Latvijai 100

Skolotājs
Skolotājs,
Kurš datorzinības mums māca
Un dzejas rindas ritmā stāsta.
Skolotājs,
Kurš pasakas mums lasa
Un jautrus jokus dzīt mums māca.
Skolotājs,
Kurš skolas hroniku mums veido
Un skaistus foto mirkļus ķer.
Skolotājs,
Kurš grāmatas liek lasīt
Un pašiem dzeju rakstīt.
Skolotājs,
Kurš “Kabatu” ir radījis
Un Dzejas dienas skolā aizsācis.

Latvijai jau 100 gadu?
Latvija tik veca jau?
Vai to var saukt par simtgadi?
Vai valstij tas ir daudz?
Jā, jā, 100 gadu Latvijai,
Un pārdzīvoti grūti laiki.
Bet vēl joprojām skaista tā
Un vienmēr zaļa būs!
Erna Ozoliņa, 5.kl.

Tāds ir mūsu SKOLOTĀJS.
Elīna Putniņa, 8.kl.

Mana dzimtene
Zemē, kur esmu dzimis,
Neesmu ne reizes rimis.
Dzimtā zeme zied,
Un tās ļaudis dzied.
Priekos un bēdās
Ejam mēs senču pēdās.
Būvēt barikādes mēs prastu,
Lai brīvību sev rastu.
Augsim lieli, augsim stipri
Un turēsimies mēs ņipri!
Latvija! Latvija – dzimtene mana,
Bet vai tā ir arī tava?
Olafs Brūvers, 9.kl.
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Kur palika vasara?

Melnā puķe

Vasaras garākā diena...
Žēl, ka gadā tāda ir viena.
Saulrieti vienmēr krāsaini –
Tik spilgti kā mūsu sapņi.

Melnā puķe – mana māsa?
Vai tu tiešām esi kā es?
- Neiederies varavīksnes krāsās,
Jo melno krāsu tu nes.

Kāpēc Jāņu diena
Gadā ir tikai viena?
Kaut varētu tās naktis siltās
Pagriezt atpakaļ aukstajās ziemās!

Melnā puķe, mana māsa,
Pazudusi vai tu esi naktīs?
Citas krāsas mirdz kā grib,
Bet vai lidinies tu taktīs?

Staigāt naktīs mēnesgaismā,
Vienmēr pavadīt laiku garā jautrā.
Karsto vasaras sauli –
Atceries – vienmēr izbaudi!

Melnā puķe, mana māsa,
Dzīvojot sev, tev nākas skumt:
Sabīdīta ar nejaukām krāsām,
Pacietība drumst…

Ezera siltajos ūdeņos
No laipas mesties kūleņos.
Neizniekot nevienu dienu,
Pat ja ziņās sola lietu.

Melnā puķe, mana māsa,
Kad padomāju, kā tu melnumu nes,
Saprotu tik vienu lietu –
Es taču esmu tāda kā tu.

Tagad atkal rudens klāt,
Vasaru mums atmiņās krāt.
Varbūt vasaras mēnešus
Nākamgad varētu garākus?...

Melnā puķe pļaviņā,
Kur ganās manas domas,
Zeltītu puķīšu vidū
Vai tu neiederies vis?

Alise Dubure, 9.kl.

2

Anabella Roze Medne, 6.kl.
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Mana ikdiena

Beha lido

Kabilē dzīvoju es 15 gadus,
Šeit es satieku draugus un radus.
Ik dienu es skrienu, sportoju cītīgi,
Kabilē dzīvot man patīk dikti.

Kad nopirkšu sev behu,
Tad iegādāšos cehu.
Kad piesēdīšos pie stūres,
Visi man rādīs tikai dūres.

Nu vasara beigusies, jāiet man skolā,
Grāmatas, pildspalvas jāsaliek somā.
9.klase – beidzot jākļūst nopietnam,
Čaklam, cītīgam jābūt man skolniekam.

Kad sēdīšos es iekšā,
Behas stūre būs jau priekšā.
Bet tiesības nāksies vēl gaidīt,
Lai varētu pedāļus spaidīt.

Klasesbiedri gan man dikti traki,
Skolā kliedz, tāpēc tagad dzirdu švaki.
Bet ja tā nopietni – man labi iet,
Varu arī dziedāt un skaļi smiet.

Jāgaida man tie 18 gadi,
Tad uz mani skatīsies visi radi.
Redzēsiet pēc trijiem gadiem –
Uzskatīšu jūs visus par savādajiem.

Martins Zagorskis, 9.kl.

Jānis Ešenvalds, 9.kl.
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Meža vāverīte

Vasaras brīvlaiks
Es vasaru pavadīju labi,
Domāju – tā man pagāja ātri.
Vienmēr strādāju es čakli,
Tāpēc nopelnīju labi.

Es staigāju pa mežu
Un neredzēju sēnes,
Bet ieraudzīju vāveri
Ar kuplu, kuplu asti.

Nopirka man mocīti,
Braukāju es laimīgi,
Centos nenokrist no tā.
Bet nu vasarai saku: Atā!

Es skrēju vāverītei pakaļ
Līdz pašam meža vidum.
Tad ieraudzīju viņu
Ar viņas mazuļiem
Un negribēju traucēt,
Jo viņi saldi gulēja.

Pienāca brīvlaika diena pēdējā.
Vai uz skolu atkal jāiet? Jā!
Satikt savus jaukos draugus,
Ar kuriem atkal varēs gāzt kalnus.
Adrians Vītols, 7.kl.
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Es tādēļ gāju mājās
Un pastāstīju mammai
Par meža vāverēm
Un viņu mazuļiem.
Daniela Raiļanu, 5.kl.
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Draudzene Liene
Mana labākā draudzene
Ir tā, kurai vārds ir Lienīte.
Dienas kopā pavadām,
Jaunas emocijas izbaudām.
Podus kopā gāžam
Un par sekām nedomājam.
Vēlāk gan mēs apsveram,
Ko nu lai mēs darām?
Viss tomēr labi beidzās.
Bet vasara jau projām steidzas.
Nu vienā laikā ceļamies
Un katru dienu veļamies,
Lai abas kopā smietos
Un par dzīvi priecātos.
Vienā klasē mitamies,
Vienā solā sēžamies.
Visas domas kopā liekam –
Tikai tā mēs tālāk tiekam.

Pagājusī vasara
Kaut varētu pagriezt laiku atpakaļ
Uz tiem vasaras rītiem miglainiem,
Saulainām dienām un gaistošiem vakariem.
Ņem mani atpakaļ un atdod visu!
Ik rītu ceļoties un verot vaļā acis,
Ar prieku sniedzos pretī saules stariem,
Saņemu visai dienai mīlestību no tiem.
Ak, kā visa tā man tagad pietrūks!
Dzestros rītos jūtamas jau rudens dvesmas.
Logā veroties, vien redzu es kā asaras
Tur laistās tikai pērlītes no rasas.
Ai, kur gan aizskrējusi vasara!
Līva Žanete Ozoliņa, 9.kl.

Sindija Žežulka, 7.kl.
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