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Времена года. Gadalaiki. 
Rudens pasaka 

 Ruds.Tā nosauca Kurmīšu ģimene savu piedzimušo 

dēlu."Kāpēc man ir tik neparasts vārds?" jautāja jau 

izaugušais kurmītis mātei.Māte mīļi ieskatījās dēla acīs un 

teica:" Jau no paaudzes uz paaudzi pāriet viens mīts, ka tur, 

virs mums, kur ir saule, zvaigznes, zāle un dzīvnieki, ziloņi, 

putni, ir četri valdnieki, kuri valda un ved savu tiesu, un 

viens no viņiem ir valdnieks Rudens.Tavs vecvectēvs teica, 

ka viņš ir visvarens, visapbrīnojamākais valdnieks, tas, kurš 

nes mieru, sapņu simfoniju."Es daudz ko nesaprotu, kas ir 

saule, lietus, bet pārtraukt māti es negribu, pārāk interesanti viņa stāsta," iedomājās 

Ruds."Un mēs ar tavu tēvu izvēlējāmies nosaukt tevi par Rudu, jo tu piedzimi tik neparasts 

un atšķirīgs no citiem, ka mēs sapratām - tev būs īpašs liktenis." 

 "Rudens...," čukstēja Ruds. Māte redzēja, ka viņa acis aizdegās priekā, viņš jau 

neklausījīs mātē, bet lidoja savā pasaulē, apziņā, savos sapņos. Aizmirsu pateikt, kas bija tik 

neparasts Rudim, - viņš bija pirmais no kurmjiem, kurš bija dabūjis redzi! 

 Pagāja deviņi gadi, bija parasta diena, visi bija aizņemti ar saviem darbiem. Ruds arī 

nebija izņēmums, viņš palīdzēja rakt jaunus ceļus savā pasaulē. Darbojoties viņš atrada kādu 

ļoti lielu, cietu akmeni, kuru nevarēja izrakt ar ķepiņām. Tada gadījumā kurmīši izmantoja 

lāpstiņu ar asu galiņu. Ilgu laiku cenšoties, viņi zaudēja cerību uz veiksmi izraktakmeni un 

aizgāja atpusties, bet Rudu kaut kas turēja, viņš turpināja stradat. Pēkšņi kaut kas apžilbināja 

Rudu. Viņš ieraudzīja, ka lāpstiņa izrakusi stikla trubiņu. Un, nokrītot zemē, saplīsa. Ruds 

atrada papīra gabaliņu, viņš apstulba, jo uz papīra bija vecvecteva zīmogs."Rudens," radās 

doma viņa galvā. Viņš juta drebuļus un pat bailes, bet nez kapec vinš zinaja, tas bija domāts 

viņam. 

 "Dārgais mazdēl! 

Zinaju, ka Tu to atradīsi. Esmu pārliecināts, ka Tu zini, ka Tev ir missija un es zinu, 

Tu to atradīsi. Nebaidies, neapstajies, paņem karti un ej, kur Tev vajag... 

        Mīlu Tevi, Tavs vecvectēvs." 

 "Es zinu, man to jaizdara," teica Ruds un devās ceļā. Viņš tuvijās, viss palika gaišāks, 

apbrīnojamāks, jūtas pārpildīja viņu, savādi, bet viņš jūta patikamu aukstumu, svaigumu. 

"Tas notika, tas viss ir patiesība!" brīnījas Ruds. Viņš izgāja jaunajā pasaulē. 

 "Ruds," es sabijos, "tas bija viņš, Rudens! Varens, bet vienlaicīgi mierīgs." 

 "Tu vienīgais redzi un nepazaudeji cerību, ka es esmu, tāpēc es izvelejos tevi, es 

parādīšu tev visu savu valstību un tu stastīsi redzēto no paaudzes paaudzē." 

 Dzeltenas lapas, lietus list, mierīgais vējš kustina koku galus. Ir skaists, silts klusums. 

Sarkans, zaļš, zils - šeit ir visas iespējamās krāsas, viss staro, dzīvo, izsaka prieku un liksmi. 

