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Valentīna diena
5. un 7. klases pārdomas par šī gada mīlestības dienu
Šajos svētkos klasē valdīja īpaša atmosfēra. Man likās, ka klasesbiedri izturējās mīļāk viens pret otru. Visā skolā skolnieki bija satērpušies svētkiem pieskaņotos apģērbos sarkanajos toņos, jo, kā zināms, Valentīna
dienas simbols ir sarkana sirds. Man patīk šī diena, jo katrs no mums vēlreiz var apliecināt savas jūtas, samīļot sev tuvus un mīļus cilvēkus, pateikt,
cik ļoti viņus mīl. Adrians 5. kl.
Man patika, ka mēs varējām iepriecināt skolotājus. Šī bija
ļoti laba diena. Jēkabs 5. kl.
Man Valentīna diena ir kā parasta diena, kaut arī to svin visur pasaulē. Mēs ģimenē svinam jeb atzīmējam Valentīna
dienu, piemēram, mamma uzcepa vafeles sirds formā, pēc
tam cepa brūno torti, tad izgrieza sirds formā, un mēs kopā
izdekorējām. Katram tika kāds šokolādes pārsteigums. Tas bija jautri!
Es aiznesu uz skolu tortes sirsniņas un uzdāvināju savai klases audzinātājai. Vita bija ļoti priecīga, man patika viņu iepriecināt! Mārtiņš L. 7.kl.
Manuprāt, Valentīna diena ir laiks, kuru pavadīt kopā ar savu ģimeni un draugiem! Luīze 5. kl.
Man šodiena likās pati jaukākā diena. Man īpaši patika komplimentu siena, dienas sākumā jau tur bija daudz komplimentu un novēlējumu, es uztaisīju no sarkana papīra sirsniņu un pieliku pie sienas. Man liekas, ka tā siena iedvesmoja visus un visas dekorācijas arī bija jaukas. Madara 5. kl.
Ļoti gribēju uz skolu un beigt sēdēt mājās. Tomēr divas dienas pirms šiem svētkiem bija Valentīna dienas ballīte.
Es, māsīca un divas draudzenes svinējām šo dienu: dzērām bērnu šampanieti, skatījāmies Valentīna dienas filmu,
gājām uz veikalu pēc dažām dāvanām, māja bija izrotāta ar sirsniņām. Cerams, ka nākamgad svinēšu tieši 14. februārī bez karantīnas. Anna 5. kl.
Tas ir gandrīz pavasarī, kad visapkārt ir sniegs, ledus, bet, pasmaržojot gaisu, ir jūtams pavasaris, tad
ir pienākusi Valentīna diena. Man šie svētki asociējas ar šokolādes konfekšu kastītēm, ziediem, mīlīgām dāvaniņām un romantisku noskaņu. Parasti svinu kopā ar draugiem vai ģimeni, bet vienmēr labi
pavadu laiku. Man patīk šie svētki, jo jebkur, kur skatos, ir redzamas sārtas krāsas, visapkārt atrodas
dažādi rotājumi, un kā nekā ir mīlestības diena. Viktorija 7.kl.
Man klasē patika, ka mēs dāvinājām skolotājām balonus ar saldumiem iekšā. Skolā man patika, ka vēlējumu sienā
bija vēlējumi. Man patīk Valentīna diena, jo mammu un omi var iepriecināt. Edgars 5. kl.
Šajā skaistajā un mīlestības pilnā dienā bija jānāk uz skolu sarkanās drēbēs - mani tas pārsteidza. Mēs šajā īpašajā
pārsteidzām mūsu skolotāju, un tas bija tā - uzpūtām sarkanus balonu, kas ir īpašā krāsā kā šī diena, un salikām
iekšā sirsniņu konfektes. Nofotografējāmies par godu šai Valentīna dienai .
Es šo dienu raksturoju kā skaistu, krāsainu, priecīgu, un, manuprāt tā bija izdevusies. Eduards 5. kl.
Es Valentīna dienā nekad neesmu darījis neko ievērojamu. Un pat dažreiz nepamanu, ka ir Valentīna diena. Man tā
ir parasta diena. Dainis 7.kl.
Mūsu klase bija ļoti draudzīga. Nekāvās, nestrīdējās, draudzējās un bija smaids visās sejās. Man visvairāk patika
ideja, ka var uz tāfeles uzrakstīt kaut ko jauku ne tikai vienam cilvēkam, bet visiem. Es pati arī uzrakstīju novēlējumu. Ceru, ka kādam tas uzlaboja garastāvokli vai visu dienu! Lote 5. kl.
Ir pienācis laiks, kad apkārt manāmi sarkani ģērbti cilvēki un gaisā jūtama jauka noskaņa. Valentīna dienā tētis pasniedz skaistus, plaukstošus
ziedus man un mammai. Šogad varu uz rakstāmgalda turēt baltas
tulpes. Lielā, apaļā ēdamgalda vidū izceļas košs narcišu pušķis, kas, jauki atgādinādams par labajām pavasara gaidām, raisa prieku.
Šie svētki mani neieinteresē tādēļ, ka nav cēlušies Latvijā. Citiem svinētājiem novēlu mīlestības pilnu ne tikai šo dienu, bet visu garu gadu.
Gabriēla 7.kl.
Pateicoties mūsu skolotājai Solvitai, mēs sagatavojām pārsteiguma dāvanas skolotājiem. Apsveicām skolotāju Silviju, domāju, ka patīkami pārsteidzām viņu, jo man viņa likās priecīga!
Tad skolotāja Solvita nofotografēja mūs ar sarkaniem baloniem, lai paliek par piemiņu.
Mana attieksme par šiem svētkiem ir ļoti pozitīva! Manā ģimenē tie vienmēr ir gaidīti. Mums patīk dāvināt dāvaniņas - nelielas bet ar lielu mīlestību. Svētki - tas vienmēr ir jauki, bet, kad ir mīlestības svētki, tas ir vēl jaukāk. Pavisam nesen uzzināju, ka pirmo Valentīna dienas kartīti izdeva 1909.gadā. Ričards Ķ. 5. kl.
Mēs ģimenē šos svētkus nekad neesam svinējuši, mums ir daudz citu tradīciju, kad sanāk visu radu
pulks un kopā priecājamies un izbaudām dienu, bet zinu daudz paziņu, kas svin un ir ieviesuši šo kā
tradīciju.
Vakar es uzsāku savu dienu rozā krāsās, man bija interesanta sajūta, redzot, ka visa skola ir sarkanos
toņos, visur sirsniņas, raksta skaistus, jaukus vārdus cits citam, un visi ir priecīgi, ieskaitot mani.
Mājās tētis man un mammai pasniedza krāšņus ziedu pušķus, vēlāk apēdām gardu maltīti un šokolādes kūciņu. Melānija 7.kl.
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Valentīna diena
5. un 7. klases pārdomas par šī gada mīlestības dienu
Šī gada Valentīna diena bija ļoti aizraujoša. Es saņēmu dažas dāvanas, bet pati svarīgākā dāvana bija mīlestība no
tuvajiem. Manuprāt, šie svētki ir vajadzīgi tāpēc, ka tie daudziem cilvēkiem ir ļoti nozīmīgi. Raina 5. kl.
