
 

 

 

 

 

 

 „Kas var zvaigznes saskaitīt?” 
Amēlija Kristiāna Smikarste 

Konkursa „Latvijai 100” laureāte 2016./2017.m.g. 
 
 

  

Radošo darbu 

vācelīte 

2015 - 2017 
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Saturs 
Dzeja 

 Dzeja - 2015 

 Dzeja – 2016 
 

Proza  
Tēlojumi 

 Gadskārtu ieražu svētki manā 
ģimenē 

 Mana bērnība 
 

Esejas/pārspriedumi 

 Prieks 

 „Nauda - civilizācijas lāsts”( A. 
Eglītis) 

 Laika zagļi manā ikdienā (no 
eksāmena rakstu daļas latviešu 
valodā 2017 
 

Vēstules 

 Pateicības vēstule vecākiem 2015 
 

Miniatūras (veltījums skolai) 
 
 

Publicistika  
 Dzejas diena un dzejas lasījumi 

 Talka 

 Mārtiņa gailīši dancīti veda 

 Veselības nedēļa 

 Valodu nedēļa 
 Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Latvijas toņi 
un pustoņi”  

 Starptautiskais vizuālās mākslas 
konkurss „Es dzīvoju pie jūras” 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Bezdelīgas 

Aleksandrs Širokovs, Armands Jonāns, Sergejs 
Emīls Vasiļjevs 2015./2016.m.g. 

 
 

 
Zivju dzenītis 

Kristaps Štrauss 2016./2017.m.g. 
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Redaktora sleja 

Katrs no mums jubilejas reizē atskatās uz paveiktajiem darbiem. Cilvēkam 55 

gadi ir vairāk nekā puse mūža, bet skolai - pats uzplaukuma laiks.  

Skolas tēlu veido skolēni, kas tajā mācās, tādēļ, manuprāt, ir svarīgi mācīties 

domāt, sajust un izpaust gan domas, gan jūtas vārdos un vizuālos tēlos, jo tā 

mēs augam un bagātinām cits citu, gūstam pozitīvas emocijas un prieku par 

paveikto, kā arī kļūstam pašapzinīgāki un vairojam ticību saviem spēkiem. 

Atskatoties uz padarīto, jāsaka, ka daudzi no mums ir ļoti radoši un 

prasmīgi, kā arī čakli, tādēļ krājumā iekļauti dažādu žanru radošie darbi 

laika posmā no 2015. gada septembra līdz 2017. gada maijam, lai saglabātu 

šos darbus kā atmiņu un kā iespēju mācīties nākamām paaudzēm no atstātā 

mantojuma. 

Paldies visiem skolēniem, kuri iesaistījās radošo darbu rakstīšanā un 

nebaidījās izpaust savas patiesās jūtas un domas. 

Natālija Freimane 

( latviešu valodas skolotāja) 

 

Mīlestība. Daniela Elizabete Jankevica 2016./2017.m.g. 
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Dzejas laureāti, kuru darbi iekļuvuši Jelgavas pilsētas izdotajā dzejoļu krājumā 

„Mājas”2016.gadā, ir divi, bet dzejas lasījumos piedalījās kopumā divpadsmit 6.- 8. 

klašu skolēni. Kā aktīvākie jāmin 8. klases zēni. 

Tēvzeme 

Šodien piedzimu, 

Rīt pētīšu mājas, 

Parīt pasauli, 

Aizparīt karā iešu. 

 

Cīnīšos par Tēvzemi savu, 

Kuru es tik ļoti mīlu 

Kā savu māti un tēvu, 

Kurus neaizmirstu nekad. 

 

Mirt var šodien, 

Mirt var rīt, 

Bet dvēsele nekad nemirst, 

Tā iemiesojas nākamajā 

Un dzīvo tālāk. 

 

Šodien piedzimu, 

Rīt pētīšu mājas, 

Parīt pasauli, 

Aizparīt karā iešu 

Aizstāvēt Tēvzemi savu. 
    „Latviskais zvaigznājs”. Paula Luīze Liepa 

8. klases skolnieks Verners Muižzemnieks                           Konkursa „Latvijai 100” dalībniece,  
2016./2017.m.g. 

Māja, kurā tevi gaida 

Ja tev dzīvē grūti klājas, 

Nebēdā, bet dodies mājās! 

Mājās tevi samīļos,  

Iedvesmos un uzklausīs. 

Iedvesmos uz jauniem darbiem, 

Nevis domām, vārdiem – 
skarbiem. 

Mājās katrs drīksmains rīts 

Šķitīs tev kā saulē tīts. 

Mammas mīļās, maigās rokas 

Būs kā dārgas, dārgas rotas. 

Tāds kā tēva apskāviens 

Pasaulē ir tikai viens! 

6. klases skolniece Rita Aveniņa 
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 „Tev mūžam ziedēt, Latvija!” 

Elizabete Apse 
Konkursa „Latvijai 100” dalībniece 2016./2017.m.g. 

 
 

      Šogad dzejas lasījumos 
piedalījās 10 skolēni, arī 
sākumskolas skolēni. Kā 
aktīvākie jāmin 5. klases 
skolēni, bet 3. klases skolēnu 
darbi bija ļoti patriotiski. Šī 
gada tēma bija „Brīnumains 
gabaliņš Latvijas dabas”.     
Dzejas laureāti, kuru darbi 
izvēlēti publicēšanai Jelgavas 
pilsētas dzejoļu krājumā 
„Daba”2017. gadā, ir četri: 
Paula Birģele, Rūdolfs 
Mežotnis(5.kl.); Renāte 
Vaičule, Druvis Strods (7.kl.) 
 

 
Labrīt, Latvija! 

Labrīt, Latvija! 

Tu dzimtas klēpis tiem, 

Kas rīta agrumā ar  

Tavu himnu ceļas. 

Mūsu daba ļoti laba, 

Mūsu meži ir kā eži. 

Daniela Jankevica 3. klase 

 

 
 
 
 
Rūdolfs Mežotnis 5. klase 
 
„Dzērves Latvijas purvā”  
Kristīne Kokorēviča 
Konkursa „Latvijai 100” laureāte 
2016./2017.m.g. 
 

 

Rudens  

Pīlādžoga sarkanā 

Saka man: ”Labrīt!”” 

Kļavas lapas rūsganās 

Nevar saskaitīt. 

Migla čakli vālus veļ, 

Dzērves purvā spārnus ceļ. 

Rudens, koki drūmi līkst, 

Daba dziļāk miegā slīkst. 

 

 

 

Rūdolfs Mežotnis 5. klase 
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Brīnumainais mežs 
 

Eju mežā lūkoties,  
Kādi zvēri tai dzīvo. 
Šeit pa kreisi zaķu ala, 
Bet pa labi vārna skaļa. 
Tepat blakus lūsīt’s skaists, 
Diezgan mīlīgs, tomēr baiss. 
Pēkšņi izlec lācis liels, 
Jāskrien prom, ka neapēd. 
 
Arnolds Kalinks 3. klase. 
 

 
 „Lielākais Latvijas dzīvnieks – alnis” 

Dagnija RaminaZorge 
Konkursa „Latvijai 100” dalībniece 2016./2017.m.g. 

 

 

Dzeņi.Arnolds Kalinks,Inese Tīse, Artūrs Putniņš 2015./2016.m.g. 

 

Bezdelīgas Laura Koluža, Ralfs Andersons.2015./2016.m.g.  



Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā komisija 05.2017. 

7 

 

 

 

 

„Zirgi Latvijas pļavās” 
Daniela Elizabete Jankevica 

Konkursa „Latvijai 100” laureāte 
2016./2017.m.g. 

 

„Dzied, māsiņa, tu ar mani!” 
Madara Karpa 

Konkursa „Latvijai 100” dalībniece 
2016./2017.m.g. 

 

 
 
 
 
 

 
„Latvijai - 100”  
Madara Patrīcija Eigita 
Konkursa „Latvijai 100” dalībniece 
2016./2017.m.g. 

 
 

 

 „Daļiņa Latvijas” 
Armands Jonāns 

Konkursa „Latvijai 100” dalībnieks 
2016./2017.m.g. 

 
 

 „Daļiņa Latvijas” 
Markuss Česnausks 

Konkursa „Latvijai 100” laureāts 
2016./2017.m.g. 
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Uzpūtīgais mākonis 

 

Mākonis pār kalnu slīd, 

Saulīte tam pretim spīd. 

Pelēks, pūkains, sabozies 

Saulīti tas aizsedz drīz. 

 

Saulīte tam mēli rāda, 

Grib tā spīdēt šāda tāda. 

Mākonis aiz dusmām rūc: 

 “Tu man, saulīt, neuzbrūc!” 

 

Nu jau piepūties tik resns,  

Ka jau lietus piles tek. 

Apskalo tas jumtus, zemi, 

Lielus, mazus un vēl mani. 

Paula Birģele 5. klase 

 

 

 

 

 

 

 
Mākoņi. Nora Vītola 2016./2017.m.g. 

Sarkanītis! 

Kādā lietainā dienā, 

Kad lietus kā cālēni krita, 

No kāda mākoņa pūkaina ola nokrita. 

Tai sarkans lietussargs, 

Tai sarkans lietusmētelis. 

Diez vai cālēns arī ir sarkans? 

Tad tai rītdienā nācu sarkano cālēnu 

apraudzīt, 

Bet ieraudzīju tikai pūkainu čaulu. 

Tā sadragāta kā stikls, kas nomests. 

Ar čaulām rokā devos zem jumta skumt. 

Kā sarkanītis aizmukt varēja? 

Tad lūkojos taisni.Ak vai! 

Mazas pēdas! 

Tur netālu pa pēdām maza čiepa! 

Tā sauc: ”Čiv – čiv! Čiv – čiv! Gribu mājā! 

 Ņemu čiepu rokā un eju mājā. 

Betija Liepiņa 5. klase  
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Dāvis Ezeriņš 2016./2017.m.g. 

 

 
 
 

 
Amanda Plavkova2016./2017.m.g. 

 

 
Kristaps Adrians Feldmanis 2016./2017.m.g. 

 
 

 
Anna Evelīna Beloborodova2016./2017.m.g. 

Jasmīnu laiks 
 

Tāds vakars, kad jasmīni reibinot 
smaržo, 
Tāds vakars, kad apstājas laiks. 
Es kā puķu zirnītis pasaulē plašā 
Sauli dzeru, un manī ielīst vasaras 
laiks. 
 
Un nevar nekas vairs būt palicis ciet –  
Ne smiekli, ne asaras, ne klusums, ne 
mulsums, 
Jo sajaucis galvu man jasmīna zieds. 
Tas guļ manā plaukstā kā vasaras 
devums. 
 
Domu šaubas un prāta mulsumu manī 
Atkausē vienkāršs balts ziediņš 
plaukstā. 
Te, kur dzirdēt var zemes balsis, kas 
uzrunā, 
Sirds kļūst laimīga, klusa un mierīga. 
 

Druvis Strods 7. klase 
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Brīnumainie gadalaiki 

Kas tad tas? 

Spožs un balts. 

Krīt no debesīm mazs,  

Viegls un rūpīgi kalts. 

 

Tā mazā pārsliņa, 

Vieglā pūciņa, 

Tikai viena krāsiņa, 

Bet skaista kā kūciņa 

 

Kas tad tas? 

Spilgts un zaļš 

Lien no zemes 

Ātrs, bet ne skaļš. 

 

Tā krāšņā puķīte 

Skaistiem ziediņiem. 

Mazā mīlīte 

Ar pilnu sirdi prieciņiem. 

 

Kas tad tas? 

Krāšņiem spārniņiem 

Lido virs zemes mazs, 

Radziņiem kārniņiem. 

 

 

Tas skaists taurenītis, 

Spārni tam koši. 

Noslēpumā tīts,  

Lido tas droši. 

 

Kas tad tas? 

Liels un krāsains 

Krīt no koka ātrs,  

Skaists un lāsains. 

 

Tā brīnišķīgā lapa 

Krāsainām malām. 

Māte tai daba, 

Kas silda siltām skavām. 

Renāte Vaičule 7. klase 

 
Pārdzīvojums mākslas tēlā.  

Renāte Vaičule2016./2017.m.g. 
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Renātes Vaičules dzejoļa tulkojums 

angļu valodā 

 

 

Marvellous Seasons. 

What ist hat?  

Shiny and white 

Is falling from the sky small 

Carefully beatenand light? 

 

It's the little snow flake 

The light fluff 

Hasonly one colour 

But is beautiful as food stuff 

 

What ist hat?  

Bright and green 

Coming from the ground 

Fast but not loud? 

 

It's the gorgeous flower 

With beautiful petals 

Little sweety 

With heart full of happiness.  

 

 

 

 

 

What is that?  

With glamorous wings 

Flies above the ground 

With tiles so skinny? 

 

It's the lovely butterfly 

With gorish wings 

Shrouded in mystery 

Is flying so bravely.  

 

What ist hat?  

Big and colourful 

Is falling from the sky 

Beautiful and speckled? 

 

It's the wonderful leaf 

With coloured edges 

Mother is nature 

hat hugs you warmly 

 

Renāte Vaičule 7. klase 

(valodu nedēļas uzdevums 24.- 28. aprīlis) 
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Renātes Vaičulesdzejoļa tulkojums 

vācu valodā 

 

Wunderschöne Jahreszeiten 

 

Was ist denn das? 

