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Mans zelts ir mana
tauta,
Mans gods ir viņas
gods!
Rūdolfs Blaumanis
(“Tālavas taurētājs”)

Avīzē lasiet:
 Kas neredzēts grāmatu

pasaulē?!
 Kā mēs skolas prezidentu

vēlējām
 Vai Tu esi Latvija?

Kas neredzēts grāmatu pasaulē?!
Grāmata – labākais mūsu draugs
Mūsdienās izdevniecību ir daudz, grāmatu izdošanas apjomi ir milzīgi un autoru klāsts ļoti plašs,
tāpēc jābūt īpaši lasošam un zinātkāram, lai izsekotu visiem grāmatu jaunumiem. Arī skolas bibliotēka savu
iespēju robežās cenšas iegādāties jaunākās grāmatas, īpaši domājot par lasošāko audzēkņu daļu – pamatskolas klašu skolēniem. Laikam jau tālākajos skolas gados grāmatas kļūst biezākas un lasīšana sarežģītāka,
tāpēc arī lasītāju skaits sarūk.
Sniegsim īsu ieskatu pēdējā mēnesī iegādāto grāmatu saturā, protams, ne gluži visās, bet vismaz daļu
no jaunieguvumiem te varēsiet papētīt.
Barbru Lindgrēnes grāmata “Loranga” stāsta par Lorangu, kas ir neparasts, hipijisks tētis, par
Masarīnu - viņa dēlu, un Dartanjanu - Lorangas tētis, kurš katru dienu ir kas cits. Grāmatas
"Loranga" apbrīnotāja bija arī pati Astrīda Lindgrēne: „Lasot ik reizi esmu pārsteigta par šīm lieliskajām
trakulībām.
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Tie, kuri ir lasījuši abas iepriekšējās šīs sērijas grāmatas, zina, kas ir Bezsejainie, tāpēc droši vien var
iedomāties, ka trešajā grāmatā par kaulaino detektīvu Blēžagabalu Jaukumu tās galvenajiem varoņiem –
skeletam detektī-

vam un viņa
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Valkīrai Trojai
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Izrādās, ka ne tikai pasaules mēroga rakstnieki un filmu režisori spēj radīt šerminoši briesmīgus
notikumus savos darbos, bet arī latviešu autori jau izsenis pievērsušies šausmu stāstiem. Latviešu rakstnieku iztēlē grāmatā “Latviešu šausmu stāsti” rosās visdažādākie baiļu atveidi: gan spoki, veļi un milzu zirnekļi, gan kaimiņmājas pagalma bērni un kāds pavisam parasts kabatas nazis. Kurzemes ciematos
klejo rēgi, kādā Rīgas augstceltnē pulcējas vampīri, bet Centrāltirgū iegādāts spogulis rāda pavisam citu
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realitāti.
Ne tikai šausmas, bet arī varonīgi notikumi ir sastopami Latvijas vēsturē, un par tiem varam uzzināt A.Liepiņa darbā “Senā Latvi ja. 9.13.gadsimts”, bet grāmatā “Latviešu tautastērpi”, ko ilustrējis pats
autors V.Vimba, varam iepazīties ar to, kas ir arheoloģija un ar ko nodarbojas arheologi, kā notiek seno tērpu un ēku rekonstrukcija, kādas
tautas vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvoja Latvijas teritoriju, kādas izskatījās senlatviešu pilis, sētas un ēkas, kādās drānās tērpās senlatviešu sievietes, vīrieši un bērni, kādus darbarīkus un ieročus lietoja mūsu senči,
kā Baltijas iedzīvotāji greznoja savus zirgus. Jaunākajiem lasītājiem
noderēs “Pirmā ģeogrā-

fijas encik-

lopēdija”.

Dzejas mīļotājiem prieku sagādās jaunās autores A.K.Belševicas pirmā dzeju grāmata “Medījot
dzīvi”. Dzejas liriskā varone meklē savu ceļu dzīvē – “medī dzīvi”, kura ne vienmēr dodas viņai rokā
vienkārši. Taču autorei pietiek drosmes šajos meklējumos atklāt savu dvēseli, un lasītājs, kas tiek aicināts līdzi “medībās”, jūt šo patiesumu, kura izraisītais līdzpārdzīvojums savukārt sniedz vārdos grūti
formulējamu literāru baudījumu.
Grāmatas gaida savus lasītājus bibliotēkā!
Grāmatu pūcīte

Skola bērna acīm...
Skola – pirmklasnieka jaunā pasaule
Mēs visi bijām mazi, un katram no mums skolā, sākot ar pirmo klasi, kaut

Jā, man patīk skola, jo
šeit ir interesanti!

kas patika visvairāk, kaut kas ne tik ļoti. Arī mūsu paši mazākie, atraktīvie,
jautrie, veiklie un talantīgie skolēni šogad uzsāka savu skolas gaitu pirmajā
klasē, kur, protams, jau ir izveidojies vismaz neliels, bet savs priekšstats un

viedoklis, kas ir skola, kāda tā ir un kas tajā patīk vai arī nepatīk.Tāpēc iztaujājām vairākus 1.klašu
skolēnus, lai noskaidrotu, kā viņiem klājas skolā, kas te jauks un iepriecinošs, bet kas varbūt nav tik patīkami, kā viņi bija iedomājušies.
Vai tev patīk skola? Kas tev patīk skolā?
*Jā, man ļoti patīk skola.
Man ļoti, ļoti patīk latviešu valoda, bet nepatīk matemātika. (Ričards Gabriels)
*Jā, man patīk skola, tā ir ļoti liela, un šeit ir ļoti interesanti.
Man ļoti patīk dabaszinības, bet man nepatīk ētika. (Alberta Tīna)
*Jā, man patīk, jo šeit es tiekos ar saviem klasesbiedriem un draugiem.
Man patīk maemātika, bet nepatīk sociālās zinības. (Raivo)
*Jā! Man patīk skola!
Man patīk iet uz bibliotēku lasīt grāmatas, iet uz peldēšanu un ēst pusdienas. Bet man

nepatīk, ka

ļoti ātri beidzas latviešu valodas stundas, es gribētu, lai to būtu vairāk. (Emīls)
*Man patīk skola!
Man ļoti patīk iet uz peldbaseinu peldēties un patīk ēst pusdienas. Man nepatīk, ka skolas stundas
ļoti ātri beidzas. (Roberta)
*Man patīk skola, man šeit ļoti patīk!
Man patīk ētika, bet man nepatīk, ka mūzika mums notiek tikai vienu reizi nedēļā. (Sāra)
*Jā, man patī skola, šeit ir jautri.
Man patīk latviešu valoda un dabaszinības. Man patīk starpbrīžos ar draugiem likt puzli un spēlēt
ķerenes. (Rūdis)
*Man patīk skola! Ļoti patīk dziedāt un patīk matemātikas stundas. Bet man nepatīk latviešu valoda,
jo tur ir daudz mājas darbu. (Elīza)

*Jā, man patīk skola, jo šeit ir interesanti!
Man patīk dabaszinības, jo šajās stundās mēs mācāmies par cilvēku, no kā viņš sastāv. Man nepatīk mūzika. (Rihards)

