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Intervija.
Kā jaunie desmitās klases skolēni jūtas mūsu skolā?
Ir sācies 2018.-2019.mācību gads. Skola ir sarosījusies un atdzīvojusies no vasaras karstā klusuma.
Tā atkal mācās, sarunājas, smejas, raud, dzied, vingro, priecājas, dusmojas, stāsta noslēpumus, draudzējas
un ķildojas, steidzas uz pulciņu nodarbībām, apmeklē konsultācijas un gatavojas jauno klašu īpašai
uzņemšanai skolas kolektīvā. Katru gadu mūsu skolā ierodas pulks jaunu skolēnu un visa dzīve sākas it kā
no jauna- jauns klases kolektīvs, jauni draugi, jauni skolotāji. Visā skolā pavadītajā laikā apmēram ik pa trīs
gadiem mainās klases audzinātāja un arī klases sastāvs, citu gadu pienāk vairāk jaunu cilvēku, citu gadu
mazāk, bet princips ir tas pats-

mēs visu šo divpadsmit

gadu laikā iepazīstamies un atvadāmies no daudziem
cilvēkiem, gūstam dzīves pieredzi.
Mūsu skolā 10.i klasē šogad ir pievienojušies pāris jaunu skolēnu no citām Jelgavas un Jelgavas
rajona skolām, un daži no tiem bija gatavi atklāti paust savu viedokli par mūsu skolu un to, kā viņi tajā jūtas.
Katram no intervējamajiem uzdevu trīs jautājumus, ar kuru palīdzību viņi varēja paust savu viedokli par
izjūtām jaunajā vidē.
-Vai tev patīk mācīties mūsu skolā?
-Vai šajā skolā ir grūtāk mācīties, nekā iepriekšējā?
-Kā tu jūties jaunajā klases kolektīvā?
(Lāsma Elvīra Blūma 10.i.)
”Jā man patīk mācīties šajā skolā, šeit ir daudz jautru un draudzīgu cilvēku. Pagaidām nav grūti
mācīties, tomēr iepriekšējā skolā bija vairāk vienaldzīgu stundu un nebija kārtīgas disciplīnas. Klases
kolektīvā jūtos labi, esmu pieradusi. Klase ir draudzīga, tomēr meitenes ar zēniem varētu vairāk komunicēt,
tad būtu vēl labāk.”
(Raivis Madžulis 10.i.)
”Jā man patīk mācīties šajā skolā, jo klasesbiedri ir jauki un jautri, bet tai pašā laikā nopietni, bet
par citām klasēm es neko konkrēti nezinu. Pagaidām mācīties nav grūti , bet vēl viss mācību gads ir priekšā.
Jaunais kolektīvs ir tā kā ģimene un es jūtos diezgan brīvi.”
(Artūrs Kozlovs 10.i.)
”Es neteiktu, ka man patīk mācīties, bet šeit ir diezgan labi. Šajā skolā noteikti ir grūtāk mācīties
nekā iepriekšējā, jo es nepazīstu skolotājus un nezinu, ko no viņiem sagaidīt. Jaunais klases kolektīvs ir ļoti

(Anete Laura Antāne 10.i.)
“Jā man patīk mācīties šajā skolā, jo šeit ir daudz vairāk iespēju visur piedalīties un skolotāji ir
atsaucīgāki. Šajā skolā ir nedaudz grūtāk mācīties, jo es mācos inženierzinātņu virziena klasē un ir
daudz jaunu priekšmetu. Klases kolektīvā jūtos ļoti labi, jo klase ir jautra un draudzīga, vairāki skolēni
bija jau zināmi, tāpēc iejusties bija vieglāk.”

(Nils Mežsargs 10.i.)
“Man skolā daļēji patīk mācīties, bet uzskatu, ka ēdnīcas darbs nav pietiekami labs . Šajā skolā
mācīties ir grūtāk, jo mums ir tehniskā grafika un matemātikā uzdevumi uzreiz uz ieskaitīts vai
neieskaitīts. Klase ir ļoti draudzīga un atsaucīga.”

(Ivars Misiuns 10.i.)
“Man patīk mācīties šajā skolā, jo mums ir saprotoši skolotāji. Šajā skolā ir vairāk jāmācās,
nekā iepriekšējā. Es jūtos labi jaunajā kolektīvā, jo klasesbiedri ir jautri.”

Jaunie skolēni atnāca uz mūs skolu dažādu iemeslu dēļ, bet galvenokārt, lai mācītos tādā

neviens no skolēniem
nenožēlo pāriešanu uz mūsu skolu un atrašanos šeit, visi
šeit jūtas labi un ar to mēs noteikti varam lepoties.
programmā, kura viņus interesē. Pēc atbildēm var secināt, ka

(Materiālu sagatavoja 10.i klases skolniece Baiba Ločmele)

Kā 7.klašu skolēni jūtas pie mums?
Katru gadu mūsu skola uzņem jaunus skolēnus, kuri sāk mācības pirmajā vai septītajā, vai
desmitajā klasē.

Šogad tika

uzņemtas

četras septītās klases.Tā ir vislielākā grupa no visiem

jaunpienākušajiem skolēniem, tāpēc skolas avīze uzdeva dažus jautājumus septīklasniekiem, lai
noskaidrotu, kā viņi ir iejutušies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Tie bija Artis no 7.a, Jānis un Tomass no
7.b, Valērija, Paula, Vanesa un Nikola no 7.m1, kā arī Jana un Sņežana no 7.m2.
Kāpēc izvēlējies mācīties Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā ?
Artis: Man brālis šeit mācās.
7.b klases zēni: Dzīvojam netālu no skolas.
7.m1 meitenes: Šeit mācās mūsu draugi, tāpēc atnācām.
7.m2 meitenes: Mācās draugi šeit, kā arī dzīvojam netālu no skolas.

Vai tev patīk šeit mācīties? Kāpēc?
Artis: Jā patīk, esmu apmierināts ar savu izvēli.
7.b zēni: Patīk, var atrast daudz jaunu draugu.
7.m1 meitenes: Jā, mums patīk skolotāji.
7.m2 meitenes: Mums patīk, šeit ir interesanti mācīties.
Kurš mācību priekšmets patīk visvairāk? Kāpēc?
Artis: Mājturība, jo nav jāmācas nekas no galvas.
7.b zēni: Mums patīk sports, mājturība, informātika, jo stundas ir brīvākas, ar mazākiem
ierobežojumiem.
7.m1 meitenes: Angļu valoda, jo jauka, saprotoša skolotāja.
7.m2 meitenes: Sports, jo brīvāka atmosfēra.