Skolā bija komplimentu tāfele, man ļoti patika lasīt, ko katrs ir uzrakstījis, un arī es pati uzrakstīju.
Viena no manām mīļākajām nodarbēm bija gatavot skolotājām dāvanas, visa klase palīdzēja un arī
kopā uzdāvināja.
Valentīna dienā mans tētis uzdāvina ziedus man, manai mammai un māsai. Elza 5. kl.
Šos svētkus es nedaudz svinu, šoreiz tikai apsveicu skolotājus un vecākus. Svētkus es atbalstu un apsveicu visus, kuri Valentīna dienu svin. Man visvairāk patika skolotājām dāvināt sarkanu balonu, kurā
iekšā bija 3 konfektes sirds veida formā. Ernests J. 5. kl.
Vairākiem cilvēkiem Valentīna diena ir romantiskākā diena gadā, bet man tā ir vienkārši parasta pirmdiena. Es pamostos no rīta un daru, ko parasti daru. Pat ja nesvinu šo dienu, saprotu, kāpēc cilvēki to svin. Reinis 7.kl.
Viss skolā bija sarkanos toņos, arī skolēni bija ģērbušies sarkanās krāsās. Pirmajā stāvā bija tāfele, kur varēja atstāt
savu sveicienu vai novēlējumu, lai iepriecinātu skolotājus
un klasesbiedrus. Roberts 5. kl.
Mūsu skolā bija komplimentu tāfele, man likās, ka tā bija
laba ideja. Skolā visi uzvilka sarkanas drēbes, lai būtu vienādi, man bija sarkans krekls un sarkana stīpiņa. Sabīne
5. kl.
Man šī diena neko nenozīmē. Es to nesvinu, un mani ģimenes biedri un
draugi arī to nesvin. Šajā Valentīna dienā es aizgāju uz veikalu, nopirku
saldās maizes un gāju uz mājām.
Pēc manām domām, Valentīna diena ir domāta cilvēkiem, kuriem ir savs
romantiskais partneris. Diena ir izcila, lai aizvestu savu cilvēku kaut kur
pastaigāties vai iepirkties. Un dažos veikalos mēdz arī būt Valentīna dienas atlaides. Bet cilvēkiem kā man, kuram nav šī partnera, Valentīna dienā nav jēgas maisīties pāriem pa kājām, lai viņi dara, ko
grib, - es tajā vispār negribu iesaistīties.
Bet kopumā šo svētku ideja nav slikta un varbūt kādam arī
noder. Katram savi svētki kaut ko nozīmē un rada prieku, tajā skaitā Valentīna diena. Ernests 7.kl.
Man Valentīna diena ļoti patika, jo paspēju visu izdarīt. Pauls 5. kl.
Man ļoti patīk, ka visi ir pozitīvi Valentīna dienā un neviens nekaujas ar otru. Ernests P. 5. kl.
Vakarā tētis pārsteidza mammu ar rozā zemeņu kūku un zemenēm, un mamma mani uzcienāja - viss bija ļoti garšīgs. Gundega 5. kl.
Man ļoti patika, ka esam visi sarkani kā sirsniņas. Bija jauki sagatavot skolotājām pārsteigumu. Skolotājas bija ļoti laimīgas par sagatavoto pārsteigumu. Ričards K. 5. kl.
Šī diena, manuprāt, ir vairāk domāta sievietēm, taču man patika tik un tā! Sarūpējām skolotājām dāvaniņas, dažas pat nezina, ka tur iekšā ir konfektes.
Visi bija jauki, dalījās un priecājās. Aizejot uz treniņu, pat saņēmu mazu cienastu. Mūsu ģimenē šie
svētki ir ļoti tuvi, jo visi radi sabrauc un apciemo katru. Manuprāt, jāturpina svinēt šie svētki, tie, kas negrib to darīt,
lai nedara, bet citiem nedrīkst aizliegt, jo tā ir mīlestības diena! Ralfs 5. kl.
Valentīna diena. Es to nesvinu. Par to arī daudz nedomāju, tāpēc man ir maz kā pastāstīt. Šī gada 14. februārī nebiju skolā, jo biju slima. Bet es zināju, ka tie, kuri uz skolu ir atnākuši, ir
saģērbušies sarkanās drēbēs. Tā mūsu skolā ir katru gadu.
Valentīna diena ir mīlestības svētki. Esmu dzirdējusi, ka 14. februāris ir
nosaukts par godu svētajam Valentīnam. Bija laiks, kad jauniešiem bija
aizliegts precēties, bet priesteris Valentīns turpinājis paslepus laulāt
cilvēkus.
Dažās valstīs 14. februāris nav Valentīna vai mīlestības svētki, bet gan
draugu un draudzības svētki. Es domāju, ka mīlestībai nav nepieciešama viena īpaša diena, jo, ja kāds kādu mīl, tad mīl katru dienu. Ar
draugiem ir citādāk. Tāda diena var būt kā iemesls, lai draugi sapulcētos un labi pavadītu laiku kopā.
Es domāju, ka nākamais 14. februāris būs tāds pats kā katru gadu. Visā
pasaulē cilvēki svinēs mīlestību, kaut kur draugi būs kopā, mūsu skolā
visi tērpsies sarkanās drēbēs, bet man tā būs kā jebkura cita diena.
Monta 7.kl.
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9. klases Žetonu vakars
Ko domā paši topošie absolventi?
Lielākajā daļā Latvijas skolu ir Žetonu
vakari, bet parasti tas notiek 12. klases
skolniekiem. 9. klasei to ir ierasts saukt
par Pogu vakaru. Bet mūsu skolā to arī
sauc par Žetonu vakaru. Un man arī
nesen, 11. martā, bija šis nozīmīgais
pasākums.
Ir pieņemts, ka pirmā daļa ir dzeja un
dziesmas, bet otrā sastāv no veselas
lugas vai kāda fragmenta. Nu mums
klasē ir 7 puiši, un neviens no mums
nav liels teātra pārzinis, tāpēc izvēlējāmies kaut ko humoristisku. Paņēmām Annas Brigaderes “Čaukstenes”, kurā visi tēli ir dāmas. Nebijām arī vienīgā
klase skolas vēsturē, kas izvēlējās šo darbu. Iepriekšējā kolektīvā bija tikai viena meitene un pārējie - puiši.
Dzeja ir dzeja, ar to ir pagrūti kļūdīties, bet lugai gatavoties bija kas cits. Visiem vajadzēja iejusties savās lomas. Tas
bija jautri, it īpaši pirmais mēģinājums ar kleitām. Uzstājoties
Žetonu vakarā, bija prieks dzirdēt, ka daudziem mūsu uzvedums
šķita jautrs un mums atbilstošs.
Šī luga paliks manā atmiņā kā spilgtākais moments no šī pasākuma. Bet vislielākais prieks man ir par to, ka ieradās tik daudz
skolotāju. Nebijām ar daudzām satikušies gandrīz divus gadus.
Domāju - svētki izdevās! Daniels
Tas bija viens no maniem interesantākajiem, labākajiem pasākumiem manā skolas laikā. Tam bija ļoti interesanti gatavoties, jo
bija brīva nedēļa no mācībām, un mēs varējām mācīties dzejoļus, gatavoties lugai, kā arī gatavot ziepes vecākiem un skolotājām.