*Man patīk skola!
Man patīk ar draugiem spēlēt dažādas interesantas spēles, bet man nepatīk, ka pirms kāda laika
vienu puisi apsaukāja par bēbi, jo domā, ka viņš netīra zobus. (Markus)
Zīmīgi ir pievērst uzmanību, ka visiem aptaujātajiem pirmās klases skolēniem patīk skola, ir
prieks pavadīt laiku ar draugiem, visus interesē robotika, kur no lego veido robotus, jautra ir peldēšanās,
bērniem patīk priecēt savus vēdrus, proti, ēst pusdienas, aizraujoša ir 3D projektēšana, patīk mācību
stunda – datorika, kā arī visi ir sajūsmā par rokdarbu pulciņu “Zirneklītis”. Protams, viņus saista arī mācību stundas – latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dziedāšana un vēl citas, jo katram taču ir savas atšķirīgas intereses.
Man bija prieks intervēt pirmās klases skolēnus, jo redzēju degsmi acīs, prieku un platu smaidu.
Varu droši teikt, ka mūsu skolas pirmo klašu audzēkņi ir jau “lieli” un čakli, spriežot pēc vēlmes komunicēt, droši izteikt savu viedokli un cieņas, kuru izrāda cits pret citu. Esmu pateicīga skolai, ka tā iet vienotā solī ar inovācijām, mūsdienu tehnoloģijām, ka tā nestāv uz vietas, bet arvien vairāk un vairāk pilnveido un paplašina savu programmu, lai to padarītu krāsaināku mūsu pirmklasniekiem! Mums, divpadsmitajiem, aug rosīga, zinātkāra un draudzīga maiņa.
K. Furmanova 12.i

Kā mēs skolas prezidentu vēlējām
Katru gadu rudens pusē notiek skolas prezidenta vēlēšanas. Pirms tam ir prezidenta amata kandidātu
debates. Šogad pretendenti bija Jolanta Reinfelde un Nils Junsubrēns no 11.i, Vianita Rosvita Vēvere no
10.i. Katrs no viņiem iepazīstināja vidusskolas publiku ar sevi, un kandidātam tika uzdoti trīs savarīgākie
jautājumi. Pirmais bija - kāda ir motivācija piedalīties vēlēšanās kā kandidātam? Uz ko katrs atbildēja
citādi. Nils: “Es vēlos savu skolu beidzot “piepildīt” ar saturu, un runa nav tikai par cilvēkiem, bet par idejām, kas ir tiešais sinonīms vārdam inovācijas. Var jau salikt visos gaiteņos un tualetēs interaktīvās tāfeles,
bet visam tam nav nekādas jēgas, ja skolā nav cilvēku, kuri stāsta par savu pieredzi. Tieši cilvēku pieredze ir
pati svarīgākā audzināšanas metode.” Savukārt Vianita atbildēja: „Vēlos attīstīt savas zināšanas vai papildināt un izmēģināt ko jaunu. Man tas ir gods, ka jūs uzticaties man." Jolanta akcentēja citas vērtības:"Mana
motivācija ir skolotāju, ģimenes un draugu atbalsts . Vēlos iegūt jaunu pieredzi šajā jomā".
Otrais un svarīgākais jautājums bija - ko plāno izdarīt, paveikt savas darbības laikā? Nils sacīja :
”Savas prezidentūras laikā es plānoju uz skolu aicināt uzņēmējus, ar kuriem labi komunicēju. Vēlos, lai manas skolas skolēniem tiktu stāstīts par to, kā izveidot pelnošu uzņēmumu, kādi ir uzņēmuma pamatprincipi
un kā veidot savu karjeru, kā dzīvot veiksmīgi.” Vianita stāstīja: ‘’Savas prezidentūras laikā es vēlētos pievērst uzmanību pašiem mazākajiem. Mūsu skolā ir jaunāko klašu skolēni. Varētu mēģināt iesaistīt lielos un
mazos vienā pulkā vai kā rotaļas "Kas dārzā?” lokā. Es gribu prast režisora lomu un spēt apvienot jaunāko
un vecāko klašu audzēkņus. Rast kompromisu , lai visiem būtu interesanti un katram būtu savs uzdevums."
Jolanta atbildēja uz šo jautājumu: "Godīgi sakot, es centīšos darīt visu, kas manos spēkos, lai padarītu skolu
labāku. Centīšos skolēnus veidot saliedētākus: gribu, lai viņi kļūst ne tikai labi draugi savās klasēs, bet arī
visas vidusskolas mērogā.’’
Kad bija pienākusi kārta trešajam jautājumam, kandidāti kļuva mazliet nedroši, tomēr gan Nils , gan
Vianita, gan Jolanta spēja aizstāvēt savu kandidatūru un atbildēt uz jautājumu - kāpēc tieši viņam jākļūst
par Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas prezidentu? Jauki atbildēja Jolanta : "Pēc manām domām, es esmu tas cilvēks, kas centīsies darīt visu, ko var, lai celtu šīs skolas godu un mainītu dzīvi uz labāko pusi."
Savukārt Nils izteicās: ”Man būtu jābūt par prezidentu, tādēļ ka man ir potenciāls un tieši pēdējā laikā esmu
iesācis darīt visu ar mak-

simālo atdevi. Man tomēr

ir daudz interešu.” Vi-

anita stāstīja: “Man ir

svaigas idejas un, neno-

liedzami, jauns skatījums

uz dzīvi un skolēnu dzī-

ves stilu. Tāpēc es varēšu

skolas ikdienā dot kaut

ko nebijušu, interesantu."

Skolas prezidents Nils Jaunsubrēns sniedz savu pirmo interviju

Kad debates bija garām, pienāca kārta ievēlēt Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas prezidentu. Gan
vidusskolēniem, gan skolotājiem bija dota iespēja vienai balsij. Saskaitot gala rezultātā Nilam bija 57 balsis, Vianitai - 26 balsis, Jolantai - 14 balsis. Katrs no kandidātiem bija priecīgs par gala rezultātu, jo galvenais nebija uzvarēt, bet gan piedalīties un pierādīt sevi. Ar lielu prieku Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
avīze “Kvadrātsakne” sveic jauno skolas prezidentu Nilu Junsubrēnu. Novēl veiksmi, oriģinālas idejas un
skolēnu atbalstu, tās realizējot. Mēs turam par Nilu īkšķus. Veiksmi!
J.Jureviča 10.i

Nākotnes ceļi...

Kā nesalaist savu nākotni grīstē
Es mācos 11.klasē, un straujiem soļiem tuvojas mirklis, kad man būs jāveic sava
dzīves nozīmīgākā izvēle, pieņemot lēmumu, par ko vēlos kļūt nākotnē. Jāatzīst, ka šobrīd man nav ne
mazākās nojausmas par to, kāda būs mana nākotne, kādu karjeru es veidošu un kādā jomā strādāšu. Es nezinu, vai studēšu un kādu profesiju izvēlēšos, un tas ir biedējoši. Es apzinos, ka šis lēmums ir jāapsver,
izvērtējot visus aspektus, jo esmu tas cilvēks, kas nevar ar prieku darīt darbu, par kuru maksā grašus, bet
arī ar riebumu darītu darbu, kas man nepatīk, pat ja par to man maksātu miljonus. Pretrunīgi viedokļi, bet
jāatrod vidusceļš.