Kādas ir jūsu domas par savu klasi?
Artis: Klase ir jautra.
7.b zēni: Mūsuprāt, klase ir dīvaina, varbūt ne pārāk draudzīga.
7.m1 meitenes: Mūsu klase ir ļoti draudzīga.
7.m2 meitenes: Mēs domājam, ka klase varētu būt arī labāka.
Kādi tev šķiet pārējie mūsu skolas skolēni?
Artis: Viņi spēj sniegt atbalstu.
7.b zēni: Mūsuprāt, viņi ir gudri un ļoti stilīgi.
7.m1 meitenes: Draudzīgi, savstarpēji saprotoši.
7.m2 meitenes: Interesanti.
Kādi tev šķiet mūsu skolas skolotāji?
Artis: Manuprāt, skolotāji mūsu skolā var būt forši, jautri, smieklīgi un dažreiz pat bargi.
7.b zēni: Skolotāji mūsu skolā ir laipni un arī stingri, jo neklausām.
7.m1 meitenes: Jauki, laipni, izpalīdzīgi, saprotoši.
7.m2 meitenes: Dažādi, skolotāju attieksme mainās strauji atbilstoši mūsu uzvedībai.
Tavuprāt, vai atšķiras mācību līmenis mūsu skolā un tavā bijušajā skolā?
Artis: Manuprāt, neatšķiras, ir ļoti līdzīgi.
7.b zēni: Šajā skolā mācīties ir vieglāk, jo šeit nevajag tik ļoti uztraukties par visu.
7.m1 meitenes: Jā, šeit grūtāk, bet tādējādi, mēs vairāk iemācāmies.
7.m2 meitenes: Jā, matemātikā grūtāk.
Vai tu vari sadalīt laiku skolai, mājasdarbiem, pulciņiem, ārpusskolas pulciņiem un brīvajiem
brīžiem?
Artis: Jā mierīgi, Es spēlēju florbolu, eju dejot un apmeklēju mūzikas skolu.
7.b zēni: Kā kuru reizi, ir citas reizes, kad pietiek laiks, un ir reizes, kad tā ir par maz.
Apmeklēju florbolu.
7.m1 meitenes: Gan trūkst, gan pietiek. Esam dažādas, katra ejam sev interesējošos pulciņos.
7.m2 meitenes: Nevar visu paspēt, trūkst laika.
9.Ko novēli mūsu skolai?
Artis: Novēlu, lai skolā būtu vairāk novērošanas kameru.

7.m1: Lai skolas skolēni un skolotāji paliek tikpat draudzīgi, izpalīdzīgi.
7.m2: Lai skolu pēc iespējas vairāk izremontētu, lai varētu mēs justies vēl labāk.

Interviju veidoja 10.i klases skolniece M.L.Elksne

Ieskats mūsu skolas vēstures lappusēs

Šis gads skolas dzīvē ir īpašs – tas ir 100. jubilejas gads. 2019.gada 27.aprīlī notiks absolventu
salidojums, kurā bijušie skolas audzēkņi dalīsies atmiņās par savām gaitām mācību iestādē, kuru tagad
saucam par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, bet kas simts gadu garumā ir tikusi pie dažādiem
nosaukumiem un atradusies daudzās Jelgavas vietās. Skolas avīze, izmantojot skolas muzeja materiālus,
centīsies īsumā iepazīstināt ar galvenajiem posmiem skolas vēsturē, jo nevaram virzīties uz priekšu, ja
nezinām, no kurienes mēs nākam, kādas ir mūsu saknes. Nekas taču šajā pasaulē nerodas tukšā vietā, un
mūsu skolas vēsture ir veidojusies līdzās mūsu valsts vēsturei, jo arī Latvija šajā gadā svin savu
100.jubileju. Centīsimies secīgi akcentēt galvenās norises cauri gadu desmitiem.
1918. gadā tika saņemta Izglītības ministrijas atļauja, un 1919.gada 7. janvārī organizēja pirmo
nacionāli latvisko ģimnāziju, kuras nosaukums bija Rīgas Latviešu Izglītības Biedrības Jelgavas nodaļas
reālģimnāzija. Direktors kļuva Jānis Lapiņš. Ievēlēja arī skolotājus. Pirmais pierakstītais audzēknis ir

Jāņa Lapiņa skolas vadīšanas laikā liela uzmanība tika veltīta latviešu valodas un literatūras
studēšanai, zinātniskiem lasījumiem, debatēm, patriotismam, sacensību garam, skolas formai, kultūras
vērtību bagātināšanai –notika braucieni uz teātriem, tikšanās ar slaveniem cilvēkiem.Visus priekšmetus
mācījās latviešu valodā. Problēma bija latviešu terminoloģijas trūkums.
1921. gada beigās
jau 15 klases – 529 audzēkņi.
Pirmajos četros gados
ģimnāzija uzņēma skolēnus
tikai ar eksāmenu, jo no
pamatskolām nāca ļoti dažādi
sagatavoti audzēkņi. Skolas
nosaukums nomainījās uz
Jelgavas 1. Valsts klasisko
ģimnāziju.
Varēja mācīties latviešu,
vācu, latīņu, franču, angļu,
krievu, lietuviešu un grieķu
valodu. Skolā mācīja arī
estētiku. Bija vingrošanas, deju
pulciņi. Dziedāšanas pulciņš
uzveda dziesmu spēli „‟Jancītis eksāmenu priekšvakarā‟‟. Spēlējā lugas
Regulāri rīkoja debašu un referātu vakarus, tajos piedalījās gan audzēkņi, gan skolotāji.
1920.- 1921. gadā pat tika izdots plaša apjoma labāko referātu krājums J.Lapiņa redakcijā ‘’Zemgales
dārzos‟‟.
Noteica obligātu formas apģērbu jau 1922. gadā. Visā Latvijā nēsātās skolnieku galvassegas
klasiskā ģimnāzija pirmā pieņēma 1922. gada vasarā. Skolas noteikumi nosacīja, ka vienmēr un visur
jāievēro pašsavaldīšanās un pieklājība, jāsarga savs un skolas gods, jānēsā līdzi personas apliecība; bez
skolas un skolotāju atļaujas nebija atļauts uzstāties publiskos sarīkojumos, piedalīties ārpusskolas
organizācijās; tika aizliegts apmeklēt jaunatnei nepiemērotus sarīkojumus un kinozāles, masku balles,
dejas un izpriecu lokālus; nedrīkst lietot alkoholu un smēķēt; par katru kavējumu jāuzrāda vecāku zīme.
Atestātos bija ieraksti- ‘’ar uzslavu’’, ‘’ar lielu uzslavu’’, ‘’ar zelta medaļu’’. Eksāmenus
skolēni kārtoja, beidzot mācību vielas kursu jebkurā klasē. Beidzot skolu, kārtojām eksāmenu sesiju.
Skolēnu zināšanas vērtēja ar atzīmēm „‟5‟‟, „‟4‟‟,‟‟3‟‟, „‟2‟‟.Uzrunā lietoja: jaunkundze, piemēram:
Kalniņjaunkundze. Skolotāju uzrunāja: Gustava kungs u.c.
No 1919.gada līdz 1929.gadam izlaiduma klasēs mācījušies 512 audzēkņi – 398 latvieši,
pārējie krievi, lietuvieši, ebreji, poļi(472 saņēma gatavības apliecību, 213 zēni, 259 meitenes).
Atstājot skolu 1923.gada pavasarī, Ķullīša audzinātā klase uzdāvāja skolai karogu ar zeltā
izšūto Kaudzītes Matīsa aicinājumu:
„Kur kauns un bēdas tautu spiež
Un maz, kas tautai līdza cieš,
Tur nāc, lai glābējs mazs vai vēls,

