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Santa Kokorēviča,
Madara Cērūze.

Šodien tavā kontā ir ieskaitīti 86400 Ls.
Iedomājies, tu loterijā esi saņēmis šādu balvu: katru rītu
banka tavā kontā ieskaita 86400 latu.
Taču šai spēlei ir savi noteikumi, jo katrai spēlei tādi ir!
Pirmais noteikums ir:
Visu, ko neesi izdevis dienas laikā , banka tev atņem, tu
nevari šo naudu tā vienkārši ieskaitīt cita kontā, tu vari to
iztērēt tikai pats. Bet katru rītu, kad tu pamosties, banka atver
jaunu kontu ar 86400 latu nākošajai dienai.
Otrais noteikums ir:
Banka var šo spēli jebkurā laikā pārtraukt , jebkurā laikā
pateikt: ‘’Viss ir beidzies. Spēle ir galā.’’ Banka slēdz tavu
kontu, un tu nesaņemsi vairs jaunu.
Ko tu darīsi?
Vai tu pirksi visu, ko vēlies? Ne tikai priekš sevis, bet arī
priekš tiem mīļajiem, kas tev ir blakus? Varbūt pat tiem
cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, tā tu naudu neizdosi tikai priekš
sevis.... Varbūt tu mēģināsi izdot katru santīmu, lai izmantotu
šo iespēju, bet varbūt....
Īstenībā spēle ir dzīves realitāte: katram no mums ir sava
‘’Laika banka’’.... Mēs tikai to neredzam....
Katru rītu, kad mēs pamostamies, mēs saņemam 86400
sekundes mūsu dzīves, ko dāvina diena, un vakarā, kad
aizmiegam, šis laiks tiek mums atņemts..... Tas, ko mēs šajā
dienā nepiedzīvojam, ir pazudis uz visiem laikiem, nogrimis
nebūtībā, vakardiena ir pagājusi. Katru rītu šis konts tiek no
jauna piepildīts, bet banka var katru brīdi šo kontu slēgt, bez
brīdinājuma....
Ko tu katru dienu dari ar savām 86400 sekundēm? Vai
tās nav vērtīgākas par tiem 86400 latiem?!

Priecājamies!

Pievienojos šīm domām un novēlu, lai neviena dārgā
sekunde vasarā netiek izniekota, lai dienas tiek piepildītas ar
atpūtu, ar svētīgu darbu, palīdzot vecākiem vai nopelnot savu
pirmo algu dzīvē, ar jauniem un neaizmirstamiem iespaidiem.
Saulainu un priecīgu vasaru!

14.aprīlī skolas komanda piedalījās paraolimpiskajā
dienā Cēsu 2.pamatskolā

Aktualitātes

7.maijā Vecāku diena

9.00 vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu
skolotājiem.
 10.00 skolas pasākumu zālē Mātes dienai veltīts
koncerts.
 11.30 tikšanās ar internāta skolotājiem.
302. kabinetā bija apskatāma lietišķo pulciņu darbu
izstāde

31.martā notika 9.kl. Pogu vakars
1.aprīlī risinājās Cēsu A. Kalniņa mūzikas vidusskolas
rīkotais Starptautiskais pūtēju ansambļu festivāls
5.aprīlī mūsu skolas skolēni piedalījās II
Paraolimpiskajās spēlēs Raiskuma speciālajā
internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā
No 4. – 6.aprīlim skolā notika Vēstures dienas. 7.aprīlī
mazajā zālē 6.-9.kl. skolēniem bija erudīcijas konkurss
„Lampu drudzis” par Latvijas un pasaules vēsturi
7.aprīlī plkst. 4.-9.kl. skolēni devās uz Cēsu
2.pamatskolu skatīties ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumus
No 5.aprīļa līdz 30.aprīlim skolas bibliotēkā bija
aplūkojama Artūra Lejmalnieka (9.kl.) personālizstāde
„Uz riteņiem, sliedēm, ūdenī”
13.aprīlī notika Talantu diena

20.aprīlī visi piedalījās skolas teritorijas sakopšanas talkā

5.maijā 204.jaunsargu vienības sporta dienā Jāņmuižā
piedalījās arī mūsu skolas jaunsargu grupa Guntara
Signe Ašuka 7.klase
Norbuta vadībā