Hell und grell 

Fällt vom Himmel 

Leicht und weiss. 

  

Kleine sSchneeflöckchen 

Leichtes Fläumchen 

Nur in einer Farbe 

Aber schön wie ein Bällchen. 

  

Was ist denn das? 

Grell und grūn 

Schleicht aus der Erde 

Schnell und leise. 

  

Das herrliche Blümchen 

Mit schönen Knospen 

Die kleine Süße 

Mit viel Vergnügen. 

  

Was ist denn das? 

Mit herrlichen Flügen 

Flattert in der Luft 

Mit schicken Hörnchen. 

  

Ein schöner Schmetterling 

Mit bunten Flügen 

Kreist um Blümchen 

Wie ein Träumchen.. 

  

Groß und bunt 

Fällt vom Baum 

Kreiselnd im Wind. 

Was ist denn das? 

  

Wunderschönes  Blatt 

Bunt gefārbt 

Das schickt uns mit Liebe 

Die Mutter Natur. 

 

Renāte Vaičule 7. klase 

(valodu nedēļas uzdevums 24.- 28. aprīlis) 
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Brīnumainie gadalaiki. R.Vaičules vārdi, I.Leilanda mūzika 
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Amēlija Kristiāna Smikarste 2016./2017.m.g. 

Atskaņas dzejā 
 
 
Dzimšanas diena 
 
Katram ir sava dzimšanas diena, 
Un katram tā gadā ir tikai viena. 
 
 
Pirmdien dzimšanas diena bija Uģim  
Un vecāki tam uzdāvināja pa spēļu 

kuģim. 
 
 
Otrdien dzimšanas diena bija vecaimātei 

Bozei 
Un mazbērni tai uzdāvināja pa kādai 

rozei. 
 
Trešdien dzimšanas diena bija manikīrei 
Zīlei 
Un labākā draudzene tai uzdāvināja pa 

nagu vīlei. 
 
 
Ceturtdien dzimšanas diena bija Ivaram 

no ciematiņa mafijas 
Un viņa kolēģi tam uzdāvināja tasi 

visgardākās kafijas. 
 
 
Piektdien dzimšanas diena bija Kalniņu 

kaķim Asaciņam 
Un tas saņēma dāvanā interesantu 

pasaciņu. 
 
Sestdien dzimšanas diena bija 
patversmes sunim bez vienas kājas  
Un kāds labvēlis tam dāvāja jaunas 

mājas. 
 

 Betija Liepiņa 5. klase 
(valodu nedēļas uzdevums 24.- 28. aprīlis) 
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Eglītes. 3.klases skolēnu darbiņi 2016./2017.m.g. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Skolēnu radošo darbu izstādītes: Ziemassvētki, 
Lieldienas  

2015./2016.m.g. 
 

Pāri jūrai lidoja kaija, 

Kuras vārds bija Maija.  

Viņa ūdenī noķēra buti,  

Kura ar asti sita pa muti.  

Gar kaiju peldēja kuģis,  

Pelēks kā mūsu pagalma bruģis.  

Kaija pazina lielo kuģi 

Un kuģa kapteini Uģi. 

Madars Jumītis 5. klase 
 (valodu nedēļas uzdevums 24.- 28. 

aprīlis) 

 

 

Tie ir ļoti lieli joki, 

Ka man mājā dzīvo spoki. 

Un, kad jāsāk logi pulēt, 

Man atkal ļoti gribas gulēt. 

Un, kad no rīta sāku mosties , 

Tad domāju, kā nu man posties. 

Un tad, kad beigusies ir skola, 

Es esmu laimīga kā ola. 

Gabriela Moroza 5. klase  
(valodu nedēļas uzdevums 24.- 28. 

aprīlis) 
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Tēlojumi 

Gadskārtu ieražu svētki manā ģimenē. 

              Ziemassvētku eglīte 

             Beidzot tētis atnesa mājās eglīti! Es satraucos. Rīt 
gaidāmi Ziemassvētki, bet nekas nav gatavs!  

                Pienāku pie tēta un jautāju, vai drīkstu izgreznot 
eglīti. Priecīga par to, ka dabūju atļauju, dodos uz 

viesistabu. Liela, kupla egle stāv istabas vidū! Paņemu no plaukta rotājumus un 
sāku fantazēt. Vispirms uzkarinu mazu, baltu eņģeli un brīnos... Izskatās kā dzīvs. 
Kad egle izrotāta, ierodas mani draugi. 

        Mēs visi sēžam pie lielā galda un skatāmies uz stalto, kuplo eglīti. Rotājumi, 
kuri iekarināti eglītē, izskatās kā mazi, viegli putniņi, tie smaida un dzied. Kamēr 
tā domāju, sākas mielasts. Skan mūzika, mēs sēžam pie mūsu vecā koka galda un 
ēdam Ziemassvētku cepumus, citus saldumus, un klusi sarunājamies, lai netraucētu 
Ziemassvētku nakts klusumam un mieram. 

Klusā Ziemassvētku nakts, tu esi tik brīnišķīga, tik burvīga! 

                   Ksenija Pēpule 7.klase 

 

 

Ziemassvētku laiks. Elizabete Apse, Betija Liepiņa, Patrīcija Lukašenko, Paula Birģele 

2015./2016.m.g. 
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Ziemassvētki 

         Nepacietība kā uguns katlu dedzina manu dvēseli, gaidot Ziemassvētku 
vakaru. Zaļā eglīte jau iedegta kā mana sirds. Košā eglīte spīd pa visu māju.  

         Visi dejo un dzied kā skaisti putni. Ziemassvētku vakars gaidīts ar prieku, 
spēlēm un jautrību. Ārā, aiz loga, balts sniedziņš, kurš skraida pa gaisu. Drīz jau 
putenītis aiz loga pazūd kā maza sniega pika bērna kailajā plaukstā. Zaļā eglīte 
pamazām nodziest, sārtās dāvanas izpakotas, laiks iet ārā uz piku kauju. Ārā kož 
sals kā dusmīgs suns. Baltais sniegs apklāj visas pļavas.  

        Ziemassvētki – baltākie un mīļākie svētki, tie ir kā jauka pasaka. 

Laura Ragucka 7.klase 

 

Ziemassvētku laiks. Rūdolfs Augusts Mežotnis, Kadrija Svenča2015./2016.m.g. 

 

Ziemassvētki 

Mūsu ģimenē krāšņos un klusos Ziemassvētkus visi ļoti gaida. Tie ir visjaukākie 
latviešu svētki. 

       Mēs, Ziemassvētkus gaidot, pušķojam māju. Ziemassvētku egle ar katru gadu 
top skaistāka. Mēs cepam pīrāgus. Tie sanāk tik spoži dzelteni kā saule. Mēs 
sagatavojam tos daudz svētku mielastam. Svētku mielasts vienmēr ir ļoti garšīgs. 

     Tad mēs rotājam egli. Egle izskatās tik krāšņa kā pašam Santa Klausam. Mājās 
ir ļoti silta un mājīga noskaņa. Māja ir raiba kā Lieldienu ola. 

Aivis Gulbis 7.klase 
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Ziemassvētki. Laura Koluža 2016./2017.m.g. 

 

Ziemassvētku gaidīšana 

           Ziemassvētku gaidīšana ir vienmēr bijusi ilgstoša, bet, kad pienāk tas brīdis, 
tad vienīgā sajūta ir prieks.  

           Es varu mūžīgi gaidīt kā sūna uz veca akmens. Un kā dīgstošs augs es gaidu, 
kad pienāks tas laiks, kad iedegsies svecītes eglītē, kad gaisma ienāks katrā mājā. 
Adventes laikā ir visjūtamākā Ziemassvētku gaisotne. Ir jūtams, ka pat dzīvnieki 
kaut ko gaida. 

          Ziemassvētki nāk ar sniegu un arī ar aukstumu. Kad sāk snigt, mans kaķis 
pat priecājas par sniegu un ar baudu skatās uz to, kā tas skaisti krīt, plīvo lejā. Kad 
sniegs mierīgi krīt, ir ļoti skaisti. Viss kļūst vienādi balts, bet katrs atsevišķi uztver 
šo gaidīšanas mistēriju. 

Ziemassvētki drīz būs klāt! 

Roberts Gagnus 7. Klase 
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Dagnija RaminaZorge2015./2016.m.g. 

 

 
 
 

 
Ziemassvētki 
 
          Mēs savā ģimenē sagaidām 
Ziemassvētkus tā, ka nopērkam eglīti 
kā zaļu trīsstūri.  
           Mēs gaidām svētkus, jo tad 
piedzimst Jēzus Kristus un tad mums 
ir liels prieks iet uz baznīcu klausīties 
Ziemassvētku koncertu.  
           Nopērkam dāvanas kā mazus 
vēlējumus cits citam. Jā, aicinām 
savus draugus un radus ciemos. Mēs 
gaidām nepacietīgi kā uguns spēles. 
Šie svētki ir gaiši, mājīgi, mīļi un 
interesanti. 
           Mana ģimene ir laimīga, ka 
eksistē šie svētki un var pabūt kopā. 
Daudzi domā, ka dāvanas atlido kā 
mazas sniegpārsliņas, kā mazas 
fejiņas. Mēs visi kopā pušķojam eglīti. 
          Es Jums novēlu priecīgus 
Ziemassvētkus! 

Dagnija Zorge 7.klase 

 

 

 

 

 

 

 

Sniegavīri.KristsZambars, Viktorija Čekunova, Megija Erdmane2016./2017.m.g. 
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Latviskās zīmes 2016./2017.m.g. 

Jāņi 

           Drīz jau Jāņi klāt! 

           Es vakarā uzvelku baltus brunčus kā tādus baltus mākoņus, zaļu blūzīti kā 
vasaras zāle, oranžu villainīti. 

           Nu ir Jāņu vakars klāt. Zvaigznes debesīs kā sudraba podziņas, uguns kvēlo 
man acu priekšā. Dziedam dziesmiņas un lecam pāri ugunskuram. Apdeg mani 
bruncīši, bet tas jau piederas pie svētkiem. Guļu pa nakti ārā, lai justu, kā daba 
atmostas no rīta.     

Beāte Bite 7. klase 

 

Beāte Bite 2016./2017.m.g. 
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Gaidam Lieldienas un gatavojam 
„Lieldienu briesmonīšus” 

 (tradīcija 1.-4.klasēs)  
2015./2016.m.g. 
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Lieldienas. Betija Liepiņa, Patrīcija Lukašenko 2016./2017.m.g.  
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Lieldienas. Armands Jonāns, Vladimirs Volkovs, Markuss Česnausks, Māris Buhrots, Laura 

Koluža, Madara Karpa, Ērika Būda, Andris Valentīns Putniņš. 2016./2017.m.g. 
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Karnevāls. Starptautiskā Ledus 
skulptūru festivāla Jelgavā kolāžu 
konkursa dalībnieki. Simpātijas balvas 
ieguvēji 1.kl. 
2016./2017m.g.  
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Pasaules brīnumi.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla Jelgavā kolāžu konkursa dalībnieki 
1.un 2.kl.2015./2016.m.g. 

 

Mana bērnība - saule 

             Spoži spīd saule, bet var arī būt tumšā kā tumšākā nakts. Saule dzīvo uz 

zemes cilvēkos. Dzīve kā saule. Saule lec - tā ir bērnība, saule ir dienvidū - tā ir 

mīlestība un draudzība, un saule ir norietējusi – tās ir bēdas, naids un skumjas. Kad 

ir bēdas, tas ir nieks, kad blakus ir kāds, kurš tevi saprot. Naids ir mazāks nekā 

vismazākais puteklītis. Saule baidās, ka viņa izdzisīs no cilvēku sirdīm ,un iestāsies 

naids. Saulei ir prieks, kad ir daudz mīlestības un draudzīgums. Lai sapņo katrs – 

liels vai mazs! 

Madara Patrīcija Eigita 7. klase 

 

 

 

Jautrās vardītes 3.klase 2016./2017.m.g. 
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Mana bērnība – kaķēns. 

        Mana bērnība ir mīksta un pūkaina. Tā dzīvo gan pilsētā, gan laukos, to 

raksturo neatkarība, zinātkāre, maigums un asi nadziņi. Mana bērnība pazīst laimi, 

to sargā vecāku, omītes, krusttēva un krustmātes mīlestība un rūpes. Tā baidās no 

netaisnības, ļaunuma un suņiem, bet sapņo par tālām zemēm burvjiem un 

interesantām grāmatām. 

Druvis Strods 7. klase 

 

Kaķu ģimene. Sintija Saltā 2016.2017.m.g. 
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Kaķi.Samuels Kohūts2016.2017.m.g. 

Mana māja. 

            Mana māja ir vismīļākā. Tā vienmēr ir skaista un saposusies.Namam ir sīka 

cepure no tumšsarkaniem ķieģeļiem.Šī glītā cepure ir skurstenis. Protams, cepure labi 

izskatās arī tāpēc, ka piestāv matu krāsai, tā ir tumši pelēcīgi melna.Bet kādi mati, 

manai mājai taču ir jumts! 