Tās pašas klases audzēknis A. Gedrovics uzzīmēja absolventu krūšu nozīmi, ko gan pēc dažiem
gadiem nomainīja mākslinieka – zīmēšanas skolotāja Kārļa Celmiņa zīmētais karogs un arī skolas žetons, uz
kura bija rakstīts ‟‟Mūža darbu Latvijai‟‟.
Pūtēju orķestri 1919.g. dibināja Jozefs Kotrbā, pēc tautības čehs, beidzis Rīgas konservatoriju.
Skolā darbojās arī stīgu ansamblis, dubulkvartets.
Veidojot skolēnu estētisko izjūtu, skola reizēm lielajā aulā rīkoja gleznu izstādes ar mākslinieku
priekšlasījumiem. Pie zīmēšanas klases komplektējās pat mazs gleznu muzejs. No iegādātām gleznām
pazīstamākās bija K.Baltgaiļa, K.Celmiņa, J.Bīnes, A.Cīruļa, R.Sutas, F.Varslavāna darbi.
1932.gadā par direktoru ģimnāzijā kļuva Kārlis Līkums. Viņš bija pilnīgs pretstats
dinamiskajam, ekstravaganatajam Lapiņam – mierīga, nosvērta rakstura skolas administrators, par ko nebija
jāraizējas Rīgas priekšniecībai un kas mācēja labi sadzīvot ar skolotāju saimi, audzēkņiem un arī ar Jelgavas
sabiedrību.
Pēc 1934.gada 15.maija apvērsuma pārdēvē skolas nosaukumu no 1. Jelgavas klasiskās valsts
ģimnāzijas par Hercoga Pētera ģimnāziju.
1934.gadā par jauno direktoru kļuva Voldemārs Dambergs.
Damberga laikā, raksta Arturs Veisbergs (kādreizējais audzēknis), bija skolotāju un audzēkņu
ekskursija uz Lietuvu. Kauņā ieguvām audienci pie Valsts prezidenta – Smetona, apsveicot viņu kā mūsu
ģimnāzijas absolventu.
1934./35. mācību gadā Izglītības ministrija pagarināja mācību laiku vidusskolā no 4 uz 5 gadiem,
tādēļ 1935.gadā absolventu izlaidums nebija.
1935.g.beigās par direktoru kļuva Gustavs Lukstiņš- latīņu un grieķu valodas skolotājs, filozofs,
vēsturnieks. Pēc padomju okupācijas palika Latvijā.
1936. g. bija divu veidu dokumenti par vidusskolas beigšanu: gatavības apliecība ar tiesībām
iestāties augstskolā un apliecība bez tiesībām iestāties augstskolā.
1938. g. divas plūsmas - humanitārā (latīņu, grieķu, franču, vācu, angļu val.) un reālā (latv. val.,
lit., vēsture, vācu val., angļu val., matemātika, fizika, ķīmija, dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, zīmēšana,
ticības mācība).
1940. g.rudenī par skolas direktoru kļūst Paulis Lode – matemātiķis, lojāls cilvēks, studējis
Pēterburgas universitātē.
1940. g.15. jūnija izlaiduma akts kļuva par pēdējo brīvās Latvijas laikā. Noskaņojums bija
nospiests, jo bija pienākusi ziņa, ka Lietuvā, nesastopot nekādu pretestību, iegājis Padomju Krievijas
karaspēks.
16. un 17.jūnijā Rīgas radio ziņa izdzēsa pēdējās cerības, ka likteņa trieciens paies secen, tiek
pieprasīts ielaist Latvijā neierobežotu daudzumu padomju karaspēka un izveidot jauna valdība, kas būtu
pieņemama padomju režīmam. Skolai garām pa Akadēmijas ielu, nogriežoties uz Rīgas pusi, aizbrauca
tanki.

Padomju varas gadā skolas dzīvē vislielāko vietu ieguva dažādas skolas komitejas un pulciņi,
kuru vadītāju uzdevums, pirmkārt, bija kontrolēt, izspiegot režīmam neuzticīgos skolotājus, otrkārt –
pāraudzināt skolas jaunatni ļeņinisma – staļinisma garā. Liela vērība tika pievērsta partijas vēstures
studēšanai. Katram skolotājam bija jāsagatavo referāts. Studēja Ļeņina biogrāfiju. Kad sāka parādīties
jaunās mācību grāmatas, tad tie bija tulkojumi no krievu valodas, pilni ar komunistu propagandu.
Sevišķi ar aplamībām izcēlās ģeogrāfijas un vēstures grāmatas.
Kādā 1941.gada maija naktī savos dzīvokļos tika apcietināti desmit skolēni, deviņi no tiem
bija pēdējās klases audzēkņi. Viņi kādu laiku tika turēti Jelgavas cietumā, bet vēlāk deportēti uz Sibīriju.
Iemesls apcietināšanai – skolēnu zobgalība par padomju iekārtu politmācības stundās un
antikomunistiskais noskaņojums klasē. Viņu atcerei mūsu skolas priekšā tika novietots piemiņas akmens
un kuplo divi zaļi ozoliņi.
22.jūnijs – radio vēsta – sācies karš ar Vāciju.
1941.g. skola iegūst nosaukumu Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija, un par tās direktoru
kļūst Arturs Veisbergs
Vācu okupācijas laiks ir ļoti smags Jelgavai. Par Zemgales apgabala komisāru iecēla
Mēdemu- īstu muzeja tipa vācu baronu. Vācu civiliestāžu izturēšanās pret latviešiem izvērtās par bargu
okupācijas varu. Latviešu brīvprātīgās armijas nodibināšanu pārtrauca un noraidīja arī jebkādu latviešu
valstisku orgānu radīšanu, noliedza lietot valsts karogu un dziedāt mūsu valsts himnu, neatcēla arī
boļševiku izdotos dekrētus par īpašumu nacionalizāciju. Pēc vācu austrumu ministrijas plāna bija
paredzēts pašus latviešus pārvietot tālāk uz austrumiem.
Arturs Veisbergs cerēja atgūt veco Pētera akadēmijas ēku Akadēmijas ielā, bet tas bija
veltīgi. Sākumā ēku bija pārņēmusi kāda vācu kara iestāde un tur ierīkojusi krievu gūstekņu nometni,
vēlāk par hospitāli. 2. vidusskolas direktors Līkums piedāvāja telpas mācībām savas ģimnāzijas ēkā
Pasta ielā otrajā maiņā.
Vācu kungi, pretēji boļševikiem, nejaucās skolas iekšējā dzīvē. Klasēs mācījās pēc Latvijas
laika programmām, lietojot Latvijas laika skolas grāmatas, neatmetot neko ne no mūsu vēstures, ne
literatūras. Arturs Veisbergs tikai vienu reizi 1942. gadā atceras, ka visiem skolas pagalmā obligāti bija
jādzied vācu himna, bet tas neizdevās, jo skolēni vairums klusēja. Brāzienu no Medema saņēma, bet
tālākas represijas nesekoja.
Skola 1943.gadā kādu laiku atradās vairākstāvu namā Driksas ielā, īsu brīdi Skolotāju
institūta telpās Svētes ielā, nākamās arodskolas telpas Dobeles ielā, vēlāk rajona kultūras namā –
Filozofu ielā, tad Slimnīcas ielā koka namiņā.
1941.- 1943.g. mācību gads ilgst no 1. oktobra līdz 1. aprīlim. Noteikti jāstrādā, skolā
jāuzrāda zīme. Vācu laikā ģimnāzijā mācījās tikai zēni.
1944.gada 28.jūlija vakarā virs Jelgavas pacēlās augsts dūmu stabs, gar malām – liesmu
atspīdums tumši iesarkans, vidū pelnu krāsas dūmu gaišāka svītra – it kā tur sadegtu Latvijas karogs.
Abos pasaules karos tā ir dedzināta un degusi Jelgava, un arī viena no tās senākajām un skaistākajām un
lepnākajām ēkām – Academia Petrina ēka, kas gandrīz tika nopostīta. To atjaunoja 1951.gadā, un kopš
1952. gada bijušajā Academia Petrina atrodas muzejs.
(Tekstu pēc skolas muzeja materiāliem sagatavojusi 9.m klases skolniece Laura Voliņeca)