29.martā klausījāmies Cēsu A. Kalniņa mūzikas
vidusskolas koncertu „F. Listam 200”
2011.gada 30.martā no plkst. 14.00 līdz 16.00 skolā tika
organizēta Atvērto durvju diena
Labākie skolas dežuranti:
Lāsma Ašuka,
Ričards Sīmanis,
Kristaps Vētra,
Mairis Kļaviņš,

8.maijā plkst 17.00 tikāmies koncertā „Nakts
serenādes”.
Uzstājās Guntars Ruņģis un Kaspars Zemītis

Apsveicam ar panākumiem Cēsu novada olimpiādēs un
konkursos!
Atzinība informātikas olimpiādē Kalvim Ausmanim (sk.
J.Sildare)
Atzinība vācu valodas olimpiādē Līgai Grīnbergai,
Sintijai Sīmanei (sk. Ā.Vilkaste)
Atzinība konkursā „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”
no 2.kl.: Leldei Līcei
Robertam Pelšam
Edžum Vjateram
(sk. A. Granta)
no 3.kl.:Robertam Lukstiņam
Monikai Kokorēvičai
no 4.kl.: Diānai Arpei
Madarai Rolovai
(sk. A. Pogule)
5. – 9. kl. skolēni š.g. 13. maijā devās ekskursijā uz
Jūrmalu, kur apmeklēja Ķemeru nacionālā parka 2
apskates objektus, iepazinās ar Jūrmalas pilsētas
skaistākajām vietām, pastaigājās gar jūru un apmeklēja
Līvu akvaparku.
Ekskursijas dalībnieki bija tie skolēni, kas
 3. ceturksnī paaugstinājuši vidējo atzīmi,
 3. ceturksnī ieguvuši vērtējumus 6 un vairāk
balles,
 3. ceturksnī mācījušies ar vidējo vērtējumu 7,0 un
augstāk,
 labi veikuši skolas dežuranta darbu,
 aktīvi darbojušies skolas pašpārvaldē vai
piedalījušies skolas sabiedriskajā dzīvē,
 nepārkāpa skolas iekšējās kārtības reglamentu
attiecībā uz internātu,
 ieguvuši atzinību novada olimpiādē,
 kam 3. ceturksnī nebija neapmierinoša uzvedība.
Ieva Salzemniece ( m )
Marta Rubene ( m )
Viktorija Kokarēviča ( m )
Niks Bobko ( m )
Līga Grīnberga ( m, o )
Sintija Sīmane ( p, a, o )
Signe Ašuka ( m, p, a )
Vitālijs Vilkaste (m)
Kristīne Šulce ( p, d )
Sintija Ancāne ( m, a )
Kalvis Ausmanis ( o )
Elīna Račko ( m, a )
Ritvars Bērzups ( m )
Madara Bušmane ( p )
Ligita Jansone ( m, a )
Santa Kokarēviča ( m, d )
Madara Cērūze ( d )
Einārs Lauris ( m, a )
Artūrs Lejmalnieks ( m )
Jeļena Golovņova ( m )
Anastasija Georgicanu (p, a)
Rolands Dundurs ( a )
Evita Makarova ( p, a )
Vitālijs Vilkaste (m)
Apzīmējumi: m –sasniegumi mācību darbā, d – labākais
dežurants, a – aktīvi piedalījies skolas sabiedriskajā dzīvē, p –
aktīvi darbojies pašpārvaldē, o – sasniegumi novada olimpiādē

17.maijā plkst. 15.10 mazajā zālē
Svētku pieņemšana pie direktora
Šodien savādāk kā citām dienām
Savas klases durvis aizveram.
Šodien kādu mezglu cieši sienam –
Visu mūžu sirdī vieta tam.
18.maijā plkst. 10.30
Pēdējais zvans
1.–4.kl. skolēni š.g. 18.maijā devās uz Valmieru, kur
piedalījās ekskursijā pa teātri un noskatījās izrādi „Emīls
un Berlīnes zēni”, kā arī aplūkoja Valmieras
ievērojamākās vietas. Ekskursiju nopelnījuši centīgie
skolēni mācībās un tie, kuri 3.cet. mācību priekšmetos
saņēmuši vērtējumus no 6 – 10 ballēm, guvuši
panākumus Cēsu novada konkursā.
Vanesa Jaunbrāle
Edgars Barkovskis
Monika Kokorēviča
Arvīds Logins
Diāna Arpe
Veronika Petruhova
Rafaels Bieziņš
Madara Rolova
Andis Kļaviņš
Asne Purmale
Laila Oša
Viktorija Oša
Lelde Līce
Edžus Vjaters
Emīls Lins
Roberts Pelšs
Gints Mikgelbs
Ģirts Silivanovs
Artjoms Lukašovs
Renārs Ozoliņš
Daniils Garlanovs
Roberts Lukstiņš
Kristers Eltermanis