Vissmieklīgākais bija tas, ka varējām lugā pārģērbties par sievietēm, uzvelkot kleitas. Starp un pēc pasākumiem bija labi, ka gājām paēst un padzert šampanieti ar vecākiem un klasesbiedriem. Vislielāko darbu izdarīja mūsu skolotāja Anda, jo
viņa mums palīdzēja sagatavoties pasākumam, sarīkot puķes vecākiem, saklāt visiem galdu kopā ar 8. klasi un palīdzēja mums atcerēties tekstu, kad aizmirsām. Kristiāns
Nezinu, kā tikām pie idejas, ka visi puiši klasē būs dāmas.
Man tiešām tā patika. Mums nebija daudz laika visu iemācīties no galvas. Skolotājas teica, ka būs liels darbs jāiegulda
izrādē, bet nebija pat tik traki. Es iemācījos visu tekstu, runājot to mēģinājumos. Man ļoti patika mans tēls, jo bija atšķirīgs no visiem pārējiem. Man pat bija sava solo dziedāšanas
partija.
Pienāca diezgan ātri Žetonu vakars. Kad mums bija jārunā
dzejoļi un dziesmas kopā, tad es vispār nebiju uztraucies, jo
zināju savu tekstu. Pēc tās daļas sākās 30 minūšu starpbrīdis,
kurā mums vajadzēja pārģērbties. Man liekas, ka man bija
vislabākā kleita no visām. Pēc pārģērbšanās sākās otrā daļa.
Es zināju, ka kāds (un es!) kļūdīsies. Es kļūdījos, bet Daniels ļoti
labi izglāba mani. Labi, ka viņš uzreiz saprata, ko esmu palaidis garām, un labi arī, ka es varēju uzreiz attapties un zināju, ko tālāk teikt. Mēs daudz kļūdījāmies, bet katrs mēģināja katru izglābt.
Man ļoti patika Žetonu vakars, jo jutos ļoti labi un ērti uz
skatuves. Divas mammas pienāca pie manas un teica, ka
esmu domāts skatuvei. Man tas līkas ļoti interesanti, ka kādam tā šķiet. Viss vakars bija ļoti labs, un biju tiešām priecīgs. Lazars
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Grāmatu nedēļa 2022
“Visas lietas, kas ir skaistas…” (M. Zālīte)
5. klase par nedēļu, kas veltīta Mārai Zālītei
Man ļoti patika, ka mēs mācījāmies, klausījāmies un lasījām par Māru Zālīti, jo man interesēja, kāda dzīve bija cilvēkiem tad un, protams, arī žēl. Es uzzināju ļoti daudz par Māru Zālīti un par viņas bērnību. Man patika lasīt romānu
“Pieci pirksti” un mācīties dzejoli.
Mums skolā bija katrai klasei jāuztaisa priekšnesum (man patika 8. klases!), bet mūsu klase uzstājās ar lugas daļu
no “Neglītā pīlēna”. Man liekas - mūsu pīlēns izdarīja ļoti labu darbu un visi pārējie, neviens neaizmirsa savu tekstu, neviens nepalika bez teksta. Man patika, ka visi tiešām piedalījās un nesēdēja malā, un nespēlēja telefonu vai
ko citu.
Protams, ļoti, ļoti labi, ka beidzot visi bērni varēja
sanākt zālē un klausīties priekšnesumus, un arī
kori. Man patika dziesmas, kas bija izvēlētas. Tagad, kad esmu nosaukusi visas lietas, kas man
patika, es saprotu, ka man viss tiešām patika un
nevaru iedomāties nevienu lietu, kas man nepatiktu (ja nu vienīgi - gadā ir tikai viena, nevis vairākas Grāmatu nedēļas).
Daudz laimes bijušajā dzimšanas dienā, Māra
Zālīte, un, lūdzu, atbildi uz video, ko Jums nosūtīja mūsu skola, jo mēs ļoti centāmies Jūs iepriecināt. Madara
Man šī Grāmatu nedēļa bija kaut kas jauns, jo
esmu pirmo gadu pamatskolā, bet iepriekšējie gadi mums bija citādāki. Es biju priecīga par savu atzīmi viktorīnā,
jo tā bija ļoti grūta.
Pirmajā Grāmatu nedēļas dienā es biju uztraukusies par nākamajām četrām dienām, jo katru dienu bija kaut kas
jauns. Man patika pirmdienas radošā stunda, tāpēc ka mēs lasījām par Māras Zālītes dzīvi. Līdz šim es zināju tādu
rakstnieci, bet ne tik ļoti kā tagad, jo mēs izrunājām ļoti daudz ko. Kad lasījām grāmatu “Pieci pirksti”, dažas nodaļas bija smieklīgas, bet dažas bija skumjas. Mana mamma ir lasījusi šo grāmatu, taču viņai šķiet, ka tā ir pieaugušajiem. Es domāju tāpat, bet mēs nevaram visu laiku lasīt mazu bērnu grāmatas. Paskatoties uz to, kā mēs tagad dzīvojam un kā mēs tad dzīvojām, ir ļoti skumji. Mums katram ir sava māja vai dzīvoklis, bet tad retais kurš dabūja
gultu. Tagad Ukrainā ir tāpat. Ceru, ka apstākļi mainīsies.
Mūsu priekšnesums bija interesants, garš un smieklīgs. Mans mīļākais priekšnesum bija 8. klase. Viņiem bija spēle
no raidījuma “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kas bija interesanti un ļoti asprātīgi. Bija ļoti daudz priekšnesumu, bet šis bija
mans mīļākais. Lote
Grāmatu nedēļa tika veltīta Mārai Zālītei, tāpēc
ka viņai 18. februārī bija 70 gadu jubileja. Visa
skola lasīja grāmatu par Māras bērnību – “Pieci
pirksti”.
Katru dienu bija radošās stundas ar klases audzinātāju, kurās mācījāmies Māras biogrāfiju,
zīmējām ilustrācijas ”Pieciem pirkstiem”, gatavojāmies klases priekšnesumiem, dziedājām
brīnišķīgi komponētos Māras Zālītes dzejoļus.
Piektdien visas klases rādīja savus priekšnesumus.
Mana klase iemācījās lugu ” Neglītais pīlēns” un
Māras Zālītes dziesmu ”Dūlitla dziesma”.
Man ļoti patika 8. klases priekšnesums, doma bija interesanta, bet varēja arī labāk to parādīt.
Es apbrīnoju skolotājas, jo viņas ieguldīja ilgu laiku, lai organizētu šo Grāmatu nedēļu. Tā bija lieliska nedēļa, pirms
pavasara brīvlaika. Sabīne
Šajā grāmatā man patīk tas, ka tā ir par patiesiem notikumiem. Stāsts par Lauru, kas ir pati rakstniece. Lauras ģimeni ir aizsūtījuši uz Sibīriju, šajā momentā es sāku just līdzi, saprotot, kā viņai tas sirdī sāp. Sibīrijā viņi bija bez
ēdiena, bez ūdens, tur, protams, bija auksts, tur bija citi izsūtītie cilvēki. Visi domāja, ka viņa nomirs, bet Dievs par
viņiem padomāja, cilvēki rūpējās, un Laura nenomira.
