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Labie darbiņi

Patversmes apmeklējums 
mums  sagā dā ja  daudz 
pozitīvu emociju. Skolēnu 
acīs mirdzēja emocijas un 
ikviens aizdomājāmies par 
savām vērtībām.  

Bērni kopā ar saviem vecākiem, patversmes dzīvniekiem bija 
sarūpējuši siltas segas un barību. Daži skolēni jau noskatīja sev 
potenciālos mājdzīvniekus, tikai jāsaskaņo ar vecākiem. Skolēni 
uzzināja, ka katru dienu no 11:00 - 16:00 viņi kopā ar ģimeni var 
doties uz patversmi un iet 
pastaigā ar sunīti.

Šodien, 2.b klases skolēni devās ciemos pie dzīvniekiem uz 
Liepājas dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".

Lauvas sirds

P a l d i e s  d z ī v n i e k u 
patversmes darbiniekiem 
par silto uzņemšanu!

J ā ēau vair kus gadus DALP5.vidusskolas skol ni 
piedal s labdar bas akcij  "Zvaigzne austrumos". 
Akcijas aizs c js m c t js P teris Eis ns ir mac jies 
m su skol . 
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Paldies visiem!
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”Esam aktīvi un dzīvespriecīgi 

Latvijas bērni”
25. novembrī 3. klašu skolēni pulcējās sporta 

zālē, lai piedalītos vidusskolas skolēnu rīkotajā 

pasākumā ”Esam aktīvi un dzīvespriecīgi 

Latvijas bērni”. Sporta pasākums tika rīkots par 

godu Latvijas 101.dzimšanas dienai. Pasākumā 

skolēniem bija jāparāda ne tikai savs fiziskais 

ātrums, bet arī saliedētība un prasme strādāt 

komandā. Skolēniem bija jāveic interesantas un neparastas stafetes, 

piemēram, ar badmintona raketi jānogādā balons no punkta A uz punktu B, 

jālec ar ūdens pudeli starp kājām. Katrai komandai tika doti arī radoši 

uzdevumi, piemēram, komandai dažu sekunžu laikā bija jāizveido puķe ar 

ķermeņu palīdzību. Skolēni pierādīja, ka ir aktīvi, stipri, sportiski un radoši 

bērni, kuri dzīvo Latvijā. Par aktīvu līdzdalību pasākumā katra klase saņēma 

pateicības rakstu un salduma balvas.

1.- 4.klašu 
skolēnus ar jautrām 

rudenīgām 
stafetēm. 

Mārtiņdienas 
priekšvakarā 

Skolēnu padome 
iepriecina 

Viņi piegāja pie mājas, bet 
bumbu tur  neredzē ja .  Zēni 
paskatījās pa logu un tur redzēja 
savu bumbu un vēl citas rotaļlietas.

Emīls Šalts (2.D)

Upes krastā 
stāvēja liela un 

skaista māja. Taču mājas tuvumā 
nebija neviens cilvēks.

Tukšā māja

Bērni iegāja mājā un nekad no 
tās netika ārā, jo paši pārvērtās par 
rotaļlietām. 

Pie blakus mājas bērni jautri 
spēlēja bumbu. Te bumba ieripoja 
tukšās mājas pagalmā. Bērni 
zināja, ka nedrīkst tuvoties tukšai 
mājai, bet viņi tomēr nolēma iet 
pakaļ bumbai. 

Bija rudens. Reiz viena 
ģimene nolēma braukt sēņot. 

Tumšais mežs

Viņi paņēma savus sēņu 
groziņus un nazīšus. Iegāja 
lielajā mežā. Viņi visi bija ļoti 
priecīgi, jo mežā bija daudz 
sēņu. 

N e v i e n s  n o  v e c ā k i e m 
nepamanīja, ka iegājuši pārāk 
dziļi mežā. Bija jau vakars un 
kļuva tumšs. Visi bija noguruši. 
Tad viņiem pieskrēja vilks ar 
sarkanām acīm. Bērni sāka 
skaļi kliegt. Tētis paņēma savu 
sēņu nazi un nodūra vilku...

Elza Šalte (2.D)

Tad es pamodos... Cik labi, 
ka tas bija tikai sapnis! 

2.C 
klase

3.A

2.A
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Lapsa un pele

Tā lapsa devās meklēt draugus. Pirmo viņa 

ieraudzīja stirnu. “Vai mēs varētu būt draugi?” 

lapsa vaicāja. Bet stirna nobijās un aizbēga.

Vēlāk lapsa sastapa peli. Arī pelei lapsa uzdeva to pašu jautājumu: “Vai mēs 

varētu būt draugi? Es apsolu tevi neaprīt.” Pele piekrita, jo arī viņa bija 

drauga meklējumos.

Tā lapsa un pele kļuva par labākajām draudzenēm.              Emīlija (2.A)

K ā d u  d i e n u  l a p s a 

garlaikojās. Viņa iedomājās, ka viņai 

vajadzētu draugus.

Tad lapsa ieraudzīja zaķi. Viņa gāja pie zaķa un jautāja: “Vai mēs varētu būt 

draugi?”. Zaķis pasauca mammu, un zaķu mamma aizbiedēja lapsu prom.

Evelīna (2.A)

Priekpilnā ziema
Reiz dzīvoja dzīvnieki, kas 

darīja ziemas brīnumdarbus. Viņi sēdēja uz 

mākoņiem un mēģināja sasaukt sniegu. 

Sēdēja stundām ilgi, bet virs Liepājas 

nekādi nevarēja to sasaukt. Kas notiek? 

Kāpēc tā? 

Te pēkšņi visa Liepāja pārklājās 

kupenām un kļuva pilna ar skaistu baltu 

sniegu. Nu visi 

dzīvnieki bija 

priecīgi!

2.A
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Sēņu grāmatas
2.B klases skolēni rudens brīvdienas pavadīja cītīgi darbojoties. 

Šajās dienās viņi veidoja personīgās Sēņu grāmatas. Katra grāmatiņa ir 
radoša, individuāla un neatkārtojama. No šīm grāmatiņām iespējams 
uzzināt daudz noderīgas informācijas gan par ēdamajām, gan 
indīgajām sēnēm. Darbi ir apskatāmi skolas bibliotēkā. Padomā jau ir 
jauni darbi un šobrīd top mīļāko recepšu grāmatiņas. 