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Cēsu
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā tiks organizēta
2011.gada 26.maijā no plkst. 10.00 (sīkāka informācija
par pieteikšanos un nepieciešamajiem dokumentiem
pieejama skolas mājas lapas www.csip.lv sadaļā
„Iestāšanās skolā”).
Cēsu novada pedagoģiski medicīniskā komisija notiks
Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra telpās,
18.05.2011. no plkst. 9.00
Pieteikšanās un informācija: tel. I.Apinīte - 29437973
vai B. Dambīte – 64161822.

Spārni

9.a klasi

Klāt atkal pavasaris. Šis pavasaris man gan ir tāds
savādāks kā citi-izlido mani pūkaiņi, spuraiņi,
klaigātāji, jo ir laiks lidojumam. Spārni katram
putnēnam citādāki. Tie atšķiras ar savu garumu,
stiprumu un krāšņumu. Vieniem tie auguši 9 gadus:
Evitai, Ksenijai Rolandam, citiem 8 gadus: Verai,
Annai, Anastasijai, Edgaram un Madaram, dažiem mazāk.
Rolandu atcerēšos kā stipru, izpalīdzīgu un
labestīgu puisi, ar kuru varēja par visu ko aprunāties
un izrunāties no sirds.
Ksenija allaž ir turējusi rūpi par ētisko vidi un
kārtību klasē tāpat kā Evita. Abas meitenes man ir
daudz palīdzējušas pie noformējuma.
Anastasija paliks manā atmiņā kā patstāvīga
meitene mācību darbā un sabiedriskajās aktivitātēs.
Viņa bija liels atbalsts internātā kā vecākā, darbojās
skolas pašpārvaldē, skolai un man viņas pietrūks tāpat
kā Oskara - centīga un vispusīga jaunekļa ar
ieinteresētību mākslā un reiki.
Uģis izcēlās ar savām spējām mācībās. Nereti gan
viņam ļoti patika diskutēt par sev nesaprotamām
lietām, līdz nonāca pie pārliecības par pareizu rīcības
nepieciešamību darīt lietas, kā tās jādara. Atsevišķos
gadījumos un jautājumos labs palīgs mums abiem bija
vecaistēvs. Tāpat kā Rolands, viņš ir kļuvis „labs
speciālists” sitamo instrumentu virtuozitātē. Abi puiši
ar savu māku ir priecējuši visus ne vienā vien
pasākumā.
Ilmārs paliks neaizmirstams ne tikai man, bet
daudziem skolotājiem un līdzbiedriem ar savu
sarežģīto un pirmajā brīdī uzkrītošo, paštaisno
raksturu. Aiz tā īstenībā paslēpusies jūtīga sirds.
Pārpratumi mūsu starpā risinājās vienmēr taktiski,
pieklājīgi un toleranti. Viņš bija 7.klasē man liels
palīgs visos darbos, arī fiziskajos. Ilmāra darbošanās
sportā un jaunsargos rakstāma ar lielo burtu. Mēs visi
ar smaidu vēl atcerēsimies viņa un Madara
aktierspēli. Skaidrīte un Mildiņa daudzos pasākumos
bija kā punktiņš uz i. Atcerēšos Madara, viņa sirsnīgā
tēta un manas biežās tikšanās novakarēs un sarunas.
Man pietrūks skolas sarīkojumos Annas
izteikšanās mūzikā un kustībā, viņas oriģinalitātes,
veidojot savu dejas horeogrāfiju.
Man neaizmirstama būs Veras un Natālijas
sirsnība, Kristapa, Jeļenas un Edgara pateicības par
manu „labestības pieskārienu ”viņiem kopā pavadītajā
laikā 3 gadu garumā.
Ir bijuši man negaidīti puķu un saldumu
dāvinājumi kā uzmanības apliecinājumi. Droši vien tas
tika darīts, lai kliedētu manu drūmo vaigu vai grumbu
pierē. Tie mani ir pārsteiguši un sildījuši.
Lidojiet! Ir laiks! Lai Jums veicas! Lai Jums
visiem augstas tāles un stipri spārni!
9.b klases audzinātāja Rasma Gailīte

