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__________________________________________________

_______________________ ___________________________ 

ZZ Čempionāts 

Šogad 2. maijā 11. Klase ieguva pirmo vietu Zelta Zivtiņas 

rīkotajā čempionātā. 

Viņi raksta :’’Kā jau katru gadu,arī šogad mūsu,nu jau 

11.klase,piedalījās ZZ čempionātā.Čempionāta laikā notvērām 

daudz jaunas emocijas,ieguvām jaunus draugus no citām skolām un 

vienkārši labi pavadījām laiku.Čempionāta beigās,kad cerības jau 

bija zudušas,izdzirdējām,ka ieguvām pirmo vietu,emocijas plūda 

pāri malām un ovāciju gamma bija nesamērojama. 31. maijs,mēs 

nākam!’’ 
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Ekskursiju laiks ir klāt! 

11. klases skolēni izteica savas domas un sajūtas par 

ekskursiju uz Ventspili 6.-7.05. 

Visvairāk man patika kompānija, ar kuru šajā ekskursijā pavadīju laiku. 

Neskatoties uz to, kas laika apstākļi mūs īpaši nelutināja, es lieliski 

pavadīju laiku. Ar siltām sarunām un dziesmām, ar desiņām ikvienam. 

Varēju ļauties prāta ilūzijai, nelielam ceļojumam viduslaikos, kam sekoja 

kas aizraujošāks – pasaules izvedošanās. Bet visspilgtākās emocijas 

atstāja Cara laika skola ar tās meistarīgo skolotāju. Iemācījos daudz jauna 

– lasīt vecajā rakstībā, arī dziedāt, rēķināt uz skaitīkļiem, kā arī to kāda 

būtu ideāla disciplīna, pienākumi un tiesības, attieksme skolā, arī mājās. 

Būtībā Cara laika skolā varējām mācīties cilvēkmīlēstību, cieņu vienam 

pret otru. 

Slinkais skolnieks 

Šajā ekskursijā man vislabāk patika ballīte 14. Koju istabiņā. Bija vērts 

apskatīt Ventspili un vērot, cik ļoti sakopta ir šī Latvijas pilsēta. 

Uzmanības vērta bija Cara laika skola, kurā varēja iepazīt veco laiku 

audzināšanas stilu. Šajā skolā mācījies Krišijānis Barons. 

Kristaps L. 

Šajā ekskursijā viss bija pozitīvi, it īpaši mūzikas uzvedums 14. Istabiņā 

Ugāles vidusskolas kojās ap diviem naktī. Liels paldies visiem gidiem un 

visiem pārējiem, it īpaši Ugāles vidusskolas direktorei par to, ka mūs 

neizdzina ārā no kojām mūsu ‘’Eirovīzijas’’ dēļ. 

Kristaps V. 

Kopumā šī bija viena no labākajām ekskursijām skolas laikā. Pat nebija 

tāda vieta, kura man nepatika. Īpaši patika Cara laika skola, kurā mūs 

izmācīja tā, ka visi solā sēdēja klusi un paklausīgi, kā arī Planetārijs, kur 

vērojām zvaigznes, planētas, Mēnesi un Sauli. Vēl bija forši Pūres 

šokolādes fabrikā, kurā taisījām, kā arī nobaudījām konfektes. 
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Zvaniņa svētki, eksāmeni, 

izlaidums... 

Dzīves pulkstenis steigai par spīti, 

Zvana Tev šobrīd svētku brīdi. 

Ik gads Tavā gaitā nav bijis par lieku, 

Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku. 

Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs- 

Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš. 

Atceries, priecājies, rītdienu sveic. 

Ieklausies - Visi paldies Tev teic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēlam veiksmi un izturību eksāmenos, prieka 

pilnus brīžus izlaidumā, un izdošanos 

turmākā ceļa izvēlē!  
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5. klases skolēnu  veltījums māmiņām. 

 

Māmiņai 

Tu biji kopā ar mani 

No pašas pirmās dienas. 

Tu atradi mani 

Pat ja es stāvēju aiz sienas. 