2.B 
KLASES 
RECEPŠU 
GRĀMATU 
IZSTĀDE IR 

SKOLAS 
BIBLIOTĒKĀ

Pē c  ek sk ur s i j a s  m ēs 
atvadījāmies un gājām uz 
bērnu  laukumu Laumas 
rajonā.    Marija Podiņa (3.D)

Tur bija vecās un arī 
jaunās modernaās mašīnas. 
N ā k a m a j ā  t e l p ā  - 
krāsošanas iekārtas. Tur 
mazliet oda pēc krāsas un 
apkārt bija tvaiki. Audumi 
bija skaistās krāsās.

Nākamajā telpā bija tā 
sauktais sestais iecirknis. 
T u r  s i e v i e t e s  g r i e z a 
mežģīnes un lika kastēs.

Laumā visi ražošanas 
procesi ir zem viena jumta – 
diegu šķērēšana, apvīšana, 
adīšana, aušana, krāsošana, 
žāvēšana un izšūšana.

M ē s  a r  k l a s i  
1 1 . o k t o b r ī  b i j ā m 
ekskursi jā  uz  manas 
mammas darbu. Mana 
mamma strādā „Lauma” 
rūpnīcā. Rūpnīca ir 505 m 
gara un 229 m plata. Mēs 
gājām pa Meža ielu. Kad 
i e r a d ā m i e s ,  m a m a 
mamma iepazīstināja mūs 
a r  r ūp n īc a s  t e l p ā m. 
Vispirms mēs apskatījāmies mašīnas, kuras šuj. 

Mūsu ekskursija uz Laumas rūpnīcu

No manas naudas kolekcijas man īpaši patīk PSRS nauda. Savu naudas kolekciju es sāku veidot no 6 gadu vecuma. 
Sākumā man dažādas monētas deva mammas darba kolēģe. Bet tad man dažas PSRS naudas iedeva opis. Es sākumā 
PSRS naudu krāju tikai savam priekam. Bet tad es uzzināju par to vērtību. Es vairākas reizes pētiju internetā, vai man ir 
kas vertīgs. Bet tad es ieraudzīju, ka man ir 1990. gada 10 kapeiku monēta, kas ir apmēram 240 euro vērta.  Tad man 
onkulis iedeva 1898. gada 1 rubli, tā ir cara laikā izdota nauda.

Es arī domāju par zivtiņas iegādāšanos, jo tās ir skaistas.

Man patīk dzīvnieki. Man ir bijušas 9 jūras cūciņas. Es interesējos par dzīvniekiem. Visvairāk man patīk grauzēji. 
Pagaidām man ir trusis - vārdā Minnija. Divas žurkas ir mana brāļa, tām ir jocīgi vardi Jorma un Koira. 

Man ļoti patīk rūpēties par dzīvniekiem, un tas ir mans vaļasprieks. Kā arī kolekcionēt dažādu valstu naudas zīmes, 
mini mašīnītes - Nano Speed. Man ir spēļu konsoles, kuras es arī domāju kolekcionēt. No tām pagaidām man ir tikai 
Nintendo DS lite un Nintendo DS i.

Valtera vaļasprieks

Valters (4.A)
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Kristians (2.A)

Reiz dzīvoja kāds lācis. Tā kā tuvojās 

Ziemassvētki, viņš arī sev vēlējās Ziemassvētku 

eglīti. Bet viņam tādas vēl nebija. Viņš gāja uz 

mežu žāģēt eglīti un nesa to mājās. Tad viņš 

aizdomājās – kur lai dabūju rotājumus? Tā lācis 

devas meklēt rotājumus. Viņš atrada čiekurus, 

ar ko dekorēt eglīti. Lācis atrada arī medu, kas 

noderēja dāvanai.

Un tā nu lācim bija gan eglīte, gan dāvanas. 

Visa lāča ģimene bija laimīga.

Reiz dzīvoja kāds suns. Viņš gāja pie rūķa ciemos. 

Viņš gāja caur rūķu mežu. Viņš nesaprata, kāpēc viss 

ir izrotāts ar lentītēm. 

Suņa piedzīvojums

Nonākot drauga mājā, viņš uzzināja, ka tuvojas 

Ziemassvētki. Viņi abi izdzirdēja savādu skaņu no 

bēniņiem un tā nobijās, ka teju nokrita no krēsla. Kad abi aizgāja 

palūkoties, viņi ieraudzīja Ziemassvētku vecīti ēdam piparkūkas. 

Rūķis Ziemassvētku vecītim piedāvāja tēju. 

Luīze (2.A)

Pēc tējas dzeršanas Ziemassvētku vecītis, Rūķis un suns visi kopā 

nogādāja bērniem dāvanas.

Vienu dienu kaķis Mimis 

skatījās pa logu. Viņš ieraudzīja 

zīlīti. Zīlīte gribēja svinēt 

Ziemassvētkus,  bet  kaķis 

Mimis negribēja. Zīlīte bija labi sagatavojusies 

svētkiem. Visi zvēri pulcējās pie lielās egles. 

Arī Mimis nolēma tomēr pievienoties 

pārējiem.  Un tā viņi visi priecīgi svinēja 

Ziemassvētkus.   Alise (2.A)

Mimīša draugi

Ziemassvētku vakars
Vāvere savā koka namiņā gaidīja ciemos draugu 

Kaķi. Kad Kaķis atnāca, bija jau vakars un abi draugi 

likās gulēt. Viņi saldi gulēja līdz pat rītam. No rīta 

atverot acis, viņi redzēja Ziemassvētku vecīti guļam 

tur pat blakus dīvānā. Bet zem eglītes bija daudz 

dāvanu. Ziemassvētku vecītis pamodās un paskaidroja, ka ir 

aizmirsis izdalīt dāvanas. 

Tā nu Ziemassvētku vecītis dāvanas dalīja no rīta kopā ar Vāveri 

un Kaķi.      Adrians (2.A)
Senos laikos dziļi, dziļi mežā bija mazs, 

mazs namiņš. Tajā dzīvoja mazs piparkūku 

vīriņš vārdā Indulis.

Piparkūku bēda

Estere (2.A)

Tā līdz šai dienai Indulim nav izdevies atrast savu pogu.                                 

Indulim bija ļoti labs draugs – blakus 

augošais ozols Arsēnijs. Kādu dienu viņi abi 

nolēma cept ledu. Arīt otrs ozols Bubulis 

piekrita. Pēc tam draugi aizgāja pikoties. Pēc pikošanās 

Indulis ieraudzīja, ka viņam trūkst vienas pogas. 