Paldies manai mīļajai, jaukajai un vislabākajai 9.a
klasei, par to, ka mani pieņēmāt, palīdzējāt un
atbalstījāt! Ar Jums es ļoti daudz ko iemācījos. Šeit
pavadīts ilgs laiks, apgūti jauni dzīves likumi un pats
patīkamākais, ka daudzi man ir kļuvuši par labiem
draugiem.
Nu jau gads ir pagājis. Šobrīd, rakstot šīs rindas,
sēžu klasē viena, skatos ārā pa logu un domāju, kas
gan dzīvē notiks tālāk? Kur Jūs iestāsieties? Par ko
kļūsiet? Vai mēs vēl kādreiz tiksimies?
Tik daudz pozitīva, ko atcerēties …
Jūs mani daudz atbalstījāt. Vēlos teikt paldies:
Aijai – par skaistajiem mākslas darbiem klasē.
Ievai K. un Sabīnei - par noformējumiem.
Santai – par to, ka biji ļoti labs palīgs, tiešām kā
mana labā roka, veicot klases vecākā pienākumus.
Madarai, Evai un Ievai N. – par padomiem
ārpusklases pasākumu organizēšanā.
Denisam – par to, ka „izglāba” mūs visus skolas
pasākumos ar priekšnesumiem.
Elvijam – par atbalstu gan klases, gan skolas
pasākumos ar tehniku un aparatūru.
Robertam – par padomiem dažādos, svarīgos
jautājumos.
Eināram, Artūram – par mākslinieciskiem
darbiem un projektu veidošanu.
Andim – par nesavtību un palīdzēšanu
klasesbiedriem mācībās.
Es tiešām ļoti augstu vērtēju Jūsu darbu, palīdzību
un atsaucību!
Novēlu, lai nekad nepietrūkst gribasspēka,
mērķtiecības un labu cilvēciņu, kas būtu Jums blakus.
Un atcerieties - lai kas arī notiktu, lai kā liekas, ka
dzīve
Jūs
gandrīz
ir
aprijusi
nekad
NEPADODIETIES!
9.a klases audzinātāja Gunita Kociņa
Pirmkārt, jau es atcerēšos pašu skolu. Vislabākā
skola, kurā esmu mācījusies. Atcerēšos mīļos un
jaukos skolotājus un, protams, draugus, kurus ieguvu,
mācoties skolā. Dažos vārdos - man pietrūks šīs skolas
. Atmiņā man paliks visi jautrie piedzīvojumi.
Anastasija Georgicanu 9b.klase
Atcerēšos mūsu klasi un visas ekskursijas, kurās
bijām. Atcerēšos, ko esmu ieguvusi šajā skolā, to,
protams, izmantošu visu dzīvi. Atcerēšos, kā atvadījos
katru gadu ar asarām acīs un neskaitāmām tašām devos
mājās. Atcerēšos skolotāju I. Aidi, jo viņa ir vienīgā
skolotāja, ar kuru var runāt ‘’tiešā’’ valodā. Katrā ziņā
atcerēšos visu labo. Un lielīšos, ka mācījos labākajā
skolā.
Undīne Anna Serda 9b.klse