Grāmatā man arī patika, ka bija tur citāda valoda, bet pats interesantākais ir vecvārdi, kā piemēram, Ķīnas āboli apelsīni. Pamācoši, ka tā ir vēsture, kas iedod papildus zināšanas!
Visvairāk man patika mūsu priekšnesums, ko izdomāja sk. Solvita. Man arī patika klausīties dzejoļus un vēl patika,
kā lasīja mūsu mīļā skolotāja Silvija grāmatu ‘’Pieci pirksti’’. Ričards Ķ.
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Grāmatu nedēļa 2022
“Visas lietas, kas ir skaistas…” (M. Zālīte)
5. klase par nedēļu, kas veltīta Mārai Zālītei
Man Grāmatu nedēļa ļoti patika, jo nekad es tādā
neesmu piedalījies un neesmu dzirdējis. Bija ļoti
interesanti uzzināt kaut ko par šo rakstnieci Māru
Zālīti.
Es patiesībā nekad neesmu dzirdējis par viņu, un
mēs, visas klases no 5.-9., lasījām grāmatu ,,Pieci
pirksti’’. Šī grāmata ir par Lauru un viņas ģimeni, kas
atgriezās no Sibīrijas Latvijā. Vēl bija ļoti jauki, ka
dažām klasēm, ieskaitot mūsu, bija luga, un tieši
mums bija ,,Neglītais pīlēns’’. Ernests J.
Grāmatu nedēļa ir mana mīļākā nedēļa. Man patīk,
ka mēs mācamies par rakstniekiem, kā arī dziedam
un visu nedēļu lasām grāmatas, bet man visvairāk
patīk mācīties par rakstniekiem. Šogad mēs mācījāmies par Māru Zālīti. Mūsu klase gatavoja “Neglītā pīlēna”
priekšnesumu.
Visu nedēļu mēs lasījām Māras Zālītes grāmatu “Pieci pirksti”, un beigās mums bija viktorīna. Māra raksta grāmatu
par savu bērnību, bet ne kā viņa, bet gan kā Laura. Man patika klausīties prozas lasījumus un dzejoļus trešdien, kā
arī zīmēt savu mīļāko lietu no Māras Zālītes grāmatas. Ceturtdien mēs mācījāmies tekstu, un mums visiem bija vismaz 1 teikums. Piektdien bija pēdējā diena, kurā uzstājāmies. Man ļoti patika 8.klase, jo viņi interesanti atsauca
atmiņā dažādus faktus par dzejnieci. Ernests P.

6. klases pārdomas par šo Grāmatu nedēļu
Laikā no 07.03.22. – 11.03.22. skolā bija Grāmatu nedēļa, kuras laikā bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par nedēļas
izvēlēto personu. Šogad tā bija izcilā dzejniece, dramaturģe, prozaiķe un sabiedriskā darbiniece Māra Zālīte.
Nedēļas sākumā mums bija iesūtīta prezentācija, kura kopā ar skolotāju bija jāizskata un jāpieraksta svarīgākās
lietas, ko ieraudzījām tajā par Māru Zālīti. Tās pierakstīt bija īpaši svarīgi, jo jau pēc dažām dienām mums vajadzēja
piedalīties viktorīnā.
Nedēļa ir tieši par šo dzejnieci, tāpēc stundas aizvadījām, lasot viņas grāmatu ‘’Pieci pirksti’’, kurā autore raksta par
atgriešanos no Sibīrijas mājās pēc 15 gadiem. Tajā ir nodaļas, kas pat liek sastingt apbrīnā par autores meistarību.
Lasīt grāmatu, klausīties gan prezentāciju, gan filmu par Māras Zālītes dzīvi, darīt jebko, kas saistās ar jaunas informācijas gūšanu, bija ļoti aizraujoši, jo uzzināju daudz par viņu pašu, iegūtajām balvām, uzrakstītajiem darbiem un
citu.
Interesanta bija arī viktorīnas diena. Lai gan jautājumi bija dažādi, gan vieglāki, gan grūtāki, tās laikā ieguvu papildu jaunas zināšanas par Māru Zālīti.
Nedēļas noslēgumā katrai klasei bija jāsagatavo priekšnesums. Man ļoti patika 8. klases izrāde - bija aizraujoši skatīties.
Grāmatu nedēļas ir ļoti vērtīgas jaunu zināšanu
iegūšanai par kādu no pazīstamām personām
Latvijā. Man īpaši bija jauki uzzināt vairāk par
šīs dzejnieces dzīvi, jo vairākus gadus, katru
vasaru, es apmeklēju nometnes, kurās piedalās
arī Māras Zālītes mazmeita. Amanda
Visas piecas dienas visa skola lasīja grāmatu
‘’Pieci pirksti’’, dziedāja dziesmas ar dzejnieces
vārdiem, lasīja un pildīja viktorīnu par viņas
biogrāfiju.
Pirmajās trīs dienās notika mācību stundas tikai
pusi dienas. Atlikušajā laikā notika radošās
stundas, un tajās skatījās prezentāciju par M. Zālītes biogrāfiju. Vēl stundās arī skatījāmies filmu “Māras pusē”. Vērojot filmu, es vēl joprojām nesaprotu domu. Sižetā bija parādīts, cik labi dzīvo Latvijā slavens iedzīvotājs.
Nedēļas ceturtā diena bija gatavošanās piektdienas lielajiem notikumiem. Vēl ceturtdien pildīja viktorīnu. Šajā literatūras pārbaudes darbā man veicās ļoti slikti, jo bija daudzas lietas, par kurām es arī nebiju lasījis. Piektdien bija
nedēļas galvenā diena. Tā man ir palikusi atmiņā ar dziedāšanu un pirmā teātra spēlēšanu šajā skolā. Teātra spēlē
es domāju, ka man gāja labi. Visgrūtāk klājās majoram jeb Kristeram, jo viņam bija jāatceras visgarākais teksts.
Šī Grāmatu nedēļa man patika labāk nekā pagājušajā gadā, jo šogad notika klātienē, nevis attālināti. Runājot ar
citu skolu bērniem, “Gaismas tilts 97” ir vienīgā skola, kurā notiek tāda Grāmatu nedēļa. Citās skolās ir “Projektu
nedēļa”. Tā ir viena no labākajām nedēļām visā mācību gada laikā. Augusts

6

Grāmatu nedēļa 2022
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6. klases pārdomas par šo Grāmatu nedēļu
Mūsu skolā katru gadu pirms brīvlaika norisinās Grāmatu nedēļa par kādu autoru. Šogad to veltījām Māras Zālītes
70 gadu jubilejai.
Bija jāizlasa Māras Zālītes grāmata “Pieci pirksti”. Katrai klasei bija jāizdomā priekšnesums, kas bija jāprezentē
piektdien citām klasēm, skolotājiem. Priekšnesums bija domāts kā apsveikums autorei dzimšanas dienā.