Ruds nevareja pakusteties, viņš bija tajā, Rudenī, upīte skrēj, dzīvnieki darbijās, kārtojās. Es 

to jūtu - harmoniju. Zelta pasaule, silta tumsība, kur nav baiļu, šeit valda miers, idille... 

 Ruds pavadīja šeit trīs dienas un tagad viņš zina, kas ir visvertīgākais, 

neatkšrtojamākais dzīvē - rudens! 

 "Rudens, rudens." Tas kļuva par kurmīša dzīves dziesmu.  

Viktorija Judicka, 12.kl. 
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Ziemas pasaka 

 

 Reiz trīs draugi – Sniegavīrs, Ziemeļbriedis un Piparkūka devās meklēt Ledus zemā 

Leduspuķes pili, lai kopīgi nosvinētu Ziemassvētkus. Ziemeļbriedis bija sastrīdējies ar 

Piparkūku, tāpēc viņš vienojās ar Sniegavīru, lai viņš, tiklīdz ieies pilī, apēd Piparkūku. Bet 

Leduspuķe to nedrīkst zināt!  

 Pēkšņi viņi ieraudzīja ledu. Pils jau bija ļoti tuvu. Leduspuķe viņus jau gaidīja. 

Ziemeļbriedim un Sniegavīram kļuva žēl Piparkūkas, jo viņi saprata, ka Piparkūkai ir laba 

dvēsele. Tāpēc Ziemeļbriedis un Piparkūka salaba. Visi bija laimīgi. Leduspuķe sirsnīgi 

sagaidīja draugus, un tā radās jauna tradīcija – svinēt Ziemassvētkus kopā ar draugiem. 

Zinaida Griščenko, Ludmila Kulakova, 11.a kl. 

 

Ziemas pasaka 

 Ziemassvētki – laiks dāvanām zem egles, 

siltumam sirdī un mandarīniem uz galda.  

Ziemassvētku vecītis, apstājies pie durvīm, iemeta 

skatienu logā, klātā ar ledu. Tur varēja saskatīt zaļu, 

smalku egli. Vecīša sirds sajutās priecīga, un viņš atvēra 

durvis. Vienkāršam cilvēkam vajadzētu izmantot 

atslēgas, lai tās atdarītu, bet ne viņam! Vīrietis iegāja, 

atstājot aiz muguras ledu un sniegu. Ista ba it kā viņu 

aicināja justies kā mājās. Mandarīnu smarža bijā pirmā, 

kas sveica ienākušo personu. Vecis gandrīz jau bija 

aizmirsis par savu svarīgāko pienākumu, klausīdamies 

klusuma dziesmā, bet beigu beigās tomēr piegāja pie 

egles, lai atstātu dāvanas. Ziemassvētku vecītis, pabeidzis 

darbu, gatavojās pievērsties pastaigai ledū, kad pēkšņi 

pamanīja, ka uz viņu noskatās maza bērna acis. Vecis 

izstaroja smaidu, siltu un sirsnīgu… 

Ružena Monastirska, Aleksandrs Lozbeņovs, 11.a kl. 

 

Ziemas pasaka,  

 Reiz sensenos laikos kādā pilsētā bija veca, liela pils. Tajā dzīvoja Ziemeļbriedis, 

kurš bija super varonis. Ziemeļbriedim bija svarīga misija– aizsargāt Leduspuķi, kura turēja 

līdzsvarā visas galaktikā esošās planētas.  Reiz ļaunais Sniegavīrs grasījās nozagt 

Leduspuķi, lai iegūtu varu pār visām galaktikas planētām. Kad Ziemeļbriedis par to 

uzzināja, viņš uzvilka savu Betmena kostīmu un devās uz Tumšo mežu, kur ledū auga 

Leduspuķe. Ierodoties Ziemeļbriedis ieraudzīja Sniegavīru, kurš tuvojās Leduspuķei. 

Sniegavīrs iemeta Ziemeļbriedim ar zefīru. Tajā brīdī Ziemeļbriedis pamanīja, ka zem viņa 

kājām pazudis ledus. Viņš veikli pārleca pie puķes un meta Sniegavīram ar piparkūku. 