Adriana vaļasprieks
Mans vaļasprieks: radoši darbi, kā zīmēšana, 

gleznošana, stāstu sacerēšana, kā arī zīmēt 
arhitektūras darbus. Vēl, protams, arī veidošana, bet, 
salīdzinot ar pārējiem, tā nav viena no manām 
prioritātēm.

 
Mākslas skolā. Tur varu savu vaļasprieku pilnveidot.

Kad izaugu līdz skolas vecumam, vecāki nolēma mani 
sūtīt 

Saceru dzejoļus un stāstus. No 4 gadu vecuma 
patstāvīgi lasu īsas grāmatiņas. Tas man ļoti patika. Es 
biju aizrāvies. Tad 5 gadu vecumā mamma man uztaisīja 
grāmatu, kur pats varu rakstīt stāstus. Es biju ļoti priecīgs. 
Tā es katru vakaru ķēros klāt rakstīšanai. Vēlāk par 
pateicību mammai pabeigto grāmatu uzdāvināju 
Ziemassvētkos. Tad, kad izaugu, pats taisīju, iesēju 
grāmatas, kur var rakstīt iekšā, ko vien vēlos. 

Adrians (4.A)

Man zīmēšana patīk jau no divu gadu vecuma. 
Pamēģinot, atklājās mans talants. Dzīvojot dzīvoklī, kur 
hobiju man bija grūti atrast, tomēr es to atradu, sāku  zīmēt un 
gleznot, jo man īsti nebija ko darīt. Tā atradu vaļasprieku.

Zīmēt arhitektūras darbus iesāku, jo man patīk 
konstruēšana, dizainēšana. Man ļoti patīk skatīties 
raidījumus par to. Ja es kļūtu par arhitektu, man patiktu, ja 
varētu izpausties nevis zīmēt kaut ko, ko kāds cits ir 
izdomājis.Veidošana (māls, plastalīns.) man patīk tikai 
tāpēc ka man tas padodas. 

Mans  vaļasprieks ir vieglatlētika, bet es to uztveru 
nopietni, jo es gribētu kļūt par profesionālu sportistu. 

Ar vieglatlētiku es nodarbojos  jau trīs gadus. Pirms tam es 
nezināju par šādu sporta veidu. Man mamma piedāvāja, vai 
es gribētu izmēģināt savus spēkus vieglatlētikā un es piekritu. 
Pirmajā dienā treniņos citam puisim arī bija pirmā diena 
vieglatlētikā. Viņu sauc Valters. Pēc pāris dienām mēs 
kļuvām draugi, un tagad mēs esam labākie draugi. Pēc kāda 
laika viņš pameta vieglatlētiku.

Bet es katru dienu eju uz treniņiem, un tagad es esmu 
ātrākais savā grupā. Esmu izcīnījis trīspadsmit medaļas. 
Septiņas pirmās vietas medaļas, trīs otrās vietas un trīs trešās 
vietas medaļas.   Ernests Leja (4.A)

Ernesta vaļasprieks
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Mēs ar mammu iepazināmies 
2009.gada  29 .ok tobr ī ,  kad  es 
piedzimu. Mamma manā bērnībā 

dzīvoja kopā ar tēti.

Nikola (4.B)

Mēs ar mammu kopīgi daram mājas darbus un 
esam labas draudzenes. 

Mana mamma

Mēs ģimenē esam pieci. Mana māsa, brālis, 
mamma, tētis un es.

Pašlaik mamma strādā tirgū par pārdevēju.

Kad mamma gāja skolā, viņa pārvācās pie 
omītes un nodzīvoja tur līdz 20 gadiem.

Uldis
Šodien pastāstīšu Jums par man ļoti tuvu 

cilvēku, manu tēti un manu labāko draugu. Pazīstu 
viņu no manas dzimšanas, esam kopā pavadījuši 
daudz neaizmirstamus notikumus. 

Ģimene mums ir ļoti vienota, atbalstam viens 
otru grūta brīdī. Laiku cenšamies pavadīt kopā kaut 
kur aizbraucot. Kopā esam trīs cilvēki ģimenē. 
Šobrīd mums pats lielākais mērķis ir mājas 
pabeigšana, lai mēs varētu pārvākties, tādēļ cenšos 
tētim palīdzēt tādā veidā arī labi pavadīt laiku kopā. 

Ļoti mīlu savu ģimeni.

Tētis audzis Pāvilostas pusē un ir arī mācījies 
vietējā skolā, piedalījies dažādos ārpusstundu 
pasākumos un nodarbībās. Skolas laikā ieguvis 
„Latvijas lepnums” titulu, kā arī izstrādājis 
Pāvilostas skeitparka projektu. Tālāk mācījies 
Liepājā Juridiskajā kolēdžā un ieguvis ēku 
apsaimniekotāja izglītību. Savu darbu ir izvēlējies 
celtniecības nozarē, kurā strādā arī šodien, taču ne 
Latvijā. Šobrīd strādā Norvēģijā, un svētkos brauc 
mājās,lai pavadītu laiku ar ģimeni. 

Adrians (4.B)

Ceturtdien, 28.oktobrī skolā viesojās Karjeras 
Koma nda  (KK) ,  ku r as  da l ī bn i ek i  i r  a r ī 
Improvizācijas teātra aktieri. Kopā ar ceturto klašu 
skolēniem KK izspēleja dažādu profesiju 
pārstāvjus, līdz ar to skolēniem bija iespēja 
improvizēt kopā ar aktieriem. Bija aizraujoši.

Tas bija Dieva atalgojums par to, ka 
nebiju alkatīga, bet palīdzēju citiem. 

Kad ieradāmies mājās, es sāku 
kociņu aplūkot. Tikai tad pamanīju, 
ka tas zaigoja visās varavīksnes 

krāsās. Tā forma bija kā tievam burkānam. Vienā galā spica, otrā 
resnāka. Nūjiņu noliku uz plaukta un gāju gulēt.

Kādu dienu pastaigājos pa parku 
kopā ar savu sunīti vārdā Aurora. 
Todien viņai bija daudz enerģijas. 
Aurora lēkāja un gribēja skriet itin 
visur. Kad viņa bija apskrējusi 
r i ņ ķ ī t i  a p k ā r t  p a r k a m ,  j a u 
grasījāmies doties mājās, taču 
pamanīju Auroras zobos kādu 
kociņu. Nodomāju to paturēt, jo 
sunītim tas ļoti patika.

