EVA AUGSTKALNE, 6.KL.
**
Rudens uz saviem spārniem
atnes mums krāsu simfoniju.
Kas gan to redzēs?
Kas gan to jutīs?
Tas klusē.
Tas vēlas būt ieraudzīts.

AIVIS KĻAVIŅŠ, 6.KL.
GADALAIKI
Pavasaris beidzot klāt,
Putniņi sāk trallināt!
Cīruļi un strazdi zvan’,
Visas pazarītes skan.
Mostas tauriņi un skudras,
Uzzied koki, pļavas, druvas.
Visās krāsās – košās, skaistās.
Viss kā varavīksnē laistās.
Āboli jau sārtojas,
Putni ceļam kārtojas,
Skolas gaitas bērni sāk,
Rudens ātriem soļiem nāk.
Drīz būs ziema salta, balta,
Sniega pārslām zeme klāta.
Vecā gadā rūķīt’s nāks,
Atskaites par darbiem vāks.

ZANDIS TĪRUMS, 6.KL.
KATRAM SAVS DARBS
Sēžu pļavas vidū
Un raugos sev apkārt.
Uz dzeltenās pienenes
Nolaižas bite,
Tā medu vāc –
Strādā.
Gar pienenes lapām, pa zāli
Skudriņa sausu stiebru nes.
Strādā.
Dzirdu, ka sienāzis sisina,
Arī strādā.
Bet ko es?
Es raugos apkārt
Un domāju –
Es skolā mācos –
Tas ir mans darbs!

ANCE SKOPANE, 6.KL.
PAR VASARU, KAS AIZGĀJUSI
Katrs pumpurs un sēkla
Ir rūpīgi lūgta vēstule,
Kuru caur ziemas sniegiem
Vasara vasarai sūta.
Un kad rudens nāk, adresēts vasarai,
Lai krāsotu lapas košās,
Pastā glabājas sūtījums,
Kas visus mūs ievedīs priekā.
Notērēs asnus līdz pēdējam
Un krās jaunus nākamam gadam,
Atkal zem mežrozes sēdēs
Un jaunas vēstules rakstīs.

REINIS TEICIS, 6.KL.
LABIE DRAUGI
Zaķīt’s pļavā lēkā braši,
Vāverīte riekstus mētā,
Lācītis iet medu zagt,
Kurmīt’s prāto alu rakt.
Mežā visiem dzīve zaļa,
Katru dienu brīva vaļa.
Spēles spēlē, jokojas,
Vakaros tie spokojas.
Katru rītu tie ar prieku
Lasa beku pilnu sieku.
Un, ik vakaru šie draugi,
Skaistās krellēs ogas ver.
Mežā visiem dzīve zaļa,
Katru dienu brīva vaļa.
Dziesmas dzied un priecājas,
Reizēm tikai niekojas.

ZELDA MIĶELSONE, 6.KL.
VASARAS DIENA
Ir jauka, skaista diena.
Ir vasaras vidus,
Un katrā ziedā bite san,
Laba noskaņa ir man.
Kad taureņi te lido pilnā sparā,
Es tos vēroju ar prieku
Un apbrīnoju, cik skaisti tie!
Mans sunīts – vārdā Dora,
Skrien tiem pakaļu un ķer,
Un kādreiz arī kādu noķer,
Bet tas ir ļoti reti.
Ir jauka, skaista diena.
Ir vasaras vidus.
Es skrienu un ķeru
Vasaras mirkļus!

JUTA GARGURNE, 6.KL.
VĒJŠ
- Vecmāmiņ, kas ir vējš?
- Bērniņ, ja tu zinātu, kas ir vējš...
Vējš ir brīvība, ātrums un atmiņas.
Ja nebūtu labā vēja – nebūtu it nekā.
- Mīļo vecmāmiņ, kur piedzimst vējš?
Varbūt vējainā Liepājā?
Vai krāšņajā Ventspilī?
- To nezina īsti neviens...
- Vecmāmiņ, kādēļ vējš tā skrien?
- To es tev pateikt varu.
Vējam nav māju, tādēļ viņš skrien.
Varbūt viņam mazliet sāp...
- Vecmāmiņ, kā tad vējam sāp?
- Tāpat kā tev. Bet viņa sāpes
Neviens nevar just. Tikai līdzi just.
Vējā ir noslēpumi, bēdas un vilšanās.
- Mīļais bērns, pasmaidi vieglajam vējam,
Lai tas tev mīļi un silti pasmaida pretim.

