loga skatīties.
Sabīne – atnāk ar kājām.

Izklaides
lappusi
sagatavoja
A.Georgicanu 9.kl. un L.Ašuka 8.kl.
Priecīgus Ziemassvētkus
visiem vēl avīzes redkolēģija:
S.Ašuka, L.Ašuka, S.Ancāne,
E.Račko, A.Georgicanu,
skolotājas: S.Sietiņa,
V.Ovčiņņikova

Radošā lapa
Baltā noskaņa
Laiks skrien vēja spārniem, jau atkal ir
pienākusi ziema. Tuvojas Ziemassvētki-mani
mīļākie svētki. Svētki ar mirdzošu, baltu sniegu
visapkārt un siltu, omulīgu ģimenes noskaņu mājās.
Laimes sajūtu un spilgti zaļu, smarţojošu eglīti
istabas stūrī, prieku nesošām dāvanām zem tās un
mīlestību, sapratni un saticību ģimenēs un draugu
pulkā. Visapkārt balta Ziemassvētku mīlestība.
Ziemassvētku laiks tiek uzskatīts arī par piedošanas
laiku. Laiku, kad notiek brīnumi, piepildās sapņi.
Cilvēki kļūst izpalīdzīgāki, priecīgāki-sirdī siltāki un
siltumu starojoši.
Tas viss rada noskaņu. Baltu puteņu un silta
mājas kamīna noskaņu. Mājīguma – tikko no krāsns
izvilktu piparkūku smarţas un mājās ceptu speķa
pīrādziņu - noskaņu. Brīnumu un pārsteigumu pilnas
mīlestības noskaņu. Ziemassvētku noskaņu.
T. D. Cimmers 8.kl.
Sniegavīrs
Kādā ziemā Jānītis piegāja pie Sniegavīra un
vaicāja: ”Sveiks, kā tev klājas un vai tev nav
auksti?” Sniegavīrs laipni atbildēja: ”Klājas jau labi,
jā,bet man patiešām ir auksti!”
Puisēns, ne vārdu neminējis, aizskrēja uz
mājām, lai paņemtu šalli un cepuri, tad viņš skrēja
atpakaļ pie Sniegavīra. Puisēns Sniegavīram
gādīgām rokām aplika šalli un uzmauca galvā cepuri.
”Paldies tev!” iesaucās Sniegavīrs. ”Paldies!”
Sniegavīrs nelikās mierā: „Kādu tu gribētu
atlīdzību par labo darbu?”
Puisēns atteica: ”Vienu mīļu Ziemassvētku
dzejolīti! ”Sniegavīrs skaļi noskaitīja:
„Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz liesmu sirdī savā
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici-tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to svece dara.”
Puisēns pateicās Sniegavīram un atvadījās ar
vārdiem: ”Tiksimies nākamziem!”
B. Ţemaida 6.kl.

Gaismas ceļš
Mēs visi ejam gaismas ceļu.
Gaismas ceļš mūs tālē ved.
Mēs visi varam sekot tam,
Šim ceļojumam brīnišķam.
Mums visiem ir viens sapnis,
Par kuru varam degt.
Lai gaismas ceļš mūs tālē ved,
Ko kādreiz dzīvē sasniegt.
V. Kokarēviča 5.a kl.
Gaismas darbs
Gaišums mājo mūsu sirdīs,
Mūsu dvēselēs un ilgās.
Gaisma mūsu palīgs ir,
Kurā nosalušais sildās.
Naktī gaisma dusēt iet .
Debesjumā zvaigznes nāk.
Kad tās visiem sveikas mās,
Gaisma savu darbu sāks.
Atkal jauna, balta diena!
Lai noskumušo nav neviena!
Labus darbus paveikt steigsim,
Par to gaismai paldies teiksim!
S.Mazure 6.kl.
Gaisma sirdī
Paskaties sirdī savā!
Ko redzi tu tur?
Tur gaisma mājo.
Tā ir gaisma,
Kas ceļu uz dzīvi ver
Un māca, lai katru mirkli tver.
Tā ir gaisma,
Kas māca pasauli mīlēt
Un neļauj kafijas biezumos zīlēt.
Tā ir gaisma,
Kas dzīves tumsā spīd,
Un nekas neizdziest.
Paskaties sevī!
Un redzi,
Cik bagāts tu esi.
A. Lejmalnieks 9.a kl.

Latvijas patriotisms...

Ilzītes Ziemassvētku brīnums

Tu audz, un tava Tēvzeme aug tev līdzi.
Mazā Latvija liela būs drīz.
Cilvēki aizbrauc uz Īriju klusi,
Bet griezīsies drīz viss uz labāko pusi.