Projektu aizstāvēšana
Viens no mācību gada lielākajiem notikumiem ir
projekta darbu izstrādāšana un aizstāvēšana. Šogad
pirmo reizi projektu tēmas varējām izdomāt paši vai
izvēlēties skolotāju piedāvātās. Arī projekta rakstīšana
un prezentācijas veidošana bija mūsu ziņā. Tiesa, ne
visi prata strādāt patstāvīgi, tāpēc daži savus darbus
pabeiguši tikai tagad.
Prezentācijas dienā darbus aizstāvēja no katra
skolotāja – darba vadītāja – grupas labāko darbu
autori. Projektu tēmas bija ļoti dažādas, sākot no
sporta, vēstures, beidzot ar mūziku, mākslu, pat ķīmiju
u.c. Arī prezentēja savu darbu dažs – ļoti pārliecinoši,
dažam - jākļūst drosmīgākam.
Visus
patiešām
patīkami
pārsteidza
A.Lejmalnieka (9.kl.) brīvā un atraisītā uzstāšanās.
Artūra darbs ‘Latvijas enerģijas resursi’ (sk.Verpele)
atgādināja zinātniski pētniecisko darbu. Daudzas
skolotājas vēlāk teica:”Tagad gan par enerģiju viss ir
skaidrs.” Interesantu tēmu”Anime”(sk.I.Broka) bija
izvēlējusies Ligita Jansone (8.kl.) un veiksmīgi par
pētījumu
prata pastāstīt. Vēl pamanāmāka bija
E.Laura (9.kl.) darba „Videospēles – māksla ?”
(sk.I.Broka) aizstāvēšana. Tā tiešām visiem lika
aizdomāties, vai tā ir. Atzīmējams arī G.Supes (7.kl.)
veikums, prezentējot darbu „Ģeometrijas elementi
celtniecībā” (sk.Dz.Raibace). Ar lielu interesi
klausījāmies ļoti noderīgu pētījumu „Ķīmiskie
elementi krāsainajos dzērienos” (sk.I.Kaula), ko bija
veikuši A.Vahers un E.Riņķis (9.kl.), arī viņu darba
prezentācija bija kā paraugs citiem - nākamā gada
darbu aizstāvētājiem. Projekta darbu „Latvijas mediji”
ar aizrautību aizstāvēja arī R.Dundurs (9.kl.sk.
I.Aide.).
Protams, prieks par visiem, kas centās kādā tēmā
iedziļināties, izdarīt secinājumus, izveidot savu pirmo
pa īstam patstāvīgi veidoto prezentāciju.
Projektu dienas otrajā daļā bija „Trakās stafetes”
skolas telpās. Par tām bija domājuši sk. L.Putniņa un
sk. N.Ganiņš kopā ar savu darba grupu. Sacensībās
piedalījās arī skolotāju komanda. „Laba un interesanta
diena!” varēja teikt katrs.
Edžus Vēliņš 6.klase
Mātes diena
Kā katru gadu, arī šogad 7. maijā mūsu skolā
tika rīkota Mātes diena. Māmiņām veltītās dziesmas
izpildīja 1. – 4. kl. koris, bet 1. – 9. kl. skolēni runāja
sirsnīgus tekstus. 8. klases meitenes ļoti izjusti
izpildīja dziesmiņu par Mikimausu un Donaldu Daku.
Priecēja arī ritmikas pulciņa dalībnieču deju
priekšnesums. Visiem noteikti atmiņā paliks 4. kl.
ugunīgā krievu deja. Pasākuma beigās ar ziediem tika
sveiktas mūsu mīļās māmiņas. Vecāki varēja tikties ar
priekšmetu un internāta skolotājiem. Baltajā istabā
varēja apskatīt skolēnu lietišķo pulciņu darbu izstādi.

Līga Grīnberga un Sintija Mazure 6. klase

Pogu vakars
Šogad skolā pirmo reizi notika „Pogu vakars", līdzīgs
pasākums vidusskolēnu žetona vakaram.
,,Pogu" vakars patiešām bija prieka pilns un arī diezgan
emocionāls. Tas aizveda mūs gan bērnībā, gan atgādināja, ka
tuvojas gada beigas, atvadas no draugiem un skolotājiem.
Pirmās uzstājās skolotājas ar I. Ziedoņa literāro pasaku „
Pasaka par Pogu". Priekšnesums bija ļoti atraktīvs un lika
daudz ko pārdomāt.
,,Pogu" vakarā katram skolēnam uzdāvināja simbolisku
žetonu, pogu no bērza. Tā vienmēr mums atgādinās skolu un
Bērzaini.
Skolotājas mums novēlēja atrast katram savu vietu tāpat
kā Pogai no pasakas, kas atrada savu vietu un kļuva derīga.
,,Pogu" vakarā atklājās arī jauni talanti. Rolands Dundurs
un Uģis Vēliņš spēlēja bungas. Deniss Stepanovs izpildīja
solo numuru un rādīja akrobātikas trikus. Meitenes nodejoja
divas ļoti skaistas dejas.
Bija interesanti vērot, vai skolotāji atpazīs sevi pēc
izteicieniem un pēc tā, kā skolēni viņus atveido. Man šķiet, ka
skolotāji bija ļoti pārsteigti par šo numuru. Var teikt, ka
gandrīz visi pazina sevi.
8. klase pārbaudīja devītos ar dažādiem jautājumiem un
asprātīgiem uzdevumiem. Un arī no astotajiem devītie saņēma
lielas „sudraba” pogas.
Par „Pogu" vakara organizēšanu vēlamies pateikties
skolotājām:
L. Putniņai, I.Apinītei, V. Ovčiņņikovai, I. Aidei un R.
Gailīdei. Paldies!
Anastasija Georgicanu 9.klase