Skolas smarža jau nemainās!
Šis mācību gads mūsu skolai ir īpašs, jo Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola svinēs savu simto jubileju.
Kā jau varēja manīt, šis pasākums aizsākās jau pagājušajā mācību gadā un mazliet arī aizpagājušajā.
Simtgade ir vārds ar apaļu nozīmi un lielu varu. Salidojums-

atgriešanās un

neaizmirstamas atmiņas. Simtgades salidojums -izcilākais gaidāmais skolas pasākums, tāpēc
iztaujājām skolotāju Aiju Treiju, kas ir viena no galvenajām pasākums organizatorēm, par gatavošanos šim
īpašajam notikumam un uzzinājām daudz interesanta.
Pirms dažiem gadiem skolā notika aktrises Elzas Radziņas simtajai jubilejai veltīts pasākums.
Gatavojoties skolas absolventu salidojumam, mēs parasti iepazīstam mūsu izcilos absolventus. Viņi stāsta
par savu profesiju un dzīvi, par skolu, par skolotājiem viņu laikā un par lielisko piederību šai skolai.Šo
tradīciju mēs arī turpināsim, aicināsim vairākus skolas absolventus. Arī katrs klases audzinātājs ir saņēmis
uzdevumu uzaicināt šī mācību gada laikā vienu absolventu uz klases stundu, lai šis cilvēks varētu pastāstīt,
kā skola izskatījās pirms 30 vai vairāk gadiem, kādi bija noteikumi un atmosfēra mācoties. Otrs uzdevums,
kas visiem skolas skolēniem un skolotājiem ir jāizdara - jāaiziet uz mūsu skolas sākumu”Academia
Petrina” jeb Jelgavas Vēstures muzeju un jāiepazīst, no kurienes tad īsti skola ir cēlusies.Tāpat būtu
interesanti izpētīt, kurās vietās Jelgavā vēl ir atradusies mūsu skola.

Skolēniem vajadzētu iepazīties ar skolas vēsturi. To ir iespējamas apskatīt skolas muzejā. Aija
Treija piebilst, ka ir bijušī gadījumi, kad skolēni nesaprot un nezina, kam ir veidots piemiņas akmens
skolas priekšā. Būtu vērts zināt, ka tā nav kapa vieta, bet gan veltījums desmit drosmīgiem skolēniem,
kuri bija šīs skolas audzēkņi, bet mēģināja pretoties padomju laika režīmam. Par šiem puišiem plašāku
informāciju var pastāstīt skolotāja Zanda Jevsina, kas pēdējos gados ir vākusi un kārtojusi skolas
muzeja materiālus. Interesanti

ir tas, ka mūsu skolas absolvents ir Latvijas

Saeimas pirmais priekšsēdētajs, pretendējis arī kļūt par Latvijas valsts
prezidentu un bijis arī Jelgavas mērs. Notiks arī patriotu nedēļa, kurā pie mums skolā
viesosies arī pirmā Saeimas priekšsēdētāja radinieki. Tas rada lepnumu un cieņu par mūsu skolu.
Salidojumā galvenais ir satikšanās, nav jau tā, ka sapulcējas visa absolventu klase, bet atnāk tie, kam
par skolu ir palikušas labas atmiņas un kuriem gribas atgriezties tajā laikā, gribas pabūt kopā.
Skolas simtgdes jubileja tiks atzīmēta 2019.gada 27.aprīlī. Ja pirms pieciem gadiem bija
ieradušies apmēram 800 absolventu, tad šoreiz gaidāmi pāri tūkstotim. Pasākums sākumā noritēs
Sv.Annas baznīcā, kur būs svinīgs dievkalpojums, bet pēc tam būs svētku koncerts skolā absolventiem
un īpašajiem viesiem, un tas ietvers vairākus pārsteigumus un noslēpumus, un pēc tam jau balle līdz
rīta gaismai.
Vidusskolēniem gan nav atļauts nākt uz pasākumu, bet ar lielāko prieku skola gaida brīvprātīgos
palīgus, kuri palīdzētu noorganizēt skolas simtgades absolventu salidojumu. Maijā pašreizējiem skolas
audzēkņiem tiks sarīkota simtgades zaļumballe ar dzimšanas dienas svecīšu nopūšanu, jo skola jau nav
tikai absolventi, skola ir arī tie, kas te šobrīd mācās un strādā. Kaut arī skolotāja Aija Treija šo skolu nav
absolvējusi, tomēr jūtas piederīga un lepna būt šeit un tagad šajā vietā, jo “skolas

nemainās”.
(Ar skolotāju A.Treiju sarunājās 11.i klases skolniece J.Jureviča)

smarža jau

Lasīt ir stilīgi!
Nav vairs vērts spriest par to, vai lasīt ir vai nav stilīgi, jo vienmēr būs cilvēki, kuriem grāmatas
šķitīs kaut kas garlaicīgs un lasīšanas process – kaut kas neaptverami grūts. Taču tikpat stabili būs ļaudis,
kas slikti jūtas, ja kādu laiku nav varējuši iegrimt kādas jaunas grāmatas lappusēs. Arī mūsu skolas
bibliotēkā stabili ir izveidojies savs aktīvo lasītāju pulks, tāpēc nolēmām šogad iesaistīties pasākumā, ko
sauc par Bērnu žūriju.