Piparkūka trāpīja Sniegavīram pa galvu, un viņš izgaisa. No viņa pāri palika tikai dažas 

sniegpārslas un ledus.  

 Ziemeļbriedis devās uz pili, un visi pilsētas iedzīvotāji svinēja Ziemassvētkus. 

Vitālija Šveca, Viktors Kozlovskis, 10.a kl. 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы  

 

 

 4 

Ziemas pasaka,  

 Ogrē, Zilajos kalnos, reiz dzīvoja mandarīns un 

Ziemassvētku vecītis. Netālu no viņiem dzīvoja egle. 

Egle bija riebīga – viņa vienmēr zaga mandarīna un 

Ziemassvētku vecīša dāvanas. 

 Mandarīns un Ziemassvētku vecītis uzdāvināja uz 

Ziemassvētkiem eglei dāvanu. Dāvana bija radiators, lai 

egle varētu atkausēt savu sirdi. 

 Kopš tā brīža egle vairs nezaga un draudzīgi 

dzīvoja kopā ar mandarīnu un Ziemassvētku vecīti. 

Jūlija Petrova, Vladislavs Ivanovs, 10.a kl. 

 

Ziemas pasaka  

 Ziemassvētku vecītis gāja pa ledu, un viņam ātri 

sitās sirds. Ziemassvētku vecītis bija vecs – viņam bija 

problēmas ar sirdi. Viņa sirdī bija adrenalīns. Viņš 

baidījās, ka ledus ieplīsīs un dāvanas izkritīs… Ledū jau bija redzamas dažas plaisas. 

Ziemassvētku vecītim bija uztraukums, jo viņam līdzi bija svarīga dāvana. Visu gadu viņš 

bija rūpējies par šo dāvanu. 

 Pēkšņi viņš ieraudzīja skaistu egli. Tajā vietā bija ļoti daudz egļu, bet tikai vienā no 

eglēm bija dobums. Ziemassvētku vecītim kabatā bija mandarīns un viņš šo mandarīnu 

iedeva vāverītei, kura dzīvoja egles dobumā. Šajā mandarīnā bija daudz burvestību.  

 Ziemassvētku vecītis bija laimīgs, ka viņam bija izdevies iepriecināt vāverīti pirms 

pašiem Ziemassvētkiem. 

Irina Sergejeva, Lolita Siriha, 10.a kl. 

 

Ziemas pasaka,  

  

Katru gadu, parasti Ziemassvētkos, visi cilvēki saņem dāvanas. Ir pieņemts domāt, ka 

Ziemassvētku vecītis atstāj tās zem egles. Jau no senatnes ir zināms, ka bērni, kuri ir labi 

uzvedušies visu gadu, saņem ļoti brīnišķīgas dāvanas un daudz mandarīnu, jo mandarīni ir 

viens no ziemas simboliem. Tādu dāvanu dēļ ikviena bērna sirds sāk pukstēt straujāk. 

Savukārt tie bērni, kuri visa gada garumā ir uzvedušies slikti un nav iepatikušies 

Ziemassvētku vecītim, dāvanā saņem lielus ledus gabalus, kas liek bērna sirdij nožēlot savus 

grēkus. Ziemassvētku vecīša lēmumu iespējams mainīt, skaisti izrotājot egli un ieliekot 

nomizotus mandarīnus eglē. Tad Ziemassvētku vecītī sāk kust viņa ledus sirds, un pēc tam 

viņš pārdomā – arī nepaklausīgs bērns ar mandarīnu palīdzību var iekarot vietu vecīša sirdī. 

Laura Žuka, Poļina Markova, 10.a kl. 
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Ziemas pasaka,  

 … 1957.gada ziema sākās vēlu, bija 27.februāris. Tālajā Sibīrijā par šo anomālo 

parādību ir saglabājusies vēsturiska liecība. 