Talantu diena
Vai mūsu skolā ir talanti? Protams, ka ir!
Uz sava talanta atklāšanu mudināja notikusī ‘’Talantu
diena’’ 13.aprīlī.
Vistalantīgākās, manuprāt, bija pasākuma vadītājas sk.
L.Putniņa un I.Apinīte, kas bija ieradušās meklēt talantīgos
bērnus - gan dziedātājus, gan dejotājus un citu talantu
rādītājus - jaunajam TV šovam.
Talantu dienu uzsāka 1. – 4.kl. dejotāji. Ļoti priecēja
2.klase ar pārdomātajiem priekšnesumiem un 4.klase ar savu
temperamentīgo krievu deju. Daži skolēni droši izspildīja solo
dziesmas, dziedāja arī 5. – 9.kl. koris. Neparasti savu talantu
atklāja 5.b klase, veidojot piramīdu.
Kā pavasara slinkums spēj pievarēt neuzņēmīgākos
skolēnus, atraktīvi rādīja 9.b klases meitenes: Evita, Anna,
Anastasija.
Skatītājiem arī ļoti patika 7.kl. dejotais ‘’Letkiss’’.
Pasākuma nobeigumā sirsnīgu gaisotni uzbūra 8.kl.
meitenes ar dziesmiņu ‘’Disnejlenda.’’
Paldies skolotājiem par palīdzību, gatavojoties Talantu
dienai!

Signe Ašuka 7.klase

Radošā lapa
Pirmsskolas bērnu valodas pērlītes
NIKS- Elponīte atnāca. (elpošanas māsiņa)
SKOLOTĀJA- Kāpēc automašīnā vajadzīga
drošības josta?
VANESA- Tāpēc, lai bikses nenokristu.
NIKS- Audzīt, pamīci manu pieri! (patausti, vai
nav slapja)
TOMASS- Es pirmējos. (es atskrēju pirmais)
EVA- Vēders saskrējies. (par to, ka gribas ēst)
EVA- Audzīte mūs smieklina. (smīdina)
Keramikā skolotāja saka bērniem: „Visiem
actiņas uz mani”. (vēlas parādīt, kā vardei jātaisa acis)
VANESA- Man jau ir acis! (rāda uz savām un
pagatavotajām vardes acīm)
ANNIJA- Es padzērināju pūpolu (ieliku vāzē ar
ūdeni).
DANIELA- No kā celta māja?
SKOLOTĀJA- No akmens, tad apmūrēta un
apmesta ar cementa maisījumu.
DANIELA- Pamesta?
Mākonīša ceļojums
Viss sākās tad, kad Mākonītis atvēra acis. Tās bija
lielas un spožas un grozījās uz vienu pusi un uz otru
pusi, uz augšu un leju. Viss apkārt redzamais bija tik
skaists! Tālumā, zilajā debesu jumā, lidinājās vēl citi
mākonīši.
Bet šis Mākonītis bija citādāks – pelēkāks, bet
jūtīgāks.
Apkārt lidojošie mākoņi un putni sauca: „Latvija,
Latvija... kaija, stārķis, mākonis...”
Tātad Mākonītis atradās Latvijā. Tas slīdēja tai
pāri tik maigi, tik liegi. Ainava bija neizsakāmi
burvīga. Arī lejā cilvēki mākoņus pavadīja ar gaišiem
skatiem un domām.
Un tā viņš lēnā garā bija atceļojis uz...sākumā
Mākonītis nesaprata – kur. Garām lidoja putni, bet ne
tādi kā Latvijā. Tie sauca: „Ich spreche Deutsch, ich
spreche Deutsch, danke, danke!” „Vācija”, nodomāja
Mākonītis. „Tik skaisti sakopti parki, eleganti
sastādītas puķes.”
Taču Mākonītis ceļoja tālāk. Mazliet ātrāk tam
šoreiz gāja, jo pūta stiprs vējš. Pēkšņi viņš pamanīja
divas dūjiņas, kas lidinādamās dziedāja: „My name is
Dazy, you so crazy, England bridges, I like it.”
„Anglija...”secināja Mākonītis. „Šīs vecās
stacijas, sarkanie autobusi, raibs cilvēku pūlis –
neizsakāmi jauka vieta – I like here”.
Bet Mākonīša ceļš turpinājās. Lauki kļuva
plašāki, dažādāki. Mazajam ceļotājam pretim lidoja 2
kraukļi un strīdējās: «Это моё!» - «Это моё!»
„Skaidrs, Krievija,” sprieda Mākonis.
Vēl kādu laiku paklaiņojis, viņš nonāca mājās
– Latvijā. Mākonītis bija ļoti lepns par savu ceļojumu
un visiem lielījiās:
„Es good знаю Sprachen, man не надо more mācīties!
Sintija Sīmane 6.klase