          Mājai ir balta kleita gandrīz kā līgavai, tās ir mājas sienas.Šī kleita dekorēta 

ar vairākiem logiem, kas ir visapkārt tai. 

          Mājai patīk tās pagalms. Kad mājai gribas atpūsties, tā atpūšas pagalma 

šūpuļtīklā, lasot grāmatas vai skatoties uz mazo puķu dobīti. Bet,kad tai ir 

garlaicīgi, tā dodas pa taciņu pie saviem draugiem - malkas šķūnīša un riteņu 

novietnes,lai rotaļātos netālajā spēļu laukumā vai vasarā izpeldētos dīķītī. 

                                                                                                  Betija Liepiņa 5. klase 
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Elīna Nordmane 2016./2017.m.g.                                                                                   
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Esejas/pārspriedumi 

Prieks 

      Prieks – viena no dzīves svarīgākajām sastāvdaļām. Prieks ir kā elpas vilciens, 

bez kura nevaram dzīvot, jo cilvēkam prieks ir nepieciešams. Prieku mēs 

nevaram aptaustīt vai sasmaržot, bet ir vairāki prieka veidi: patiess prieks, 

vaļasprieks un dzīvesprieks. 

     Patiess prieks ir cilvēka īstās pozitīvās emocijas par kaut kādu notikumu. 

Patiess prieks rodas ne tikai no lieliem panākumiem, bet arī no mazām lietām, 

piemēram, kad uzsnieg pirmais sniegs vai pavasarī uzdīgst zaļā zāle, vai kokiem 

parādās lapas. Patiess prieks ir tad, kad cilvēks priecājas par kādu notikumu, 

piemēram, par labu liecību zāles priekšā vai labu atzīmi. 

     Visiem cilvēkiem ir vaļasprieks, bet katram cilvēkam tas ir savs, oriģināls, 

citādāks. Dažam liekas, ka bez naudas nespēj priecāties par lietām un būt pilnīgi 

laimīgi, citi domā, ka par prieku nav jāmaksā, un vaļasprieks, manuprāt, ir 

viens no lielākajiem prieka ieguves avotiem, jo cilvēkam patīk darīt lietas, 

kuras viņu interesē un aizrauj, kaut gan par to nemaksā naudu. 

      Prieks ir domāts, lai gūtu pozitīvas emocijas, nevis priecātos par cita nelaimi. 

Dažkārt cilvēki neatšķir dzīvesprieku no “dzīves priekiem”. Tās, manuprāt, ir 

pavisam atšķirīgas lietas. Iespējams, ka tās ir pavisam pretējas lietas. Dažam, 

baudot “dzīves priekus”, gadās tā, ka pilnīgi pazaudē dzīvesprieku. Daudzi saka, 

ka dzīvesprieks mūsos ielikts jau no bērnības laikiem, ka Dievs esot to devis. Es tā 

neteiktu. Tā ir nemotivēta līksmība. Tātad dzīvesprieks mūsos ir jau kopš 

dzimšanas. Dažam tas ir izteiktāks un stiprāks, bet citam apspiestāks.  

       Nav definīcijas, kas ir prieks, bet visi zina, ka tās ir jaukas emocijas, kuras 

mūsu dzīvi padara krāsaināku. Sev apkārt mēs varam ieraudzīt kādu lietu, kas 

mūsos izraisa prieku un kuru mēs varētu pārvērst par vaļasprieku, tādējādi 

saņemot vairāk prieka. Katram cilvēkam ir vajadzīgs prieks! 

                                                                         
Adrians Kuzņecovs 7. klase 
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Ta 

Gatavojam rokas lellītes un spēlējam teātri 1.klase 2015./2016.m.g. 

Marm or ē 

Marmorēšanas tehnika Valodu un mākslas nedēļas laikā 2015./2016.m.g. 
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„Nauda - civilizācijas lāsts”(A. Eglītis) 

        Nauda ir līdzeklis, ar kuru var norēķināties ikdienā, lai nodrošinātu savas 

vajadzības, tērējot naudu pārtikai, degvielai, publiskajam transportam, medicīnai, 

bet dažreiz liekas, ka nauda būtu jāpakrāj. Lai tiktu pie naudas, katru dienu jāceļas 

agri, lai ietu uz darbu. Nauda nāk, un nauda aiziet, tā dzīvē notiek, ka nauda nāk 

kā gliemezis, bet pēc tam aizcilpo kā zaķis. Naudas saņēmējs tērē to, kā pats grib, 

bet, manuprāt, gudrais un atbildīgais vispirms domā par rēķiniem, pārtiku un tikai 

tad par izklaidēm, bet muļķis bieži vien rīkojas pretēji. 

         Skaļas dziesmas, zelta ķēdes, daudz naudas, dārgas drēbes un dārgas mašīnas - 

tā daudzi cilvēki vēlas izcelties, cenšoties pievērst sev citu uzmanību. Viņi jautri 

uzdzīvo, klausoties skaļu mūziku, bļaustoties un daudz lietojot alkoholiskos 

dzērienus. Bieži uzdzīvojot, var zaudēt daudz naudas, un tad domāt pozitīvi nav 

iespējams, jo domas ir tikai par streipuļošanu un krišanu. Rodas jautājums, vai viņi 

paši godīgi ir nopelnījuši līdzekļus, kurus tik vieglprātīgi izšķiež. Manuprāt, 

visbiežāk tā parasti nav godīgi nopelnīta nauda, bet iegūta kādu apkrāpjot, 

aizņemoties vai zogot. Kā piemēru var minēt Balvi Anšlava Eglīša lugā „Spēle ar 

brāļiem”, kurš savai sekretārei nebija maksājis algu 6 mēnešus, bet naudu tērēja 

narkotiku iegādei.  

       Mūsdienās, pēc manām domām, daudzi ir atkarīgi ne tikai no narkotikām, bet 

arī no azartspēlēm, medikamentiem, nikotīna, datora, ēšanas. Atkarības mākts, 

cilvēks domā tikai par šo lietu, no kuras ir atkarīgs, kā, piemēram, Brempelis 

Anšlava Eglīša komēdijā “Par purna tiesu”. Viņš ieķīlāja Ildzes krustmātes zelta 

aproci, lai ieguldītu, liekot uz zirgiem zirgu skriešanas sacīkstēs.  

          Daudzi no mums kalpo sabiedrībai, maksājot nodokļus, ziedojot labdarībai, 

tādējādi kļūstot par svētību līdzcilvēkiem, bet citi turpretī izšķiež līdzekļus, kurus 

paši nav nopelnījuši. Šādu bezatbildīgu cilvēku rokās nauda kļūst par civilizācijas 

lāstu, jo sagādā raizes un ciešanas citiem sabiedrības locekļiem. Tērē naudu savām 

vajadzībām, dari jebko noderīgu ar to, ja pats esi to pelnījis, un neviens nevar 

piespiest un komandēt, kur tu to tērēsi.    

 

Ilmārs Dombrovskis 9. klase 

 
 
 
 
Miers pasaulē. Patrīcija Lukašenko 
2015./2016.m.g. 
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„Nauda - civilizācijas lāsts”(A. Eglītis) 

           Nauda ir pastāvējusi līdz ar pirmajām civilizācijām. Pastāv uzskats, ka nauda 

ir veicinājusi cilvēces attīstību. Bet vai tā vienmēr ir? Nauda var būt gan svētība, gan 

lāsts. To es atklāšu domraksta turpinājumā, balstoties uz divām Anšlava Eglīša 

lugām – ‘’Spēle ar brāļiem’’ un ‘’Par purna tiesu’’. 

             Nauda var būt mērķis vai līdzeklis. Pirmajā gadījumā visi spēki tiek ieguldīti 

naudas iegūšanai, bet otrajā – nauda tiek nopelnīta, lai kalpotu nākotnes plāniem, 

kādu labu ideju realizēšanai. Nekad neesmu šķērdējies, tāpēc es īsti nepazīstu tās 

izjūtas, ko jūt vieglprātīgi uzdzīvotāji. 

 Kādēļ vispār cilvēki cenšas sadabūt naudu? Cilvēkus, manuprāt, var iedalīt 

divās kategorijās – tajos, kuri grib kalpot sabiedrībai, un tajos cilvēkos, kuriem ir 

vēlēšanās izcelties un dzīvot uz nebēdu, izšķiežot sabiedrības labumu. Kalpošanu 

sabiedrībai es saprotu kā palīdzību sev un līdzcilvēkiem, piemēram, nopērkot saviem 

bērniem grāmatu. Šajā gadījumā abi ir ieguvēji. Viens otru iepriecina, bet otrs kļūst 

gudrāks. Ja tādi būtu visi cilvēki, tad sabiedrība būtu godīga. 

 Diemžēl mūsdienās daļa cilvēku uzdzīvo vai pazemo citus, kā līdzekli 

izmantojot tieši naudu. Uzdzīvošana nenozīmē tikai totalizatora spēlēšanu, bet arī 

pārlieku biežo alkohola vai narkotiku lietošanu. Agris Grods lugā ‘’Spēle ar brāļiem’’ ir 

pozitīvs piemērs. Viņš tikko iegūto naudu atdeva spiestuves ”Auseklis” sekretārei, jo 

viņa nebija saņēmusi algu sešus mēnešus. Viņam nerūpēja, ka viņam pašam nav 

nekā. Tas atklājas sekretāres Kristes vārdos: ’’Tā nu būtu pirmā reize, kad esat 

domājis par kādu citu, nevis pa sevi.’’ 

        Turpretim viņa brālis tērēja naudu narkotikām un nerisināja daudzās problēmas. 

Balvis sacīja:“ Vēl viens metiens, un likme pieckāršotos, un viss būtu kārtībā! Velni! 

Velni! Viņi spēlē ar atsvarotiem kauliņiem!” Kā viņš nevarēja paredzēt, ka spēļu zālē 

uzvaras nepastāv? 

     Brempelim ir atkarība likt likmes zirgu hipodromā komēdijā ‘’Par purna tiesu’’. 

Savās nelietīgajās interesēs viņš iesaistīja nepilngadīgo ģimnāzistu Robertu. Viņš 

sacīja: ’’Te nav nekas jāmēģina. Te ir jāsagādā nauda. Drusku izklaidēties derīgi. 

Darbā un studijās nopūlētie prāti jāatpūtina. Spēle man ir smadzeņu higiēna.” Beigās 

tomēr Roberts atsakās spēlēt, jo viņš, aizņemdamies naudu, bija ieķīlājis savas 

skolas grāmatas, un tas, manuprāt, ir pozitīvi, ka viņš prot pastāvēt par sevi un 

mainīties. 

 Brempelis nebūtu nemaz tik slikts, ja viņš savu neatlaidību un mērķtiecību 

būtu izmantojis studijām vai jebkur citur. Viņš noteikti būtu turīgāks par staļļu 

īpašnieku, kas bija viņa nereālais sapnis. Viņš ar savu daiļrunību un ambīcijām 

pazaudēja daudz, kā arī piemānīja citus un sevi. 

Nauda pati par sevi nav slikta, bet, to lietojot egoistisku, savtīgu interešu 

realizēšanai, cilvēks zaudē pats, un cieš arī viņa tuvinieki, kuri ļoti bieži kļūst par 

netikuma līdzdalībniekiem savas muļķības, naivuma jeb vientiesības dēļ. 

                                                                                   Mārtiņš Dauģelis 9. klase 
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Rudenīgi radošā ekskursija pa mākslas 
muzejiem Rīgā (tradīcija ar 9.klases 
skolēniem) 2016./2017.m.g. 

 

 

 

 

 

Asociācijas. Juris Miķelsons, Mārtiņš Karps, Ilmārs Dombrovskis, Oļegs Mickevičs 

2016./2017.m.g. 



                 Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā apvienība 05.2017. 
34 

„Nauda - civilizācijas lāsts”( A. Eglītis) 

         Nauda ir līdzeklis, bez kura mēs būtu nabadzīgi. Cilvēks var iegūt 

naudu, kalpojot sabiedrībai. Taisīt mēbeles, labot mašīnas, būt par 

elektriķi. Ar naudu mēs nomaksājam komunālos rēķinus, pērkam ēdienu 

un, ja paliek pāri, tad palutinām sevi. Bet gadās, ka tā lutināšana aiziet 

pār tālu kā, piemēram, Balvim Grodam, kurš lietoja narkotikas, un 

Brempelim, kurš hipodromā nospēlēja visu naudu, to liekot uz zirgiem. 

Šādā gadījumā var runāt par naudas lāstu, jo bezatbildīgu cilvēku rokās 

nauda vienmēr nodara vairāk ļauna nekā laba. 

      Cits strādā dienu un nakti, turpretim cits vai nu slinko, vai arī vispār 

nestrādā un ir nabags. Cilvēkam, kurš strādā, ir vieta, kur dzīvot, maize, 

bet, ja cilvēks strādā un ir atkarīgs no narkotiskajām vielām, viņam ir 

grūtības ar naudu, un viņš darīs jebko, lai dabūtu to, kas viņu apmierina, 

piemēram,  Balvis Grods A.Eglīša lugā“Spēle ar brāļiem.’’ Viņa ciešā saikne 

ar narkotiku tirgotāju Koko atklājas Kristes vārdos: “Neraizējieties, Koko 

būs pats pēdējais, kas jūs atstās. Vienīgais “draugs”.” 

