
Tētim Tēva dienā 
 

            

                       *** 

Tu esi stiprs, un stipra jūtos es 

Tu esi gudrs, un gudrāka kļūstu es 

Tu esi labs, un arī es mācos laba būt 

Tu esi saule, es esmu zvaigzne 

Tu – mans tētis, es – Tava meita 

                             (Džesika, 7. kl.) 

 

      *** 

Tu – vislabākais, Tu – vismīļākais 

Gribas man pieglausties Tev 

Tevi es mīlu vairāk par visiem. 

Dienās, kad jūtos slikti,  

Tu atnāc un radi man prieku. 

Samīļot Tevi tad steidzos es..... 

                                           (Liene, 7. kl.) 

 

         *** 

Tētis ir tikai viens 

Visforšākais, vislabākais, 

Vismīļākais, visātrākais 

Tētis ir unikāls 

Jo viņam ir tās īpašības,  

Kuru nav mammai...  

Mīļi apskāvieni no manis Tev Tētu dienā! 

                                                (Elīza, 7. kl.) 

 

 

 

     *** 

Juri, Tu esi mans tētis, 

Un neviens Tevi man neatņems. 

Rājies vai priecīgi smaidi, 

Ik dienas Tu būsi mans tētis. 

Satiksimies! Kad atbrauksi? 

(autori mēdz būt arī anonīmi) 
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                *** 

Rudens mākoņi bieži raud, 

Jo vasara projām steidzas jau. 

Krāsainas lapas zemi klāj, 

Koku zari tām atvadas māj. 

Bērniem acīs – ilgas pēc vasaras 

Putniem, prom lidojot, nobirst pa asarai. 

                                        (Una, 7.kl.) 

 

 

     *** 

Starp nakti un dienu 

Starp ausmu un rietu 

Pa vidu saule 

Tur vienmēr ir 

                         (Annija, 7. kl.) 

 

 

                *** 

Vasaras laiks skrien ātri jo ātri 

Mēs bieži pat nejūtam to. 

Nepamanām pat to, kā paši izaugam. 

Pasaule mainās līdz ar laiku. 

Un cilvēki mainās laikam līdz. 

Bet bērnības vasaras – paliks vienmēr un mūžīgi. 

                                           (Signe, 7. kl.) 

 

 

     *** 

Vasara ir aveņu zapte 

Vasara ir brīvdienu prieks 

Vasara ir peļķēm pielijuši gumijnieki. 

Vasara aizgāja, līdzi priekus paņēma 

Bet nebēdāju es – 

Rudens jaunas atklāsmes man nes. 

                                    (Elīna, 7. kl.) 

 

  



Vēlējums 

 

Ja tev ir sapnis, piepildi to! 

Ieskaties zvaigznēs, vēlies kaut ko! 

Nepamet cerības, notici sev! 

Uzticies man, uzsmaidi sev! 

Ej un cīnies 

Par savu laimi 

Savu smaidu 

Prieku 

Asarām 

Labiem draugiem 

Un pats par sevi! 

                          (Sandija, 8. kl.) 

 

 

      *** 

Es lūkojos zvaigznēs, 

Centos saskatīt brīnumu. 

Bet tad kā bulta  atbilde 

Iešāvās sirdī – 

Mana dzīve ir brīnums 

Un pats es brīnums šai pasaulē. 

Bet vai es to novērtēju? 

Vai es to saprotu? 

                          (Agnese, 8. kl.) 

 

 

               *** 

Viens cilvēks spēj izdarīt daudz.... 

Tagad sirdī vien sāpīgas atmiņas..... 

 

Cerēju uz piedošanu prātīgu, 

Bet saņēmu vienaldzīgu skatienu. 

 

Tomēr padzinu naidu no sevis. 

Sejā uzplauka smaids. 

Pasaule gaišāka kļuva.. 

Sirdi pārņēma prieks. 