Kalnu Ērglis
Ja es varētu kļūt par kādu dzīvnieku, tas noteikti būtu
kalnu Ērglis. Varu iztēloties, kā planētu gaisā ar saviem,
lielajiem, spēcīgajiem un cēlajiem spārniem. Šķeltu pušu vēju
un triektos kā mednieka izšauta bulta! Ar savu pīķa aso knābi
varētu sacirst akmeņus un plosīt medījumu. Spalvas man
spīdētu kā bruņinieka vairogs, laistītos un atstarotu sauli uz
visām debespusēm. Visu dienu es varētu lidot un ar savu Ērgļa
aci novērot cilvēkus un dzīvniekus kilometriem tālu. Kad būtu
izsalcis, vienkārši mestos zemē kā akmens un sagrābtu kādu
medījumu ar savām dzelzs krampja kājām. Nebūtu ne par ko
jāuztraucas: ne par skolu, ne par nākotni. Vienīgā problēma
būtu vientulība. Varbūt to varētu aizstāt ar varenajiem skatiem
debesīs? Diez vai ar to man pietiktu...
Jānis Strautiņš 8.klase
Gliemezis
Gliemezim nekur nav jāsteidzas. Tas ierāvies savā čaulā.
Mazā sirsniņa pukst ar sīku liesmiņu, liekas- atliek tikai uzpūst,
un liesmiņa nodzisīs. Tik vārga un nevarīga izskatās šī
radībiņa.
Tā klimst pa ceļiem un it kā nezin savu vietu pasaulē-tik
plašā.
Nez ko gliemezis domā? Tik lielu nastu tas nes…
Bet cilvēks? Pie mazākajām grūtībām žēlojas un vaid - tad
tas nav labi, tad tas nav labi.
Gliemezis ir svēta dzīvībiņa, mēs varam mācīties no tā, kā
nest savus dzīves smagumus nekurnot.
Mūsu sirdis ir kā gliemeža čaula, aiz tās kaut kas slēpjas,
kaut kas brīnišķīgi skaists.
Ja es būtu gliemezis, es pie mazākajām briesmām varētu
paslēpties čaulā kā vairogā no skarbās pasaules.
Sintija Ancāne 8.klase

Es gribētu būt gepards
Es gribētu būt gepards, visātrākais no visiem, es varētu
apsteigt laiku un pa pļavu brīvi skraidīt. Neviens mani
nevarētu apturēt, dzīvi baudītu, saulītē gulšņātu.
Man būtu tik skaists kažoks kā nevienam dzīvniekam.
Tik daudz tajā būtu plankumu, ka neviens tos nevarētu
saskaitīt.
Un karaliska gaita man būtu, acis- tik brūnas un
zvērojošas, līdzsvars- tik nevainojams, ka pat lielākā vētra
mani nevarētu nogāzt no kājām, un aste, kas par asti- kā
pitonam!
Es būtu džungļu karaliene, un neviens neko man
nevarētu padarīt.
Nebūtu man jāiet uz skolu, nebūtu jāraksta tie
sarežģītie kontroldarbi, kas man brīžam šķiet kā Ķīnas ābece.
Es varētu aizbēgt no visām dzīves problēmām un izjust
mieru, brīvību, kas nekad nebeidzas.
Varbūt tomēr reizēm manā geparda sirdī iezagtos
jautājums: „No kā tad es esmu aizbēgusi?”
Elīna Račko 8.klase