Izvēle
nav
viegla, tā

pilnīgi noteikti ietekmēs turpmāko dzīvi un dzīves kvalitāti. Darbs ir tas, ko cilvēks dara visu savu dzīvi, no
agra rīta līdz vakaram, dienu no dienas. Darbs var mūs attīstīt un pilnveidot,

Nevajag kaut ko darīt,
lai izpatiktu mammai,
vai kaut ko par spīti
tam, ko teica tētis, vajag darīt to, kas pašam

bet tas var arī mūs nomocīt un pat iznīcināt kā personības. Tieši tāpēc karjeras izvēle ir tik nozīmīga, tas nav tāpat kā izvēlēties konfekti – ja negaršos,
izmetīšu un sameklēšu kādu citu, kas tīk vairāk. Ir jāsaprot, ja izvēlētā profesija nepatiks, tad, kaut ko mainot, vējā tiks izmests laiks, ko pavadīji, lai
nonāktu tur, kur tajā mirklī atradīsies.
Izvēloties savu nākotni, ir iespējams kļūdīties, bet svarīgākais – īstajā brīdī

pieņemt lēmumu kaut ko mainīt. Pat tad, ja esi iestājies augstskolā, tas nenozīmē, ka, saprotot profesijas
specifiku, tu būsi apmierināts ar izvēli, tāpēc svarīgi pieņemt lēmumu – turpināt vai atkāpties un izmēģināt
sevi citās jomās. Svarīgi, ka lēmums jāpieņem pašam, nevis vecākiem, nevis draugiem vai skolotājiem, bet
tikai un vienīgi pašam, izvērtējot un analizējot sekas, kas paredzamas katrā no gadījumiem. Ja šķiet pareizi
pamest mācības un izmēģināt sevi citā jomā, tad tā arī jādara, bet, ja šķiet, ka iesāktais jānoved līdz galam,
tad tas būs pareizais solis. Nevajag kaut ko darīt, lai izpatiktu mamma, vai kaut ko par spīti tam, ko teica
tētis, vajag darīt to, kas pašam liekas pareizi.

Ir cilvēki, kam viss ir viegli – jau no bērnības viņi tiecas uz sapni būt par ārstu vai ugunsdzēsēju
un to arī sasniedz, bet ir arī tādi cilvēki, kas līdz pēdējam nezina, ko vēlas darīt savā dzīvē. Grūti pateikt,
vai vienmēr tie, kas visu mūžu tiecas uz kaut ko vienu, neredzot sev apkārt neko citu, ir laimīgaki par
tiem, kas ir pārbagāti ar izvēlēm un tieši tāpēc nezina, kādu lēmumu pieņemt. Cilvēki ir dažādi, un ne
vienmēr tas, ka tētis ir ārsts vai mamma- skolotāja, nozīmē, ka arī bērnam nākotne jāsaista tieši ar šo
profesiju.

Mēs neesam ieprogrammētas mašīnas, kas vienmēr izdara izvēli jau zemapziņas līmenī, mēs
esam cilvēki, kas pieļauj kļūdas, salaiž visu dēlī, bet tieši tur ir dzīves burvība – ja viss vienmēr noritētu
pēc plāna, tad dzīvot nebūtu interesanti. Galvenais ir saprast, ka nekas nav akmenī kalts un nekur nav
teikts, ka cietuma uzraugs nevar atvērt savu beķereju vai medmāsa nevar labot automašīnas. Galvenais
ir sekot savai sirsniņai un izdarīt izvēles, kas dara laimīgu. Tas ir grūti, bet nav neiespējami.
I.A.Pētersone 11.i

Inženieru izklaides Līgatnē

Zelta rudens pamazām tuvojas brūni rūsganajiem toņiem, tāpēc vēl bija iespēja baudīt dabas krāsu rotaļas, un 12.i klase nolēma doties ekskursijā. Tā kā mūsu klasi pārsvarā veido zēni, tad svarīgi ir,
lai arī viņiem būtu interesanti. Citādi dabas krāšņumu parasti vairāk mēdz apjūsmot meitenes, bet jaunekļi to dara vairāk pieklājības pēc.
Un tā mazliet miglainā oktobra rītā visi pulcējas pie autobusa, lai kopīgi dotos ceļā. Šoreiz maršruts ir mums nezināms, jo tā plānošanu uzņēmusies klases audzinātāja skolotāja A.Dunce, lai sagādātu
mums pārsteigumu. Mēs arī draudzīgi ļāvāmies šai idejai. Devāmies Vidzemes virzienā, ceļš vijās pakalnos un ielejās, koši dzeltenas kļavas māja mums pēdējos rudens sveicienus.

Ieraudzījuši uzrakstu “Līgatne”, sapratām,
kāds maršruts mūs sagaida, tāpēc ar prieku
gides pavadībā devāmies uz Līgatnes dabas
parka takām apsveicināties ar Latvijas mežu zvēriem. Saules staros apkārt virmoja
gaisīgi miglas vāli, kas egļu un priežu
stumbrus ietina romantiski vieglos plīvuros. Nu kā lai te netver pēc telefona! Katrs
skats šķiet iemūžināšanas vērts, tāpēc visi
aizrautīgi nodevāmies foto sesijas priekiem.
Nākamais pieturas punkts bija Līgatnes
centrs, Amatas upes līkumi un smilšakmens alas,
kuras savulaik iedzīvotāji izveidojuši kā pagrabus
un noliktavas, jo arī vasaras karstumā te saglabājas
nemainīgs vēsums. Tagad tie ir kļuvuši par interesantiem apskates objektiem, kuros jūtama mazliet

pabaisa noskaņa.
Kā pēdējo objektu mēs apskatījām slepenos bunkurus. Īpaši interesanti tas bija zēniem, jo patversmē saglabājušies autentiski laikmeta eksponāti. Veselus 30 gadus rehabilitācijas centra darbinieki un apmeklētāji neko nezināja par to, kas
atrodas zem viņu kājām, – tik liels bija šī objekta
slepenības plīvurs. Aktīviem un atraktīviem cilvēkiem, kuri nebaidās doties slepenā uzdevumā un saņemt adrenalīna devu, bunkurā ir
iespējams piedalīties realitātes spēlē "Objekts
X". Spēles dalībniekiem jāiejūtas slepeno
aģentu lomās, kuri veic konspiratīvu misiju,
glābjot dzimteni no katastrofas. Mēs nolēmām to izmēģināt nākamajā reizē, kad tur
nokļūsim.

Pārdomājot

dienā

redzēto un piedzīvoto, secināju, ka lielākais ieguvums
ir kopā būšanas laiks, kas

Pārdomājot dienā redzēto un piedzīvoto, secināju, ka lielākais ieguvums ir
kopā būšanas laiks, kas mums dod spēkus ikdienas darbiem. Esam taču pēdējā vidusskolas klasē, un šādu kopīgo ekskursiju 12.i sastāvā mums droši
vien vairs nebūs, tāpēc izbaudījām un priecājāmies no sirds.
S.Višņauska 12.i

mums dod spēkus ikdienas

Vai Tu esi Latvija?
Tu un es – mēs visi esam Latvija
Septembrī saņēmu piedāvājumu piedalīties kādā
pilsētas projekta aktivitātē. Sākumā bija doma atteikties,
jo tobrīd cītīgi gatavojos piektā Jelgavas skolēnu dzejas
krājuma “Daba” atklāšanai, taču vēlāk nolēmu, ka tomēr
pamēģināšu, tādējādi pieņēmu vēl vienu interesantu izaicinājumu.
Svarīga vēstures notikuma- Latvijas Republikas proklomēšānas diena- teatralizēta rekonstrukscija- tāda bija ideja, un mērķis bija Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, kā arī sabiedrisko procesu
izpratnes veicināšana. Piedalīties rekonstrukcijā tika aicināti Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēni, kas proporcionāli bija gan
latviešu, gan mazākumtautību. Es iesaistījos, kad jau bija notikuši
divi mēģinājumi, tomēr diezgan ātri sapratu uzveduma ideju, un
tas, savukārt, palīdzēja man pieņemt gala lēmumu- piedalīties; kā
zināms,