       Cits atkal vēlas izcelties ar to, ka ir bagāts, piemēram, Brempelis. Viņš 

nebija bagāts, bet visu laiku aizņēmās un bija parādos līdz ausīm, un 

hipodromā viņu jau visi pazina. Balvis Grods arī nebija bagāts, jo viņš bija 

atkarīgs no narkotiskajām vielām, tādēļ viņš sekretārei nebija maksājis 

algu jau pusgadu. Pat sava tēva pulksteni viņš bija ieķīlājis. “Pulksteni 

viņš jums tomēr norāva. To jūs visu laiku turējāt kā dārgu piemiņu no 

tēva,” saka Kriste. 

        Lugā redzam, ka katram ar to naudu ir savādāk – cits ir bagāts, cits ne 

tik bagāts, bet māk rīkoties ar naudu, un viņa rokās tā par zeltu pārvēršas, 

ar atjautību Agris atgūst Balvja pulksteni un izglābj izdevniecību no 

parādiem, bet Brempeļa un Balvja rokās nauda kļūst par lāstu gan pašiem 

varoņiem, gan viņu līdzcilvēkiem. 
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 Verners Muižzemnieks 9. klase 

         Laika zagļi manā ikdienā (latviešu valodas eksāmena rakstu daļa 17.05.2017.) 

           Mēs esam gan maza, gan liela pasaule, kurā katru dienu izgudro kaut ko 

jaunu, skaistu un burvīgu. Tagad tehniskie izgudrojumi ir tie, kas mums nozog 

laiku, bet tie ir arī mūsu „draugi”, kas to veicina. Šis ir 21. gadsimts, kurā katru 

dienu izgudro kādu jaunu elektronisku ierīci.  

          Piemēram, manā ikdienā laika zagļi ir visdažādākās elektroniskās ierīces: 

telefons, dators, un spēļu konsole. Visas šīs lietas padara mūs agresīvus un 

nemierīgus, noslēgtus no apkārtējās vides. Tagad bērni vairāk laika pavada pie 

datora, spēļu konsoles, telefona, neejot vairākas dienas ārā pat brīvlaikā un 

svētdienās. Viņi spēlē agresīvas spēles, kas tos padara naidīgus pret vecākiem un 

skolotājiem. Viņi skolā neklausa, kavē stundas un melo vecākiem. Mēs paši, 

pirmkārt, esam tie, kas nozog sev laiku, nevis citi nozog mums laiku. Pie tā dažkārt 

vainīgi vecāki, ka viņa bērns nozog sev laiku, jo vecāki nopērk piecgadīgam bērnam 

telefonu, kas ir lielāks par viņa roku.  

       Otrkārt, laika zagļi ir mūsu ”draugi”, kas zog mūsu laiku. Viņi dara pāri citiem, 

lamājas, smēķē un dzer. Šie ”draugi” neļaus tev atpūsties, būs jāiet viņiem līdz, lai 

iederētos viņu sliktajā barā. Tur mēs sāksim darīt to, ko viņi dara – dzert, smēķēt, 

varbūt pat lietot narkotikas. Šie ”draugi” nozags laiku un dzīvi. Kāpēc dzīvi? 

Kāpēc dzīvi! Ar šiem ”draugiem” var kavēt skolu. Pats esmu redzējis jauniešus ar 

cigaretēm mutē, ļoti rupjus. Paskatoties uz šādiem cilvēkiem, var redzēt, ka nav pat 

pabeigta pamatskola, un viņš ir kļuvis par bezpajumtnieku. 

          Lai nebūtu šo laika zagļu manā ikdienā, es lietoju telefonu ar pogām. Citi 

domā, ka es nabadzīgs. Nē, jo man bija skārienjūtīgs telefons, es tajā stundās spēlēju 

spēles. Tagad esmu priecīgs, ka man tā vairs nav, jo man ir brīvais laiks, es spēju 

stundā koncentrēties stundas tēmai. Tehniskās ierīces kļūst arvien modernākas un 

jaudīgākas, bet jācenšas apvienot tehniskās iespējas ar mācību vielas apguvi. 

Jācenšas tās nelietot stundā, bet jāpilda viss, ko saka skolotājs. 

     Vasaras brīvlaikā es strādāju un iegādājos spēļu konsoli ps3, šī konsole man 

nozaga daudz laika, var teikt – visu vasaru. Kad sākās skola, es pie sevis 

pārdomāju, kāpēc es pavadīju visu dienu vasarā pie nieka kastes. Varēju iziet ārā ar 

draugiem un pavadīt kārtīgi vasaru. Bet kā saka: „Laiku atpakaļ nepagriezīsi! 

                                                                                                  Dāvis Ezeriņš 9. klase 
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Laika zagļi manā ikdienā (fragmenti no latviešu valodas eksāmena rakstu daļas 17.05.2017.) 

        

        Laika zaglis – tas ir kaut kas interesants. Tas nav tāds laupītājs, kas savāc 

mūsu mantas. Tas ir kāds ilgstošs process. Mēs sākumā nemanām, kā tas „aprij” 

mūsu laiku. Šis zaglis dzīvo mūsu prātos. Laiks tik ātri rit ar laika zagli. 

     Mans mīļākais laika zaglis ir sports. Sporta stundas laikam ir ātrākās stundas 

pasaulē. Es vēl tikai iesildos, kad skolotāja saka, ka jābeidz stunda. 

                                                                                   Jānis Mārtiņš Dauģelis 9. klase 

        No laika zagļiem..var rasties atkarība. Tev jāpilda mājas darbi, bet tu skaties 

filmu datorā, aizrautīgi lasi grāmatu vai pildi mīklu, un laiks tik ātri paiet, ka neesi 

izpildījis mājas darbu, bet ir jau jāiet gulēt, un tu neesi apguvis mācību vielu. Laika 

zagļi ir bīstami, jo visu dienu vari pazaudēt, ja esi pārāk aizrāvies. Tie nozog 

mācību laiku, darba stundas, un tevi var pat atlaist no darba par to, vai arī tu skolu 

kavē laika zagļu dēļ. Nevari iegūt izglītību, un ir atkal jāsāk no nulles, bet tu to 

visu vari kontrolēt! 

                                                                                    Verners Muižzemnieks 9. klase 

       Manuprāt, skolās vajadzētu padomāt par šo ierīču (mobilais telefons) 

neizmantošanu vai censties darīt lietas labā visu, lai skolēni mobilos telefonus 

dabūtu atpakaļ tikai pēc stundām, lai dators tiek izmantots pēc iespējas mazāk, lai 

skolēni izpaustu sevi citās jomās, piemēram, vizuālajā mākslā, lai skolēni zinātu, kā 

ir gājis mūsu vecākiem un lai viņi izjustu to pašu. 

                                                                                                 Mārtiņš Karps 9. klase 

       Ja nebūtu laika zagļu, dzīve vilktos gliemeža ātrumā. Laika zagļi nav nekas 

ļauns, nebaidies! Dari to, kas tev patīk! Tā tu vari atrast savējo laika zagli. Ja man 

būtu mazāk laika zagļu, es noteikti atrastu jaunu un iesaku to darīt arī tev! 

                                                                                    Jānis Mārtiņš Dauģelis 9. klase 
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Sapņu ķērāji. 9.klases skolēni sapņo un tic ... 2015./2016.m.g. 

Vēstules 

Sveika, māmiņ! 

 Šeit Tev rakstu es, tava meitiņa Alise. Šajā vēstulē vēlos Tev pateikt paldies. 
Paldies, ka laidi mani šajā pasaulē. Ceru, ka Tev tas sagādāja priecīgas rūpes. 
Paldies, ka audzināji tik skaistu, gudru un jauku meiteni. Ceru, ka katra diena kopš 
manas dzimšanas līdz pat šai dienai sagādāja Tev prieku, audzinot, mīlot un 
rūpējoties par mani. Arī es, protams, lepojos, ka esmu piedzimusi tieši Tev. 

Paldies Tev, ka pasniedzi man roku un iedrošināji pirmajā bērnudārza dienā. 
Un tā katru dienu, līdz pienāca skola. Arī tas laiks mums abām bija ļoti nozīmīgs. 
Paldies par to, ka Tu man esi! Tu esi vislabākā! Mīlu Tevi! 
 27. 04. 2016.                                                                           Ar cieņu Alise   
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„Mana ģimene” Metodisko darbu konkurss skolotājiem.  

Piedalījās 2.-4.klases skolēnu radošie darbi 2015./2016.m.g. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krāsu saskaņa. 
Roberts Žilinskis,  
Paula Luīze Liepa 
2016./2017.m.g. 
 
 

 

 

 
Mīļo māsiņ! 

          Novēlu Tev siltus pavasara rītus, saulainas un spožas dienas vasaras 
mēnešos! Cerams, ka Tu jau cītīgi gatavojies Līgo un Jāņu svētkiem. Paldies par to, 
ka mani audzināji un palīdzēji. 

         Katra Tevis sniegtā mīļuma izpausme man ir svarīga, jo es Tevi ļoti mīlu. 
Domāju Jāņos aizbraukt pie Tevis svinēt svētkus, lai pavadītu tos labos brīžus kopā 
svētku noskaņojumā! 

                Noteikti Tu vēlēsies mani redzēt atkal. Es vēlos pie Tevis atbraukt ciemos, 
jo neesam ilgi tikušies. Gaidīšu tavu vēstuli drīz! Uz redzēšanos! Lai Tev veicas! 

20.04.2016.                                                                                        Māris Lešinskis 
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Bangojošā jūra. Māris Lešinskis 2015./2016.m.g. 

Sveika, Austra! 

     Es Tev rakstu šo vēstuli, lai pavēstītu, kā man iet.  

            Nu jau šis mācību gads iet uz beigām, drīz es arī kārtošu četrus eksāmenus: 
latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un Latvijas vēsturē. Domāju, ka pēc 
devītās klases došos tālāk mācīties uz Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu 
par tehnologa palīgu. Varbūt pēc profesionālās vidusskolas es turpināšu mācīties 
tālāk koledžā. 

           Ceru, ka Tu domā par to, kā man iet. Ģimenē tagad mēs dzīvojam četri - bez 
audžutēva, jo mēs no viņa izšķīrāmies pagājušajā gadā. 

          Visu labu, vecmāmiņ! Protams, mani tagad interesē ķīmija, skolu beigšu 
devītajā jūnijā un ceru, ka tikšu Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā! 

           Uz redzēšanos! Lai Tev veicas! 

 

28.04. 2016.                                                                                         Kalvis Bite 
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Rudenīgi radošā ekskursija pa 
mākslas muzejiem Rīgā (tradīcija ar 

9.klases skolēniem)  
2015./2016.m.g. 

 

 

 

Mīļo māmiņ! 
        Vēlos Tev pateikties par visu, ko Tu 
manā labā esi darījusi. Paldies par mīlestību, 
par to, ka esi izaudzinājusi mani. Par 
labsirdību, kas izpaužas katrā mūsu dzīves 
situācijā. Es zinu, ka es Tev esmu sagādājis 
rūpes un raizes, bet es Tevi mīlu un esmu 
laimīgs, ka Tu esi mana mamma. 
         Mamma, Tu esi vienīgais cilvēks, kam es 
varu uzticēt savus priekus, bēdas, jo zinu, ka 
mans prieks ir arī tavs prieks un ka manas 
bēdas ir arī tavējās. 
        Tā es varētu turpināt bezgalīgi, bet 
teikšu godīgi - nebija nemaz tik viegli Tev 
uzrakstīt šīs nedaudzās rindas. Lai Tev 
veicas! Uz redzēšanos! 

Tavs mīļais dēls – Ansis 
28.04.16. 

 
 

Zemene. 
Kadrija Svenča 2015./2016.m.g. 
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Rīts.Haiku konkursa darbi.2015./2016.m.g. 
 
 

Valērija Gornovska2015./2016.m.g. 

Sveika, vecmāmiņ! 

          Es nolēmu uzrakstīt Tev vēstuli, jo ir pagājis ilgs laiciņš, kopš pēdējo reizi 
runājām. Kā Tev ar veselību? 

          Man klājas diezgan labi. Pašreiz cītīgi mācos skolā. Drīz skola beigsies, un 
man jāpacenšas labās sekmes saglabāt. Mācību gada beigās ir jūtams nogurums, bet 
nedrīkst atslābt. Nevaru sagaidīt, kad būs izlaidums un varēs atpūsties, un iegūt 
kabatas naudu. Pēc devītās klases plānoju doties uz Jelgavas tehnikumu mācīties 
par automehāniķi. Brīvajā laikā dodos ārā spēlēt futbolu un pastaigāties ar suni.  
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          23. aprīlī, talkas dienā, es devos kopā ar Ozolnieku jaunsargiem uz Jelgavas 
novada Lielplatones pagasta teritoriju pie Bauskas – Dobeles šosejas. Bijušajā 
PSRS armijas kara bāzes teritorijā. Mēs labiekārtojām šo teritoriju. Stādījām eglītes 
un priedītes, lasījām zarus, grābām lapas un no zemes vilkām ārā dzeloņdrātis. Šos 
darbiņus veica trīs jaunsargu brigādes, kuras vēlāk sacentās šķēršļu trasē. 