RIČARDS PODNIEKS, 6.KL.
MĪĻAIS PRIECIŅŠ
Mana mazā māsiņa
Mīļa kā saulīte.
Viņai acis tik skaistas
Kā savvaļas puķītes.
Liekas, ka viņa ir ļoti maza,
Bet katru dienu lielāka kļūst.
Pa māju viņai patīk skraidīt
Un blēņas darīt.
Mīļāko dziesmu ritmā
Viņa kustas kā māk.
Patīk viņai vērot apkārtni,
Tas viņas skatu uz pasauli
Padara plašāku.
Mana mazā māsiņa, Mīļais prieciņš.

JĀNIS OZOLIŅŠ, 6.KL.
RUDENS
Koki lapas nomet strauji,
Putni baros pulcējas,
Rudens krāso mežus raibus,
Dabu gaida pārmaiņas.
Sēnes mežos nolasītas,
Ogu krūmi tukši stāv.
Vēlās puķes ziedēt steidz,
Tās pa savam ziemu sveic.
Dienas raujas īsumā,
Naktis stiepjas garumā,
Saule vairāk nespīd bieži,
Jo jau rudens tuvu klāt.

HĀRDIJS NOGOBODS, 5.KL.
PĀRGĀJIENS
Mūsu klase vienā dienā
Gāja garā pārgājienā.
Smagas somas plecos bija,
Domājām mēs jautras domas.
Uz Ozolkalnu gājām braši,
Jo Sandis jāsatiek bij’ knaši.
Nokļuvām līdz viņa mājām
Naski soļodami kājām.
Spēlējām mēs dažas spēles,
Teicām vārdus, kas uz mēles.
Traucāmies ar kvadraciklu,
Sasaucāmies balsīs skaļās.
Ugunskurā cepām desas,
Lai tās nepaliek mums vecas.
Prieks par pārgājienu liels,
Sanda ģimenei – paldies!

NADĪNA MEDNE, 5.KL.
RUDENS DRAUGS
Aiz loga ir lietains laiks,
Tādēļ man tāds bēdīgs vaigs.
Bet ābols zarā karājas
Un par dzīvi priecājas.
Sārtus vaigus saulīte
Vakar viņam krāsoja,
Laikā, kad ar draudzenēm
Skolas solā čalojām.
Bet jau pašā vakarā
Lietus pakšķēt pārstāja.
Slapjā, garā zālītē
Ābolītis iekrita.
Kad no rīta piecēlos
Un pa logu skatījos,
Nevarēju atrast to
Ābolīti sārtāko.
Laukā skrēju žigli es,
Skatos – to kāds projām nes!
Ezis, pukšķis adatains
Manu draugu nočiepis!

LINDA ZAVACKA, 5.KL.
GADALAIKI
Rudenī var sēnes lasīt,
Arī ogot varam iet.
Tomēr man vislabāk patīk
Rudenī uz skolu iet.
Ziemas prieki patīk man,
Slēpot, slidot arīdzan.
Un vēl lielāki ir prieki,
Kad uz Lido kalnu tieku.
Pavasaris nāk ar smaržām,
Visur puķes zied un plaukst.
Un visapkārt paliek zaļāks,
Krāsaināks un priecīgāks.
Vasaru es gaidu ļoti,
Tad ir brīvs, laiks paceļot.
Jūras krastā padzīvot,
Sauļoties un paskraidīt.

KĀRLIS SUDRABS, 5.KL.
GADALAIKI
Vasariņa, vasariņa,
Kā es tevi gaidīju!
Zaļa zāle, ūdens silts,
Visi beidzot laimīgi.
Rudentiņ, rudentiņ,
Kādēļ visus skumdini?
Es gan esmu priecīgāks,
Ja krāšņas lapas birdini.
Ziema, ziema, viltniecīte,
Patīk visus saldēt tev!
Vajadzēja sniegam snigt,
Nevis salam valdīt te!
Pavasari, pavasari,
Beidzot esi klāt pie mums!
Nu varēsi līdz vasarai
Bumbu dzenāt zālē. Bums!