Sniegavīrs Inokentijs sēdēja savā ledus pilī, dzēra karstvīnu un ēda piparkūkas. Tajā pašā 

laikā ziemeļbriedis Rūdolfs atklāja lielu naftas šahtu, kas bija saglabājusies no pēdējās 

cilvēku ekspedīcijas. Ziemeļbriedis Rūdolfs aizgāja pie sniegavīra Inokentija un piedāvāja 

„taisīt naudu.” Sniegavīram patika ziemeļbrieža ideja. Pirms tam gan Inokentijs piedāvāja 

Rūdolfam piparkūku. Kad viņi paēda, Inokentijs aizslēdza savu ledus pili un devās uz šahtu. 

Pa ceļam viņi satika leduspuķi. Leduspuķe Anfisa bija jautra meitene, kurai rokā bija 

piparkūka. Viņi parunāja un nolēma, ka turpinās ceļu trijatā. Tad sniegavīrs Inokentijs kopā 

ar ziemeļbriedi Rūdolfu un leduspuķi Anfisu uzsāka naftas ieguvi. 

 Melno naftu viņi slēpa ledū, sniegavīra Inokentija pilī. 

 … Pagāja ilgs laiks … 

 Tas notika 1989.gada 31.decembrī, pils sabruka. 

 Par turpmāko vēsture klusē. 

Anastasija Kudrjašova, Andrejs Kiseļovs, 10.a kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemas pasaka

 31.decembrī tēvs ar dēlu cēla sniegavīru, bet mamma cepa piparkūkas. Māsa pa to 

laiku kopā ar draudzenēm aizgāja slidot uz vietu, kur bija cilvēks, pārģērbts par 

ziemeļbriedi. Viņš pastāstīja bērniem Ziemassvētku pasaku par princesi un princi, kuri 

dzīvoja pilī.  

 Kāds jauns princis gribēja apprecēt princesi, bet viņu vecāki tam 

iebilda. Princis bija tik ļoti iemīlējis princesi, ka viņa bija atkausējusi prinča sirdi, kura 

jau no mazotnes bija klāta ar ledu. Ar savu uzstājību princis panāca, ka vecāki atļāva 

viņiem precēties, tiesa gan – ar nosacījumu. Tas notiks tikai tad, kad viņš atnesīs 

leduspuķi, kuru, kā vēsta leģenda, Ledus karalienei uzdāvinājis sniegavīrs. 

 Princis maldījās tālajās zemēs, meklējot pili, kurā atrodas leduspuķe. Beigu 

beigās, atgriezies bez leduspuķes, viņš uzzināja, ka princese ir precējusies ar kādu citu. 

Viņa sirds atkal pārklājās ar ledu. Un viņš vēl aizvien turpina meklēt sniegavīra 

leduspuķi, tērpies ledus tērpā. 

 Kad ziemeļbriedis beidza stāstīt pasaku, bērni ieraudzīja meitenes ģimeni. 

Mamma pacienāja visus ar piparkūkām. Bērniem tik ļoti bija iepatikusies ziemeļbrieža 

pasaka, ka viņi savas piparkūkas atdeva ziemeļbriedim. 

 Bet tobrīd meitenes brālis, tēva uzraudzībā, laida salūtu. Visi bija priecīgi un labā 

noskaņojumā sagaidīja Jauno gadu… 

Trešais – tā kā maiga vate, 

Nākošais – kā rīta sapnis. 

Jana Libede-Liberte, Marks Rožkovs, 10.a kl. 
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Моя осень 

Наступило самое красивое время года-осень. Осенью вся природа окутана 

золотым волшебным покрывалом. 

Хоть осенью и красиво, но также и грустно. Грустно от того, что уже не 

будет таких теплых дней, когда можно понежиться под лучами солнца. 

Осенью особенно красив лес. Пестрит зеленый лес, обдувает прозрачный 

морозный воздух. Я люблю гулять по лесу. Мне нравится шуршание 

разноцветных листьев под ногами. 

Иногда хочется лечь на ковер из листьев и долго смотреть в небо и 

наблюдать за облаками. Очень многие облака похожи на фигурки животных. 

Деревья с высоты как бы наблюдают за тобой. Изредка сбрасывают на тебя 

красивые листочки. И настроение становится еще лучше и радостней. 