Reiz dzīvoja maza, nabadzīga un vientuļa
meitenīte. Vecāki Ilzīti bērnībā bija pametuši,
atstājot lielu smagumu viņas sirdī. Meitenītei patika
sēdēt pie loga un vērot sniega pārslas, jo tās,
viņasprāt, bija ļoti cēlas kā balerīnas. Cita par citu
Latviešiem labāk tīk Īrijā strādāt?
skaistākas un graciozākas.
Kādu piemēru Jūs mums rādāt?
Katru dienu meitene cēlās ar cerību sirdī, ka
Tautieš, saņemiet sevi groţos,
varbūt
šodien vecāki atkal stāvēs viņas priekšā.
Atgriezieties soļos drošos!
Katru vakaru meitenīte sacīja paldies Dievam par
Pirms gadu simta,
nodzīvoto dienu un par to, ka viņai bija ko ēst .
Kad bij` pasaules karš,
Sen jau viņa bija ievērojusi otrā ielas pusē
Kad daudzu latvju asinis lija,
sēţam kādu večuku . Viņš tur sēdēja katru dienu.
Latvija Jūs nepameta.
Vecīša acīs bija iegūlušas visas dzīves bēdas. Nekad
viņa nebija uzdrošinājusies uzrunāt večuku, pārāk
Tautieši cīnījās, ko spēja,
baisi tas šķita, bet tad, kādā dienā pirms
Savus spēkus tie saliedēja
Ziemassvētkiem, meitenīte nolēma, ka vienreiz taču
Latvija- brīva mūsu senču dēļ,
bailēm jādara gals. Viņa saņēmās un devās pie
Tāpēc dari visu,ko spēj.
večuka, apstājās un tikai skatījās. Večuka acīs bija
jaušams tukšums-nekādu emociju. Sniegs bija
Latviju nepamet!
sapūtis baltas uzacis un laikam mazliet aizputinājis
Pat neuzdrošinies to darīt!
Jo Latvija liela būs parīt,
arī viņa sirdi...
Bet tu- tautas nodevējs rīt.
Večuks nevērīgi lūkojās apkārt un, nolaidis
galvu, teica: ”Kas tur ir? Lieciet mani mierā!”
S.Lukstiņa 9.kl.
„Es tikai gribēju zināt, kāpēc jūs katru dienu
sēţat šeit - uz soliņa?” vaicāja Ilzīte.
Gaismas cilvēks
„Es esmu vientuļš un akls. Neviens nekad ar
mani nerunā. Es gaidīju, ka varbūt vienreiz notiks
Sauc Gaismas cilvēks mani.
brīnums...” klusi atteica večuks.
Tam gaiša sirds
„Arī es esmu vientuļa, jo man nav neviena, un
Un gaiši vārdi.
izrādās-esmu bijusi arī akla, jo visu šo laiku
neredzēju cilvēku, ar kuru vajadzēja parunāt. Es
Sauc Gaismas cilvēks mani.
Jau dzirdu,
esmu sagaidījusi Ziemassvētku brīnumu-esmu
Kā sitas viņa sirds.
satikusi cilvēku-sev līdzīgu,” meitenīte atzinās.
Klusiņām, viegliņām sniegpārslas krita uz
Viņš izrauj mani no pārdomāmIlzītes kailajām rokām, bet večuka acis tagad
Liek aizmirst tumsu un bēdas.
smaidīja.
Cik labi,ka pasaulē ir tāds,
S. Ancāne 8.kl.
Kāds mans pirmais skolotājs!

L.Jansone 8.kl.
.
Pirmsskolas bērni droši zina, ka Ziemassvētku
vecītis pa vasaru dzīvo….
Daniela – pie rūķīšiem, sargā savu namiņu Cēsīs,
Cīrulīšu ielā 8.
Agnese L. – mājās, tālu – Valmierā.
Sabīne – Rīgā, mājā no koka.
Loreta – pilsētā Anglijā, zem ledus, zemītē, viņš
staigā, skatās.
Niks – paliek mājā, viņš dzīvo piramīdiņā.
Eva – Ziemieļos, mājā.
Vanesa – pie mūsu mājām.

Debesu gaisma
Es guļu, iegrimusi tumsā,
Gaidu, kad pienāks stunda tā,
Kad manā sirdī gaismas stari
Ieplūdīs kā maigi zvani
Eņģeļu arfas liegi skan,
Ļoti jauki liekas man.
Es vēlos ieraudzīt kādreiz
Šo skatu – jauko, burvīgo.
M.Rubene 5.kl.
Dzejoļi tapuši sadarbībā ar literatūras pulciņa dalībniekiem.
Radošo lapu sagatavoja S. Ancāne un L. Ašuka 8.kl.