Pirmdiena sākās ar to, ka radošajās stundās pārrunājām izlasīto grāmatu, paskatījāmies prezentāciju par autori,
uzzinājām daudz ko jaunu par Māru Zālīti. Otrdien bija radošā darbnīca, kurā taisījām savu vāka dizainu autores
grāmatai “Pieci pirksti”, papīra putniņus dzeltenā un zilā krāsā, lai atbalstītu Ukrainu, tos iekārām kokā skolas dārzā. Trešdien kopā ar skolotāju Ilzi skatījāmies dokumentālo filmu par autori - uzzināju to, ka viņai patīk braukt pa
mežu ar mašīnu, meklēt mežā visādus jaunus ceļus.
Zālē notika dzejoļu runāšana un prozas lasīšana. Tad mēs
sākām gatavoties piektdienas priekšnesumam. Izdomājām, ka attēlosim kādu nodaļu no izlasītās grāmatas un
izvēlējāmies fragmentu “Majors un konfekte”. Ceturtdien
norisinājās viktorīna par Māru Zālīti.
Piektdien gājām visi uz zāli, kur mēs korī dziedājām
dziesmas, lai tās pēc tam varētu sūtīt autorei kā apsveikumu. Pēc kora priekšnesuma visi devāmies ārā skolas pagalmā, lai klausītos skolotājas Silvijas runu par to, kā mēs
varam atbalstīt Ukrainu. Nobeiguma pasākumā man vislabāk patika, kā 7. klase nodziedāja dziesmu.
Šajā nedēļā es uzzināju daudz ko jaunu un interesantu par autori Māru Zālīti. Vislabāk man patika piektdiena, bija
interesanti skatīties citu klašu sagatavotos priekšnesumus. Ļoti apbrīnoju, kā skolotājas centās, lai padarītu šo nedēļu ļoti interesantu un jautru. Novēlu visiem saulainu, priekpilnu šo brīvlaika nedēļu! Fiona
No 28. februāra mūsu klase sāka lasīt M. Zālītes autobiogrāfisku bērnības atmiņu grāmatu “Pieci pirksti”. Mēs katru dienu izlasījām 1-3 nodaļas. Man grāmata patika, jo tā bija interesanta un viegli lasāma. Vislabāk patika nodaļa
“Vilciens”. Radošajās stundās ar skolotāju Ilonu veidojām plakātu par to.
9. martā notika dzejas un prozas publiskie lasījumi, kur no katras klases divi skolnieki runāja Māras Zālītes dzejoļus
un lasīja nelielu fragmentu no grāmatas “Pieci pirksti”, taču no 7. klases uzstājās visi.
Literatūrā skolotāja Ilze bija sagatavojusi pārbaudes darbu uzdevumi.lv. Tas bija par Māras Zālītes biogrāfiju un
daiļradi, kopā bija 47 dažādi uzdevumi.
Mūzikas stundā mācījāmies 3
dziesmas ar M. Zālītes vārdiem –
Jāņa Lūsēna komponēto “Trauslā
kātā” un “Paši skaistākie vārdi”, un
Imanta Kalniņa “Piena Ceļš”. Visas
trīs dziesmas kopīgi nodziedājām
Grāmatu nedēļas noslēguma pasākumā. Tajā arī uzstājāmies ar
priekšnesumu “Laura vilcienā” no
grāmatas “Pieci pirksti”.
Šīs nedēļas laikā es uzzināju ļoti
daudz jaunu un interesantu informāciju par Māru Zālīti. Jānis
Šonedēļ mums tika organizēta Grāmatu nedēļa par Māru Zālīti. Es uzzināju daudz par viņas biogrāfiju. Šajā nedēļā
mums notika dažādi pasākumi. Tos es gribu izstāstīt.
Pirms Grāmatu nedēļas mēs lasījām rakstnieces romānu “Pieci pirksti”. Nedēļa sākās, mācoties par Māras Zālītes
biogrāfiju. Es jau zināju mazlietiņ dažādus faktus par viņu, tāpēc visa informācija, kas bija prezentācijā, nebija jauna. Nākamajā dienā mēs cītīgi mācījāmies dziesmas, kas būs jānodzied darba nedēļas beigās. Vienu no dienām es
izlaidu, tomēr zinu, ka tajā dienā skolas zālē norisinājās dzejas un prozas runas. No mūsu klases piedalījās Katrīna
un Kristers.
Kā katru gadu, arī šoreiz 7. klases skolēni bija sagatavojuši stāstījumus par savu ģimeņu dzimtas kokiem. Pievērsu
tam lielu uzmanību, jo drīz arī man vajadzēs prezentēt savu dzimtas koku. Pēc skolēnu stāstiem turpinājām ar viktorīnu par Māru Zālīti. Uzdotie jautājumi bija sarežģīti. Man veicās labi un saņēmu visaugstāko rezultātu 5.-6. klašu
grupā. Pēdējā dienā mēs dziedājām ne tikai dziesmas mazākajiem skolēniem, bet arī rādījām savus sagatavotos
priekšnesumus. Mēs attēlojām nodaļu “Majors un konfekte” no grāmatas “Pieci pirksti”. Mana loma bija vilciena
pasažieris. Spēlēju kārtis ar klases biedru Jāni. 8. klases priekšnesums bija negaidīts. Viņi izspēlēja dzimšanas dienas spēli no šova “Es mīlu tevi, Latvija!”. Dienu beidzām ar dziesmām.
Grāmatu nedēļa man ļoti patika. Priecājos, ka tādas rīko mūsu skolā. Žēl, ka tā beidzās tik ātri. Valters
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6. klases pārdomas par šo Grāmatu nedēļu
Līdz ar Grāmatu nedēļu es ieinteresējos par izsūtīšanu uz Sibīriju. Tas liekas pilnīgi necilvēciski, un sapratu, ka ne
visiem var uzticēties, jo daudzi nodeva savus kaimiņus par to, ka viņi ir pret tajā laikā pastāvošo sistēmu. Dzirdēt,
kā tūkstošiem ģimeņu, ieskaitot mazus bērnus, tika nosūtītas uz Sibīriju, man liekas šausmīgi. Klausoties 7. klases
dzimtas kokus, es atceros - vismaz viens cilvēks no
dzimtas koka tika nosūtīts uz Sibīriju. Tas liecina, cik
daudz cilvēku tika izsūtīti.
Šajā nedēļā es uzzināju daudz jauna, kā arī iemācījos
dažas dziesmas ar M. Zālītes dzejas vārdiem. Lasot
M. Zālītes grāmatu sapratu, cik patiesībā mūsu dzīve
ir pilna ar iespējām. Ne visiem tas ir dots. Arī mūsdienās var redzēt, ka ne visās valstīs dzīves apstākļi
ir viegli. Tas liek novērtēt to, kas man ir dots.
Amēlija
Jau iepriekšējā nedēļā sākām lasīt grāmatu “Pieci
pirksti”, ļoti gaidīju grāmatu nedēļu, jo zināju, ka
būs mazāk stundu. Kāds pārsteigums, vai ne?
Pirmajā dienā mācījāmies par Māru Zālīti un lasījām
viņas grāmatu. Otrajā dienā mani pārsteidza klases
lēmums, ka runāšu dzejoli 5.-9. klašu skolasbiedriem. Norunāju labi, izteiksmīgi un nesteidzīgi. Pati biju apmierināta.