Burvju nūjiņa

No rīta aizgāju pie plaukta , bet nūjiņas tur vairs nebija. Tad 
pēkšņi izdzirdēju troksni virtuvē. Ieskatījos virtuvē un nevarēju 
noticēt savām acīm. Virtuves priekšmeti paši gatavoja brokastis! 
Blakus lidinājās nūjiņa un diriģēja visu gatavošanas procesu! Vai 
es tobrīd sapņoju?

Pēc brīnumaini garšīgo brokastu notiesāšanas iedomājos, ka 
jānomazgā trauki. Zili brīnumi! Trauki paši aizlidoja līdz izlietnei 
un švamme sāka tos mazgāt. Tad nu beidzot es sapratu! Nūjiņa 
pilda visas vēlēšanās, ko iedomājos klusībā. Nu man bija nūjiņa, un 
es biju gatava palīdzēt pasaulei!

No sākuma es iedomājos, lai visiem pasaules ļaudīm būtu 
ēdiens un siltas mājas. Tā arī notika. Vēl es iedomājos, ka katram 
bērnam ir gādīgi vecāki un bērnunamus vairs nevajadzētu. Arī tas 
notika. Un kā pēdējo vēlēšanos es  iedomājos, ka visur pasaulē 
valdīs miers un nekur nebūs karu…

Pēkšņi nūjiņa sāka ļoti spoži spīdēt. 
Acis apžilba, un es tās aizvēru. Kad 
nedaudz vēlāk tās atvēru, nūjiņa bija 
no tīta zelta

Paula K. (4.A)2.A

3.A
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Burvju nūjiņa

Viens pats nogāju lejā uzglabājamajā telpā. Nekad tur nebiju bijis. 
Atvēru durvis, nedaudz talāk atradās lāde. Es to atvēru. Lādē bija 
vēstule. Atverot to, ieraudzīju zīmīti. Tajā bija teikts: Dārgais Jozep! 
Esam nolēmuši atstāt mantojumā lietu, kura gadsimtiem mantota 
ģimenē. Ja lādītē atradīsi mazu atverīti, ieraudzīsi nūjiņu. Ņem to visur 
sev līdzi. Kad noderēs palīdzība, tikai paklapē nūjiņu pret roku un 
vēlies. Bet atceries, nūjiņa der tikai gadījumos, ja tā tiešām ir 
vajadzīga!

Es atvēru atverīti un ieraudzīju nūjiņu. Tā bija līdzīga senam zelta 
stienītim. Nedaudz nobružāta. Interesanti bija tas, ka stienītis mirdzēja. 
Es paņēmu to rokās. Stienītis bija diezgan pasmags. It kā tajā kaut kas 
būtu iekšā. Es paklapēju un vēlējos, lai manam zirgam piemīt burvju 
spējas. Nekas nenotika. Aizgāju uz stalli un paskatījos, tiešām nekas 
nenotika. Tad atcerējos ko vecāki bija rakstījuši zīmītē. Nūjiņa 
paredzēta tikai tad, kad tas vajadzīgs. Es paklapēju nūju un vēlējos, lai 
ciema ļaudīm ir lielākas algas. Nekas nenotika. Aizjāju līdz ciemam un 
jautāju kalējam, vai šodien noticis kas īpašs. Viņš atteica, ka neesot 
viss. 

Jāju atpakaļ domādams, nez kā pareizi vēlēties. Pēkšņi zirgs apstājās 
purva vidū. Es biju pārbiedēts, jo mēs stigām dziļāk un dziļāk. Tad es 
iedomājos par nūjiņu. Es to paklapēju un vēlējos, lai zirgs tiek ārā no 
purva. Pēkšņi nūjiņa pārvērtās dimanta krāsā, un zirgs atspērās no visa 
spēka, tikdams ārā. Sapratu, ka nūjiņa domāta ārkārtas situācijām. 

Jādams tālāk, ieraudzīju ļaundari, kas atņem bērniem mantas. Es 
piegāju klāt un teicu: “Ja nepārstāsi, es tev uzlikšu lāstu ar šo nuju.”.  
Ļaundaris pasmējās un turpināja to darīt tālāk. Es paklapēju un vēlējos, 
lai ļaundaris kļūtu par labu un dāsnu cilvēku. Pēkšņi nūjiņa pārvērtās 
rubīna krāsā un ļaundaris kļuva labs. Viņš atdeva bērniem mantas un 
izdalīja marmelādi katram.  

Reiz dzīvoja karalis un karaliene.Viņiem bija trīs dēli. Pastarītis, 
vidējais un vecākais. Es biju vecākais. Pēc daudziem gadiem karalis un 
karaliene aizgāja mūžībā. Nu biju palicis es un mani mazie brāļi.

Dažas dienas vēlāk man paziņoja, ka, pirms vecāki nomira, viņi 
teikuši, lai vecākajam dēlam nododot ziņu, ka uzglabājamajā telpā esot 
atstāts slepens mantojums. Mani tas ieintriģēja. 

Adrians Dz.(4.A)

Jādams tālāk, nespēju noticēt tam, kas tikko notika. Kad tiku pie 
pils, redzēju, ka stallis deg. Uzreiz iedomājos par nūjiņu. Paklapēju un 
ievēlējos, lai stallis paliktu kā bijis, un zirgi ir veseli un priecīgi. Pēkšņi 
nūjiņa pārvērtās kristāla krāsā, stallim viss ir kārtībā un zirgiem arī. 
Kristāla nūjiņa pārstāja mirdzēt. Tā saruka un saruka. Līdz pavisam 
izzuda. Es nodomāju: “Kā gan lai to nododu nākošajai paaudzei?”. 
Iegāju pilī, noskrēju lejā, atvēru uzglabājamās telpas durvis un iegāju 
iekšā. Es atvēru lādi un ieskatījos. - Dārgais Albert!... Šis vārds bija 
tieši tas vārds, kādu es gribēju savam dēlam. Atvēru atverīti un tur 
stāvēja zelta stienītis. Es sapratu. To pašu bija darījuši mani vecāki.

29. oktobrī 4.c klases skolēniem tika dota 
brīnišķīga iespēja noskatīties V. Pētrsones 
izrādes  „Septiņas krāsas” fragmentus b/b 
„Varavīksne”,  pēc izrādes sekoja diskusija 
par redzēto, par dzīves vērtībām. Tika 
aplūkotas  mūsdienām ļoti nozīmīgas lietas – 
ģimeniskums, tavs laiks, nauda. 