          Pulksten divpadsmitos devāmies nakts pārgājienā pa lietu, kura laikā 
apguvām dažādas prasmes. Pēc vairāku stundu gājiena, atgriezāmies bāzes nojumē 
un devāmies gulēt, bet pēc nepilnas stundas piecēlāmies, sakārtojām mantas un 
pulksten septiņos devāmies uz mājām ar autobusu. Šis bija mans nesen piedzīvotais 
un pirmais nakts pārgājiens. Noteikti atcerēšos piedzīvoto.  

Gaidīšu atbildi! Atā! 

 

Jelgavā 2016. gada 25. aprīlī                                            Tavs mazdēls Reinis 
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Miniatūras 

 

9.klases skolēnu sveiciens Skolotāju dienā 2015./2016.m.g. 

Manas skolas seja 

          Mana skola pirms vairākiem gadiem izskatījās drūma no ārpuses, to rotāja 
tikai kokā veidots saules tēls, kas piestiprināts pie ārsienas. Skolas priekšpusi 
rudeņos un pavasaros rotā krāšņas puķes un krūmiņi, kas priecē acis, bet ziemā 
nemainīgi sargā zaļās tūjas. 

      Aiz skolas ir ierīkots sporta laukums, kuru nesen atjaunoja, tas izskatās daudz 
labāk par to, kas bija. Tajā novietoti ielas trenažieri un šūpoles. 

       Skolas iekšpuse, salīdzinot ar to, kas bija pirms pieciem gadiem, nav 
atpazīstama, tik ļoti tā ir mainījusies! Nemainīgi palikuši tikai skolotāji, kuri mūsu 
skolā ir labākie. Viņi ir pretimnākoši un vienmēr uzklausīs. Es mīlu savu skolu! 

                                                                                                           Antons Veliks 8. klase 

 

 

Samanta Kogaja, Rafs Krūmiņš 2016./2017.m.g. 
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Gaišās pārmaiņas 

       Kad pirmo reizi ienācu šajā skolā, es jutos dīvaini, jo atnācu no citas skolas un 
tur bija savādāk nekā šeit, bet tad es iegāju klasē, un tur bija zēni, kuri man 
palīdzēja iejusties. Drīz es sāku saprast šīs skolas likumus, un viss bija kārtībā. 

      Kad es mācījos 7. klasē, es paliku uz otru gadu, bet tagad esmu ļoti jaukā klasē. 
Godīgi sakot, man šajā klases kolektīvā patīk labāk nekā tajā, kurā es mācījos 
iepriekš. Mums vienmēr ir jautri. Jā, mēs strīdamies, bet vēlāk viss ir kārtībā.  

      No tās reizes, kad es atnācu uz šo skolu, mana dzīve ir ļoti mainījusies uz labo 
pusi. Šis kolektīvs mani ir izmainījis, jo kādreiz es biju agresīvs un nemierīgs, bet nu 
vairs ne. 

        Es priecājos, ka ir izveidots interesants sporta laukums, ir mainījusies skolas 
apkārtne, viss ir atjaunots. Tagad izskatās daudz labāk nekā iepriekš. 

                                                                                                                     Kārlis Andersons 8.klase 

 

 
 

 
 

Mana sapņu skola. 44.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2017” dalībnieki: Kadrija 
Svenča,RalfsGoža, Rinalds Antoņonoks, Jānis Dobelis2015./2016.m.g. 
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Manas skolas gaišie mirkļi 
 

          „Skola ir manas otrās mājas,” tā bieži mēdzu teikt. Šeit gūstu jaunas 
zināšanas, uzzinu, kā pareizi rīkoties, iepazīstu jaunus draugus. Skola ir tā vieta, 
kurā pavadu daudz laika, un šeit nekad nav garlaicīgi. 

        Skola ir gaišās krāsās. Skolas laiks ir kā mirklis, kurš jāizbauda. Šeit iegūstu 
pieredzi, kura man noderēs dzīvē, mācoties no kļūdām, kuras mēdzu pieļaut. Te ir 
daudz stundu, kuras man liekas interesantas, piemēram, matemātika, kur daudz 
jārēķina, fizika, kur ir daudz formulu, mājturība, kurā var izpaust savas radošās 
spējas.  

         Ejot pa skolas gaiteni, jūtu visu labās un gaišās domas. 

                                                                                                                                   Vanesa 8. klase 

 
 

Kadrija Svenča2015./2016.m.g. 

Manas skolas skaņas un smaržas 
 

      Mana skola ir bērnu pilna - dziedoša 
un strādīga. Te mēs visi esam, lai skolu 
padarītu skaistāku un labāku. Tepat, 
ārā, eglīšu smarža, bet tālumā jūtam, kā 
liepas šūpo. 
        Skola, pati mīļākā un siltākā, dod 
mums prieku, padara mūs laimīgus. Kur 
tie gadi aizritējuši tik ātri - nu jau skolai 
– 55. 
      Jaunās pārmaiņas – viss tik tīrs un 
omulīgs. Skola – mana dzīves māja. Šeit 
es dzīvoju un augu.    

                                                                                                         
Laura Ragucka 8. klase 

 

Manas skolas smaržas un krāsas 
 
          Skolas lielajā pagalmā bērni skraida, spēlē dažādas spēles. Plašo apkārtni 
izdaiļo dažādi krāšņi koki. Kad pirmajā septembrī jānāk uz skolu, jau pa gabalu var 
sajust skolas smaržu. Katru silto un rāmo dienu bērni dodas spēlēt bumbu uz lielo, 
zaļo futbola laukumu.  

        Šeit ir pieejami visdažādākie pulciņi, kuros var jautri pavadīt laiku. Katru 
reizi, nākot uz skolu pavasara un rudens dienās, sejā atplaukst smaids, jo skolas 
parādes durvis izdaiļo dobēs augošās dažādās puķes. 
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                                                                                                                            Aivis Gulbis 8. klase 

Manas skolas ilgas 

           Liekas – tas bija pavisam nesen, kad gulēju savas topošās skolas rasas pilnajā 
zālē. Tobrīd es vēl neaptvēru šīs skolas burvību, kurā skolēni sarunājas nepārtraukti, 
kur medmāsiņu durvis vienmēr ir vaļā, kur bērni skrien remdēt sāpes ar smejošām 
sejām. 

          Es saprotu, ka te palikšu tikai skolas laikā, jo šī skola man ir 
vajadzīga.Apgriezusies uz stieņa augšpēdus, vēroju skolu. Vai tā ir mainījusies, 
skatoties augšpēdus? Protams, pēc skata - jā, bet pēc būtības - nē!  

 
 
Mana labākā draudzene skolā.  
44.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa 
LIDICE 2017” dalībniece Inese Tīse 
2016./2017.m.g. 

 
 

Tur tik un tā turpinās bērnu čalas, 
nebeidzamā pildspalvu skrapstoņa uz 
papīra. Lai arī ko man kāds būtu 
stāstījis par šo skolu sliktu, es te 
atgrieztos kaut uz īsu brīdi, lai atkal 
sajustu skolas mīlestību. 
 
Agrāk es uz šejieni braucu kopā ar 
mammu pēc lielā brāļa un arī vasarā. 
Vasarā te ir klusums un, manuprāt, 
skola ilgojas pēc bērnu čalām.  
 

                                                                                                                
Beāte Bite 8. klase 

Mana skola  

          Mana skola ir liela, krāšņa, ar dažādiem zīmējumiem un mākslas darbiem pie 
sienām. Šajā skolā ir veikts liels remonts, viss internāts un sporta laukums ir 
pārtaisīts tā, lai bērniem ir prieks. Bet vēl joprojām tiek remontēta aktu zāle, kurā 
mēs parasti rīkojām pasākumus.  

Skolā baro gan labi, gan slikti - kā kuru reizi. 

           Šajā skolā skolotāji ir ļoti gudri, bet daži ne tik gudri. Skola ir mainījusies 
gadu gaitā, un ik pēc gada kļūst arvien labāk. 

                                                                                                                      Oļegs Mickevičs 9. klase 
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Ralfs Krūmiņš, Elīza Matvejeva, Nils Mūrnieks 2016./2017.m.g. 

Sajūtas manā skolā 

       Šajā skolā mācos jau 9 gadus. Es nepabeidzu 1. klasi, jo 6 gados vēl nebiju 
gatavs skolai. Ja tas nenotiktu, es nekad nebūtu saticis savu labāko un mīļāko klasi, 
kā arī savu labāko draugu. Šī ir mana pirmā, vienīgā un labākā skola. 

       Skola ir pilna sajūtām. Labo atzīmju prieka un slikto atzīmju skumjas. 
Vizuālās mākslas stundās zīmuļu švīkāšana, matemātikā – domāšana. 

      Skolas remonti krietni izmainīja sajūtas skolā. Vienkrāsainais, zaļais internāts 
kļuva par īstu viesnīcu. Akvārija telpa kļuva par parocīgu ģērbtuvi. 

      Skolas pagalmā arī ir krietni daudz sajūtu. Pavasara zaļā zāle, ziemas baltās 
kupenas, smuidrās, staltās egles, kuras, Ziemassvētkiem tuvojoties, tiek krāšņi 
izpušķotas, kurmju rakumu pilnais futbola laukums, kurā daudzas spēles spēlētas . 
Vēl ir basketbola laukums, kurā dzirdama basketbola groza šķindoņa pēc katra 
metiena pret to.  

     Visbeidzot – mana klase. Kad logi ir vaļā, var dzirdēt suņu riešanu, klasesbiedru 
savstarpējo čukstēšanu un krēslu čīkstoņu. Protams, katra skolēna mīļākā skaņa – 
zvans no stundas. 

Roberts Gagnus 8. klase 

 Roberts Gagnuss2016./2017.m.g. 
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Rīts. 
Haiku konkursa darbs.  
Dagnija RaminaZorge 
2015./2016.m.g. 

Manas bažas  
       Kad atnācu 1.klasē uz skolu, es 
nevienu nepazinu. Manā klasē bija 13 
zēni un tikai trīs meitenes. Man likās, 
ka tās būs šausmas. Kā mēs varēsi 
sadzīvot? 
        Pirmajā septembrī vēl smaržoja pēc 
vasaras un dažādām puķēm. Es biju 
pati garākā meitene klasē. Es atceros, 
ka tajā gadā, kad es sāku iet pirmajā 
klasē, 9. klasē mācījās ļoti jauki skolēni. 
Mūsu klases audzinātājas bija pašas 
labākās. Es viņas sajutu kā māmiņas. 
Tomēr bija ļoti liels uztraukums, kad 
mani uzrunāja.  
       Mūsu klase bija pati draudzīgākā 
no visām. Lēnām augot, mūsu klase 
paliek aizvien trakāka un nevaldāmāka, 
nemaz vairs negribas mācīties, vairāk 
interesē tikai puiši. 

                                                                                               
Dagnija RaminaZorge 8. klase 

 

Mana pirmā skolas diena 

     Pirmā skolas diena. Satraukta nāku uz skolu, pār ķermeni pārskrien skudriņas. 
Skolas durvīs sveicina smaidīgās un mierpilnās dežurantes, kuru acīs var izlasīt: 

        „Esi sveicināts!” 

        Šeit man paveras durvis uz citu pasauli. Ejot pa gaiteni, sajūtu skaidu smaržu, 
bet tālāk pankūku smaržu. 

        Saulīte pieskaras manam plecam un saka: 

        „Viss būs labi!” 

        Atceros pirmo ābeci, pirmos izlasītos vārdus, bet visvairāk atceros mūsu pirmās 
klases audzinātājas. Viņu acis spīd no laimes tāpat kā mazam bērnam, nopērkot 
saldējumu. Bet vakaros jaukās auklītes novēl labu nakti. Pamostoties no rīta, sākas 
jauna diena, piedzīvojumu un prieka pilna. Nekad neaizmirsīšu šo skolu. Tai 
vienmēr būs vieta manā sirdī! 

                                                                                                     Laura Praznicāne 8. klase 
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2.klase radošā darba procesā vizuālās mākslas kabinetā 2015./2016.m.g. 

Manasburvīgās skolas smaržas 

        Pirmā diena skolā bija burvīga! Man bija interese uzzināt, ko dara šajā 
daudzveidīgo smaržu pilnajā skolā. Ieeju ar mammu šajā mirdzoši baltajā skolā un 
brīnos, cik gan savādāk ir te nekā bērnu dārzā. Kad satieku daudzos puišus un 
meitenes svārkos un biksēs, mana sirds sāk pukstēt straujāk, jo ar šiem cilvēkiem 
man vajadzēs dzīvot deviņus brīnuma gadus. 

         Manas pirmās audzinātājas Jolanta un Vineta! Jolanta joprojām ir ar mums 
jau veselus deviņus gadus. Kad es ieeju klasē, audzinātāju smaids mani apžilbina. Ir 
daudz puišu, bet maz meiteņu. Šī skolas smarža, ko sajūtu joprojām, ir manās 
atmiņās. Sēžu malā, pirmajā solā. Tagad, ejot katru dienu skolā, sajūtu blakus esošo 
puķu saldo smaržu. 