TINS TĪRUMS, 5.KL.
PĪLĪTES
Vakar ieraudzīju es,
Dīķa malā pīlītes.
Stāvēju un skatījos,
Kā tās visas pīļojas.
Interesanti likās man;
Vai šām bailes nav nemaz?
Dīķis tomēr pārāk dziļš.
Dīķa malā bija jautri,
Pīlēniņi bezrūpīgi
Izpleš spārniņus un pēkšķ.
Interesanti, - domāju –
Kā tas būtu,
Ja es pats par pīlēniņu kļūtu?

VIKTORIJA KUĻIKOVA, 5.KL.
PASLĒPES
Atnācu es vakar mājās,
Nostājos pie galda kājas.
Un tad pēkšņi ieraugu
Vēl tik skaļi iesaucos:
Kur ir viena zivtiņa?
Meklēju un meklēju,
Ieraudzīt to nespēju:
Kur ir mana zivtiņa?
Un te pēkšņi – pārsteigums!
No zaļās lapas apakšas
Izpeld jautra zivtiņa.
Ak, tu mazā nerātne!
Ar mani spēlē paslēpes,
Tad nu zini nebēdne –
Nākošreiz, kad spēlēsi,
Tad tu mani meklēsi!

ALISE KRUKOVSKA, 5.KL.
BRĀLĪTIS
Mazāks viņš par mani gadu,
Skolā mācās trešo gadu.
Bumbu spēlēt patīk tam,
Grozā mest tik tram – taram.
Piecelties no rītiem grūti,
Meklē tik vien TV pulti.
Skolā sēž un garlaikojas,
Gaida atkal stundas beigas.
Mājās iet ar smaidu sejā,
Nokrīt tas pa kāpnēm lejā!
Sasitas un atkal raud,
Pasmaida un projām jau.

SANDIJA KALNIŅA, 5.KL.
MANI MĪĻDZĪVNIEKI
Suns ir būdā,
Kaķis – gultā,
Dambo žurka būrī,
Degū savā stūrī.
Nāku es no skolas mājās –
Lec jau viņi visi kājās.
Samīļoju viņus visus –
Lielus, mazus, mīļus, īsus.
Katram tiek kāds labumiņš:
Sunim nu ir lielais kauls,
Kaķim maziņš kamoliņš.
Žurciņai ir burkāniņš
Degucim – pus āboliņš.
Mīlu, mīlu viņus visus!
Nekad nepametīšu es tos!

EGITA GARĀ, 5.KL.
MANA PILSĒTA
Es eju pa pilsētu savu,
ko pazīstu vienpadsmit gadus.
Skatos – kļava ir sarkana,
Un ozolā zīļu tik daudz!
Brūni kastaņi kā ezīši mazi
un ābele pilna ar āboliem.
Es eju pa pilsētu savu,
ko pazīstu vienpadsmit gadus.
Kad strūklakai garām es skrienu,
redzu putniņu, kas blakus tai dzied.
Liekas,- rudens piepilda pilsētu
ar krāsainām dabas veltēm.
Es nespēju novērst skatu
no savas pilsētas skaistās!

KRISTAPS KANAVIŅŠ, 4.KL.
VASARA
Silta, jauka vasariņa
Nu jau projām aizsteidz viņa,
Rudens nāk ar savu rotu
Izkrāso tas katru koku.
Vējš un lietus logā sitas
Ziema tuvojas bez mitas,
Lieliem, maziem nu būs prieki,
Lai tik uzsnieg dziļi sniegi.
Paies ziema, norims vēji,
Sildīs saulīte tad spēji,
Pavasaris atbrauks ratos,
Ietērps visu dabasskatos.

RENĀTE GULBE, 4.KL.
MANI KLASESBIEDRI
Skolu, kurā mācos es,
Sauc par Bērzu skolu.
Jau četrus gadus kopā mēs
Un skolotāja Velga.
Katru rītu tiekamies,
Ar smaidu klasē ejam.
Un visi kopā mācāmies,
Pēc stundām mājās ejam.
Rolands, Madara un Ivis
Ir man draugi labākie,
Kaut gan visi klasesbiedri
Sirdī tuvi un mīļi man.
Arī skolotāja Velga
Sirsnīga un ļoti mīļa.