cilvēkam

nepatīk iziet no savas komforta zonas un labāk patīk darīt kaut

Iestudējumam

par

pamatu

ko, kas kaut kādā veidā līdzinās jau iepriekš paveiktajam. Iestu-

bija Kārļa Skalbes “Mazās piezī-

dējumam par pamatu bija Kārļa Skalbes “Mazās piezīmes”, ar

mes”, ar kuru saturu iepazināmies

kuru saturu iepazināmies mēģinājuma laikā. Visu neizprotamo

mēģinājuma laikā. Visu neizprotamo

mums izskaidroja režisore Antra Leite- Straume. Uzvedums

mums izskaidroja režisore Antra

bija veidots kā mēģinājums, kurā skolēniem vajadzēja iestudēt

Leite- Straume. Uzvedums bija vei-

kādu daļu no Skalbes teksta, ko arī izdevās veiksmīgi izspēlēt,

dots kā mēģinājums, kurā skolēniem

vajadzīgajos momentos pievienojot dramatisko „noti”.

vajadzēja iestudēt kādu daļu no Skalbes teksta.

Mēģinājumi noritēja draudzīgā gaisotnē, lai gan
pirmajā reizē likās, ka ledus mūsu starpā būs
nesalaužams. Vēlāk izrādījās, ka ar citiem
skolēniem ir kopīgas intereses, par kurām mēs
labprāt parunājām pēc mēģinājumiem.
Domāju, ka mums izdevās rekonstuēt noskaņas ,
kas vadīja sabiedrībā pirms simts gadiem, jo,
gluži tāpat kā šodien, arī toreiz sabiedrībā nepastāvēja viens vienots viedoklis.
Šis uzvedums mums deva
iespēju nevis strādāt ar gatavu materiālu, bet gan rosināja vēlmi pašiem
izzināt, pārdomāt, kas notika tajā periodā. Tas bija savdabīgs, izglītojošs
un oriģināls ieskats Latvijas vēsturē.
A.Bondareva 12.i

Novembris - varoņu un piemiņas laiks
„Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba,” teicis Rainis, atgādinot par to, ka mēs,
skaitliski maza tauta, varam paveikt daudz, apvienojot savus spēkus. Mēs esam lieli savos sasniegumos, vēsturē, valodā – mums ir daudz pozitīvā, ko jāspēj parādīt.
Mēs esam maza, bet stipra un neatlaidīga tauta – mums ir sportisti, kas liek Latvijas vārdam izskanēt plašajā pasaulē, to uzticīgie līdzjutēji, kas sniedz motivāciju un spēku rīkoties tālāk, jaunie uzņēmēji un zinātnieki, kam Latvijā ir plašas iespējas realizēt savas idejas, kā arī daudz talantīgu
mākslinieku. Tie ir cilvēki, kas pārvarējuši sevi, visus „es nevaru”, „man neizdosies”. Tie ir cilvēki, kas
uzdrīkstējušies tiek-

ties pēc saviem mēr-

ķiem un sasniegt

tos. Tie esam mēs,

latvieši, un mēs va-

ram!

Jau gadu gadiem latvieši mūsu bagātajā vēsturē ir to pierādījuši. Gan 13.gs Saules un Durbes
kaujā, gan citos vēstures notikumos, piemēram, 19.gs Jaunlatviešu un Jaunās strāvas kustībā, kas deva
daudz latviešu tautai un tās kultūrai. Protams, nevar nepieminēt arī Latvijas Republikas proklamēšanu
1918. gadā, Brīvības cīņas no 1918. līdz 1920.g. un visbeidzot Latvijas Republikas starptautisko atzīšanu 1921. gadā.
Savu spēku, gribu un neatlaidību latvieši parādījuši arī Latvijas nacionālo partizānu kustībā pēc
Otrā pasaules kara, kā arī 1990. gadā, kad tika atjaunota Latvijas neatkarība. Tagad Latvija, 2004.g iestājusies ES un NATO, aktīvi sadarbojas ar citām valstīm. Gadiem ilgi mūsu tauta neatlaidīgi, ar lielu
gribasspēku cīnījusies par savu brīvību un neatkarību, kultūru, sasniegumiem pasaulē un par savu valodu.

Lai gan šī nav līdz galam apzināta vērtība cilvēku domās, viena no mūsu, latviešu bagātībām, ir
valoda. Tieši man šī tēma ir viena no tuvākajām, jo mums tā jāizkopj, jāsaglabā un jāaizsargā no apkārtējās vides ietekmes, kas valodu apdraud un saduļķo. Manuprāt, mums vairāk jāapzinās tās vērtība un
jāpievērš lielāka uzmanība šīs bagātās valodas izkopšanai, jo tā ir ļoti liela vērtība, kas palīdz mums izklāstīt savas domas un sajūtas.
Mēs, latvieši, esam stipra, neatlaidīga tauta, mums ir bagāta daba, valoda, vēsture, kas vijas cauri
gadsimtiem, raksturojot latviešu tautu. Mums jābūt vienotiem, apzinoties to, cik daudz mums ir, jo tieši
tajā ir spēks.
R.Laure 8.m

RADOŠI
Mana Latvija vienā teikumā
(8.m klases domas un izjūtas)
Latvija – vieta, no kuras es nāku un kurai jūtos piederīga. (Viktorija)
Latvija – mana tēvzeme, prieka un laimes avots. (Ralfs)
Latvija ir visa mana dzīve, draugi un ģimene. (Daniils)
Latvija ir katra dzejas rindiņa un dziesmas vārds. (Līga)
Masna Latvija ir skaisti vasaras rīti un vakari. (Elizabete K.)
Nekur citur nav tik labi kā Latvijā, jo šeit es piedzimu un izaugu. (Elizabete D.)
Latvija ir vieta, kur meži ir zaļi,
debesis zilas un zvaigznes tik spožas. (Jana)
Man Latvija ir tik maza, bet tai pašā laikā vislielākā.
(Kārlis)
Latvija ir kā ceriņu dārzs, smaržīgs un nomierinošs, kas dod
mieru un otro elpu. (Laura V.)
Latvija ir vieta, kurai saka - es tevi mīlu, kaut arī ne vienmēr
tā ir. (Linards)
Latvija, tu esi kā mans tuvākais radinieks. (Gabriels)
Savu dzimteni es pat par miljoniem nepārdotu, jo šī ir mana valsts, kurā es piedzimu un tagad dzīvoju. (Daniela)
Latvija ir saule manā logā. (Miks)
Mana dzīve un veselība ir mana Latvija. Šī ir vieta, ko
radījis Dievs, un tā ir svēta mums visiem. (Eva)
Dzimtene ir mani sapņi, kas neaiziet ar pirmajiem saules
stariem, bet paliek ar mani.(Ieva)

Mani draugi ir mana Latvija. (Kristers)
Latvija ir vieta, kur var mācīties, mācīties pareizo un nepareizo, mācīties dzīvot. (Nauris)
Latvija ir tie košie saules stari, kas no rīta pamodina, bet vakarā rosina atgriezties mājās. (Alise K.)