        Pirmā skolas diena bija burvīga, un dažreiz es atceros pirmās smaržas. Katrā 
stundā es sajūtu brīnišķīgas smaržas, piemēram, mājturībā. Skaidu smaržas no 
mājturības kabineta un krāsu un lapu smaržas no vizuālās mākslas kabineta. 

Ah... Šī skola! Atcerēšos to visu savu mūžu! 

                                                                                                       Adrians Kuzņecovs 8. klase.  

 

Konstruējam celtnes 2.klase 2016./2017.m.g. 
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Skolas ikdienas trokšņi 
         Katru rītu es ceļos ar modinātāja palīdzību. Kad esmu piecēlies, gaisā virmo 
rūgtas kafijas smarža, bet pa miegam ir dzirdamas sniega skrapstošās skaņas, kā arī 
virtuvē dzirdami soļi un mātes saucieni ik rītu: „Celies, laiks iet uz skolu!” Dzirdu 
arī tēta atvadu saucienus un vēlējumus, jo viņš agri dodas uz darbu. 

         Ejot uz skolu, ir jūtamas dažādas smaržas un dzirdamas skaņas, kā, 
piemēram, kaimiņa mašīnas darbināšana, suņa riešana un sētnieka slotas švīkstoņa, 
slaukot ielu ik rītu. Ieejot skolas teritorijā, var dzirdēt, kā bērni rotaļājas, jo klašu 
logi tumšajos rītos ir atvērti un gaiši, gaiši kā agri uzlecoša saule. Ejot pa skolas 
durvīm iekšā, ir jūtama skolas ēdnīcā brokastu smarža, pa gabalu dzirdami 
skolotāju sveicieni, bērnu soļi un durvju čīkstoņa, jo ik pa brīdim skolā ienāk vai nu 
kāds bērns, vai skolotājs, kas klapē apsnigušās kājas. 

        Sākoties stundai, ir dzirdams skaļš zvans, kas liecina par to, ka stunda ir 
sākusies, un šajā laikā jābūt klasē. Gaiteņos valda kapa klusums un, ja ieklausās, 
tad var dzirdēt vēja šalkoņu un apkopējas dungošanu. Paveroties klases durvīm, ir 
redzams skolotāja labās kājas solis klasē un kreisās rokas vēziens, durvis aizverot. 
Skolotāja ar grāmatām rokās stāv klases priekšā un skatās uz bērniem, un liek 
piecelties. Ceļoties var dzirdēt visādas skaņas – maisiņu čaukstoņu, krēslu graboņu, 
kāju rīboņu. Stundas laikā ir kapa klusums; skolotāja ikdiena nav viegla. 

        Pēc stundām, kad noskan zvans, visi momentā pieceļas un dodas uz ģērbtuvēm. 
Tur izveidojas lielas rindas un var dzirdēt cilvēku sarunas, bet gaisā jūtama sviedru 
smaka, jo, izveidojot rindu, sāk palikt karsti. Doties mājās ir daudz jautrāk nekā iet 
uz skolu, jo ir vairāk skaņu kā no rītiem, piemēram, bērnu smiekli, mašīnu rūkoņa, 
suņu gaudošana, skolotāju atvadas, skaļa mūzika, vilciena klaboņa un vēja gaudas 
vai žūžošana. 

   Ilmārs Dombrovskis 9. klase 

 

 

Daniels Ratnieks, Verners Matīss Muižzemnieks 2016./2017.m.g. 
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Manas skolas smarža 

            Jau pirmo reizi ienākot šajā skolā, es uzreiz sapratu, ka šī nav nemaz tik 
parasta skola. Šeit sāku mācīties jau no pirmās klases, kad mēs vēl bijām mazi un 
bailīgi. Nākot iekšā, bija iekšējs satraukums par to, kādi būs mani klasesbiedri un 
turpmākā skolas dzīve. 
            Gadi ir aizgājuši, un skolas smarža arī ir mainījusies, jo skolā ir veikti 
vairāki iespaidīgi remonti un tā ir modernizējusies. 
         Atceros vēl šodien vecā internāta smaržu, atceros vecās logu rūtis un čīkstošās, 
vecās koka grīdas. Arī internāts ir mainījies – ir izremontēta visa internāta ēka, un 
ir mainījusies arī tā smarža. 
           Atmiņā ir iespiedušās vecās skolas ēdnīcas smaržas. 

 Mārtiņš Karps 9. klase 

 

 

Dagnija RaminaZorge, Aivis Gulbis, Kārlis Kristaps Andersons 2016./2017.m.g. 

 

Manas skolas smaržas 

       Pirmā septembra un 31. maija smarža - šīs smaržas paliek atmiņā kādu brīdi. 
Pirmā septembra internāta smarža, kas paliek atmiņā, ir krāsoto trepju smarža – tā 
man šķiet vissmaržīgākā. 
      Pavasarī, kad skolu beidz, paliek atmiņā pavasara smaržas, koku un krūmu 
smaržas. Pavasara ziedu smaržas ir dažādas. 
      Pusdienu smaržās – tās ir vislabākās, jo pēc grūtām stundām var paēst gan 
garšīgas, gan negaršīgas pusdienas, bet paēst var. 
     Baseina smarža, kura mums daudziem nepatīk, jo jāiet peldēt. 
     Ziemas smarža ir gan auksta, gan ļoti svaiga. 
    Es novēlu, lai katru nākamo mācību gadu ir jauni skolēni! 

Dāvis Ezeriņš 9. klase 
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Tālais skolas ceļš 

       Šai pasaulē ierados kā zīdainis, bet, kad kļuvu vecāks, sapratu, ka man drīz 
jādodas grūtajā un tālajā skolas ceļā. 

      Pirmais septembris skolā paliks man atmiņā uz visu mūžu, jo, ienākot šajā skolā, 
es uzreiz sapratu to, ka šīs būs manas otrās mājas. Pirmais septembris ir nieks, 
salīdzinot ar to, kas vēl jāpārvar.  
       Savu pirmās klases skolotāju nekad neaizmirsīšu. Kaut gan man dažreiz gāja 
grūtāk mācībās, es saņēmos un izdarīju. Ejot laikam uz priekšu, pienāca liktenīgās 
trešās klases beigas, un manas sekmes nebija labas, man bija jāatkārto šī klase.  
Savā jaunajā klasē satiku jaunus klasesbiedrus, ar kuriem es ātri vien sadraudzējos. 
Tas nebija viss manā jaunajā klasē, es iepazinu arī jaunas audzinātājas, ar kurām es 
saprotos labāk nekā ar vecajām. 
       Tā, laikam ejot uz priekšu, piektajā klasē es satiku savu vislabāko audzinātāju, 
kura mani izvadīs pēdējās skolas dienās.  
      Manas atmiņas par skolu paliks mūžam. 

  Jānis Dobelis 9. klase 

 

Pilsēta no kartona. 4.klases darbi 2015./2016.m.g. 

Mana skola  
       Pirmais septembris ienāca skolā, bet pirmā vieta, man ienākot skolā, bija aktu 
zāle.  
       Tiku ievests 1. klasē, kurā dzīvoju līdz pat 9. klasei. Mācos šajā skolā kopš 
pirmās klases. Ir bijuši kritumi, bet es esmu cēlies. Ir atnākuši jauni skolēni un arī 
tie, kuri palikuši līdz 9. klasei. Daudziem patīk šī skola, jo šeit palīdz slimajiem 
bērniem. 
      Ir grūts ceļš līdz 9. klasei, un daudz kas dzīvē būs jāpārvar, bet daži ir slinki un 
negrib mācīties. Gadi paiet, kaut kas izmainās, un tu paliec atbildīgāks, palīdzi 
vecākiem un sveicini citus pieaugušos, kā audzinātāju, skolotājus, arī treneri. 
     Pagājušo vasaru internātā ir pastrādāts, tagad izskatās skaisti un jauki. 
Istabiņās ir jauni skapīši, kuros mēs varam ielikt mantas un jakas. Pirmo reizi skolā 
ir arī lifts, kas invalīdus var uzvest uz otro un trešo stāvu. 
        Es novēlu skolai, lai ir izaugsme un lai būtu labi skolotāji. Laimīgus gadus un 
priecīgu 55. dzimšanas dienu! 

JurisMiķelsons 9. klase 
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Skola 

       2008. gada septembris –es sāku iet uz skolu. Atceros, kad es sāku mācīties 1. 
klasē, mani ieveda skolā tā laika 9. klase. Nu jau pagājuši 9 gadi, pats esmu 9. klasē, 
un šogad mums nācās ievest 1. klasi šajā skolā. 
      Pa šiem 9 gadiem esmu pieredzējis, kā izremontēja skolu, internātu, ēdnīcu, 
sporta laukumu, un gan jau tas vēl nav viss. Atceros klases vakarus, kuri pa šiem 
gadiem ir bijuši, diskotēkas, kurās dancoja līdz gulēt iešanai, dažādi pasākumi, 
kuros vajadzēja ierasties uzvalkā. 
     Pirmajā klasē mums bija savādāks kolektīvs nekā šodien. Pa šiem gadiem daudzi 
ir atnākuši no jauna, citi aizgājuši. Tikai mēs ar Juri esam no pirmās klases izcietuši 
šos 9 jaukos, grūtos gadus. 
    Šī skola ar sarkano jumtu un baltajiem ķieģeļiem ir bijusi kā otrās mājas. Zaļie 
koki vēstī par pavasari, un drīz jau sākas vasaras brīvlaiks. Kad kokiem sāk lapas 
krist, ir skaidrs, ka vasara galā un viss sāksies no jauna, bet jau nākamajā klasē.  
    Mājturības stundās skuju koku smarža atgādināja zaļo priedi vai egli. Darbi ar 
zāģi liek tev justies varonīgam, un beigās tu skaties uz savu darbu un sev domās 
saki: „To uztaisīju es!” Bieži vien visa skola pirms Ziemassvētkiem smaržoja pēc 
piparkūkām, bet šogad pēc pankūkām. 
   Skola ir bijusi laba, un kaut ko vēl atceros, ko man tā ir iemācījusi. Novēlu citiem 
uz šo skolu doties, jo skolotāji ir labi un šeit var iegūt pamatizglītību. 
 

 Verners Muižzemnieks 9. klase 

 

 

Sintija Saltā, Ralfs Krūmiņš, Laura Mūrniece, Matīss Ozols 2016./2017.m.g.  
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Manas skolas krāsas un smaržas 
 
 
      Šī skola ir bijusi, pirms es biju te. Šajā 
skolā ietinušās vairākas krāsas un smaržas. 
Manas acis ir redzējušas dažādas krāsas, 
pirms es sāku mācīties te. 
   Redzētās krāsas ir mainījušās gadu gaitā. 
Skolai raksturīga egļu smarža. Iebrauktuve 
sākumā bija pelēks, grantains ceļš, bet tagad 
to klāj melns asfalts. Sporta zālē bija tumši 
brūni lakoti dēļi, tagad to vietā ir kas jauns, 
arī gaiss smaržo savādāk. 
    Gaitenis uz ēdnīcu bija ļoti auksts, tagad, 
pēc remonta, tas ir jauns un silts, un gaišs. 
Sporta laukumam ir jauna smarža. Futbola 
laukumā smaržo pēc svaigas zāles. 

 
 
Adrians Kuzņecovs 2016./2017.m.g. 

 No rītiem skolas ieejai ir auto izplūdes gāzu smārds, vakarā tā ietērpjas zilās 
krāsās. 
    Šeit esmu pavadījis dienu no dienas. Šeit pazīstu visus – skolēnus, skolotājus. 
Skola pazīst mūs, jo mēs esam tās raibās krāsas, tās cerību smarža. 
 

   Jānis Mārtiņš Dauģelis 9. klase 

 

 

Vanesa Pauloviča, Aivis Gulbis, Roberts Gūts, Beāte Bite 2016./2017.m.g. 

  



                 Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā apvienība 05.2017. 
55 

 

 Skarbā diena 

        Gandrīz katru dienu ceļos ar nodomu vienu – steigšus, steigšus pie draugiem 
skriet, kad mamma uz skolu aizvedusi, tad draugus lemts man satikt būs, bet 
pēkšņi, pēķšni skarbais skolotājs man nesekmīgo darbu rokās liek un saka, lai pēc 
stundām labot iet. Bet es, es, nabaga skolnieks, mājās pie datora skriet gribu, 
negribu savu darbu labot skriet. Ai, labi, vienu dienu skolā palikt palikšu, darbu 
nesekmīgo labot labošu. Pagājusi diena, viena vai divas, smadzenes man nogurušas, 
autobusu nokavēju, ar kājām skarbu ceļu eju, skarbā krāsnī malku lieku, rakstu 
jaunu skarbu dzejoli vai pasaku, skarbo skolotāju uzmundrināt tik gribēju. 

Nekas... 

             Jauna diena nākusi, saule pāri gravai lēkusi, bet kas tad nu, pēkšņi skolas 
pēdējā diena. Skolotājs, lēkdams lielus, skaistus soļus līdz pat debesīm, ar platu 
smaidu rokās, zelta liecību man nes. Es tik laimīgs skrienu pretim, bet skolotājs 

garām norikšo, liecību pie Kārļa jaunākā – juniora aiznesa . Gan jau pārdzīvošu 

šo skumjo dzīvi ar četrinieku latviešu valodā, gan jau pietiks man!  