MADARA ANDREJEVA, 4.KL.
SKOLA
Vasara kad projām iet,
Rudens lapas pretī skrien.
Mūsu mīļā skola
Visus gaida solā.
Mācīsimies lasīt, rakstīt,
Arī skaisti zīmēt, līmēt,
Mācīsimies rēķināt,
Padejot un padziedāt.
Kad jau skolu pabeigsim,
Visi šurp vēl atnāksim.
Skolotāju apsveiksim,
Labus vārdus sacīsim.

SANDRA PORIETE, 4.KL.
MANA SKOLA
Mana skola!
Mana skola.
Manā skolā gudri bērni.
Mana skola skaista skola.
Manā skolā gaida mani,
Manā skolā māca labi.
Manā skolā bērnu daudz.
Mūsu skola laipna skola.
Mūsu skolā sešas klases.
Mūsu skola droša skola.
Mūsu skolā labi draugi.
Labas skolotājas arī.

LAURA AIZPURIETE, 4.KL.
SKOLA
Mūsu skola labākā,
Nākam mēs ar prieku,
Nākam pilnām somām,
Lai sāktu mācīties!
Vasara pa vidu,
Starp skolas mēnešiem,
Nu atkal rudens klāt,
Uz skolu visus sauc mūs.
Kad stundas esam sākuši,
Grāmatas mūs gaida,
Un nevar sagaidīt,
Kad sāksim mācīties no tām!

ANETE BOGDĀNE, 4.KL.
SKOLA
Skola, mana labā skola,
Jauki tajā mācīties,
Labus draugus atradusi,
Priecājos par skolu šo.
Skola mana gudrībiņa,
Vienmēr mani mācījusi
Un uz labām domām ved,
Skaista, laba mana skola.
Kad reiz beigšu skolu šo,
Nevarēšu aizmirst to,
Vienmēr atmiņā tā būs,
Ar gadiem skaistāka vēl kļūs.

KATRĪNA DUNDURE, 4.KL.
KAĶĒNI
Balti, melni, pūkaini,
Rudi, raibi, svītraini.
Mīlīgi un ķīvīgi,
Tie ir mani kaķēni.

SINDIJA AUZĀNE, 4.KL.
PADOMIŅŠ
Debesīs pie mākonīša,
Nav neviena taurenīša.
Tā kā mazi taurenīši,
Lido mani padomiņi.
Varbūt palīdzēsi tu,
Atrisināt mīklu šo!

EVELĪNA ILVA, 4.KL.
JOKI
Parkā, kur aug lieli koki,
Notiek traki, traki joki.
Tad kad mēness gaismu dedz,
Zemi balti spoki sedz.

LUĪZE ARIANNA EGLE, 4.KL.
RUDENS
Rudens,
Dzeltenīgs un sārts.
Draiskojas, krāsojas, blēņojas.
Ak, cik mīlīgs viņš!
Lapkritis.

ALISE ELĪZA MAĻINOVSKA, 4.KL.
LATVIJA
Man patīk mana Latvija
un lielā spožā saule.
Man patīk mana Dzimtene
un mūsu mīļās mājas.

EDUARDS ŠTOKNIS, 4.KL.
MANS DRAUGS
Vilkusuns Rasa mans labākais draugs.
Luncinot asti man pretī tas skrej.
Vaigu nolaizot našķi tas gaida.
Plūmes un saldējums drauga labākais kārums.
Skrieties mums patīk, futbolu spēlēt.
Abi mēs laiku pavadām jautri.

JĀNIS KOKAREVIČS, 4.KL.
OKEĀNS
Okeāns
Varens, plašs.
Bango, vilina, aicina
Ikkatru no mums.

NIKITA CEPLE, 3.KL.
RUDENS
Rudens sētā ienācis,
graudus klētī salicis,
graudus klētī salicis,
un pēc bietēm aizgājis.
Ziemeļvēji pūš un pūš,
ābeļdārzu purina,
Ābeļdārzu purina,
meža zvērus pacienā.