 

„Septiņas krāsas”

Bibliotekāre iepazīstināja ar grāmatām, 
kurās spilgti atklājas šīs vērtības. Skolēni 
iepazinās arī ar Košeļevas jaunāko grāmatu 
bērniem, iepazina tās varoņus, caur tiem 
autore parāda mūsu laika vērtību, laiku, ko 
veltam sev un citiem. 

Noslēgumā skolēni darbojās grupās, 
ve doja atziņu ziedui .

2.A

4. c klases skolēniem  rudenī vidusskolas 
ekonomijas skolotāja Juta Birzniece piedāvāja 
veidot SMU. Protams, katram ir vajadzīga 
ideja, tās realizācija. 

Šī spēle varētu būt kā dāvana  no skolas 
puses  kādai aktīvai klasei, jo var piedalīties 
daudzi spēlētāji. Spēle tika reklāmēta SMU 
tirdziņā, kur skolēni varēja izspēlēt vienu apli. 

Šiem skolēniem jau ir nākamā ideja jaunam 

Pirmie drosmīgie bija Anna, Kristofers, 
Elizabete un Ieva.  Viņu ideja  - izveidot 
„Monopola” spēli par skolu. Spēles izveidošāna 
bija ļoti darbietilpīga, samērā sarežģīta. Gala 
rezultāts  - spēle par skolu. 

Pirmais SMU 
(skolēnu mācību 

uzņēmums) 
4.C klasē
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Paldies vecākiem pat atbalstu!

4.D klase, atsaucoties kristīgās labdarības 
organizācijas «Tabitas sirds» aicinājumu, 
gatavoja apsveikuma kartiņas un vāca 
ziedojumus Grobiņas ļaudīm, kam šobrīd 
klājas grūtāk - bērniem, kas dzīvo ārpus 
ģimenēm, audžu ģimenēm, vientuļiem 
pensionāriem. Ar mums kopā šajā labajā 
darbiņā pievienojās arī  4.B klase. 

Skolēni ar vecāku atbalstu divus gadus ar 
dāvanu kastēm ir atbalstījuši aicinājumu „Zvaigzne 
Austrumos”, snieguši palīdzību patversmes 
dzīvniekiem, bet šogad pirmo reizi, kad pēc 
sarūpētajām dāvanām pakaļ atbrauc pats 
Ziemassvētku vecītis ar rūķiem. Tas bija liels 
notikums.  Ziemassvētku vecītis  un rūķi bija 
priecīgi par lielo atbalstu. 

Skolēnu acīs bija prieks  par satikšanos ar 
Ziemassvētku vecīti, gan par to, ka palīdzot citiem, 
vari radīt svēkus sev!

Klase ir piedalījusies dažādās aktivitātēs, 
gatavotas apsveikuma kartiņas veco ļaužu namam 
Ganību ielā, tur skolēni sarūpēja arī cienastu 
svētkiem. 

Labo darbu mēnesis
Katru gadu 4.C klase  piedalās labo darbu 

mēnesī – decembrī.

2.B klases pie sunīšiem patversmē 
«Lauvas sirds». 

Protams, uzvarēja draudzība, ieguvēji bija visi par brīnišķīgi 
kopā pavadīto laiku!

Aizrautīgā stunda

Palīdzēja vecāki, kas sagaidīja skolēnus  boulingā, jo uz tablo 
jau bija skolēnu vārdi, spēle varēja sākties! Valdīja īsts sacensību 
gars! Uzmundrinājumi, pārsteiguma saucieni, prieks. Pētris un 
Rūdofs bija parseigti par pilnīgi līdzvērtīgajiem punktiem. 

10. decembrī 4.c klase kopā pavadīja brīnišķīgu stundu 
boulingā aizrautīgas sacensības garā. Skolēni jau iepriekš klasē 
izveidoja komandas, lai spēle un sacensības būt aizraujošākas. 



Manu omi sauc Ina. Viņa ir manas mammas mamma. 
Tātad mana ome. Viņa ir 56 gadus veca.

Ome

Kad ome mācījās Rudbāržu pamatskolas 8.kalsē, viņa 
iepazinās ar savu vīru. Viņi bija klases biedri. Omes 
ģimenē piedzima pieci bērni, četras meitas un dēls. Viņai ir 

pieci mazbērni – divas mazmeitiņas un trīs mazdēliņi. 
Viņa ļoti mīl savu ģimeni. Ļoti lepojas ar mums.

Viņas darba dzīve saistīta ar pedagoģiju. Pēc 
vidusskolas ome sāka strādāt par skolotāju. Mācīja zinības 
sākumskolas bērniem. Vēl esot strādājusi bērnudārzā 
vecākajā grupā par audzinātāju. 1998.gadā sāka mācīties 
Liepājas pedagoģiskajā akadēmijā. Apguva vizuāli 
plastiskās mākslas un tehnoloģiu skolotāja kvalifikāciju. 
Viņa sāka Rudbāržu pamatskolā strādāt par vizuālās 
mākslas un mājturības un tekstiltehnoloģiju skolotāju. 
Skolā nostrādāja līdz laikam, kad skolu slēdza 2018.gadā. 
Tagad viņa strādā bāriņtiesā par sekretāri. Omei ļoti patika 
strādāt par skolotāju. Viņa atcers, kad bērnībā jautāja, par 
ko gribēs strādāt, vienmēr atbildēja, ka par skolotāju. Un tā 
arī notika. „Man ļoti patika būt skolotājai,” mana ome 
teica. „Skolotājas darbs ir radošs, interesants un 
gandarījuma pilns,” teica mana ome.

Ina piedzima 29.septembrī, Miķeļdienā. Kad viņa 
piedzima, viņas mamma un tētis dzīvoja Dunalkā. Pēc tam 
dzīvoja Kuldīgā. Mana ome esot agri iemācījusies stigāt un 
runāt. Esot bijusi mierīgs bērns. Kā visi bērni, gājusi 
bērnudārzā. Kad viņai bija četri gadi, piedzima brālis 
Inarts. Viņas bērnībā nebija datori un telefoni, bērni daudz 
laika pavadīja laukā, spēlējot dažādas spēles – „Gurķus”, 
„Kariņu”, „Ķeriņus” un daudzas citas spēles. Brīvdienās 
viņa brauca uz laukiem pie ome un opapa. Tur viņa tikās ar 
māsīcām un brālēniem.