Visi tās dalībnieki tiek iedalīti 5 vecumā grupās – 5+, 9+, 11+, 15+ un arī bērnu vecāki. Katram
posmam ir jāizlasa 6 grāmatas, kuras ir izvēlējusies īpaša vērtētāju grupa. Visi Latvijas bērni un skolēni
lasa vienus un tos pašus savai grupai atbilstošos izdevumus- pavisam 6 grāmatas. Pēc tam tiek piedāvāta
īpaša anketa, kurā jāizvēlas 3 labākās no 6 lasītajām un par tām jānobalso, pamatojot savu izvēli.

Pašlaik projektā ir iesaistījušies apmēram 30 mūsu skolas audzēkņu un lasīšana sokas diezgan raiti.
Dažiem čaklākajiem pat pietrūkst grāmatu, jo katrs taču darbojas citā tempā. Visnaskākie ir sākumskolas
skolēni, jo arī izlasāmie darbi ir apjomā nelieli, un daži nedēļas laikā tiek galā pat ar divām grāmatām.

Atsauksmes ir dažādas – vienam kāds sižets var šķist interesants, bet cits to nemaz neuzskata par
saistošu. Grupā 5+ iemīļotas ir “Mia ir priecīga” un “Pastnieks Pele”, 9+ labprāt lasa “Brūne“ un “Kā
vecmamma vislaik samazinājās”, 11+ interesē “Vaboļpuika” un “Tumšmute”, bet 15+ grupā iecienīta ir
“Tā runāja Zosumāte” un “P.S.Tu man patīc”. Par izlasītajām grāmatām skolēni pastāsta arī
klasesbiedriem un var nopelnīt kādu labu papildu atzīmi. Drīz jau varēsim ķerties pie balsošanas, bet
skaidrs ir viens –

lasīšana joprojām ir stilīga.

(Grāmatu pūcīte)

Radoši
Neziņa (fragments no stāsta)
Kādu dienu, atnākusi mājās no skolas, Anna atrada vēstuli, uz tās bija viņas vārds. Mamma un
tētis bija darbā, savukārt Nikija bērnu dārzā. Anna paņēma vēstuli un apsēdās dīvānā. Meitene lēnām vēstuli
vēra vaļā, bet tā bija kārtīgi aizlīmēta un aizzīmogota. Viņa paņēma šķēres un sāka griezt. Pastmarka bija
visparastākā, kas nopērkama veikalos. Beidzot aploksne atvērās, iekšā bija dzeltens papīrs, kas bija
aprakstīts skaistiem, neparastiem burtiem. Anna lēnām sāka lasīt.
Dārgā Anna!
Esmu tava māsīca Lilija, un man ir dvīņu māsa Laila.
Man ir 12 gadi. Gribēju pavēstīt, ka drīz atbrauksim pie Tevis!
Kad Tev ir dzimšanas diena? Cik Tev gadu? Ja vēlies vēl, ko uzzināt par mani un manu māsu,
uzraksti!
Adrese: Šilu iela 19A ,Latvija, Daugavpils LV-5401
Lilija un Laila - Tavas māsīcas!

08.04.18

Anna apjuka, izlasījusi vēstuli. Viņa neatcerējās, ka būtu pazīstama ar kādu no māsīcām. Viņai
nav māsīcu! Vai šis nav tāds pats notikums kā grāmatā „14-14”? Anna bija apjukusi. Meitene bija lasījusi
stāstu par diviem zēniem - Adrianu un Adriēnu. Grāmatā „14-14” zēni dzīvoja un sazinājās dažādos
gadsimtos. Anna pārlasīja vēstuli vairākas reizes. Pēc dažām minūtēm atbrauc mamma un Nikija. Mamma
pārģērbās un ķērās pie vakariņu gatavošanas. Anna nezināja, ar ko sākt. Kad vakariņas bija gatavas,
atbrauca tētis, visi sēdās pie galda, un Anna pavaicāja: „Vai man ir māsīcas?” Mamma domīgi palūkojās uz
tēti, un tētis paskaidroja : „Tev ir un nav māsīcu.” Anna izbrīnīta paskatījās un jautāja : „Kā tas ir „ir un
nav”?” Mamma un tētis klusēja. Anna nevarēja izturēt šo klusumu un skaļi atkārtoja iepriekšējo jautājumu :
„Kāpēc jūs klusējat, kā tas ir „ir un nav” māsīcas?!” Tētis joprojām neatbildēja, bet mamma atteica :
„Kāpēc tu vispār to gribi zināt? Kāda tev tur daļa! Bāž savu degunu tur, kur nevajag!”
Anna pabeidza vakariņot un skriešus metās uz savu istabu. Viņa dusmās aizcirta durvis un
aizslēdza tās ar īpašu violetu atslēgu. Viņa gandrīz sāka raudāt, bet noturējās un sev uzdeva jautājumus :
„Ko vecāki no manis slēpj? Kāpēc riebīgi atbild un kāpēc dusmojas?” Anna tagad neko nesaprata, bet tā
sākās Annas jaunais piedzīvojums.
Tajā pašā vakarā meitene dzirdēja vecāku sarunu, mamma teica: „Kāpēc Annai tas jāzina?!
Kāda starpība - ir vai nav māsīcu!?” Tētis teica : „Nu, Evita, neesi tik skarba pret Annu, viņai tas beidzot ir
jāpasaka!” Bet mamma neatkāpās no sava viedokļa : „Es netaisos viņai tagad to stāstīt! Viņai ir tikai 11
gadu, viņa nesapratīs!” Tētis, mazliet paklusējis, atbildēja : „Varbūt skolā kāds jautāja, vai viņai ir māsīcas!?
Bet to, ka viņas māsīcas ir „dīvainas” mēs nevaram teikt!?” Mamma skaļi iesaucās : „Klusāk, ja nu Anna
noklausās, un „dīvainas” ir maigi teikts...” (A.Kozlova 6..m2)

Šī gada Dzejas dienu tēma sasaistījās ar putniem, jo dzeja ir valodas putni. Tādēļ
publicējam skolēnu radošos veikumus par dzeju, putniem, brīvību un valodu.
Putni ir brīvi,
Un dvēsele tiem tīra,
Ar spārniem tie veltīti,
Ar domām tie pilni,
Tie lido kā spalviņa debesīs maza,
Pat stiprākā vētra neapturēs tos,
Debesīs tie lieli, un sapņos tie stipri.
Mākoņu segā tiem ļoti silti.
Spārni tiem spalvām pilni,
Katra spalva kā dzīves mērķis,
Mērķis, kurš tiks realizēts,
Mērķis, kurš tiks pieveikts,
Un viss šis katra putna dzīve,
Tik atliek ticēt, ka tu vari būt kā putns.
(Ēriks)
Kā putni zilajās debesīs mēs dodamies pasaulē, lai atrastu savu laimi un vietu savai dvēselei. Kā
izklīdis putnu kāsis mēs esam izkaisīti pa visu pasauli, un mums tāpat kā putniem ir jāprot atgriezties.
Atgriezties savu sakņu dziļumos, atrast tur savas valodas pirmsākumus, izjust, cik neatlaidīgi mūsu
senči cīnījušies par tās brīvību un pastāvēšanu, saskatīt tajā lielāko vērtību, vienotību. Ieklausīties,
saprast. Kas var būt bagātāks par cilvēku, kas nemaldās savā valodā un jūtas tajā brīvs kā putns, kas
laižas pāri koku galotnēm? Mums ir dots, lai novērtētu, izkoptu un saglabātu. Lai uzturētu valodas
dzīvību cauri visiem dzīves ceļiem. Valoda ir dzīva. To ietekmē laiks, vide un galvenais – mēs, cilvēki.
Mēs veidojam valodu, un valoda veido mūs. Valodā jāieliek dvēsele, tā jāsaprot un jāiemīl. Tad arī vārdi
nāks paši. Izkopta valoda – putna brīvība.
(Renāte)