Бесспорно, осень для меня– самое красивое время года. 

Мадалан Эдуард, 5в класс 

 

Осень 

Еще ярко светит солнце, но в воздухе уже чувствуется прохлада. Понемногу  

осень становится полноправной хозяйкой в лесах, полях, на реках и озерах. 

Ранним утром трава в полях пригибается к земле под тяжестью холодной 

росы. Сплетенные паучками паутинки блестят в лучах утреннего солнца, как 

первые снежинки. 

Каждое утро над рекой расстилается туман  и медленно поднимается все вые 

и выше к голубому небу. Из тумана доносятся голоса водоплавающих птиц. Они 

собираются в большие стаи и готовятся отправиться на юг. 

Осень- самое красивое и романтичное время года. На деревьях пестрят 

разноцветные листья. Легким дуновением ветра листья срываются с ветвей и 

шикарным ковром стелются по земле. Пройдет несколько недель, и начнутся 

проливные дожди, лес оголится. И станет немного грустно, что осенняя красота 

так недолговечна.  

Кобринец Адриан, 5в класс 

*** 

Вот и наступила осень. Прекрасная, но немного грустная пора. Грусть 

навевает то, что солнце греет уже не так жарко, что дни стали короче, что птицы 

улетели в теплые края. 

Но несмотря на это, я люблю осень за ее красоту. Осень, как художник, 

окрашивает природу яркими красками. Особенно осени нравятся желтые, красные 

и оранжевые тона.  

Полыхают огнем оранжево-красные клены, золотятся березки и липы, 

дрожат на ветру багряные листочки осины.  

Смотришь на эту красоту, и аж дух захватывает! А как же  чудесно, гуляя по 

дорожкам, слушать шуршание листьев под ногами! Как приятно, когда на улице 

идет дождь, сидеть дома в уютном кресле, закутавшись в теплый плед, пить 

ароматный чай и мечтать… 

Зубарева Виктория, 5в класс 
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Проба пера

Sveicināta, mana saule!  

Sveicināta, mana Saule! 

Es no rīta redzu tavus garos starus 

Un no visām malām – 

Tavu košo gaismu. 

Kur tu celies tik agri ik dien? 

Ko tu dari tik ilgi pie debess? 

Es par tevi domāju arvien, 

Tik ilgi, ka jau iespīd mēness. 

Mana Saule, tu dod Zemei dzīvi, 

Tevis dēļ es jūtos brīva! 

Tu esi spilgtākā zvaigzne, 

Kura dod cilvēkiem maizi. 

Šajā tumšajā visumā 

Tu apgaismo manu ceļu. 

Es gribu tev pateikt paldies, 

Un šie vārdi ir svarīgi, paties’! 

(Poļina Markova) 

 

Sveicināta, mana saule! 

 Katru rītu lec saule un pamodina 

mūsu Pasauli. Ar pirmajiem saules stariem 

pamostas gaiļi un dod ziņu visai dzīvai 

radībai par jaunas dienas sākumu. 

 Mūsdienās cilvēki nedomā par 

tādiem sīkumiem. Katru rītu viņi pamostas 

un steigā skrien pa pilsētu, nepamanot to, 

kas notiek apkārt. Taču katrs rīts ir 

neatkārtojami skaists un neparasts. Par 

sauli un dabas klātbūtni cilvēki atceras 

tikai tad, kad viņiem ir nepieciešama 

palīdzība vai vienkārši kļūst vientuļi. 

 Ir jāmācās saskatīt skaistais 

vienkāršībā un jāmācās cienīt katra diena, 

jāmācās dzīvot katru dienu kā pēdējo! 

(Anastasija Kalačikova) 

 

Mūsdienu dzeja Kāpēc es esmu 

frendzonā? 

Tu bloķē mani facebookā, 

Man smadzenes vairs nstrādā, 

Bet man ir Google palīdzība! 

Es zaudēju tevi twitterī 

Un esmu dzēsts no Vibera. 

Es nesaprotu, kas tas ir, 

Jo esmu taču … egoists!!! 