                             (Sabīne, 8. kl.) 

    

  



 Nošu deja 

 

Notis šur, notis tur, 

Līnijkopā jautri bur, 

Nošu burtnīcā tās dej, 

Skaļi sasaucas un smej, 

Nošu atslēgā tās ķeras, 

Dziesmu vārdos vaļā veras. 

                        (Una, 8. kl.) 

 

 

         Mirklis 

 

Kādreiz var būt strīdi 

Un tu dusmojies uz to brīdi. 

Neieņem sevī ļaunumu, 

Bet uztver to kā jaunumu. 

 

Apskauj draugu cieši, cieši 

Un izdari to bieži, bieži. 

Tad nebūs strīdu tādu, 

Kas jauc un skumdina prātu. 

                          (Anete, 8. kl.) 

 

Mēs – Dievietes? 

 

Mums ir spīdīgi, krāsaini nagi, 

Un reizēm kā velniem – īsi ragi. 

Mēs veikalos ilgi dzīvojam  

Un puišus labprāt spiegojam. 

 

Mēs matus ķēpājam ar laku 

Un velkam vislabāko modīgo jaku. 

Mums kurpes ejot skaisti klab, 

Un piekariņi pie atslēgām grab. 

 

Mēs gribam tikai vienu – visur 

Lai koša naida liesma dzistu! 

Mēs sev esam Dievietes. 

Citiem? Vienkārši – meitenes. 

                            (Sintija, 8.kl.) 

 



          Vasara 

 

Silta, jauka, saulaina, mīļa. 

Saule. Ūdens, dzīvesprieks, cilvēki. 

Baidās no lietus, sausuma, rudens un vēja. 

Ilgojas pēc cilvēku smiekliem, pēc pašiem cilvēkiem, pēc dzīvības visapkārt. 

Vasara – siltums. 

                         (Elvis, 8. kl.) 

 

 

           Ģimene 

 

Mīlestība. Saticība. Cieņa. Un uzticība. 

Sastāv no bērniem, no sievietes un vīrieša mīlestības mūža garumā. 

Baidās no nodevības, sāpināšanas, izjukšanas un neuzticības. 

Ilgojas pēc kopīgiem jaukiem piedzīvojumiem un satikšanās prieka. 

Saticība. 

                               (Līna, 8. kl.) 

 

 

          Sports 

 

Tas ir skriet, kustēties, iet un spēlēt. 

Tas ir formas krekls, skaistums, ātrums u uzvaras. 

Tas baidās no lūzumiem, sāpēm, neveiksmēm un operācijām. 

Ilgojas pēc rezultātiem, panākumiem, draudzības un mīlestības. 

Sports – aktīvs dzīvesveids. 

                                      (Linards, 8. kl.) 

 

 

 

           Vasara 

 

Siltums. Saule. Brīvlaiks. 

Saule. Cilvēki. Prieks. 

Baidās no ziemas, no skolas un darbdienām. 

Ilgojas pēc bērnu rotaļām. 

Vasara – mans mīļākais gadalaiks. 

                            (Reinis, 8. kl.) 

 

 

 



          Sniegs 

 

Auksts. Balts. Slapjš. Negaršīgs. 

Tam vajag vietu, kur krist, aukstumu, tīru sirdi... 

Baidās no globālās sasilšanas, no karstuma, uguns un lāpstas. 

Ilgojas sevī ieputināt pasauli. 

Sniegs – baltais brīnums. 

                            (Emīls, 8. kl.) 

 

 

 

         Puķe 

 

Saulaina, krāsaina, laimīga un draudzīga. 

Tai vajag laipnu skatienu u krāšņu vidi apkārt. 

Tai bail no vēsa rudens atnākšanas. 

Tā ilgojas pēc mūžīgas vasaras, saules un prieka. 

Puķe – tas ir krāšņums. 

                                  (Laura, 8 kl.) 