Putni ir kā mazas dvēseles,
Dvēseles, kas spēj sasildīt jebko.
Šīs dvēseles dzied – rītu, dienu, vakaru,
Kas liek mums neaizmirst par tām.
Rīta dziesmu dziedot, mēs smeļam iedvesmu,
Iedvesmu, lai iepriecinātu citus, lai ik rītu mācītos no kļūdām, lai pateiktu tuvākajiem, cik
nozīmīgi viņi ir mūsu dzīvē.
Dzīve ir kā viens milzīgs aplis,
Kas liek domāt, ka katru dienu notiek viens un tas pats.
Bet tā nav
Mēs satiekam jaunus draugus,
Aizmirstam par vecajiem
Un augam līdzi laikam, jo vien mazas dvēseles mēs esam.
(Kristers)

Kā putns tu aizlido debesīs
Un domā, cik svarīgs tu esi.
Putni lidinās pa debesīm,
Bet tu vēro, kā tie aizlido
Meklēt savu dzīves ceļu,
Bet tu sēdi un skaties debesīs,
Tad palido kāds garām,
Kuru nemaz neatpazini,
Un tas aizlaižas mākoņos,
Bet tu tik turpini sēdēt,
Kad kāds lido garām
Tu pacel galvu
Un vēro, kā tas lido,
Tad sadzirdi skaņu
Tie ir čivinoši putni,
Kas skatās uz tevi no augšas,
Kuri vēlāk pazūd
Kā mākoņi debesīs,
Bet viens tomēr palika
Un turpina skatīties,
Kā tu sēdi zālē
Pie tīras, baltas lapa
(Daniela)

Kas tad ir dzeja? Mūsu sirdspukstu mūzika? Mūsu saprāta slepenā dziedāšana? Prāta un
fantāzijas deja? Tā ir iedvesma. Tā ir atklāsme. Tā ir noslēpumainība. Šodien dzeja ir ceļvedis visā
cilvēka dzīvē.
Pavasaris un rudens, saulrieti un saullēkti, romantika un mīlestība, putnu dziedāšana un jūras
šalkoņa – tā ir dzeja, ko mēs bieži neredzam parastajā un mums ierastajā ikdienā Kad cilvēkam rodas
iedvesma, to nav tik vienkārši apturēt – enerģija un dzejas rindas plūst caur dvēseli. Ne tikai dzejā ir
atskaņas, bet arī cilvēka dzīvē, kura ir mums apkārt vai kuru mēs vēlamies izveidot. Cik nabadzīga un
tukša būtu pasaule bez dzejas, glezniecības un citiem mākslas veidiem! Tiem ir svarīga loma mūsu
attīstībā, pilnveidojot mūs un parādot pareizo ceļu.
(Viktorija)

Kas ir brīvība?
Kad cilvēks ir brīvs kā putns,
Putns, kas lido plašās debesīs,
Debesīs, zilās kā dimants,
Un izbauda to.
Tiem nav jādomā,
Par ko cilvēki domā katru brīdi,
Nav jāsatraucas par niekiem,
Tie ceļo pa pasauli,
Redzot skaistākās vietas,
Nedomājot, kas būs rīt,
Nedzīvojot pagātnē,
Tie izbauda mirkli
Tagadnē.
(Jana)

Vasara aiziet lēni un mierīgi,
Šis brīdis, kurš bijis piedzīvojumu pilns.
Es pametu skatienu uz pagātni,
Liekas – tas bija tik nesen.
Daži cilvēki ir kā putni – tie lido,
Reizēm vajadzētu apstāties un padomāt.
Tas ceļš, kurp ej, vai tas ir īstais?
Sagaidi atbildi un tikai tad dodies tālāk!
Neizpaud savu laimi citiem,
Jo mazāk par to zinās, jo spēcīgāka tā būs.
Labāk palaid mani brīvībā,
Esi tu pats un izbaudi mirkļus!
(Eva)

Daži cilvēki ir kā putni – tikai reizēm vēl lido, reizēm vien pieklibo, aizlauzto spārnu slēpjot zem
vakardienas nastas un rītdienas trauksmes. Daži cilvēki ir kā putni – sabužina spalvas, izstaipa knābjus,
izgriež krūtis lepni, kādreiz ķērcoši skaļi… Bet nelido, jo augstāk par sētas stabu celties spārnos par
grūtu. Ir gudrība, bet nav lidojuma dzidruma jūtu – un vieglums par grūtu. Daži cilvēki ir kā putni – tie
lido vienmēr, sapņos vai nomodā. Un izvelk slīkstošos, izvelk no ikdienas rūgtajām domām, iedvesmo
spārnus pielaikot atkal.
(Valērija)

Dzīve ir kā putns. Izšķiļas no čaumalas un krīt no ligzdas, mācoties no savām kļūdām, tad
mācoties palēnām vēzēt spārnus, tiklīdz var jau uzlidot pirmos metrus augšup. Kad daudz kam cauri
iziets, tad var jau stabili lidot: augšup, lejup, uz sāniem vieniem un otriem. Gadās sasisties, bet tas dod
drosmi lidot vēl augstāk un tālāk, līdz atgriežas vienā un tajā pašā vietā, tāpat kā gājputni saprotot, ka
nekur nav tik labi kā mājās.
(Nauris)

Cilvēkiem būtu jāmācās no putniem, būt brīviem un neatkarīgiem. Spēt lidot pa savu ceļu ne pa
citu. Putni ir apbrīnojamas būtnes, kas laikus spēj atstāt varu, kas vēlas tos sasaistīt. Mums jāspēj būt kā
putniem.
Dzeja, tas ir kas tāds,
kas nekad nemirs. Tā ir kā
vilks, kas ir vientuļš un klejo
pa pasauli, taču mēdz
uzsmaidīt un ļauties liktenim.
Vajag tikai drosmi, un tad
dzeja pati atklīdīs.
Valoda katrai tēvzemei
sava, kas īpašs, kas tēlains.
Vajag tikai ieklausīties! Katra
valoda ir simtreiz bagātāka par bronzu, sudrabu, zeltu un dārgakmeni. Valoda ir visvērtīgākais
mantojums.
(Agate)