Trešdienu ignorēšu, jo neatceros, ko tad darījām. Ceturtdien skatījāmies septīto klašu dzimtas kokus. Nesapratu,
kā daži no tiem ietilpst istabā un kā panākts, ka uz tiem nav kaķu vai uzbāzīgu māsu pēdu nospiedumi. Tie bija tik
milzīgi! Lielāko iespaidu guvu piektdienā. Man ļoti patika, kā dziedājām.
Es apbrīnoju visu skolasbiedru priekšnesumus: 5. klasei tik izteiksmīgi izdevās norunāt lugu, bet 9-tajiem brīnišķīgi
nodziedāt dziesmas! Šķita, ka mūsu priekšnesums bija ļoti īss, it kā mēs kur steigtos, bet varbūt no malas nebija tik
slikti.
Grāmatu nedēļa bija jaukas izmaiņas neizteiksmīgajās skolas dienās. Katrīna
Lasot un klausoties šo darbu, ļoti labi izpratām rakstnieces grūto bērnību. Briesmīgais dzīves sākums Sibīrijas aukstuma pārņemtie, lika padomāt, cik tad bija grūti dzīvot un kā šobrīd dzīvojam mēs! Tas likās tik negodīgi, ka pret
cilvēkiem izturējās kā pret priekšmetiem, burtiski pakļaujot visus nāvei. Arī mani vecvecāki ir piedzīvojuši Sibīrijas
laikus, runā par to nelabprāt.
Ceturtdienā bija skolas dzejoļu un prozas lasīšanas priekšnesumi, kuros es pārstāvēju savu klasi visu skolēnu un
skolotāju priekā, lasot aizkustinošu fragmentu no jau pieminētās grāmatas. Dzirdot citu skolnieku dzejoļus un lasījumus, varēja saprast, cik īpaša pašai rakstniecei ir grāmata.
Šā gada Grāmatu nedēļa beidzās ar grūtu, āķīgu,
bet izzinošu viktorīnu par Latvijā pazīstamo rakstnieci Māru zālīti. Man sanāca labi rezultāti, un
esmu priecīgs, ka mūsu skolā ir šādas nedēļas –
man tā sanāca kā neliela atslodze no mācībām.
Kristers
Pēc garajām darbadienām pienāca visu iemīļotā
piektdiena. Katra klase bija sagatavojuši savu
priekšnesumu par godu Māras Zālītes 70. jubilejai!
Mēs,6. klase, attēlojām fragmentu “Majors un
konfekte”. Luīza bija Laura, Augusts - Lauras tēvs,
Kristers – majors, es – Lauras māte, un visi pārējie
fonā auklēja bērnus vai spēlēja kārtis, vai lasīja
avīzi/žurnālus. Viss mums sanāca kā pēc plāna,
tāpēc uzstāties izdevās brīnišķīgi.
Man ļoti patika visu performances, jo katra klase izpaudās citādākā veidā. Man ļoti patīk Grāmatu nedēļas, tā ir kā
maza atpūta no mācīšanās. Tomēr tikai tagad mēs varam izvērtēt to, ka mācīties visiem kopā ir noteikti labāk. Kopumā šī Grāmatu nedēļa bija izdevusies! Raila
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Veltīta Mārai Zālītei - 7. klases pārdomas
Pirmdien Grāmatu nedēļā mums bija nepieciešams
atrast prozas fragmentu vai dzejoli no Māras Zālītes darbiem Teātra mākslā un sagatavoties trešdien lasīt tos.
Otrdien mēs vizuālajā mākslā veidojām dzeltenus
un zilus papīra putniņus jeb origami, jo Ukrainā
tagad notiek karš, un mēs viņus atbalstām dažādos veidos, piemēram, zili dzeltenos putniņus izkārām ārā - lielajā kokā. Un vēl mēs klausījāmies,
lasījām par Māras Zālītes dzīvi, lai varētu piedalīties viktorīnā ceturtdien. Trešdien biju ļoti satraucies, bet man viss izdevās labi.
Ceturtdien mēs stāstījām katrs par savu dzimtas
kok -, tas man radīja lielu stresu, es biju nervozs,
man trīcēja rokas, bet saņēmos un izstāstīju to, ko jau biju sagatavojis, un saņēmu labu atzīmi sociālajās zinībās.
Tad notika viktorīna, kurā man gāja viduvēji, jo es nepārlasīju un neatkārtoju par Māru Zālīti, saņēmu atzīmi pieci.
Piektdien mēs dziedājām dziesmu „Latvju zeme vaļā stāv” un vēl dažas citas. Noslēgumā mums visiem deva diplomus par prozas lasīšanu un dzejoļiem, un dzimtas koku veidošanu. Nedēļa bija interesanta, aizraujoša, un man
ļoti patika! Mārtiņš L.
Grāmatu nedēļa notiek katru gadu pirms pavasara brīvlaika. Mēs apgūstam jaunu informāciju par kādu pazīstamu
cilvēku Latvijā. Šogad mēs pētījām Māru Zālīti.
Atnākot uz skolu, man bija ļoti labs garastāvoklis, jo šonedēļ ir tāda iespēja pētīt rakstnieces biogrāfiju, līdz šim es
zināju tikai dažas frāzes par viņu (no grāmatas ,,Pieci pirksti’’). Man ļoti patika radošā stunda, es tiešām uzzināju
daudz jaunu un interesantu faktu, piemēram, ka viņas elks vidusskolas gados bija Imants Ziedonis: ,,Man šausmīgi patika Imants Ziedonis, viņš bija elks savā ādas jakā un kedās, ar to trako spuraino galvu. Visas meitenes bijām ļoti iemīlējušās viņā.’’ Tas man tiešām likās aizraujoši, ka viņas pseidonīms bija Imanta.
Nākamās dienas es pavadīju mājās, bet tas nelika man izvairīties no darāmā. Turpināju pētīt prezentāciju, pierakstīju interesantākos faktus, lasīju grāmatu ,,Pieci pirksti.’’ Tā man sākumā likās neinteresanta, bet, kad lasījām aizvien vairāk nodaļu, grāmata kļuva interesantāka, es iztēlojos stāstus, kā tas izskatās, un visas sīkās detaļiņas.
Ceturtdien mums skolā bija viktorīna, kopā ar klasi tas noteikti būtu daudz interesantāk, bet man tas bija jādara
mājās. Jautājumi bija sarežģīti, bet tajā pašā laikā arī viegli, uz dažiem es minēju atbildi un dažiem apgalvoju ļoti
pārliecinoši, jo zināju precīzi.
Man ir žēl, ka nevarēju visu Grāmatu nedēļu būt skolā un noteikti
uzzināt vēl daudz ko interesantāku. Man patiesībā ļoti patīk grāmata ,,Pieci pirksti’’, es to ieteicu izlasīt saviem radiniekiem, jo tā ir pilna ar īstiem dzīves stāstiem un atgadījumiem. Melānija
Mēs nedēļas sākumā parunājām par karu Ukrainā, jo tas ir aktuāls
vēl joprojām, un tad par Māras Zālītes daiļradi. Katra klasei bija gan
parastās stundas, gan stundas, kurās mēs lasījām romānu un skatījāmies skolotājas sagatavotajās prezentācijās. Klausīties bija interesanti, jo nebija vienkārši teksts, kas mums bija jānoraksta, bet bija
arī intervijas ar Māru Zālīti.