Piesieta suņa stāsts

Salauztie spārni

Kārtējie Ziemassvētki, mani saimnieki ar
ciemiņiem mājās svin un dzīro, bet man (kā
vienmēr!) jāsēž piesietam pie būdas. Tas pats
notiek arī citos svētkos. Dažreiz jau kāds atceras
par noskumušo un vientuļo sunīti un iznes kādu
kārumu. Bet kas gan ir kārums salīdzinājumā ar
ciemiņu un radu sabiedrību? Ik pa laiciņam
cenšos par sevi atgādināt ar skaļu riešanu, bet
šķiet – tas visus tikai aizkaitina.
Skatos, kā citi suņi klaiņo un dara, ko sirds
vēlas, tas vēl vairāk palielina manas alkas pēc
brīvības. Kādu reizi gan saimnieks paņem mani
pie siksnas un izved pastaigāties, bet tā tomēr nav
īsta brīvība. Ik reizi, kad gribu noķert savu
niknāko ienaidnieku- kaķi, tieku parauts atpakaļ,
kā skrienu uz kāda mauriņa pusi, tā atkal- rāviens
atpakaļ. Kādreiz pagadās tikt no ķēdes vaļā!
Neskatoties uz nepatikšanām, skrienu pa galvu, pa
kaklu prom. Kad visi koki apostīti, ceļi izskraidīti,
laiks atgriezties mājās. Nu tik jāgaida suta no
saimnieka un tad atpakaļ pie ķēdes.
Diendienā sēžu un redzu, kā saimnieki
aiziet. Pēc viņu aiziešanas bēdās pilnā balsī
gaudoju. Kad saimnieks atgriežas, no priekiem
lecu gaisā un ceru, ka viņš pienāks pie manis.
Citreiz gribas aizbēgt un nekad nenākt atpakaļ, bet
nezinu, kas ir labāk- vientuļnieka, ķēdes suņa,
dzīve vai bezpajumtnieka dzīve. Sirdī jūtusaimnieki tomēr mani mīl, un ir labi apzināties, ka
tev ir mājas.

Viņš lidos, kaut salauzti spārni,
Sāni iekritušies un kārni.
Viņš lidos, nu kaut vai par spīti,
Līdz ausīs jauni un jauni rīti.
Un būs grūti, un pienāks pat brīži,
Kad viņu un zemi šķirs pāris sprīži,
Taču viņš panāks, ko bija vēlējiesNe reizi šai ceļā nav apstājies.
Jo ja ir mērķis, nav jautājumi lieki,
Tad grūtības ceļā ir tikai nieki.

Jānis Strautiņš 8.klase

Noslēpumainais
Parastai šodienai vajadzēja būt.
Ko tu saki - naivais varbūt?
Pat pelēkā šodiena vienā mirklī
Var par noslēpumaināko kļūt.
Kad sniegpārsla melnā matu šķipsnā
Asi jautā - kas tu esi vispār?
Ai, es jau nekas, es jau neko..
Kā iedomājies pēkšņi to?
Paskaties apkārt, redzi to sniegu!
To soliņu parkā, to krāsu, to smaidu
liegu...
Paskaties ārā uz nosnigušo Raini!
Un saki - vai tas vien jau nav
noslēpumaini?

Ligita Jansone 8.klase

Kross
Ir jāskrien šur,
Un jāskrien tur,
Pat pašam nesaprotot- kur?
Vien zini- vienmēr jāpagūst,
Kārtējā vilcienā jāiekļūst.
Vai tā ir iespējams nesalūzt?
Ligita Jansone 8.klase
Kaķenīte Kitija
Kaķenīte Kitija gāja skolā,
Satika draugus, gāja ciemos.
Kad Kitijas nebija, draugiem bija skumji.
Kitija – vislabākā draudzene,
Dalās gan priekos, gan arī bēdās,
Uzsmaida veiksmei, izpalīdz vienmēr,
Atbalstu sniedz, kam vajadzīgs.
Bet te pēkšņi skola beidzas!
Draugiem asaras acīs lielas.
Kitijai jāiet atpūsties –
Vasaras brīvlaiks ir iesācies.
Nebūs, kas palīdz, un nebūs, kas priecē!
Žēl, Kitija pošas jau projām!
Sintija Mazure. 6.klase

Saulainu vasaru!!!

Ligita Jansone 8.klase
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