 

 

 

Uguns 

 

Spēcīga, karsta, krāšņa ar savu liesmu, visiem vajadzīga. 

Galvenais, kas tai nepieciešams, - radītājs, sērkociņš, 

Sausa malka un, svarīgākais, - vieta, kur plašumā iet. 

Baidās no ūdens. Apstāties baidās. 

 No cilvēku mīlestības pret dabu un pasauli baidās. 

Ilgojas pēc sausas zāles, meža tumšā vakarā. 

Uguns ir ilgas būt mūžīgi un būt visvarenākajai. 

                                                (Anete 8. kl.) 

 

 

          Smaids 

 

Prieku izstaro 

Padara mirkli skaistāku 

Tik vienkārši var sastapt mīlestību 

 Ej un savā ceļā pasmaidi! 

                          (Ieva, 9. kl.) 

 



Dvēsele 

 

Miesa ir čaula... 

Vai zini tu, kas slēpjas aiz tās? 

Kur tevī guļ dzīvības dvaša? 

Vai zini...kas ir aiz čaulas? 

Kur ir kodols, kas silda tevi no iekšas? 

Kur rodas asaras un sāpes? 

Kur tevī guļ apslēpta patiesība? 

Kur mājvietu rod mīlestība? 

Kur ir tas, ko neredz un nejūt neviens cits? 

Vai jūti? 

 

Var uzdot jautājumu daudz, 

Bet mana atbilde ir tikai viena... 

 

Mans kodols ir Dvēsele! 

                               (Viktorija, 9. kl.) 

 

 

Draudzība 

 

Tā ir jautra, mīļa, interesanta un citos vārdos saucama 

Tai nepieciešama uzmanība, pacietība, uzticība. 

Tā baidās kļūt pamesta un novārtā atstāta. 

Tā vēlas redzēt smaidus, draugus kopā priekos un bēdās. 

Tā vēlas dzirdēt smieklus un dāvināt prieku. 

Draudzība – tā ir zelta vērtība. 

                                  (Laura, 9. kl.) 

  



Mana Vasara 

 

Vasaras pirmais mēnesis. 

Silts un patīkams bija. 

Ar svētkiem un izpriecām bagāts. 

Atmiņās manās tas paliks. 

 

Te jūlijs ar steigu jau nāca. 

Un peldēties gribējās man. 

Ar draugiem diet un skriet. 

Un dārzu ravēt mazliet. 

 

Uz nometni gribējās iet. 

Un dzimšanas dienu svinēt mazliet. 

Sportu un figūru piekopt ik brīdi. 

Un mūzikai skanot izdzīvot dzīvi! 

 

Un re augusts jau klāt! 

Domas par skolu galvenokārt. 

Kādas klades man pirkt? 

Galu galā ko mugurā vilkt? 

 

Gailenes lasīt bija man prieks. 

Pelnīt naudu-gandarījums liels. 

Plānot pasākumus-atbildīgs darbs. 

Ak, vai! Lūk, arī septembris klāt!!! 

                               (Linda, 9.klase) 

 
 

 

  



Putnubiedēklis 

 

Pļavā putn'biedēklis stalts, 

vecas drānas, bet tomēr samts. 

Tumsā, tad kad mēness balts, 

Tas nezin kur ir mājas. 

 

Garā zālē šūpojas, 

ar vēju sarunājās. 

Ik pa laikam kurmji, 

kutina tam kājas. 

 

Salmu matos blondajos, 

žurkas spēlē kārtis. 

Dažreiz sanāk pūcei, 

pieēst pilnu knābi. 

 

Kādu dienu biedēklis, 

ar vēju nesatika. 

Vējš gribot negribot, 

tam hūti aizpūst lika. 

 

Tā nu skumjais plikgalvis, 

žurkām jumtu atdevis. 

Stāvēja līdz stundai, 

kad pavisam apgāzās... 

 

(Raivo, 9.klase) 

 