Tu neatstāji mani 

Uz aukstas, tumšas ielas. 

Tu esi mana mamma. 

Un es tev dodu cieņu. 

Es mīlu tevi, mamma, 

Un tevi neatstāšu. 

Niklāvs  

 

Māmuliņa 

Māmiņa kā zieds 

Man sirdī. 

Māmiņa kā sirds 

Iekš manis. 

Mīlu, māmulīt, es tevi, 

Manī visā esi tu. 

Māmuliņa kā asintiņa 

Rit pa mani visu. 

Māmuliņa kā smaidiņš mans,  

Kas man sejā spīd. 

Samanta 

 

 

Māmiņa 

 

Ak, tu, mīļā māmiņa, 

Cik tu labu dari! 

Māci mani, samīļo, 

Dažreiz arī sabar. 

Cenšos tevi iepriecināt,  

 

 

 

Nevis skumdināt, 

Lai tu mani samīļo, 

Nevis per. 

Vienmēr tu man esi, 

Un tu mani samīļo, 

Tāpēc es tev saku 

Mīļu paldies. 

Kārlis 

 

Māmiņām 

 

Mīļā māmiņ! Mīļā māmiņ! 

Paldies! Paldies par sirsnību! 

 

Mīļās, mīļās māmulītes! 

Daudz, daudz sveicienu. 

 

Cik mammītes, tik sirsniņu! 

Cik asariņu, tik mīlestības. 

 

Lai gaiša māmiņdiena ! 

Kristiāns 

 

Māmiņa 

 

Manu mīļo māmuļin,ko tu darījusi esi, 

lai mani izaudzinātu, lai saģērbtu un 

pabarotu, lai samīļotu mani. Daudz 

pūļu, daudz sāpju, daudz bēdu cietusi. 

Es tev dodu daudz buču un mīlestību 

par darbu, ko padarījusi esi. 
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5. klases skolnieču dzejoļi par pavasara ziediem 

 

Ceriņi 

 
Es sēžu ceriņu krūmā 

Un domāju lielas domas, 

Un ceriņu mazie ziedi 

Sabirst man vaļējos matos. 

 

Ceriņu krūmi 

Smaržo tā kā 

Tikko izceptas kūkas, 

Un ziedi kā 

Staltas sveces deg. 

 

Madara Veide 

 

Tulpes
 

Dārzu tās rotā. 

Kas tās ir? 

 

Krāsainas, skaistas. 

Kas tās ir? 

 

Bites ko vāc no tām? 

Kas tas ir ? 

 

Putekšņu daudz. 

Kas tās ir ? 

 

 

 

Dienā tās dīgst. 

Kas tās ir ? 

 

Skaistas kā saule. 

Kas tās ir? 

 

Kas tās ir, tu noteikti zini. 

Nē, bet tomēr, kas tās ir ? 

 

Tu zini, kas tās ir! 

Es zinu! Es zinu! Tulpes tās ir! 
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TUVOJAS VASARA… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vējš, kas jūras vējš, 

Smiltīs pēdas dzēš. 

Vējš ,kas viļņus plēš, 

Tas aiznes vasarā  

 

Dzirdi, kā putni no rītiem dziesmu dzied? 

Vai redzi kā bite pa ziedu ceļu iet? 

Vai juti kā elpo zeme vakara? 

Tu esi, tu esi vasarā 

Dzirdi kā upes silto dziesmu dzied? 

Vai redzi kā jūrā baltas putas zied? 

Vai juti kā elpo zeme rītausmā? 

Tu esi, tu esi vasarā.  

 

 

Dzirdi, kā sirds mana dziesmu vējam dzied? 

Vai redzi, kā Saule no rītiem lecot riet? 

Vai juti kā elpo zeme Diendusā? 

Tu esi, tu esi vasarā 

Dzirdi kā upes silto dziesmu dzied? 

Vai redzi kā jūrā baltas putas zied? 

Vai juti kā elpo zeme rītausmā? 

Tu esi, tu esi vasarā  

 

 