Latvija ir zeme, kas cīnījās par brīvību, tā ir pasaule,
kur saule brīvībā spīd. (Alise G.)
Steidzīgā bērnība, neizprotamie pusaudžu gadi un
gaidāmā pieaugušo dzīve – to visu vēlos piedzīvot
savās mājās – Latvijā. (Karīna)
Latvija ir tikpat tuva un mīļa kā manas mammas sirds
un dvēsle, kam es savus priekus un bēdas dodu. (Agate)
Mājas, no kurām es nāku- tā ir mana tauta, manas saknes, Latvija mana. (Renāte)
Mana dzimtene ir kā maza, zaļa vardīte – izskatās vāja, bet ir spēcīga un droša. (Kristians)

***
Es atvēru grāmatu lietainā laikā. Es ilgi pētīju to 51. lapaspusi, pat nezinu, kādēļ. Varbūt man
patika lapaspuses skaitlis, varbūt, lasot grāmatas lapu, domāju, cik ātri rit laiks mūsu dzīvē. Tik daudz
raibu domu galvā.Tik daudz domu vienam vakaram.
Es, ejot pa tumšu, krēslainu laiku mājās, domāju, kā tas ir, būt vienam. Nekad neesmu uzskatījusi, ka vientulība ir slikta, man tā ļoti patīk, man pat reizēm nepatīk cilvēki, bet kāpēc? Tik daudz domu
vienam vakaram.
Es vakar izlēmu noslaucīt skapjaugšu, domāju, ka tā noteikti ir jau apputējusi. Es sāku domāt, kā
tas būtu, ja mēs savu zemi salīdzinātu ar vienu puteklīti. Kas tad ir cilvēks? Laikam jau nekas liels, tikai
traucēklis vien. Tik daudz domu vienam vakaram.
Es šodien domāju, kas tā roka tāda ir. Manuprāt, roka var tevi noglāstīt vai darīt tev pāri, bet kā
būtu, ja nebūtu tādu variantu, ja cilvēkam nebūtu roku. Ko tad mēs darītu? Laikam neko daudz. Tik
daudz domu vienam vakaram...
L.Voliņeca 8.m

***
Tu ej pa ielu. Aizdomājies. Ieskaties zilajās debesīs. Nedaudz piever acis, jo tajās iemirdz saule.
Maigie stari silda tavu seju. Tu ej pa ielu un nedomā. Nedomā ne par ko. Tikai dzirdi, kā čivina putni.
Vieglais vējš ielido tavos matos.
Pēkšņi tu atceries un atgriezies realitātē. Sadzirdi arī garām braucošās mašīnas un taures, ātrās
palīdzības sirēnas tālumā. Un saule – tai priekšā piestājas mākoņi. Uz sejas nopil pāris lietus lāses.
“Paņem lietussargu. Paņem, ” no rīta biji sev teikusi, “paņem taču!” Tomēr tu nekad to tā arī nepaņem.
Un tā tas guļ. Stūrī, aiz lielās kumodes. Noklāts ar putekļiem.
Tu centies neņemt vērā lietuslāses, kas nu jau pārtapušas smagās lietus šautrās. Tu centies sev
ieskaidrot, ka tev ir vienalga. Bet tā nav. “Tu tikai izliecies,” arī to tu saproti.
Taču tu esi vien pelēka rudens lapa. Tāda, kas norauta no zara un nomesta zemē. Un tā tu pavadi savas dienas – starp citām rudens lapām.
Taču tev blakus ir koks. Tavā zarā nākamgad būs jauna lapa. Un pēc tam – atkal jauna. Un tā
tas turpināsies, līdz koks tiks iznīdēts.
Blakus kokam ir krūms, kas tiecas pēc vecā stumbra galotnes. Tomēr tas ir pārāk trausls un
zems.
Krūmam līdzās ir sēta. “Tās mugurpusē aug lielāks koks. Zem tā aug kuplāks krūms. Zālē ir
krāšņākas lapas,” čukstēja vējš.
“Toties mūsu koks ir senāks. Mūsu krūms ir mērķtiecīgās. Mūsu lapas ir spēcīgākas,” tu atbildēji, skatoties mirdzošajā saulē, kas ir izlīdusi no biezās mākoņu segas.
K.Sīle 8.m

Latvijas upes
Latvieši kā upes senas,
Lielas, garas, dziļas un platas,
Tās raksturo cilvēku dvēseles, prātus,
No tām lasīt var,
Pat par dzimtām
Senas teikas un stāstus.
Katra upe kā cilvēka mūžs,
Garš un vienmuļš
Vai īss un sūrs.
Katrs līkums, vilnis un atvars upē
Ir kāda aina no dzīves,
Tā var būt asa un strauja
Vai mierīga un lēna.
Upe ir cilvēka dvēseles atspulgs,
Kādam dzidra un dziļa,
Bet citam tumša un sekla.
Tā visas upes tek un plūst,
Dažām satekot kopā,
Tās par ģimenēm kļūst.
Visas upes aug un zeļ,
Jaunām satekot kopā,
Labākus ceļus, ejas ceļ.
Bet ir arī upes,
Kas atsakās plūst,
Tās satek kopā,
Un par ezeriem kļūst.

Ezeri mazie var dzīvot ilgi ļoti
Vai pārpurvoties.
Strauji upes tek un traucas,
Gaujā, Ventā, Daugavā sajaucas,
Tad visām kopīgs ceļš veicams,
Lielo upju gars neuzveicams,
Visas kopīgas domas, mērķis vieno,
Upēm savas vērtības jāapvieno
Vai arī garajā ceļā tās zustu,
Un Latvijas zeme, sāpes tad justu.
Tomēr upes satek vienuviet,
Tās dodas uz Baltijas jūru,
Kur cilvēku upes veikušas ceļu grūtu,
Kļūst par latviešu tautu.
E.Krusts 11.i

***
Es esmu dzīva. Mana dzīve ilgst jau vairāk nekā 10 gadu un turpināsies vēl daudz ilgāk. Pasaki
man kaut vienu iemeslu, kāpēc es nevarētu priecāties? Kāpēc man būtu obligāti jāskumst? Kāpēc es
nevarētu dzīvot savu dzīvi tā, kā vēlos es pati?
Ir vasara. Es atkal lūkojos debesīs un domāju, cik daudz visa man vēl ir jāpiedzīvo. Debesis ir
tik nevienmērīgas. Tās visu laiku staigā. Vienu brīdi man liekas, ka es tur redzu sauli, tomēr tad es saprotu, ka es kļūdos. Ir jau vēla nakts, un naktī saules nav.
Es esmu vēl pavisam mazs bērns. Es esmu maza meitenīte, kurа tikai tagad sāk iepazīt šo dzīvi.
Kā var redzēt robežu, cik tālu es drīkstu doties? Kā lai es zinu, ko es drīkstu darīt? Diemžēl man nav
tās lielās mapes ar lapām, uz kurām ar maziem burtiem ir aprakstīti pasaules noteikumi. Vissvarīgākais,
ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi pašu. Ikvienā no mums mājo maziņš
monstriņš, liela princese vai princis. Ko paši pamodināsim, ar to arī nodzīvosi šo dzīvi. Izvēlies, lūdzu,
pareizo ceļu, pa kuru vēlies doties savā dzīvē! Tas nebūs viegli, tomēr pamēģini nekļūdīties. Izvēle ir
vienmēr. Ja kaut kas, tad vienmēr var paiet garām.
Eva Jaževica 8.m

***
Tu sēdi laivā jūras vidū un vēro, ka Mēness
strauji sakauj Sauli; nomainot dienu pret nakti. Šī procesa vērotāji: - dižais Oreons, lielais
Sīriuss, māsas Plejādas, negantā Čūska, visvarenais Pūķis un citi kosmosa vadoņi – nemaz
nenojauš, ka šī deja turpināsies mūžīgi.