 
Kristaps Adrians Feldmanis 6.klase 

 

 

Interesants atgadījums skolā 

         Sešus gadus apmeklējot skolu, esmu ievērojis, ka var notikt gan bīstami, gan 
priecīgi un jautri atgadījumi. Bieži vien nenotiek nekas sevišķi aizraujošs. 

         Kā vienu no interesantākajiem notikumiem atceros, kā 3. klasē mūs apmeklēja 
kinoloģe ar trīs labi apmācītiem suņiem.  Man tas likās ļoti interesanti, un es 
iedvesmojos un nolēmu, ka arī nākotnē varētu mācīties par kinologu. Sākumā mūs 
kinoloģe iepazīstināja ar sugām un suņu vārdiem. Pēc tam katrs bērns no klases 
deva komandas suņiem – velies, guli, ķepu.  

 Man ļoti patika priekšnesums ar suņiem mūsu skolā, un es vēlētos to redzēt 
atkal. Tagad man ir savs suns, kuram es varu mācīt dažādas komandas. 

 

Daniels Edvards Akerfelds 6. klase 
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Vingrošanas skate. 
 

Mūsu skolā ir daudz dažādu pasākumu, kuri nav citās skolās. Piemēram, 
mūsu skolā klases gatavojas Vingrošanas skatei jau laikus.  

 Kad klasi priekšā piesaka, tad skolēni sāk uztraukties un nevar sagaidīt, kad 
tas ātrāk beigsies. Visi ir uztraukti un gaida mūzikas ievadu, lai varētu sākt 
vingrot. Kad mēs esam vingrošanas vidū, uztraukums viegli pāriet. Beigās atkal 
atgriežas uztraukums, jo neviens nezina, kurai klasei būs 1.vieta. Vēl pirms vietu 
paziņošanas notiek balsošana, var balsot par to klasi, kuras priekšnesums tev patika 
vislabāk. Šajā mirklī esam ļoti satraukti, jo nezinām, kura klase būs uzvarējusi.  

Beigās saskaita balsu skaitu un paziņo tiesnešiem. Kad tiesneši sāk runāt par 
labākajām klasēm, tad iestājas klusums, jo visi gaida rezultātus. Atkal atgriežas 
uztraukums, jo rezultātu zina tikai viņi un balsu skaitītāji. 

Es lepojos ar saviem klasesbiedriem, skolotājiem un skolu! 

Elizabete Apse 6. klase 
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Publicistika – skolas tradīcijas 

 

„Ja tev dzīvē grūti klājas, 

                 Nebēdā, bet dodies mājās!” 

                                                                          (Rita Aveniņa) 

       Nu jau ceturto gadu Jelgavā tiek organizēti skolēnu, jauno dzejnieku, literārie 

lasījumi, kuros piedalās vairāku Jelgavas skolu skolēni.  

       2015. gada 5. novembrī arī Jelgavas 1. internātpamatskolā pirmoreiz viesojās 

dzejas ekspertu komisija(Lilija Stepānova, Ilze Klāva, Erass Lokmanis), lai 

noklausītos skolēnu radošos darbus. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās dzejas radīšanas 

procesā, īpaši aizrautīgi bija 8. klases zēni. Tā kā šogad dzejas tēma bija „Manas 

mājas”, dzejoļi bija ļoti patriotiski un interesanti, varēja just, ka katrs skolēns šajā 

darbā ielicis sirdi un dvēseli. Cits rakstīja par ģimeni, cits māju tēmu izvērsa plašākā 

– Valsts līmenī. Ir prieks, ka jaunieši nav vienaldzīgi pret zemi, kurā viņi dzīvo. 

Radošais darbs pavēra iespēju jaunajiem autoriem atklāt savu prasmi, talantu un 

redzējumu uz pasauli, kurā viņi dzīvo, kā arī iespēju deklamēt savu dzejoli skolas 

koncertā, kurš veltīts Latvijas Valsts dzimšanas dienai. Tas cēla daudzu skolēnu 

pašapziņu un ticību saviem spēkiem. Vēlos teikt lielu paldies visiem skolēniem par 

atsaucību un aktivitāti gan dzejas rakstīšanā, gan lasīšanā.  

        Novēlu arī turpmāk būt drosmīgiem, aktīviem un radošiem, izpaužot savu 

talantu un priecējot gan vecākus, gan skolotājus. 

Paldies 8. klases skolēniem – Mārtiņam Dauģelim, Jānim Dobelim, Ilmāram 

Dombrovskim, Dāvim Ezeriņam, Mārtiņam Karpam, Verneram Muižzemniekam. 

         Paldies 7. klases skolēniem – Ksenijai Pēpulei, Dagnijai Zorgei Raminai, 

Robertam Gagnusam. 

Paldies 6. klases skolēniem – Ritai Aveniņai, Annijai Stāvausei, Artūram 

Pumpuram. 

Natālija Freimane 

 (latviešu valodas skolotāja) 
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Pīlādžoga sarkanā 

                            Saka man: ”Labrīt!”” 

                                                       Kļavas lapas rūsganās 

                                                                                                Nevar saskaitīt. 

                                                                                                Migla čakli vālus veļ, 

                                                        Dzērves purvā spārnus ceļ. 

                              Rudens - koki drūmi līkst, 

Daba dziļāk miegā slīkst. ” 

Rūdolfs Mežotnis 5. klases skolēns 

     „Brīnumains gabaliņš Latvijas dabas,” tā skan šī gada jauno autoru dzejas moto.  

         Dzejas dienu pasākums šogad bija īpaši izdevies, jo 2016. gada 22. septembrī 

skolā ciemojās dzejnieks Uldis Auseklis, kurš stundas garumā skandēja savus jaukos 

dzejoļus; tie sajūsmināja gan skolēnus, gan skolotājus. Gatavojoties pasākumam, 5. 

un 6. klases skolēni runāja Ulda ausekļa dzejoļus par runci Franci un kaķeni Minci. 

Īpaši autoram patika Daniela Zepa skandētais patriotiskais dzejolis par Latviju, 

tāpēc autors uzdāvināja zēnam vienu no savām grāmatām ar autogrāfu. 

      Jau otro gadu pēc kārtas piedalāmies jauno dzejas rakstītāju konkursā.  

Kā veiksmīgākie liriķi šogad jāmin 5. kases skolēni : Rūdolfs Mežotnis, Paula 

Birģele, Betija Liepiņa, Anna Marija Jurgena. Dzejas autori bija arī divi 3. klases 

skolēni (Daniela Jankevica un Arnolds Kalinks), divi sestās klases skolēni(Līva 

Rešetilo un Kristaps Feldmanis), kā arī septītās klases skolēni(Renāte Vaičule un 

Druvis  Strods).  

        Šogad dzejas lasījumi notika 2016. gada 21. novembrī Jelgavas 4. vidusskolā, 

tādēļ skolēniem bija lieliska iespēja dzirdēt 4. vidusskolas skolēnu radošos darbus, kā 

arī parādīt savas spējas un prasmes plašākas auditorijas priekšā, tādējādi gūstot 

zināmu skatuves pieredzi. Paldies Ilzei Klāvai, latviešu valodas metodiskās 

apvienības vadītājai, par pasākuma organizēšanu un laipno uzņemšanu. Paldies 

visiem aktīvajiem dzejas rakstītājiem, viņu vecākiem un skolotājiem Ivetai Zariņai, 

Jānim Otikovam, Dacei Ekšai. 

Natālija Freimane 

 (latviešu valodas skolotāja) 
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Div' rociņas, div' kājiņas  

                Lielu darbu nejaudāja, 
Daudz rociņu, daudz kājiņu 
                             Lielu darbu darītājas. 

 

 
         2016. gada 23. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolas vadība kopā ar 

skolotājiem, skolēniem, vecākiem un tehniskajiem darbiniekiem piedalījās skolas 

apkārtnes sakopšanas talkā. Pati daba, sūtot saulainu laiku, rosināja talciniekos 

priecīgu prātu, un darbi gāja no rokas.  

        Veikli tika piepildīti 50 – 70 maisi ar pērnajām lapām. Skolas sporta laukuma 

tālākos stūros augošie koki tika atbrīvoti no sakaltušajiem un kroplīgajiem zariem, 

grāvī izcirsti krūmi. Visi atrada sev darbu, ik mirkli palīdzot cits citam, tiklīdz 

radās nepieciešamība. Talkas noslēgumā sporta laukumu norobežojošo grāvi un 

apkārt augošos kokus nevarēja pazīt. Spožie saules stari pielēja skolas sporta 

laukumu ar gaismu, bet strādājošo sirdis ar prieku par paveikto darbu. 

      Pats Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš un Jelgavas Izglītības pārvaldes 

vadītāja Gunta Auza pagodināja mūs ar savu klātbūtni šajā jaukajā dienā. Pēc 

ražīgā darba skolas saimnieces bija sarūpējušas siltu maltīti un gardu saldo ēdienu. 

Ikviens no mums sajuta gandarījumu. 

    P aldies visiem skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem par darbu! 

Paldies skolas vadībai par lieliski organizēto talkas dienu! 
 

                                                                                                         Natālija Freimane 
(latviešu valodas skolotāja) 

 
  



                 Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā apvienība 05.2017. 
60 

 

 

Mārtiņa gailīši dancīti veda, 

              Mārtiņa vakaru gaidīdami... 
 
 

        Šogad skolā pirmo gadu ir folkloras pulciņš, kurā 
aktīvi darbojas 2. un 3. klases skolēni. Pulciņa dalībnieki, 
gatavojoties Mārtiņdienas tirgum, 2016. gada 10. novembrī bija saģērbušies maskās 
un ieskandināja ķekatu un ziemas laika sākumu ar latviešu tautas dziesmām „Kas 
dimd, kas rīb” un „Nogodēju rudzus, miežus”. Labāko masku autori saņēma nelielas 
balviņas.  

        Bija arī Mārtiņdienas tirdziņš, kurā varēja iegādāties dažādus gardumus, kā 
arī skaistas rotas un mākslinieciski noformētas lādītes. Tirgošanās starplaikā 
folkloras pulciņa dalībnieki organizēja Mārtiņdienai raksturīgās rotaļas, kurās 
aktīvāk iesaistījās 5. klases meitenes. Zēniem tika piedāvāta iespēja iesaistīties 
Gaiļu cīņā. Kā pirmie cīnījās mūsu skolas Mārtiņi. Tika minētas arī mīklas. 

       Pateicamies par vadības gādību un atbalstu, jo esam ieguvuši pulciņa 
vajadzībām nepieciešamos ritma instrumentus – šeikerus, bungas, sietiņu, robdēli, kā 
arī blokflautu.  

       Esam ļoti priecīgi, jo plānojam doties ķekatu gājienā pa klasēm 2016. gada 15. 
decembrī kopā ar budēļtēvu Jāņa Dobeļa, 9. klases skolēna, personā, lai nestu 
svētību Ziemassvētku gaidīšanas laikā un ar humoru pasmietos par dažiem 
skaužamiem netikumiem, tādējādi iedzīvinot gadskārtu svētku svinēšanas tradīciju 
praktiskā darbībā. Lai visiem mīlestības un prieka pilns Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks!      

                       Folkloras pulciņa vadītājas: Ina Broma, Natālija Freimane 

 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi73MXC7eLQAhVCdCwKHRBYBjMQjRwIBw&url=http://epadomi.lv/tavavirtuve/receptes/svetku_galds/martini/&bvm=bv.140915558,d.bGg&psig=AFQjCNGYJ6VLQBgyfNHrk9YIk5Nx0tYzng&ust=1481226591093244
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Otrdien visi ģērbāmies zaļas krāsas apģērbā. Lai apzinātos mobilo ierīču ietekmi uz 

mūsu stāju, devāmies uz lekciju, ko vadīja mūsu skolas fizioterapeite Linda 

Rimgaile. Noklausoties lekciju, sapratām, ka kaut kas ir jāmaina mūsu attieksmē 

pret mobilajām ierīcēm. 

Nākošā bija sarkanā diena. Mēs ģērbāmies sarkanas krāsas apģērbā. Pēc vakara 
mācībām ierastā sporta vietā norisinājās dambretes turnīrs. Šis pasākums notika 
pirmo gadu mūsu skolā. 1.-3. klašu grupā uzvarēja Arnolds no 2. klases. No 7.-9. 
klašu grupas uzvarēja Laura R. no 7. klases, bet no 4.-6. klašu grupas uzvarēja 
mūsu klases Renāte. Lepojamies, ka mūsu skolā ir tik spēcīgi dambretes spēlētāji.  
Ceturtdiena bija nedēļas nozīmīgākā diena, jo notika ārstnieciskās vingrošanas 
skate, kurā piedalījās visas klases. Diemžēl ceturtdien nebija nevienas noteiktas 
apģērba krāsas, toties varējām noskatīties uz krāšņajiem tērpiem, kuros klašu 
kolektīvi piedalījās skatē. Mūsu klase bija “Indiāņi”. Mēs ieguvām titulu 
“Vispārsteidzošākais šovs”. Manuprāt, mūsu priekšnesums bija izdevies, un mūsu 
tērpi bija vissuperīgākie!!!  
Piektdien visiem vajadzēja ierasties ātrāk skolā, jo katra klase gatavoja savus īpašos 
salātus. Mūsu klasei bija augļu salāti. Visi pavadījām jautrus mirkļus, gatavojot 
salātus. 
Šī nedēļa paskrēja nemanot, jo tā bija ļoti aizraujoša dažādo piedzīvojumu dēļ. 
Manuprāt, šādas nedēļas vajadzētu vairāk nekā vienu reizi mācību gadā.  

