
Deivids Bedeicis, Rēveļu pamatskola, 3.kl. 
  

Mana valoda 
 

Mana valoda 
skaista un mīļa. 
Es to dziedu un lasu, 
cienu un sargāju. 
Man valodiņa mīļa 
ikkatru brīdi. 
Es cienu to, un tā man palīdz. 
Mana valodiņa - vislabākā  
un mīļākā pasaulē. 



Kristers Lazda, Rēveļu pamatskola, 3.kl. 
 

Mana valoda 
 
Mana valoda 
skanīga un skaista. 
Es to mīlu un saudzēju. 
Man viņa patīk. 
Valodai ir liels spēks, 
jo tā palīdz cilvēkiem 
sazināties savā starpā. 
Viņa man palīdz runāt, lasīt, 
rakstīt, domāt 
un izzināt pasauli. 
 
 



Arnolds Apsītis, Rēveļu pamatskola, 2.kl. 
 

Septembris 
 

Ezis ziemas guļā lien. 
Peles alās. 
Traktors zemi ar. 
Rudens klāt. 
Siltai vasarai ir sveiki. 
 
 



Sintija Jezuna, Rēveļu pamatskola, 2.kl. 
 
** 
 
Kartupeļi aug dārzā rozā, balti. 
Tie aug labi un arī lieli. 
Kartupeļiem, kartupeļiem 
pagrabā ir mājas. 
 
 



Matīss Grasimovičs, Rēveļu pamatskola, 2.kl. 
 
Asteres skaistas 

 
Krāšņās puķītes, tās spurainās, 
tās stādīju es.  
Cik lielas izauga! 
Es dāvinu tās 
skaistās, krāšņās puķītes. 
 



Ričards Pērkons, Rēveļu pamatskola, 2.kl. 
 
Sēņu pasaule 
 
Ričards mežā sēņo, 
Uvis visu vēro. 
Daudz gaileņu un beku 
es salasīju mežā. 
Nav neviena tārpaina, 
sēņu mērce būs garšīga. 
 
 



Georgs Gibala, Gulbenes Bērzu pamatskola, 8 g. 
 

Vēja spilveni 
 

Pa gaisu naktī plīvo vēja spilveni. 
Kad mēs ejam gulēt, raujas tie. 
Kad mēs naktī redzam tos, 
liekas, tas sapnis būs. 
Tas tik būs sapnis liels, 
kad naktī plīvo vēja spilveni! 
 
 



Dita Rudzīte, Gulbenes Bērzu pamatskola, 8 g. 
 

Dzejolis par mani 
 

Es esmu laba, 
man laba daba. 
Es savu mammu mīlu 
un arī tēti mīlu. 
Man kucēns mājā, 
kurš reizēm kož kājā, 
Bet mēs nedusmojamies, 
jo tikai jokojamies. 
Es šad tad spēlējos 
ar dvīņiem vakaros; 
jo tie ir mani draudziņi – 
un viņiem jauki jociņi. 
 
 



Elīna Freimane, Gulbenes Bērzu pamatsk., 2.b kl. 
 

Skolā 
 
Skolā šodien pirmā diena! 
Un es mācījos tik labi. 
Rātni solā sēdēju, 
skolotāju klausīju, 
desmitnieku dabūju! 
 
 



Klaids Aumeisters, Gulbenes Bērzu pamatskola, 8 g. 
 
Pārdomas 
 
Rudenī lapas krāsojas 
un putni projām kārtojas. 
Dārzā āboli sārtojas. 
Ezeram skumji prātojas. 
Naktīs migla lāsojas. 
Saule mazāk starojas. 
 
 



Diāna Antipova, Gulbenes Bērzu pamatskola, 8 g. 
 
Es un mana klase 
 
Mana skola mīļa man, 
skolotājas arīdzan. 
Klasesbiedru smiekli jautrie 
priecīgai liek vienmēr būt. 
piecas dienas nedēļā 
Skolas somu plecā lieku, 
lai ikkatru jauku dienu 
priecātos un kopā dietu. 
Draugi vienmēr būsim mēs, 
mīļi, mīļi dzīvojot, 
strīdi, kašķi nekaitēs, 
vienmēr būsim kopā mēs. 
 
 



Ginters Krasnais, Gulbenes Bērzu pamatskola, 8 g. 
 
Rudens 
 
Kad rudenī palika auksti, 
visi gatavojās ziemai: 
lāči gāja gulēt, 
putni lidoja prom, 
skudras vāca ēdamo. 
Tikai sniedziņš 
laikam aizsnaudies. 
Pacietīgi gaidīsim, 
gan jau uzsnigs arī tas. 
 
 



Eduards Krukovskis, Gulbenes Bērzu pamatsk., 2.a kl. 
 
Sēnes 
 
Kas tas ir,  
kas spīd kā zelts? 
Pajautāšu māmiņai. 
- Mammu, mamm! 
- Kas noticis? 
- Redzēju, kā kaut kas spīd. 
- Rādi, dēliņ, kur tas ir? 
- Re, kur, mamm! Nu, ve kur! 
- Ā! Tā, dēliņ, sēne. 
Zelta bērzlapīte. 
 
 



Reinis Antons Patmalnieks, Gulbenes Bērzu p. sk. 1.b kl. 
 
Rudenī 
 
Rudenī lapas 
Zemē krīt. 
Ezītis grib 
Sēnes palasīt. 
Es arī gribu 
Palasīt, 
Skaistu grāmatiņu 
Apskatīt. 
 
 



Elvita Lībiete, Gulbenes Bērzu pamatsk., 1.b kl. 
 
Rudens pasaka 
 
Krāsainas lapas krīt, kādu 
ābolu paņemt gribu. 
Sarkanā ābolā iegraužos,- 
tik garšīgs!  
Ēdu visu dienu! 
 
 



Ilze Stonka, Gulbenes Bērzu pamatsk., 1.b kl. 
 
** 
 
Ir šonakt burvis staigājis pa āru? 
Tā liekas man, 
jo visi koki, krūmi, puķes 
ir košās krāsās tērpušies. 
Bet māmiņa man saka tā: 
„Ir ciemos rudens atnācis!” 
Jā, savādi tas šķiet nu gan, - 
kā rudens viens ir paspējis  
it visu āru koši izkrāsot?  
 
 
 
 
 
 
 
 