Grāmatu nedēļa bija interesanta un noderīga, jo es uzzināju daudz,
ko es nebiju zinājis, un bija patīkami, ka mums nebija tik daudz
stundu. Dainis
Visvairāk es nervozēju, kad stāstīju par savu dzimtas koku, bet
mums ļoti atviegloja šo uzdevumu, jo bija jāprezentē tas tikai 6. klasei un skolotājām. Manuprāt, es to paveicu gana labi, tiesa gan, aizmirsu pieminēt pāris sīkumu. Klausoties manu klasesbiedru stāstījumos, uzzināju daudz ko jaunu par viņiem un
viņu ģimeni, kā arī nozīmīgiem notikumiem vēsturē.
Es ļoti gatavojos Grāmatu nedēļas viktorīnai par Māru Zālīti, bet tik un tā neuzrakstīju to tik labi, cik vēlētos. Man
ļoti patika tas, kā radošajās stundās mācījāmies par šo dzejnieci, dramaturģi un prozaiķi.
Mana mīļākā nedēļas daļa bija noslēguma pasākums, kurā katra klase uzstājās ar savu priekšnesumu un kurā viss
lielais koris dziedāja. Cik tas bija skaisti - dzirdēt visu mūsu balsis beidzot kopā! Mūsu klase dziedāja dziesmu
“Latvju zeme vaļā stāv”, mūsu skolotāji Dāvis un Patriks piespēlēja instrumentus – bungas un basģitāru. Meiteņu
bija maz, tādēļ tieši mums pielika mikrofonus.
Šī nedēļa bija ļoti saspringta, nervoza, bet arī skaista. Noteikti pirmā Grāmatu nedēļa, kurā es saskatīju nozīmi un
izjutu svētku sajūtu. Esmu apmierināta ar to, kāds izvērtās šis burvīgais pasākums. Viktorija
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Grāmatu nedēļa 2022
“Visas lietas, kas ir skaistas…” (M. Zālīte)
Veltīta Mārai Zālītei - 7. klases pārdomas
2022. gada Grāmatu nedēļā mēs mācījāmies par Māru Zālīti. Šogad šī nedēļa bija notikumu pilna. Es domāju, ka
visi mūsu skolā zina, kas jādara septītajai klasei šajā laikā.
Pirmdien nebija nekā tik īpaša, lai pēc nedēļas visu atcerētos. Mēs parunājām, skolotāja mums iedeva zilidzeltenas lentītes, lai mēs tās nēsātu un tā atbalstītu Ukrainu karā. Otrdien pirmā stunda bija ģeogrāfija. Parastajās
stundās viss bija kā vienmēr, un nekā īpaša ko pastāstīt nav. Fakultatīvajā angļu valodā, kas bija pēc ģeogrāfijas,
mēs sākām stāstīt par izlasītajām grāmatām. Angļu valodai sekoja radošā stunda un sākumā nebija saprotams, kurā klasē tā notiks. Gājām lejā, tad augšā, un atkal lejā uz pagrabu. Tur klase sadalījās divās grupās. Es ar Kristeru un
Viktoriju taisījām plakātu par M. Zālītes darbu “Pieci pirksti”, tikmēr pārējā klase gatavoja dzeltenus un zilus origami balodīšus. Mūzikas stundā mēs mācījāmies dziesmas, kuras piektdien dziedāsim skolas priekšā. Tad bija vēl trīs
radošās stundas, un skolas diena beidzās.
Trešdien bija vēsture, datorika un trīs radošās stundas. Vēl aizmirsu pateikt, ka pirmdien vēsturē es ar Evelīnu norunājām prezentāciju par sengrieķu mitoloģiju. Tātad. Datorikā mēs sākām apgūt jaunu tēmu. Radošajās stundās
mēs bioloģijas kabinetā sabīdījām galdus un krēslus pusaplī, lai nav kā parasti. Šajā stundā mums bija jāiet uz zāli,
un tur mēs runājām dzejoļus un lasījām prozu. Es domāju, ka labi norunāju savu dzejoli, kaut arī drusku uztraucos.
Ceturtdiena. Desmitais marts. Tik ilgi gaidītā diena. Šai dienai es gatavojos jau gandrīz trīs mēnešus. Šī ir diena,
kad mans un manas ģimenes darbs tiks parādīts skolā. Šī ir diena, kad es stāstu par savu dzimtas koku.
Trešdien es aizgāju gulēt ļoti vēlu. Es mēģināju izdomāt tekstu savai dzimtas koka prezentācijai. Es uzliku modinātāju uz sešiem, lai pabeigtu domāt tekstu. Kad no rīta pamodos, jutos tā, it kā nebūtu gulējusi vispār. Es uztaisīju
plānu tam, kas man jārunā. Aizgāju uz skolu, galvā
joprojām atkārtojot tekstu. Atnācu agrāk, jo tā vajadzēja.
Tur uzzināju, ka ne tikai es uzrakstīju dzimtas koku uz
tapetes.
Es uztraucos ļoti stipri. Stiprāk nekā agrāk. Es jau zināju,
ka es būšu piektā. Es jau zināju, kurš man palīdzēs turēt.
Es jau zināju, kurš klausīsies. Un es domāju, ka klausīties
citu stāstos būs interesanti. Es aizmirsu, kā tas bija citos
gados. Man nebija interesanti. Lielāko daļu es nesapratu.
Likās, ka es uzzināju ne to, ko gribēju. Es neuzzināju par
savu klasesbiedru ģimenēm.
Kamēr citi stāstīja, es domāju par sevi. Par to, kā es norunāšu. Es uztraucos arvien vairāk un vairāk, līdz pienāca
mana kārta. Viss. Es vairs neko neatcerējos. Mēģināju
kaut ko no sevis izspiest. Sāku stostīties. Es aizmirsu, kas
man bija jāsaka. Skatījos savā lapiņā un nevarēju neko saprast. Neatcerējos, ko es jau pateicu un ko vēl ne. Neatcerējos, kur kas bija. Beigās es nepastāstīju gandrīz neko no tā, ko gribēju. Tad tas beidzās. Es aizgāju atpakaļ uz
savu vietu un mēģināju klausīties citu runās. Man nesanāca. Es visu laiku domāju par to, cik slikti norunāju, cik
daudz darba un laika visiem tas aizņēma, lai es norunātu tik slikti. Dienas laikā es pamazām nomierinājos. Viss taču
bija labi.
Salīdzinot ar to, kas notika no rīta, viss pārējais bija sīkumi. Notika radošās stundas, tad viktorīna un vēl radošās
stundas. Un diena beidzās.
Uztraukties vairs nevajadzēja. Pirmo dienu trīs mēnešu laikā man nevajadzēja domāt par dzimtas koku un par to,
kā to prezentēt. Jocīga sajūta. Tāds kā atvieglojums. It kā lielais akmens no pleciem būtu nost. Jocīga sajūta. Tomēr nevajag aizmirst, ka priekšā ir vēl viena diena. Grāmatu nedēļas pēdējā diena.