Pirmajā klasē viņa mācījās Kuldīgas pamatskolā. Ome 
joprojām atceras savu pirmo skolotāju, lai gan pagājuši tik 
daudz gadu. Viņa atceras glītrakstīšanas stundas, kurās 
visiem bija centīgi jāraksta. Viņa mācījās labi, bija centīga, 
viņai patika mācīties, patika lasīt. Viņa esot izlasījusi 
daudz grāmatu. Bet tas gan viņai nepatika. Jo gribēja spēlēt 
klavieres nevis vijoles. Piektajā klasē sāka mācīties 
Kuldīgas 2.vidusskolā basketbola novirziena klasē. 8.klasi 
pabeidza Rudbāržu pamatskolā, jo viņas ģimene pārcēlās 
uz Rudbāržiem. Kad pabeidza 8.klasi, viņa gatavojās 
mācīties Liepājas mākslas skolā, jo patika zīmēt. Tomēr 
mana ome nobijās un to neizdarīja. Viņa aizgāja mācīties 
uz Skrundas vidusskolu. Skolas gadi viņai likās jautri un 
interesanti. Kad viņai bija 11 gadi, piedzima vēl viens 
brālis – Sandris.

Domāju ,  ka  mums kopīga  i r  kaut  kāda 
mākslinieciskā stīga. Kad es biju jaunāks, es biju īsts 
mākslinieks. Zīmēju ļoti skaistus un radošus darbiņus. 
Es esmu pārstāvējus savu klasi vizuālās mākslas 
olimpiādē. Un man skolas laikā labi padodas 
matemātika, tāpat kā manai omei. Un mēs abi esam 
lieli saldumīļi!

Kelvins (4.B)

Manas mammas dzīves gājums
Manu mammu sauc Milāna. Viņa ir 

skaista un gudra. Mamma ir stingra.
Mamma piedzima 1971.gadā Liepājā. 

Kad mammai bija divi gadi, viņa ar 
vecākiem pārcēlās uz Armēniju, jo 
mammas tētis pēc tautības ir armēnis. Kad 
mammai bija pieci gadi, omīte atveda viņu 
atpakaļ uz Latviju. Mammas vecāki ar 
brāļiem un māsām palika Armēnijā. 
Pirmajā pusgadā mamma iemācījās krievu 

valodu, otrajā – latviešu valodu. Sešu gadu vecumā sāka 
mācīties Liepājas 5. vidusskolā. Kad mammai bija 7.gadi, 
vecāki, brālis un māsas pārcēlās uz Liepāju. Mammu 
turpināja audzināt omīte.

Pirmajā klasē mammai gāja grūti, jo viņa tikko bija 
iemācījusies latviski runāt. Jo vairāk mamma lasīja, jo 
labāk rakstīja diktātus. Mammai bija ļoti labas sekmes, 
vienu no pirmajiem klasē uzņēma oktobrēnos. Mamma 
nodarbojās ar akrobātiku un disko dejām. Mammai ceļš no 
mājām līdz skolai bija desmit minūtes. Mamma dziedāja 
skolas korī un ansamblī, piedalījās dziesmu svētkos. Par 
labām sekmēm un iesaistīšanos skolas pasākumos 
piedāvāja braukt uz nometni „Arteks”, bet mamma 
atteicās. Astoto klasi pabeidza kā ceturtā labākā skolā, 
gribēja iet mācīties par virsdrēbju šuvēju, bet vecāki 
nepiekrita un skola nedeva dokumentus. Desmitā klasē 
aizgāja mācīties uz vakarskolu un strādāt par šuvēju.

Pirmā darba pieredze sākās jau skolā, kad vasarās 
brauca uz Lotusu Vērgalē ravēt bietes, par nopelnīto naudu 
pirka skolas formu un skolas piederumus. Skolas laikā 
strādāja papīrfabrikā, vakaros līmēja kulītes, un gandrīz 
visu nopelnīto naudu atdeva vecākiem, jo ģimenē auga vēl 
4 bērni. Kad mammai bija 18 gadi, strādāja slimnīcā par 
saimniecības māsu un nakts sanitāri. Kad paaugās, sāka 
strādāt par pārtikas preču pārdevēju. Pēc tam 8 gadus 
nostrādāja veikalā „Degas”. Tagad mana mamma ir 
asistente manam dvīņu brālim.

Mamma ar tēti iepazinās 27 gadus atpakaļ ballē Nīcā. 
Tā kā tētis strādāja un dzīvoja Nīcā, mamma tur pārvācās. 
Kad likvidējās kolhozs, tētis palika bez darba un mamma 
gaidīja lielo māsu, viņi pārcēlās uz Liepāju. Tētis sāka 
strādāt zemessardzē, kur strādā vēl joprojām. 1993.gadā 
piedzima mana māsa Agnese, bet 1994.gadā piedzima 
mana otrā māsa Kitija. Daudzus gadus mamma ar tēti 
bērnus negribēja. Bet izlēma, ka būs vēl viens bērns. 2009.  
gadā piedzimām 
mē s  a r  d v ī ņ u 
b r ā l i .  E s  u n 
Aleksis. Mums ir 
ļ o t i  m ī ļ a  u n 
d r a u d z ī g a 
ģimene.

Henrijs (4.B)
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3.a klase viesojas bibliotēkā „Varavīksne”

 Pirms bibliotēkas apmeklējuma latviešu valodas stundās 

skolēni bija jau izlasījuši Kārļa Skalbes pasaku „Kaķīša 

dzirnavas”, rakstījuši vēstuli kādam no pasakas 

varoņiem un zīmējuši ilustrāciju pasakai. Pasākuma 

laikā skolēni lasīja savas vēstules, dalījās pārdomās par 

izlasīto, izveidoja ziedu, kur katrā ziedlapiņā attēloja tās 

vērtības, kuras saskatījuši pasakā – mīlestību, līdzjūtību, 

prieku, piedošanu, pienākumu, labestību un pateicību.

Bibliotēkā bija iespējams aplūkot grāmatas „Kaķīšu 

dzirnavas” dažādus izdevumus, salīdzināt to 

ilustrācijas. Ar patiesu prieku skolēni uzņēma ziņu, ka 

viņiem tik mīļā pasaku grāmata 2014. gadā izvēlēta par 

visas latviešu nācijas mīļāko grāmatu.

6. decembrī 3. A klases skolēni viesojās bibliotēkā 

„Varavīksne”, lai tuvāk iepazītos ar pasaku meistara Kārļa 

Skalbes dzīvi un daiļradi.