Pirms 13,7 miljardiem gadu šī procesa nemaz nebija; bija liktenīga tumsa un bezizejas valstība.
Taču: “Bum! Bam! Ba-bah!”. Visa tumsas valstība sarāvās un sprāga ar milzīgu spēku. Zvaigžņu putekļi, Lielā Sprādziena dēli un meitas, aizskrēja uz visām debesu pusēm, meklēdami savu laimi.
Pēc laika, kas cilvēkiem ir ļoti liels laika sprīdis, radās divi jaunie kosmosa valdnieku pārstāvji
– Mēness un Saule. Katru dienu un nakti, jau miljardu gadu garumā, tie staigā pa noteiktu kosmosa ceļu.
Abi domās gribot apvienoties, vārdos kopīgi smieties un mīlēt, bet no likteņa ceļa nevar aizbēgt – tie
nekad nevarēs spīdēt vienā gaismā.
***
Pulksteņmeistars pabeidza savu kārtējo darbu – pulksteni. Viņš ielika ierīcē pēdējo zelta detaļu
un lēni iegrieza vienu no platīna slēģiem. “Tik-tak, tik-tak…” jauna cilvēka dzīve klusi notikšķēja savus
pirmos soļus. Pulkstenis sāka laika atskaiti.
Sveces vasks lēni kūp nāves katlā. Nāve lēni satvēra karoti un iegremdēja to katlā. Viņa ielēja
to sagatavē, un svece vienā mirklī sacietēja. Aizdegta tika nopūsta, un viena dzīve beidzās.
Alise Gatiņa 8.m
***
Pelēkas dvēseles ielās, mājās, parkos – it visur tās klīst, dūmu skafandros ieslēgušās, soļo pāri
visam un visiem.
Tās nespēj domāt par to, kas notiek apkārt,
par realitāti. Šīs dvēseles skafandros iesprostotas kā būros, no kuriem nav iespējas izbēgt, atbrīvoties, bet vai vispār ir vēlme? Dūmu mākoņi lido visapkārt, un nekas nespēj stāties tiem ceļā. Vienīgi veselais saprāts, bet kur tas ir, lai radītu sienu,
kas tos norobežos?
Nav laika domāt par sevi, jo prātu ir pārņēmusi vēlme atkal un atkal rast iespēju ieslīgt bezgalīgajos dūmu mākoņos – ka tik tie neizgaist, ka tik
neatgriežas skaidrais prāts un skats uz dzīvi, kas vedīs pie realitātes!
Nekāda informācija neizlauzīsies caur šo biezo, necaurredzamo miglu un neieviesīs prātos skaidrību. Ja nu vien uz mirkli, bet tad atkal ieraus atpakaļ dūmu mutuļos, un tikai retajam izdodas izlauzties,
atgūties, kamēr nav par vēlu.
Bet tad, līdz kapsētai nonākuši, šie pelēkie dūmu mākoņi sāk norimt. Laikam jau šie krusti izrādīsies stiprāki, tiem izdodas izlauzties caur skafandriem un aizķert vēlmi dzīvot, atgriezties realitātē un
novērst vēlmi pūst arvien vairāk jaunu miglas mākoņu. Bet vai vēl ilgi? Laiks jau paņēmis savu. No ārpuses aizverot kapsētas vārtus, atkal virsū veļas bieza migla.
Pat šis viņus nemāca, un dvēseles tā arī paliek pelēkas. Vai tiešām cīnīties ar drūmo, pelēko var
tikai tas pats?
Renāte Laura 8.m

Divas grāmatas vientuļi sēdēja plauktā. Protams, bija arī citas grāmatas, bet šajā plauktā vientuļākās
jutās ‘‘Ēdiena palīgs’’ un ‘‘Vientuļnieks’’.
‘‘Vientuļnieks’’ agrāk smējās un teica citiem: ‘‘Es nekad nebūšu vientuļš. Mani vienmēr visi
mīlējuši, paņēmuši mani un lasījuši.’’ Notika negaidīts brīdis un ‘‘Bam!’’, nesaprazdams, kā tas notika,
gaidīja, līdz kāds atnāks. Gaidīja, gaidīja…
Līdzīgi bija ar ‘‘Ēdiena palīgu’’. Viņš domāja, vai viņam iet līdz. Bet viņam, stāvot uz plaukta malas, galva bija mākoņos, tas iekrita zēna somā, uz zēns aizvēra tā rāvējslēdzēju.
Esot zēna mājās, uz augstākā plaukta, abi sāka domāt, kā viņi tiks atpakaļ, lai nepamanītu bibliotēkas darbinieki, ka ‘‘Ēdiena palīgs’’ ir ‘‘nozagts’’. Dejodami uz klints, domāja, vai labāk būtu to darīt uzreiz vai gaidīt, kad zēns viņus aiznesīs atpakaļ. Gāja dienas, nedēļas, mēneši. Nebija jau tā, ka laiks skrietu,
kaut ar cilvēka kājām, tas vilkās lēnāk par bruņurupuci vai gliemezi.
‘‘Bieži šķita, ka mūs vedīs prom,’’ teica ‘‘Vientuļnieks’’. ‘‘Ēdiena palīgs’’ teica vienkāršu: ‘‘Jā!’’
Neko citu.
‘‘Visi tikai aizmirst par to, kas ir bijis, un domā, kas ar viņiem notiks nezina, kādas gudrības un noderīgas lietas slēpjas acu priekšā!’’ nopietni sacīja ‘‘Vientuļnieks’’.
Markuss Laizāns 8.m
Vasara un rudens
Vasara kā saule –silta, jauka un brīnumiem pilna. Vasara ātra kā vējš, dažāda kā upe. Es tik atceros,
kā tā pagāja notikumiem pilna. Kartupeļus es stādu un jau nākošajā brīdi tos vācu. Burkānus es ravēju un
pēc tam tos rāvu vienu pēc otra, it kā kokus vējš no zemes ārā mestu. Brīvdienas gan bija jaukas, braucu es
pa trasi, jutos ātrs kā ērglis, bet mazs starp lielajiem kokiem kā skudra meža vidū. Braucu pa mežu, pa ceļu
- redzu es, kā lapas krīt viena pēc otras raibās skaitās lapas. Skatos, kā lietus līst pa pilītei vien. Skaists tas
rudens – kļavu lapas plīvo, bērzi lietū izceļas kā gaismekļi tumsā melnā.