Piektdiena. Grāmatu nedēļas noslēgums. Svarīgāka diena šajā nedēļā. Diena, kurai vajadzēja visas pārējās. Diena,
kura nenotika iepriekšējā reizē vīrusa dēl. Tajā reizē es sapratu, ka bez piektdienas Grāmatu nedēļa nevar pastāvēt,
jo tad, viss, ko mēs iemācījāmies parējās četrās dienās - veltīgi. Tajā reizē neviens nevarēja parādīt, ko iemācījies.
Skolā atkal jābūt agrāk. Kā tā var? Celties augšā agrāk divas dienas pēc kārtas? Kad atpūtas brīdis jau ir tik tuvu?
Negribu. Bet vajag. Uz skolu es atnācu piecas minūtes vēlāk nekā vajadzēja, bet desmit minūtes, pirms stunda sākās. Visu, ko vajadzēja izdarīt, es paspēju. Ar kori nodziedājām dziesmas, kuras dziedāsim beigās. Tad bija pauze.
Un tad sākās. Koris nodziedāja trīs dziesmas, kuras skolotāja apvienoja vienā. Katra klase uzstājās ar savu priekšnesumu. Septītie atkal dziedāja. Likās, ka mūzika bija skaļāka nekā balsis. Tā arī bija. To varēja labi sadzirdēt video
ierakstā. Tikpat labi varēja dzirdēt arī to, ka daži nezina vārdus. Bet tas nekas. Galvenais, ka visiem ir labi.
Pēc koncertiem skolotājas dalīja diplomus. Es ļoti izbrīnījos, kad saņēmu pirmo vietu dzejoļu runāšanā. Vēl es saņēmu diplomu “Par veiksmīgu dzimtas koka izpētes atspoguļojumu”. Man gan liekas, ka veiksmīgs bija tikai mana
koka izskats. Bet es vienalga esmu priecīga. Kopā ar diplomiem es saņēmu Māras Zālītes grāmatu “Mamma un
tētis kūrortā”. Tad beidzās pēdējā darba diena nedēļā. Sākas brīvlaiks! Bet tomēr ne. Man vēl vajag pabeigt šo sacerējumu. Tad tiešām sāksies brīvlaiks.
Kaut arī šī Grāmatu nedēļa man nelikās tik raiba kā pārējās, man tā patika. Bija daudz satraucošu momentu, bet
tagad viss ir garām. Skolotāja Ilze teica, ka es spridzinu. Domāju, ka tas nozīmē, ka ir labi. Ooo! Es nemaz nezināju,
ka māku tik garus sacerējumus rakstīt! Laikam tiešām spridzinu. Monta
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Grāmatu nedēļas laureāti
DIPLOMI
Par veiksmīgu
ilustrācijas izveidi
1.-4. klašu grupā
Odrijai Beikertei
Augustam Mežinskim
Danam Barkānam
Aleksandrai Gulbei
Renardam Jēkabsonam
Mikam Krauzem
Emīlam Kreklim
Annai Mauriņai
Leilai Spigēnai
Jēkabam Bērziņam
Martai Jansonei-Bukātei
Enijai Jirgenai
Ernestam Leimanim
Rūtai Midrijānei
Ralfam Dobrovoļskim
Albertam Gailim
Ernestam Matvejam
Elzai Strumpmanei
Martai Vanagai
Leidai Gabriēlai Ziemelei
Annai Rebekai Bērziņai
Karlai Grīnbergai
Emiliai Jēkabsonei
Tomasam Ļegajevam
5.-8. klašu grupā
Ameliai Jākabsonei
Gundegai Knospiņai
Katrīnai Pogrebņakai

„Viktorīnas erudīts”
5.-6. klašu grupā
Robertam Rībeniekam
Adrianam Tihonovam
Kristeram Eglem
Valteram Jirgensonam
7.-9. klašu grupā
Jānim Vanagam
Līvai Krjučkovai
Montai Mišinskai
Umāram Valijevam
Par izjustu
Māras Zālītes romāna
“Pieci pirksti”
fragmenta lasījumu
I pakāpe
Litai Kovisarei
II pakāpe
Kristeram Eglem
III pakāpe
Mārtiņam Grozam
Montai Mišinskai

7. klasei
par veiksmīgu savas
dzimtas koka izpētes
atspoguļojumu

Lielā Stāstu nakts Katlakalnā

Par izteiksmīgi, skanīgi
un izjusti norunātu
M. Zālītes dzejoli
1.-4. klašu grupā
Gustavam Sīviņam
Šarlotei Ostoševai
Renardam Jēkabsonam
Gabriēlai Kalniņai
Martai Zinkevičai
Evertam Osim
Aleksandrai Gulbei
Hugo Jānim Zvirgzdam
Marko Heisleram
Enijai Jirgenai
Jēkabam Bērziņam
Enijai Osei
Ralfam Dobrovoļskim
Elzai Strumpmanei
Rojam Beikertam
Annai Rebekai Bērziņai
Rebekai Krivadei
Karlai Grīnbergai
Marselam Strumpmanim
Par izjustu M. Zālītes
dzejoļa atklāsmi
I pakāpe
Līvai Krjučkovai
Montai Bērziņai
Evelīnai Brokai
II pakāpe
Viktorijai Litauniecei
Kristeram Milleram
III pakāpe
Katrīnai Jerumai
Valteram Rubiķim
Reinim Miķelsonam
Umāram Valijevam

19. martā ar valsts Stāstnieku konkursa laureātu Daniela
Gucana, Evelīnas Brokas un Kristera Millera piedalīšanos.
Lielā Stāstu nakts sasaucas ar Pasaules stāstniecības dienu ( World Storytelling Day), ko,
zviedru stāstnieku kopienu iedvesmoti, aptuveni kopš
1991. gada stāstnieki visā pasaulē atzīmē pavasara saulgriežu laikā.
Katlakalna tautas namā I Stāstu nakts notika 2016. gadā.
Vakar es biju interesantā pasākumā “Lielā Stāstu nakts” Katlakalna kultūras namā. Tas man ļoti patika, jo varēja gan smieties, gan klausīties,
cik izteiksmīgi un, iejūtoties lomā, runā pieaugušie. Bija tāda mājīguma
sajūta, katrs sēdējām pie galdiņiem, ieēdām kādu kārumu, un satraukuma sajūta vismaz man bija izzudusi. Pirms uzstāšanās, protams, sajutu
sirdsklauves. Patika, ka cilvēki ar aplausiem un smiekliem novērtēja manis runāto, rodas vairāk
pārliecinātības
Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”
sajūta, ka es arī kaut
Nākotnes iela 3, Ķekava LV-2123
ko varu! Vēlētos nowww.gt97.lv
gt97@gt97.lv
teikti vēlreiz piedalīties Lielās Stāstu Idejas, rakstus iesniegt skolēnu pašpārvaldei
nakts pasākumā!
Izdevuma redaktore Silvija Zītare
Evelīna 7.kl.
Datorsalikums Kārlis Knospiņš
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