Reiz egļu mežā dzīvnieki 
nolēma vislielāko egli mežā 
pušķot.  Zaķis un ezis apakšu 
rotāja. Vilki un lapsas vidusdaļu. 
Lačis augšpusi. Taču pat lielākais 
lācis nespēja augšā zvaigzni 
uzlikt. 

Ziemassvētku pasaka

Zvēri sāka domāt, kā lai 
zvaigzni uzliek. Zaķis ierosināja 
kāpt viens otram mugurā! Labi! 
Tā arī darīja. Vilks uzkāpa uz lāča, 
uz vilka zaķis, uz zaķa ezis. Tāpat 
netiek eglei līdz galotnei. Tad nu 
viņi sauca lielo vanagu, lai līdz 
egles augšai tiek un zvaigzni 
uzliek. Labi! Vanags pacēlies 
spārnos un uzlicis zvaigzni. 

Tā nu vanagu iecēla par 
oficiālo zvaigznes licēju un 
Ziemassvētku simbolu mežā.

Kristiāns G. (4.D)

Reiz kādā tumšā, bet ļoti sniegotā 
laikā bija Ziemassvētki. Daudz 
cilvēku gāja uz tirgu nopirkt saviem 
draugiem, radiniekiem un citiem 
dāvanas. Visur cēla sniegavīrus, 
pikojās un šļūca ar ragavām no 
kalniņiem. Ziemassvētku laiks bija 
vislabākais laiks. Visi varēja iegūt 
daudz dāvanu, un cilvēki bija 
draudzīgi. Tas bija arī cerību laiks.

Ziemassvētku stāsts

Nākamajā rītā bija Ziemassvētki! 
Tad Jānis prasīja, kur ir mūsu 
dāvanas, ko mēs gribējām dāvināt 
vecākiem. Abi brāļi pārmeklēja visu 
māju, bet nekur tās neatrada. Andris 
atcerējās to, ka vakar, spēlējoties ar 
draugiem, iespējams, bija atstājuši 
dāvanas tur. Tad žigli skrēja uz vietu, 
kur spēlējās un atrada savas dāvanas, 
Viņi aizjoņoja atpakaļ uz māju un 
uzdāvināja saviem vecākiem. No tā 
laika puikas savas dāvanas nekad 
neaizmirsa.

Markuss D (4.D)

Divi brāļ i  Andris un Jānis 
izdomāja nopirkt saviem vecākiem 
dāvanas. Viņi aizgāja uz tuvāko 
Ziemassvētku tirdziņu. Iegādājoties 
dāvanu, brāļi gāja atpakaļ mājās. Pa 
ceļam viņi satika divus draugus 
Pēteri un Gustavu. Vienam no 
viņiem bija ragavas. Draugi sāka 
pikoties, celt sniegavīrus un šļūkt ar 
ragavām, bet tad brāļi nolēma iet 
mājās.

2.A
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1963.gadā pabeidza Liepājas 11.pamatskolu. tajā 
pašā gadā iestājās Valsts Tehnikumā, kuru pēc četriem 
gadiem absolvēja – ieguva specialitāti – prečzinis.

Ko mēs daram kopā? Ēdam saldumus, dauzāmies un 
spēlējam galda spēles – riču raču, cirku, kārtis u.c. 
Vecmāmiņa Silvija skatās uz visām lietām pozitīvi un spēj 
ar mazbērniem pajokot, īpaši pirmajā aprīlī. Vecmāmiņa 

tāpat kā es ir mūsdienīga, 
vienmēr formā un stilīga.

1948.gadā Liepājā Žaņa un Zentas Kapenieku 
ģimenē piedzima meita – Silvija. Bērnība tika pavadīta 
nelielā vienistabas dzīvoklī – Putnu ielā. Dažreiz vasaras 
tika pavadītas pie vecmāmiņas Marijas Vērgalē. Viņa bija 
apkopēja Vērgales pamatskolā, kur arī dzīvoja nelielā 
istabiņā. Gribas teikt – tur valdīja tāds klusums! Lai gan 
patiesībā klusuma nebija nekad, jo visu laiku bēniem 
notika stundas, aiz sienas varēja dzirdēt, kā bērni mācās. 
Kad atceros kopā ar vecmammu pavadīto laiku, pārņem 
dziļš miers. Vēlāk, kad bija jāsāk iet skolā, vecmamma 
pārcēlās dzīvot uz Alūksni, tādēļ reti satikāmies.

Priecīgākie brīži ir, kad 
s v i n ē t i  d a ž ā d i  s v ē t k i  – 
Ziemassvētki, Jaunais gads, 
Jāņi. 

Rihards (4.B)

Vecmāmiņa

Tagad vecmammai Silvijai ir pieci mazbērni. Meitai 
Ilonai ir divas meitas – Evija un Sintija. Dēlam Ivo ir dēls 
Marks un meita Katrīna. Meitai Kristīnei ir dēls Rihards 
(es). 2020.gadā vecmamai Silvijai gaidāms pirmais 
mazmazdēliņš.

Jāteic, ka mums katram sava vecmāmiņa ir 
vismīļākā, vislabākā, un katram no mums ir savs 
sakāmais par viņu.

Mana vecmāmiņa Silvija ir īpaša. Neskatoties uz to, 
ka viņai jau ir 71 gads, viņa vienmēr seko līdzi laikam in 
modei, viņai ir laba humora izjūta. Vecmāmiņa ir mūsu 
ģimenes tradīciju turētāja, mūsu dārgums, gluži kā 
zemeslode, ap kuru viss kustas. Cits savu vecmāmiņu 
sauc par omīti, cits par sapīti, bet es savu vecmāmiņu 
saucu par omi. Vecmāmiņai ir pieci mazbērni un tādēļ 
viņa saviem mazbērniem māca: cilvēciskās vērtības, 
attieksmi pret cilvēkiem – to, ka pret citiem jābūt 
iecietīgiem, jāciena līdzcilvēki. Viena no kopīgajām un 
reizē mīļākajām manas un vecmāmiņas nodarbēm ir 
galda spēļu spēlēšana. Mana ome ir pati labākā.

1955.gadā vecmamma Silvija uzsāka skolas gaitas. 
Bija ļoti apzinīgs, kārtīgs bērns. Centās čakli mācīties un 
dziedāt korī. Bija arī liela stāstniece. Ome stāsta: „Reiz 
kaimiņu meitene, kura bija daudz vecāka, atnākusi mājās 
un stāstījusi, ka Silvija jau lasa grāmatu. Lai gan patiesībā 
es grāmatu turēju otrādi un nevis lasīju, bet pati izdomāju 
to, ko runāju”. Lielas blēņas nedarīja.