Ozols no lietus lāsēm kļuvis tumšs kā nakts, kā melni stabi meža vidū. Skola jau sākās, darbi un atzīmes lido kā viesuļvētra – labas, sliktas, lielas un mazas, grūtas, vieglas – visvisādas. Katra skolas diena kā
jauna, pavisam cita, ne reizi tāda paša, vienmēr citādāka – īpaša un neatkārtojama. Interesanti kā tā. Dienas
tās pašas – pirmdiena, otrdiena, trešdiena un ceturtdiena, arī stundas tās pašas – matemātika, Fizika, sports,
bet tomēr katru dienu kaut kas mainās un nekad neatkārtojas.
Ralfs Bārs 8.m
***
Kas ir tumsa? Kāpēc daudziem cilvēkiem ir bail no tās? Varbūt tur kāds dzīvo, varbūt tumsa ir dzīva, bet varbūt tas nav nekas.
Ir cilvēki, kas baidās no tumsas. Varbūt tas ir tāpēc, ka tur kāds mīt, tur kāds dzied. Viņš ir vientuļš,
un viņam ir bail. Tā ir tumsa, tā aizdzen gaismu un apskauj pasauli. Liela, tumša, melna, kāpēc cilvēki baidās? Tumsu var aizdzīt, viņai ir ļoti bail no gaismas, tā ir tik asa, spoža un nikna. Tumsa ar gaismu kā māsas,
bet māsas, kuras necieš viena otru. Tā ir, jo vienmēr ir jāizvēlas starp tām. Viņas nevar būt vienlaikus vienā
vietā, tikai uz mazu mirklīti, kad gaisma aizdzen tumsu. Tumsa ir tik mierīga un klusa, toties gaisma tik skaļa, nikna un spoža. Varbūt tumsa nav tik tumša, kā liekas?
Tumsa kā džungļi vai mežs. Ja vajadzētu iziet caur to,
tad mēs ietu lēni, lai nenokristu vai neieskrietu kaut
kur. Varbūt arī pašā tumsā kāds mīt. Kāds, kurš aizdzen ļauno, bet varbūt tur neviena nav. To var uzzināt, ieejot tumsā, klusi un mierīgi. Galvenais, bez
gaismas.
Nav jābaidās no tumsas, nav jābēg no tās. Tā tikai
apskauj pasauli, nomierina to.
Jana Maslaka 8.m

***
Cilvēki uz ielas ir upe... Katrs šajā upē izdzīvo
citādāk. Straumes nav, cilvēki lēnām čāpo uz
priekšu. Kāds ielas plūsmā pagrimst, kāds paceļas uz augšu. Cilvēks, sēžot telefonā, ieskrien
stabā kā zivs vilkvāles stumbrā.
Peld uz priekšu un iet uz atpakaļu, apmaldās kā
zivs, nezinot, kur doties. Re, ēsma, santīms vāļājas zem noplukušas avīzes. Re, maize, pīle
steidzīgi peldot peld atpakaļ, ieķērcas kaija un
paņem. Šausmas, santīmu manu tā kaija paķēra. Uzgrūžas nu virsū kā vēžu bars, paņem manu santīmu nost.
Spirinās kā zivs, kas paķēra ēsmu uz makšķeres un to uzceļ uz augšu. Gulbiji nu atlido ātri, laižoties
uz ielas. Varēja jau būt lenāki tāpat kā cilvēks – gliemezis. Nav labi šādi virsū iet, tā tak tikai rīta ausma.
Bolās, nu bolās tā varde uz mani, es jau tikai ievelku elpu pirms mašīnu dūmu smakām. Tā jau nav
upes duļķu smarza. Nu tik būs šī ņem un lec man virsū, kaut kāds trakums, es jau tikai piemigu pie stures.
Klusi un veikli starp mani un viņu ieskrien bērni – ūdensmērītāji, tik tikko uzlecot uz kājas. Skrien un
lidovējš caur spāres spārniem, tas jau tikai lakats aizlido uz debess pusi. Pamāj man ar roku un aiziet jau pie
cita. Žēl jau ir, tā bija skaista, naska spāre. Viegliņām lakats nokrīt, to aizpeldina promi ielas viļņi, lai gan
pašlaik nav vēja.
Nav jau par ko stresot, gulbji tāpat skries, vēžu bari tāpat nāks, vardes leks un bolīs ačeles, zivs vienalga meklēs sev mājas. Iela – upe satiekas, turvisi pasveicina sevi un palaižas mežonīgā straumē, kas visus
pazudina.
Alise Kārkliņa 8.m
***
Uzreiz, kad iedegas svecīte, ir jāspēlē loterijā. Izvēles nav. Nevar zināt, vai
tā degs līdz galam vai nodzisīs agri. Uzvari loterijā un ej pa vieglo ceļu, bet,
ja zaudē, ej pa grūtāku. Noej grūto ceļu un svecīte deg spožāk. Noej vieglo
ceļu un ir grūtāk svecīti dedzināt spožāk.
Turpini spēlēt loterijā. Izvēlies īstās durvis un atrodi īstu balvu. Ja atver nepareizās durvis, turpini minēt. Spēlē loteriju, kamēr uzvari. Nepadodies,
bet, ja tu padodies, tad nekas neuzvarēsi. Tu vari tikai zaudēt vai uzvarēt.
Nekas nav noteikts.
Jāspēlē loterija. Ja nezaudē loterijā, tad, kad zaudē vairs negrib spēlēt. Ja
beigsi spēlēt, tad vairs nekad nespēlēsi un beigsies viss. Nekas nav noteikts.
Jāturpina tikai spēlēt. Ja visu laiku zaudē, tad ir jāturpina spēlēt loterija. Nepadosies un kādreiz uzvarēsi. Nekas nav noteikts. Ir tikai jāpaveicas.
Kristians Vinters 8.m

Bez tumsas nav gaismas. Bez dienas nav nakts.
‘’Kam tad es esmu vajadīga?’’ tumsa dusmojās pati uz sevi, ‘’Es cilvēkiem dodu tikai nelaimes un
skumjas, kā es varu kādam patikt un kāda no manis vispār jēga?’’
Gaisma un tumsa. It kā divas dažādas parādības, taču savā ziņā tik vienādas.
Diena: saulaina, prieka pilna un visiem asociējas ar kaut ko skaistu. Nakts, drūma un nelāga. Taču
daudziem arī nakts ir skaista, miera pilna un dod mīlestības sajūtu dziļi sirsniņā. Krāšņās zvaigznes un mēness debesīs.
‘’Ah, es esmu pārāk parasta un neinteresanta!’’ diena sūdzējās un lēja asaras pāri cilvēku dvēselēm.
‘’Es nesu tikai ilgas pēc mierīgas nakts, visi kaut kur steidzas,’’ viņa turpināja, ‘’Manā sirdī nav miera, un
cilvēkiem ar miera nav.’’
Ielas pilnas ar cilvēkiem, mašīnas brauc kā trakas. Burzma. Sieviete ar bērnu pāri ielai dzenas, ka tik
paspēt uz to vilcienu.
Ielas klusas, mēness spīd, zvaigznes viziļo. Bērni jau trešo sapni sapņo. Kāds mājās vēl skatās iemīļoto pārraidi ar trešdaļu acs. Suns būdā vakara pasaku klausās.
Diena steidzas pa varavīksnes malu, cik vien ātri spēj. Drīz jau nakts, pārāk ilgi gaišs ārā. ‘’Ma jau
sen bija jādus uz mākoņa malas, ko es te vēl daru?’’ diena steidzās, ko kājas nes.
‘’Es tā jau eju lēni, un diena pati vainīga, ka kavē savas maiņas beigas un tūļojas kā opis uz pansionātu!’’ nakts sev centās ielikt šo domu galvā, taču neizdevās.
‘’Man labāk patīk gaisma, jo tumsā man bail no monstriem zem gultas!’’ Ilzīte sacīja un mēģināja
apstrīdēt Jānīti. ‘’Nē, naktī var zvaigznes izskaitīt, un, Ilze, kas par muļķībām, monstri neeksistē!’’ Jānīts sacīja un izlika savu lielu domu uz galda.
Agate Sloboda 8.m