Gulbis ir cerības simbols, kas atnes laimi. Par to bija pārliecināts ikviens, kas dzīvoja Gulbja
salā. Ikviens vīrietis, ikviena sieviete zināja stāstu par nolādēto princesi, kas gulbja veidolā pavadīja
visu savu dzīvi, lai viņas tautai būtu svētība un laime. Princesi nolādēja burvis, kas apskauda princeses
cilvēcību un labsirdību. Princese darīja visu iespējamo, lai tauta būtu laimīga, bet kādu dienu pār salu
nāca bads un nabadzība. Viņa bija izmisumā, tāpēc vērsās pēc palīdzības pie ļaunā burvja. Burvis
palīdzēja princesei, bet apmaiņā, aiz savas skaudības, princesi pārvērta par gulbi, lai viņa vairs nekad
nevarētu palīdzēt. Kopš tās dienas ikvienam salas iedzīvotājam gulbis ir cerības un laimes simbols, jo
princese arī nesa cerību un laimi savai tautai.
(Ieva)
Palaid savu putnu,
Lai tas stāsta savu stāstu,
Dzied un kliedz tas stipri,
Bet nakti tas vēl gaida.
Palaid mani tumsā
Tā kā laternu zvaigžņotās debesīs,
Izvēdini galvu bez manis tajā.
Palaid mani vējā,
Ļauj man sajust to ar prieku,
Laiks ir tagad kluss šonakt,
Tagad varu doties.
Palaid mani projām
Ar mieru, saprātu un sirdi
Kad spārni nosedz nakti,
Un acu skatiens – sāpes.
Palaid mani šonakt
Debesīs vienu pašu,
Lai turp es varu lidot
Un būt tavs cerības putns.
(Alise K.)

Re, rudens ir jau te,
Cilvēki un putni gatavojas ziemas baltumam.
Tikmēr drīkst baudīt pēdējos siltos rudens mēnešus,
Toties ziemas saltums tik tuvojas un tuvojas.
Pēdējais rudens mēnesis!
Cilvēki kā putni žigli dodas uz pilsētu,
Bet putni lido uz siltajām zemēm,
Taču rakstnieks tik sēž pie loga,
Turot pildspalvu rokās, gaidot ziemas brīnumu.
(Gabriels)

Bez valodas mēs nebūtu mēs,
Mēs nebūtu tauta,
Kas sauc sevi par latviešiem.
Nebūtu šī mazā dzejoļa.
Nebūtu šī putniņa.
Šim putnam nebūtu vārdiņa,
Mēs nesauktu to par vārniņu,
Tam varbūt pat nebūtu spārniņu.
Bet valoda ir,
Un latvieši mēs esam,
no jauna.

Bet šo putnu par vārnu mēs nesaucam,
Jo tā ir zaļā vārniņa.
To nemaz nepamanām,
Kad tai garām traucam.
Tā maza, reta, tāpat kā mūsu valoda.
Kad valoda būs tīra,
Gluži kā no debesīm nākusi,
Bet ne tik trausla
Kā stikla lauska,
Tad mūsu tauta būs stipra
Kā gaismas pils,
Gaiša un spēcīga,
Tīra un laimīga.
Tad putni lidos
(Linards)
“Tagad mēs esam brīvi!” teica tauta, dzīvojot zemē, kuru pārņēmusi naudas un varas kāre.
Cilvēki, kas netic nevienam paša vārdam. Likumi, kas aizliedz katram iepazīt dzīves patiesību.
Sabiedrība, kurā citus vērtē pēc spējām, kas nav piešķirtas visiem līdzvērtīgi. Nepatiesa mīlestība pret
savdabīgo un neizpratne pret vienlīdzīgo. Cilvēks ir kā būrī turēts putns, kas tic, ka restes, kas ieskauj
viņu no visām pusēm, ir pasaules mala. Un tomēr ne putns, ne cilvēks nav laimīgs. Neapzinoties, ka aiz
ikdienas sienām atrodas kas daudz lielāks un aizraujošāks, tas neiemācās lidot. Tas uzskata sevi par
pāvu baložu barā, jo viss, ko viņš ir iepazinis, ir tikai druska no pasaules.
(Karīna)
“Brīvs kā putns” ir teiciens, kura nozīme ir būt brīvam un par neko neuztraukties. Var šķist, ka
putnu nekas neierobežo. Tas lido, kur grib, dara, ko grib, un nav nekādas robežas vai šķēršļu, kas putnu
spētu apturēt. Jebkurš gribētu justies “brīvs kā putns”. Jebkurš gribētu sarīkot, ko grib, un iet, kur grib.
Ērglis ir plaši atzīts par brīvības simbolu. Precīzāk, viena ērgļa suga tiek atzīta – baltgalvas
ērglis. Lielākoties pateicoties tam, ka ASV, valsts, kas asociējas ar brīvību, nacionālais simbols ir
baltgalvas ērglis.
(Kristiāns)

Putns no olas izšķiļas,
Ligzdā samulsis sēž.
Atver savas actiņas,
Pret visiem prieku vērš.
Putnēns visur lidoja,
Apskatīdams pasauli,
Rītos agri čivināja,
Modināja līdz ar sauli.
Tēvs viņu uzmanīja,
Māte gādāja barību.
Katrs kukaiņus knābāja,
Rūpējās cits par citu.
Apkārtne kļuva krāsaina,
Visur tapa auksts.
Visi pacēlās gaisā,
Lai nebūtu jādzīvo, kur sals.
(Markuss)

Putna lidojums – tas, ko neviena cita dzīva būtne nevar piedzīvot. Tas ir kas vairāk par
planēšanu. Redzēt pasauli no debesīm, jūru, pilsētu, cilvēkus. Debesīs nav ierobežojumu, tur tu vari
izpausties, būt pats. Zilas debesis, zaļa zeme, neviens, kas varētu apturēt. Tas ir tik skaisti. Kaut varētu
pacelties spārnos un aizlaisties projām no visa tā, kas traucē dzīvot. Un varbūt tad daudziem dzīve liktos
īpaši skaista. Bet nevar tik vienkārši pacelties un pazust, katram ir jānopelna savi spārni, kas aizvedīs uz
laimīgo zemi, kur rūpju un problēmu nav.
(Laura K.)