Vecmamma Silvija ir ļoti mīļa. Viņai tāpat kā man 
garšo saldumi, īpaši konfektes. Es aizgāju pie kādas mājas, kuru renovēja, pavicināju 

nūjiņu, un māja nu izskatījās kā jauna. Gāju tālāk, ieraudzīju 
novītušu puķi. Ar nūjiņu pavicināju pret puķi, no nūjiņas 
sāka šļākties ūdens, un puķe izslējās taisna. Pēc tam es 
vēlējos spējas lidot un aizlidoju uz Sīriju. Tur norisinās 
pilsoņu karš. Es visus tankus pārvērtu par ledusskapjiem 
pilniem ar ēdienu, jo parastie cilvēki tur ir izbadējušies. 
Nažus par sūkājamās ledenēm, šautenes par bēbīšu 
grabulīšiem un armijnieku formastērpus par klaunu tērpiem.

Viņa man jautā, kā tas izdevās, un es paskaidroju, ka to 
paveicu ar burvju nūjiņas palīdzību.

Burvju nūjiņa

Nespēju noticēt savām acīm! Netālu redzu mazu būdiņu 
ar ābeli blakus. Ābelē nav ābolu, pat ja ir rudens sākums. 
Esmu izsalcis, jo šodien paēdu tikai brokastis. Pieeju pie 
ābeles, un pēkšņi tur uzrodas āboli! Vienu paņemu, bet 
pārējie nezinu kāpēc pazūd. Uzmanīgi ieskatos iekšā 
būdiņā. Tur uz dīvāna pie kamīna sēž vecs burvis. Es 
pieklauvēju pie durvīm un gaidu, kad tās kāds man atvērs, 
bet dzirdu vārgu balsi, kura sauc, lai nāku iekšā. Ieeju, un 
vecais burvis lūdz, lai viņu uzklausu. Viņš man saka, ka ir 
pārāk vecs un uzticēja burvju nūjiņu man. Pēkšņi viss sāka 
pagaist, un manam acu skatienam uzrodas mana istaba. Es 
paskatos uz burvju nūjiņu. Tā izskatās pēc parasta koka 
puļķīša.

Atveru skapi un redzu visas savas drēbes. Pārģērbjos un 
eju ēst pusdienas, bet maģiska ābola dēļ man vairs negribas 
ēst. Drīzāk kādu našķi. Mamma man pasniedza kartupeļus, 
bet es tos pārvēršu par šokolādes tāfelīti. Mamma ļoti 
izbrīnās!

 Kādu dienu spēlējos laukā. Mamma mani pasauca 
pusdienās, bet vispirms man jāpārģērbjas. Atveru skapi, bet 
iekšā nekā nav! Papurinu galvu un paskatos vēlreiz. Tiešām 
nekā! Pēkšņi iekrītu iekšā, un skapja durvis aizveras pašas. 
Tad skapis sāk kratīties.

Kādu dienu pastaigājos gar strauta malu. Es netīšām 
paklupu, un  mana burvju nūjiņa iekrita strautā un aizpeldēja 
prom. Es biju neizsakāmi bēdīgs!

Pēc neliela laiciņa viss kļūst mierīgs. Vairs nedzirdu 
mammas balsi. Atveru skapja durvis un sev priekšā redzu 
mežu!

Es ceru, ka nūjiņa nonāks labās rokās! 
Ognens N. (4.A)
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Kā katru gadu Adventes laikā, arī 
šogad 4.A klases skolēni katrs 
vienu dienu gatavo pārsteigumu 
klasesbiedriem. Tie ir interesanti 
uzdevumi, mīklas, dažādi gardumi 
u.c. 

Šeit uzdevums – Kā katru gadu 
Adventes laikā, arī šogad 4.A 
klases skolēni katrs vienu dienu 
g a t a v o  p ā r s t e i g u m u 
klasesbiedriem. Tie ir interesanti 
uzdevumi, mīklas, dažādi gardumi 
u.c. 

Šeit uzdevums – 

Pūti, pūti  _________________
Ziemassvētku vakarā.
Klētī pūti _________ _______,
Stallī bērus kumeliņus.

Tad būs silta ______________.

Man iedeva _______________

Eima, __________ klausīties,

Šovakar ______________ liet.

Ja _____________ daiļi dzied,

Sanākat jaunas ____________,

Bikšu pogu riekšaviņu.

Ziemassvētku vakarā.

Vai zini latviešu 
tautasdziesmas?

Kas tur kliedza, kas tur sauca

Ziemassvētkus vēstīdams.
______________ ledus tauri pūta,

Ko mēs , ___________, ēdīsim

Nāc, ______________, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:

Aiz ____________________ siliņā?

Ziemassvētku vakarā:

Visu gadu ________________ krāju, 

__________________, nabagam,

Nu _________________ jātērē.

Būs __________, būs _____________,
Būs cūciņas ____________________.

Abi gali sadeguši.

Ziemassvētkus gaidīdama:
Nu atnāca Ziemassvētki,

Ai, _________________ Ziemassvētki,

Velkam svētkus kalniņā.

Lejiņā nogājuši!
Tekam, __________, tekam ________,

Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētku vakarā:

Tekat, _______________, saņemat

Visi sīki __________________

Sudrabiņa ________________ lija

Sudrabiņu risināja.

Basajām ________________.

Rakstītām ____________________,

Vārdu banka
Daugavas, bišu, naudu, bērni, 

bagāti, kamanām, lietus, ziemelīti, 
jauni, meitas, kviešus, bitītes, laimes, 
māsiņ,  pīrāgam, naudiņa,  veci , 
kājiņām, žagariņi, rudzus, vecaistēvs, 
pupiņas, zaķīt’s, vasariņa, zirnīši, 
kumeliņus, šņukurīt’s, bērni.

4.D klases idejas krustvārdu mīklā!
Atrodi pēc iespējas vairāk 

lietvārdu! Atmini, manu mīklu! 
Saka 4.D klases skolēni

Vieta, kur auksts un sveces vien deg, bet sirdī 
vien siltums.

Zilā zālē melna aitiņa ar balto strīdas.

Četrus caurumus velk mugurā.

Dažreiz stipri, dažreiz  vāji, krīt no gaisa.

Naktī brauc, dienā strādā, vecs ir, garu bārdu, 
bet izveicīgs. Kas tas ir?


