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SKOLAS ZVANS 

Skan skolas zvans,  

Un atkal esam kopā.  

Un koridoros smiekli klīst.  

Mēs atkal satikušies esam,  

Kaut kovids apkārt lidinās.  

Cik sirsnīgi ir būt mums kopā  

Un nevis redzēties kaut kādā zoomā.  

Kaut nevaram mēs rokās sadoties,  

Ar skatiem varam mainīties.  

Skan skolas zvans,  

Un atkal esam kopā.  

Cik labi solā apsēsties  

Un būt ar skolotāju savu,  

Un klasesbiedriem ierastiem.  

Adriana Raiļanu, 9.klase 

 

***  
COVID mūsu valstī atkal klāt,  
Bet ierobežojumi tam liek stāt.  
Nevienam nepatīk tas COVID, arī man.  
Bet ja tā padomā – tad dažreiz patīk gan.  

Tas ļauj no mājām mācīties  
Un palīdz uz labām sekmēm dzīties.  
Bet ar viņu labāk nevajag pīties  
Un labāk prom no viņa tīties.  

Neļauj man uz pasākumiem skriet,  
Toties vakcinētie turp var iet.  
Botas kājās, un uz pasākumu es dodos.  
Nevakcinētos, kā es, pēc tam soda.  

Negribu vakcinēties es -  
Kā runā - sāpes tas nes.  
Bet kad aizmet sliktās domas prom,  
Vakcinācija imunitāti mums nes.  

Raimis, 9.klase 

 

SKOLAS SOMA 

No rīta agri ceļos –  
Skolas soma jau pamodusies!   
Soma man uz muguras,  
Gatava iet skolas gaitās. 
Attaisu es rāvējslēdzi: Zip!  
Nu gan daudz priekšmetu!  
Burtnīcas un klades  
Rātni rindā sēž. 
Lineāls un pildspalvas -  
Penālī tām ērti gan!  
Soma jauki smaržo man,  
Lepni dodos ceļā.  
Skolā jūtos es kā mājās,  
Jauka lai šī diena man!  

Sāra Barone, 5.klase 

 

ABAS KOPĀ  

Ar dobjiem ābolu būkšķiem uz zemes,  
Cilvēka rokas tos grozos kopā sanes.  
Ar skaļām putnu klaigām debesu jumā,  
Viens aiz otra tie glīti sastājas kopā.  
Ar smiekliem un čalām agros rudens rītos  
Zēni un meitenes gaida atkalsatikšanos.  
Ar mīļo māsu, vienalga – kārtīs vai ogās,  
Ģimenes lokā varam atkal būt kopā.  

Anonīms 
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MĀJAS 

Mājas, mīļās mājas!  
Ko darītu gan mēs bez mājām?  
Katram ir sava vieta un mājas -  
Vienalga kādā stāvoklī vai vietā.  
Cilvēkam, dzīvniekam, jebkuram  
Ir sava vieta, savas mājas.  
Vienalga, kā viņam tur klājas - 
Kaut kas pie sirds tur glabājas.  
Mājas var būt tur, kur tu esi vesels  
Un kopā ar ģimeni, draugiem vai citiem.  
Mājas var būt tur, kur tu visu dievini.  
Nekur nav tik labi kā mājās.  

Martins Zauers, 9.klase 

 

KLASESBIEDRENES 

Nevaru sagaidīt skolu!  
Tā diena, kad sākšu mācīties,  
Būs vis-la-bā-kā.  
1.septembrī esmu nu skolā,  
Evelīna jau mani gaida. 
Drīz atbrauc jau Estere,  
Ko sen kāroju satikt.  
Bet blakus man stāvēja meitene.  
Hmm, un viņu es nepazinu.  
Tad ņēmu un iepazinu, 
Tā bija Vanesa -  
Mana jauna klasesbiedrene.  
Klasē tagad esam astoņi:  
Četri zēni, četras meitenes.  
Mums visiem kopā ir jautri,  
Ceru, ka tā būs vienmēr!  

Estere Oliņa, 6.klase 

 

KAS ES ESMU?  

Ģimene – tās ir mājas:  
Mamma mīļa, gādīga,  
Tētis strādīgs, gudrs,  
Brālis smieklīgs, ņiprs.  
Bet es?  
Kas es esmu?  
Atzīšos – to nezinu...  
Ja es pati nezinu,  
Tad kam lai jautā?  
Varbūt draugiem, ģimenei.  
Ceru gan, ka viņi zinās,  
Ātrāk steigšu jautāt!  

Evelīna Vīksna, 6.klase 
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ATKAL KOPĀ 

Atkal kopā – bet tomēr ne tā,  
Šoreiz viss liekas daudz citādāk.  
Man prieku nomāc kas smags,   
Atkal kopā -  bet tomēr nav tas.  