Putns kā doma lido. Tā atlido un aizlido. Dažreiz tālu, dažreiz tuvu. Brīžiem pat aizmirstas, ka
tāds putns ir, bet tad tas atlido ļoti ātri ar ko jaunu. Domām arī ir spārni, tie pilni ar idejām un atmiņām.
Tās pazūd uz savu ligzdu un brīžiem pat neatgriežas.
Ne viss ir labs. Ir arī ļauni putni. Tie zog idejas un saplosa mazākos. Paši vēlas kļūt gudrāki un
stiprāki. Nevajadzīgo un negaršīgo tie atstāj, lai pazustu. Sadalītos un pazustu. Kad tie ir paēduši, tie
dodas tālāk un vēlāk atgriežas. Jaunas domas tiek saplosītas, vecās – apēstas, taču svarīgākās ir
stiprākas, uzvarot ļaunās. Dažas labās domas tiek atgūtas.
(Elvīra)
Putnu brīvība.
Cik jauki ir būt putnam.
Lido, kur gribi, dari, ko gribi.
Brīvība šajā pasaulē ir vērtīga lieta.
To nevar nopirkt un dabūt jebkurš.
Tas ir tā, ka neviens tev neko neliedz,
Visa šī pasaule ir tavā rīcībā.
Nekas nekur nav aizliegts,
Vienmēr visu vari iegūt.
Dzīvē tev viss veiksies,
Ja būsi brīvībā, kur neviens netraucē,
Taču brīvības nedrīkst būt par daudz.
Katram ir sava dzīve,
Katram dzīvē ir sava izvēle.
Un tāpēc katram ir vajadzīga brīvība.
(Elizabete)

Putns – brīvības vai ieslodzījuma simbols?
Kamēr daudzi putni bauda brīvību pilsētā, laukos vai kādā citā vietā, tikpat daudzi garlaikojas
ieslodzījumā – zoo veikala skatlogā vai kāda mājās, metāla būrī. Kā būtu, ja cilvēki, brīvības un
anarhijas alkstošas būtnes, tiktu ieslodzīti bez iespējas izbēgt un satikt draugus, paziņas, ģimeni? Varbūt
jūs teiksiet: “Bet cietumā tā ir.” Šo gan es apstrīdēšu. Mūs neizolē pilnībā, neizmanto kā dekorāciju un
neatņem visu, ko pazīstam. Pie tam, cietumā iesloga personu, kas ir pārkāpis likumu, taču putnus
vienkārši – skaistumam.
(Līga)
Es domāju, ka katram cilvēkam viņa dzimtā valoda ir visskaistākā un visīpašākā. Nav svarīgi,
kur pašlaik atrastos tas cilvēks un kāda būtu viņa nodarbošanās, pats svarīgākais, lai šis cilvēks mīlētu
un vienmēr atcerētos savu valodu.
Man mana dzimtā valoda vienmēr būs un paliks tikai latviešu valoda, lai arī man tā īsti
nepadotos, es tik un tā apzinos un novērtēju, cik skaista tā ir.
(Kārlis)
Izauga spārni.
Ir pienākušas darbadienas beigas,
Bijusi traka šī diena.
Aizver nu acis un padomā –
Redzi, domas kā putni vien
Lido pa gaisu!
Dzejniekam izauga spārni
Kā tikko izplaucis saulespuķes zieds.
Uzrodas kraukļa aste – melna kā vasaras nakts –
Pusmetru, pagaidiet, četras jūdzes gara!
Rokā kreisā pildspalva – gatava darbam,
Labā – bloknots, kas pretim smaida.
“Bet kāpēc man izauga spārni?”
Domāja viņš,
Jo domas kā putni vien lido pa gaisu!

Svarīga ir valoda Tava kā viens liels putns no vairākiem. Katrs vārds tad ir savādāks, košāks un
gaišāks. Citi lido ātrāk, bet daži – lēnāk. Putni uzturas visur. Mežos, upēs, jūrā, purvā vai pļavās. Valoda
ir jebkur.
Kas notiktu, ja putni pēkšņi vairs nelidinātos, neplanētu, tad kā mēs, cilvēki, varētu sazināties?
Svarīga ir komunikācija. Tā mūs satuvina ar apkārtējiem.
Ko mēs darītu, ja izjuktu putnu ligzda? Ģimene ir jālolo un jāsargā, to nevar pazaudēt, jo tā ir
vissvarīgākā.
(Laura V.)

***
Par ko gan domā putniņš,
kas koka zarā sēž?
Domā viņš par sauli,
kas augstu debesīs.
Par ko gan sapņo saule,
kas augstu debesīs?
Sapņo tā par brīvību,
kas dota putniņam.
Renāte Ansberga (8.a)
Lai gan nemāku lidot,
Esmu līdzīgs putnam,
Jo esmu brīvs.
Lai gan nemāku lidot,
Mēs abi esam ziņkārīgi.
Lai gan nemāku lidot.
Audris Zērvens (8.b)
Putni
Man ir gan brīvība,
gan ierobežojumi.
Es varu spert
bumbu pa vārtiem.
Es nedrīkstu mest
ar dubļiem pa māju.
Es varu mācīties.
Man ir sliktas atzīmes.
Putni ir interesanti.

putni ir
BRĪVI
viņi lido
tik
viegli
visu dzīvi
pavada
LIDOJOT
Andris Āboliņš (8.b)

dari
ko gribi
bet
atceries
ļaunu citiem
nedari

ļauj
būt tam
kas
tu esi

esi!
Megija Dresmane (8.a)

Vai ir lemts saprast?
Vēla nakts, lietus lāses tikšķ uz palodzes,
Domas skraida pa prāta malu,
Es dzirdu, jūtu, zinu,
Taču, kad iedomājos, es to pazaudēju.
Man vajag tikai domu, man vajag tikai klikšķi,
Atcerēties un piedot visu, kas ir bijis.
Saprast, vai lemts man doties tālāk
Vai nomirt un nekad nepamosties.
Vai esmu pelnījusi redzēt to, ko redz citi?
Vai varbūt esmu kas vairāk?
Bet, kad šis klikšķis atnāks
Vai doma nokritīs no prāta malas,
Vai dzirdēs manus čukstus, šeit sēžot?
Es noslīdu no palodzes,
Svece izlīst uz galda, liesma nodziest.
Doma aizskriem, mirklis pazūd.
Jā, mēs pazaudējam sevi,
Bet visas atbildes ir tepat,
Tikai jāprot ieraudzīt un paspēt satvert.
(A.Sloboda 9.m)

Tilti, tilti

Tilti, tilti, tilti
Starp tiltiem dzīve.
Gājēju pēdas kā līniju tīmeklis līkločus met.
Auto riepu švīkas kā rievas asfalta sejā.
Tilti, tilti, tilti
Starp tiltiem dzīve.
Viena vārna, viens suns,
Viena bižaina meitene,
Viens brašulis zēns.
Tilti, tilti, tilti,
Droši pamati starp šeit un tur,
Starp vakar un rīt,
Starp ēnu un gaismu.
Tu ej tiltam pāri
Kā bižaina meitene,
Kā brašulis zēns.
No vakara uz rītu.
Samanta Gindra (8.m)

Pārdomu putns

Vai varu teikt, ka esmu brīva?
Brīva kā putns debesīs?
Es tomēr paceļos augstu gaisā, tālu prom,
Prom no visa- problēmām , šķēršļiem,
Iespējams, pat no realitātes.

Ja es būtu putns, es izplestu spārnus
Un lidotu pretī skaistajam,
Lidotu pretim nezināmajam.
Es pazūdu domās uz mirkli...

Vai brīvība ir izpaust savas domas?
Vai arī brīvība ir darīt, ko vēlies?
Vai putns ir brīvs?
Apmaldijos trijās priedēs.
Tik daudz jautājumu, bet maz atbilžu.

Bet es zinu vienu...
Esmu brīva domās, izvēlē, darbībā,
Esmu kā mazs putniņš debesīs.
Evelīna Kaķīte 11.i
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