Margarita Stāraste un viņas darbi šodienas bērnu
acīm
Margaritas Stārastes grāmatas pazīst gandrīz visā pasaulē. Viņa ir iemīļota bērnu rakstniece un grāmatu
ilustratore. Rakstnieces darbi ir sirsnīgi un aizkustinoši. M. Stārastei ir piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. ,,Es
esmu laimīga, kad izdevies zīmējums vai pabeigta pasaka,” teica rakstniece.
Jau agrā bērnībā tēvs M. Stārasti mudināja zīmēt. Tēvam bija sapnis kļūt par mākslinieku , bet dzīves apstākļu dēļ tas neizdevās. Tomēr arī viņam ir piešķirts
Trīs Zvaigžņu ordenis. Savu sapni viņš īstenoja meitā.
Rakstniece auga viena, viņai nebija rotaļbiedru, tāpēc
viņa iedomājās, ka apkārt viss ir dzīvs. Māksliniece
sarunājās gan ar kukaiņiem, gan sēnēm, zīlēm. Viņa pētīja augus un dzīvniekus. Jau no bērnības rakstniecei patika kaktusi, jo tie bija dažādu formu. Viņai šķita, ka tie ir ļoti cilvēcīgi, katrs ar savu izaugumu, krāsu.
Rakstnieces ilustrācijās ir košas krāsas, apaļas formas. Visa pasaule ir dzīva: gan cilvēki, gan putni, gan zvēri, gan koki. Zīmējumiem raksturīgs mīļums. Man patīk Margaritas Stārastes zīmējumi, jo tēli ir
dzīvespriecīgi, smaidīgi, ir daudz mazu kukainīšu, viss norisinās dabā.
M. Stāraste ir rakstījusi tikai pasakas. Rakstniece uzskatīja, ka pasakas ir derīgas katrā vecumā.
Tās pasauli padara krāsainu. Es piekrītu rakstniecei, ka pasakās var paglābties no bēdīgām domām. Arī
mani pārsteidz pasaku brīnumi. Margaritai Stārastei tuvākais pasaku varonis bija Zīļuks, jo tas saistās ar
bērnību un ir daudz tulkots, pat japāņu valodā.
Esmu iepazinusi M.Stārastes pasaku varoņus. Uzzināju gan par Maijiņas darināto zīļu vīriņu Zīļuku, gan par pelēm, miega vilcējām. Man patīk, ka visām pasakām ir laimīgas beigas.
Mans iemīļotākais M.Stārastes pasaku varonis ir Knīpucis. Aizmucis no pūces, viņš iekļūst dažādos piedzīvojumos. Man patika, ka slinkais rūķēns Knīpucis uzveica savu slinkumu un kļuva par čaklu
rūķi, kas visiem palīdz. Pasaka māca būt izpalīdzīgam un čaklam.
Ar Margaritas Stārastes grāmatām saistās mana bērnība, kad mamma mums ar brāli lasīja priekšā
pasakas. Īpaši bieži mēs klausījāmies par rūķu dēlēnu Knīpuci, jo pasakas nobeigumu mamma papildināja,
ka Knīpucis gan saliek savas rotaļlietas, gan saklāj gultu, gan tīra zobus, lai arī mēs būtu čakli kā Knīpucis .
M.Stārastes grāmatas man māca labestību, saticību, cieņu pret visu dzīvo un dabu.
Agnija Kozlova 5.m2

Margarita Stāraste un viņas darbi šodienas bērnu acīm

Margarita Stāraste ir iemīļota bērnu rakstniece un grāmatu ilustratore, kura savu zīmēšanas talantu
atklāja jau bērnībā. Noteikti katrā mājā ir vismaz viena Margaritas Stārastes bērnu grāmatiņa. Manā grāmatu
plauktā ir “Ziemassvētku pasakas”, “Bilžu alfabēts” u.c. grāmatas.
Autores tēvs vēlējās kļūt par mākslinieku, bet savu sapni nepiepildīja. Prieku zīmēt viņš rosināja savā
meitā. Izrādījās, ka mazajai Margaritai ir zīmēšanas talants. Savā mūžā M.Stāraste ir ilustrējusi aptuveni
simts grāmatu. Mazā Margarita bija vienīgais bērns ģimenē. Par viņas draugiem kļuva dzīvnieki, kaktusi un
putni. Sarunās ar tiem pagāja dienas, un radās jauni pasaku varoņi. Autore savās pasakās un dzejoļos padara
burvīgu katru sīkāko radībiņu. Viņa, rakstot tos, it kā samīļo. Viņas valoda ir mīļa, maiga un rotaļīga. Manuprāt, M.Stāraste ir kā dabas laumiņa, kura pamana katru ,,savu bērnu”. Klausoties vecmāmiņas pasakās, viņai
jau bērnībā radās interese par literatūru. Mīlestībā radās ziņkārīgais Kraukšķītis, veiklais Zīļuks, zinātkārā
Tince, draudzīgais Lācītis Rūcītis, čaklie Dižmeža iemītnieki u.c.. Skatoties M.Stārastes grāmatas, mani pārņem sajūta, ka esmu pasargāts no ļaunā. Katrs varonis izstaro mīļumu un draudzīgumu. Katrs zīmējums ieved burvīgā pasaulē, rodas pārliecība, ka esam draugi jau sen. Kopā ar Ieviņu var aizceļot uz Āfriku, ar Diegabiksi var doties laimi meklēt, kopā ar Zīļuku var iegūt izpalīdzīgus draugus Stiebriņu ciemā. Ar Burtu meitiņu rotaļājoties, var iemācīties lasīt. Margaritas Stārastes mūžs ir kā gara pasaka, krāšņs piedzīvojums. Es
domāju, ka viņa savā sirdī visu mūžu bija kā bērns, kurš tic labajam un redz pasauli kā brīnumu.
Es atceros, kā mamma un tētis man lasīja Margaritas Stārastes pasakas. Kopā ar Burtu meitiņu mācījos lasīt. Man patika vērot M.Stārastes zīmējumus. Domāju, ka šie neparastie, mīļie, krāsainie zīmējumi man
lika uz pasauli raudzīties citām acīm. Reiz sēņojot, man likās, ka baravika man miedza ar aci. Lasot par Margaritu Stārasti, es aizdomājos par viņas teikto:,,Ar savām darba dienām izkal savu laimi!” Es arī gribētu nodzīvot garu mūžu, raugoties pasaulē ar sirds siltumu.
Roberts Zaremba 5.m1

Jaunsardzes himna
Kaprālis sauc:’’Vienā rindā stāties!’’
Mēs -Jaunsargu vienībaStingrā rindā,
Vienmēr aktīvi,
Nestāvam dīkā.
Mēs esam brīvi
Gan stājā,
Gan garā.
Mēs visi draugi
Un acuraugi,
Rūpēs par otru
Pasniegsim roku,

Mēs visi –

Tādēļ mežā,

Latvijas patrioti.

Kad vieni,

Ja uzdevums dots,

Viss ir viegli.

To izpildīsim,

Mērķis sasniegts,

Visu iecerēto sasniegsim,

Uzdevums paveikts.

Šķēršļiem nekādiem

Tas svarīgi mums,

Nelieksimies,

Jo galvenais- kārtība

Pie mērķa galvenā

Un disciplīna,

Apstāsimies.

Tas Jaunsargu pienākums!

Tas svarīgi mums,

Mēs soļojam lepni,

Jo galvenais kārtība

Galvas ir augstu,

Un disciplīna,

Nopietni skati

Tas Jaunsargu pienākums!

Raiti mums soļi,

(Edvarts Krusts 11.i)
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