It kā mēs visi priecāties gribam,  
Bet izlikties ir tik grūti.  
Atzīties īsti negribas,  
Jo smagums spiež manu krūti.  

Ceru, ka paies šis grūtais laiks  
Un patiess prieks atkal mirdzēs,  
Un varēsim atkal mēs vienoti būt,  
Un atkal kāds mūs dzirdēs.  

Atkal kopā – pa īstam, no sirds  
Mēs visi kaut kad būsim.  
Kad viltus plīvurs pagaisīs  
Un brīvi mēs kļūsim.  

Silvāno Bīriņš, 8.klase 

ATKAL KOPĀ MĒS!   

Sēdējām mēs lielā lokā  
Blakus visi skolas solā.  
Kovids visu izbojāja -  
Mūs visus mājās sēdināja.  

Mācījos es mājās gadu,  
Gudrības sev galvā krāju.  
Kovids biku norimās,  
Atkal kopā esam mēs.  

Labprāt uz skolu eju es,  
Nav jāsūta vairs SMS.  
Stundas kopā gaidām mēs  
Un kaitinām mēs učenes.  

Šis gadiņš jānomoka man,  
Tad jāšķiras nu atkal mums.  
Tālāk dzīvē jādodas būs.  
Un skola atkal klusa kļūs.  

Signija Signe Žežulka, 9.klase  

 

ATKAL KOPĀ 

Košiem asteru ziediem,  
Gladiolu un dāliju pušķiem,  
Svinīgās kleitās un lentēs  
Pa skolas taku mēs ejam.  
Atkal esam mēs kopā,  
Sēžam savā skolas solā.  
Viss ir mainījies, nekas nav pa vecam -  
Vīruss mūs aptur un ierobežo.  
Par spīti visam mēs esam kopā  
Un varam būt vienoti,  
Kaut vīrusa šķirti.  
Esam laimīgi, jo ESAM SKOLĀ!  

Daniela Raiļanu, 8.klase 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĒJA SPĀRNI  

Es vakar noķēru vēju!  
To vēju, kas pa pasauli trauc.  
Es vakar noķēru vēju.  
To vēju, kas kaimiņos sauc.  
Es vakar noķēru vēju!  
To vēju, kas jūrā kauc.  
Un liku tam viļņus šķelt -  
Tos lielos un platos.  
Es vakar noķēru vēju!  
To vēju, kas matus mums jauc.  
Es vakar noķēru vēju.  
To palaidni, kas mums kokus lauž.  
Es gribēju ieslodzīt vēju! 
Un liku tam kamīnā pūst.  
Viņš pacēlās spārnos  
Un debešos aizlaidās brīvs.  

Elvijs Riders, 7.klase 
.  

 

ATGRIEŠANĀS PUTNU BARĀ 

Es biju putns,  
Kas pazaudējis savu baru.  
Uz siltajām zemēm  
Nu lidoju viens pats.  

Es redzēju putnu baru  
Un tuvojos tam.  
Bet tas nebija  
Mans putnu bars.  

Es lidoju tālāk  
Un nolaidos lejā vēlāk.  
No rīta atkal atsāku  
Savu lidojumu.  

Tik pašā vakarā  
Es atkal redzēju putnus.  
Kad pielidoju tuvāk -  
Tas bija mans putnu bars.  

Aksels Nīkrencis, 7.klase 

GADALAIKI 

Pavasarim darba daudz  

Dārzos, pļavās, meža malās: 

Jāpagūst tam ziedus vērt,  

Putnus, zvērus modināt.  

Vasara sāk darbu savu:  

Lielus siena ruļļus velt.  

Vasarā sāk veltes gatavoties,  

Āboli dārzos sārtoties. 

Rudens nu sāk posties darbam,  

Bērni uz skolu čakli taisās.  

Mežs pilns ar sēņu klajumiem. 

Visi steidz kartupeļus vest uz pagrabiem. 

Klāt ziema! – Vecītim dāvanas jāgādā. 

Bērni Ziemassvētkiem eglītes izrotā.  

Tā nu nemanot un klusi  

Gads pagāja nepiekusis.  

Kalvis Oliņš, 5.klase 

 

VASARA 

Kā priecājos, kad pienāca vasara  
Un varēju darboties mājās!  
Man patīk braukt ar traktoru,  
Pļaut zāli, satīt sienu ruļļos.  
Vēl patīk grābt man sienu  
Un braukt ar kvadraciklu. 
Bet vasara aizskrēja, pienāca rudens,  
Un jāsāk nu skolā mācīties.  
Bet es vasarā varu vēl kavēties  
Un savās domās veldzēties.  
Mierinu sevi ar domu,  
Ka nākošā pienāks jau drīz.  

Toms Dembovskis, 6.klase 
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