 Rita Aveniņa 6. klase 

 
 
Daniels Zeps 2016./2017.m.g. 

Veselības nedēļa 
     Mūsu skolā katru gadu 

norisinās veselības nedēļa, kuras 
ietvaros notiek daudz interesantu 
pasākumu. Šogad, 2016. 
gadā,veselības nedēļa norisinājās 
no 18. līdz 22. aprīlim. Lai dienas 
padarītu vēl jautrākas, mums katru 
šīs nedēļas dienu bija jāģērbjas citas 
krāsas apģērbā. 

Pirmdien skolā bija zilās krāsas 
diena. Lielākā daļa skolēnu un 
skolotāju bija saģērbušies zilā 
apģērbā. Pēc stundām, kā ierasts, 
devāmies uz baseinu, tikai nevis 
peldēt, bet spēlēt ūdenspolo. Citus 
gadus veselības nedēļas ietvaros 
baseinā mums notika sacensības, 
bet šogad tā bija aizraujoša spēle 
ūdenī. 
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Vingrošanas skate 

 Vingrošanas skate ir mūsu skolas tradīcija, kurā katru gadu visas klases 
gatavo priekšnesumu un vingro mūzikas pavadījumā. Dalībniekus iedala 3 grupās: 
jaunākajā (1.-3.) klase, vidējā( 4.-6. )klase, vecākā(7.-9.) klase. 

              Katras klašu grupas uzvarētājiem pasniedz kausu. Arī mūsu klase ir 
uzvarējusi un ieguvusi 5 no 7 kausiem.  

 Skatoties citu klašu priekšnesumus, bija interesanti, un tikai dažas klases 
man patika, bet nešaubījos, ka mūsu klase ir vislabākā, un tā arī bija. 

 Man šķiet, ka vingrošanas skate ir ļoti laba tradīcija un apvieno mūs visus.  

Es iesaku turpināt šo tradīciju, jo tā ir ļoti svarīga skolas vēsturei. 

Roberts Gagnus 7.klase 

 

 

Vingrošanas skate. 

         Man šī gada skate nepatika, jo es nepiedalījos, bet labas ziņas ir tādas, ka mēs 
dabūjām diplomu „Pārsteidzošākais šovs”, nekas jau tur pa diženumu nebija vispār, 
man šī gada skate nepatika, nebija līdz galam apdomāts. Šogad mēs bijām indiāņi. 

         ES biju vadonis ar loku, un man šī loma nepatika, jo sēdēju malā. Un ziniet - 
skolotāja Silvija teica man tā: „Tu vienkārši piedalīsies un būsi vadonis, kurš tēmēs 
ar loku!”  

                                                                                             Reinis Bērziņš 6. klase 
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Vislabākais notikums pagājušajā semestrī. 

 

           Vislabākais notikums pagājušajā semestrī bija Ziemassvētku eglīte ar 

ballīti.Uz pasākumu bija atnācis salavecīša palīgs, kurš dāvanas nedeva bez kāda 

priekšnesuma, un tas šogad bija par tēmu “Izklausies redzēts”. Taču priekšnesumus 

gatavot nav vienkārši, tādēļ tos rādīja tikai lielākās klases, sākot no 5. klases līdz 

pat 9. klasei. Visi mācēja pārsteigt, sākot no diskotēkas ar jautrām kustībām un 

tērpiem līdz pat rūķu salidojumam ar dāvanām un kamanām. 

          Tā kā nebija tik daudz klašu priekšnesumu, bija arī citas izklaides, piemēram, 

dziesmu atminēšana.Tas bija ļoti uzjautrinoši un smieklīgi, jo, kad mūzika apstājās, 

klasei, kura uzminēja dziesmas nosaukumu, tā bija jāturpina dziedāt! 

        Kad nu saldumu paciņas saņemtas un jau atvērtas, sākās ballīte. Šajā laikā 

sāka parādīties vairāk bērnu no mazajām klasēm. Viņiem un tāpat arī mums ļoti 

patika balle. Bet kam gan nepatīk? Kam gan vakarā pēc mācībām un domāšanas 

matemātikas stundā nepatīk iztrakoties ar labākajiem draugiem vai draudzenēm un 

kārtīgi padancot pie mūsdienīgām dziesmām? Ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem 

bija ļauts izdancoties pēc kārtīgas darba dienas. Un iespēju arī izmantoja! Tik 

aktīvas skolotājas es vēl nebiju redzējusi, dažu brīdi pat likās, ka skolēni viņām 

netiek līdzi. 

        Lai gan dejas drīz vien beidzās, par tām vēl runāja nākamajā dienā! No tās 

dienas man palikušas tikai labas atmiņas, emocijas un smaids sejā! 

 Betija Liepiņa 5. klase 

  Kadrija Svenča 2016./2017.m.g. 
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Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas toņi un 

pustoņi” 

 Mūsu skolas skolēni veiskmīgi piedalās dažādos vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursos , bet nozīmīgākais mācību gada notikums ir vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas toņi un pustoņi”.  

Šajā gadā mūsu skolu pilsētas kārtā pārstāvēja astoņi skolēni ar saviem 

sešiem darbiņiem. Darbiem bija nepieciešams pievienot aprakstu par darba ideju. 

Konkursa2.kārtai Zemgales novadā tika izvirzīti trīs darbi:Renātes, Beātes un 

Madaras Patrīcijas kopdarbs, Lauras un Dagnijas darbiņi. Visi izvirzītiem darbi 

ieguvuši godalgotas vietas Zemgales novadā. Laurai – 2.vieta, Dagnijai – 3.vieta, 

Renātes, Beātes un Madaras Patrīcijas kopdarbs – 3.vietu.  

 

 

 

Paklājs „MANI ZEMGALES TOŅI” 

 Saulīte sāk sildīt zemi. Parādās pirmais pelēkais zemes stūrītis. Pirmie 

sniegpulkstenīši – pavasara vēstneši. Zemgales toņu bagātība klājas manā paklājā. 

Viss iet pa apli. Krokosu violetais, tulpju trakums, jasmīnu piemīlība, ceriņu 

kupenas, rožu grācija, petūniju vieglums, ledenīšu trauslums, begoniju smagums, 

atraitnīšu raibums, ūdensrožu vilinājums, naktsvijoļu neprāts, miķelīšu vienkāršums 

... Tie ir mani Zemgales toņi. Tie ir mani. Tiem esmu piederīga. 

Dagnija RaminaZorge 
8.klase 

2016./2017.m.g. 
 



                 Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā apvienība 05.2017. 
65 

 

 

 

„ZEMGALES TOŅI UN PUSTOŅI I,II,III”, kopdarbs  

 Katram ir kāda vieta un lietas, kas saistās ar katru novadu. Mūsuprāt, 

Zemgalei raksturīgākās lietas ir brīnišķīgie meži, Rundāles pils – Zemgales vārti, 

bagātīgie labības lauki. 

 Mēs izvēlējāmies neparastu mākslas tehniku – gleznojām savā „dubļu 

tehnikā”, izmantojot dabīgu augsni, iegūtu dažādās vietās (uz lauka, dīķa gultnē, 

dārzā). Pašas bijām pārsteigtas, ka tai ir dažādi toņi. Klājot plānāku kārtu, mēs 

ieguvām caurspīdīgākus un gaišākus toņus, bet, klājot biezāku kārtu, ieguvām 

tumšākus un koncentrētākus toņus. 

 Darbošanās šādā tehnikā mums ļāva vairāk saredzēt vissīkākās toņu 

nianses. Liekas, ka ar īstām krāsām, mums būtu daudz grūtāk to izdarīt. 

Renāte Vaičule 7.klase 
Beāte Bite  8.klase 

Madara Patrīcija Eigita 7.klase  
2016./2017.m.g. 
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„MEŽMALĀ” 

 Es uzzīmēju stirnas, kuras pavasarī staigā mežmalā. Man ļoti patīk vērot 

dabu. Es esmu redzējusi šādas stirniņas. Viņas ir bailīgas, bet es kādreiz vēlētos 

viņas apskatīt tuvāk.  

Laura Koluža 
2.klase 

2016./2017.m.g. 

 

 

„GAISA BALONU FESTIVĀLS JELGAVĀ” 

 Man ļoti patīk gaisa baloni, jo tie ir krāsaini, milzīgi lieli un pārsteidzoši. Es 

domāju, ka no gaisa balona varētu labāk redzēt mūsu skaisto pilsētu un laukus. Pie 

Jelgavas pils notiek gaisa balonu festivāls un man šajos svētkos ļoti patīk 

piedalīties. Šajā darbā es uzzīmēju savu ģimeni, kura tūlīt, tūlīt iekāps gaisa balonā 

un pacelsies gaisā. 

Daniela Elizabete Jankevica  
3.klase 



                 Veltījums skolai 55 gadu jubilejā 

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā apvienība 05.2017. 
67 

2016./2017.m.g. 

 

 

„VECPILSĒTAS MOTĪVS” 

 Es savā darbā attēloju mazu daļiņu no Jelgavas vecpilsētas. Tajā ir senas 
mājas.  
 Sākumā es uzzīmēju skici, tad līnijas pārvilku ar līmi, bet pēc tam birdināju 
virsū smiltiņas. Darbu krāsaināku padarīju ar guaša krāsām. 

Samanta Kogaja   
4.klase 

2016./2017.m.g. 
 
 

 

„VECPILSĒTAS MOTĪVS” 

 Es savā darbā parādīju mazo ieliņu Jelgavas vecpilsētā. Tā ir ļoti maza un 
nelīdzena.  
 Man patīk zīmēt mājas un strādāt šajā interesantajā tehnikā. Vislabāk man 
patika birdināt uz līmes smiltiņas un bērt liekās nost.  

Matīss Ozols  
4.klase 

2016./2017.m.g. 
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Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursa „Latvijas toņi un pustoņi” izstādes 

atklāšana un apbalvošanas ceremonija Jelgavas 
Mākslas skolā  

2016./2017.m.g. 
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Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” 

  Jau piecpadsmito gadu Jūrmalā notika šis konkurss! Fantastisks konkurss, 

perfekti noorganizēts un pēc labi padarīta darba Līvu akvaparka apmeklējums! 

Pagājušajā gadā priecājāmies par Kristīnes darbiņu, kurš ieguva atzinību, bet šajā 

gadā priecājamies par Dagniju un Diānu, kuras arī ieguva atzinības. 

 

 

 

XVI Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie jūras” dalībnieki un laureāti:  
Vakars pie jūras.Beāte Bite,  
Zilā jūra. Ralfs Andersons,  

Sarkanā jūra. Dagnija RaminaZorge,  
Krāsainā jūra. Diāna Kalniņa,  

Rozā jūra.Amēlija Kristiāna Smikarste,  
Pie krāsainās jūras. Markuss Česnausks.  
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2016./2017.m.g. 
 
 

 

XV Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie jūras”dalībnieki:Sintija Saltā, 
Kristīne Kokorēviča, Una Leikuma, Matīss Ozols, Ralfs Andersons, Paula Birģele, Niklāvs 

Niedra, Dagnija RaminaZorge, Patrīcija Lukašenko, Samanta Kogaja  
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2015./2016.m.g.  
 

 

Ralfs Andersons unn Dagnija RaminaZorge XV Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Es 

dzīvoju pie jūras” apbalvošanas ceremonijā pie laureātes Kristīnes Kokorēvičas 

darbiņa.2015./2016.m.g. 

 

Laureāte Dagnija RaminaZorge XV Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie 

jūras” apbalvošanas ceremonijā pie sava darbiņa.2016./2017.m.g. 
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Pēc izstādes atklāšanas un Līvu akvaparka 

apmeklējuma 
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Izdevumā izmantoti Jelgavas 1.internātpamatskolas skolēnu radošie darbi, kuri 

tapuši latviešu valodas un literatūras stundās, angļu valodas, vācu valodas, 

vizuālās mākslas stundās un pulciņa nodarbībās 2015./2016. un 

2016./2017.mācību gadā. 

Redaktore  Natālija Freimane 
 

Teksts  
 
 
 
Renātes Vaičules dzejoļa atdzejojums 
angļu un vācu valodā 

Natālija Freimane 
Dace Podniece 
Skolēnu radošie darbi 
 
Konsultēja: 
Gunta Galsone un  
Ingrīda Drēska 
 

Noformējums Natālija Freimane 
Dace Podniece 
Skolēnu radošie darbi 
 

Foto Dace Podniece 
Interneta resursi 
 
 

Radošo darbu vācelītes tapšanā 
piedalījušies 

Iveta Zariņa,  
Jānis Otikovs,  
Ina Broma,  
Ingus Leilands 
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