(Zinaida Griščenko, Marks Plemedjale, 

Ružena Monastirska, Darija Ivakina, 

Anastasija Roddate) 

 

 

 

Mūsdienu dzeja (Dzejas dienu „Sirds uz 

perona”noskaņās) , 11.a kl. 

Pie perona pienāca vilciens, 

No vilciena izkāpa pīlēns 

Un devās uz veikaliem 

Skatīties uz ēdieniem… 

Veikalā pīlēns satika zosi, 

Kas smēķēja papirosu. 

Viņi aizgāja uz dārgu restorānu 

Un pasūtīja zaļu baklažānu. 

 

Viņus ieraudzījis, pavārs 

Nodomāja tā: 

„Zosij, pīlei tāpat nebūs naudas- 

Var tās apēst, gūšu baudu!” 

(Ņikita Ivakins, Iļja Iļjins, Anete Ševšeļeva, 

Arturs Belovs, Andrejs Petrovs) 

 

Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Kaut uz mirkli, bet saredzēt to brīvo deju, 

Ja vējš ir mums kabatā, varam mēs. 

 

Dzīvot, darot vien to, ko mēs gribam, 

Diez vai cilvēks to spēs. 

Ceru, brīvs vējš nebūs sitiens pa ribām- 

Ātrāk paku to vaļā plēs! 

 

Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Man tas tikai rauj sirdi. 

Vējš tiecas uz augšu, es krītu uz leju 

Un galvā ir tikai strīdi. 

 

Mans pēdējais padoms, pēdējais ceļš: 

Nemeklē vēju! Pats esi vējš! 

(R.Monastirska) 
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Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Kad jūs nopirksiet vēju, 

Jums uzreiz viss padosies! 

 

Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir labi – 

Būt kopā ar vēju un blakus, 

Kad ar vēju tu vari sarunāt brāzmu 

Un nolauzt blakus stāvošos kokus. 

 

Iedomājies, kāds tev būs spēks, 

Kad tu būsi parādības pavēlnieks! 

Bet neaizraujies ar šo spēli, 

Jo visam reiz pienāk gals. 

(D.Ivakina) 

Осень. 

Птицы улетели, 

Листья пожелтели. 

На дворе октябрь. 

Выходи гулять! 

Ты тогда увидишь, 

Как природа дышит 

И ложится вскоре в мягкую кровать. 

До весны… 

Кобринец Адриан, 5в класс 

*** 

Проснувшись утром, я к окну 

Увидеть первый снег бегу! 

Уже заждался и зимы, 

Хочу мороза, льда! 

Хочу кататься я с горы,  

Хочу я Рождества! 

Жду –не дождусь я Новый год, 

Любимый праздник мой! 

Я знаю, что он принесет- 

Мешок подарков к нам домой! 

Денис Щуцкий, 5в класс 

Весна. 

Люблю я это время года, 

И целый день смотреть готов, 

Как просыпается природа 

После зимних холодов. 

Птицы весело щебечут, солнце греет все 

сильней. 

Лед потрескался на речку, 

И с горы бежит ручей. 

И подснежника цветочек, 

Пробудившись ото сна, 

Словно всем сказать нам хочет: 

«Здравствуйте, пришла весна!» 

Зубарева Виктория, 5в класс 

*** 

Теперь в окне я вижу снежный двор. 

Ведь осень заключила договор 

С зимой, до этого был длинный спор, 

И поздно осень возвратилася  домой. 

По улицам шагает гордая зима, 

Приносит радость нам она, 

И вот ликует детвора, 

А осень позади уже одна… 

Биндере Ангелина, 5в 

*** 

Пришла весна,  

Льда и снега растопила, 

 Все проснулось и ожило 

После крепкого сна! 

Расцвело все, словно чудо, 

Возвратилось к нам тепло, 

Радуются солнцу люди, 

Так красиво и светло! 

Татьяна Пашкович, 5в класс 

 

*** 

Моя любимая весна,  

Тают белые снега. 

На полянках и лесочках пробиваются 

цветочки. 

Солнце землю нагревает,  

Из норок звери вылезают,  

И бегут они играть, 

За солнцем ясным наблюдать! 

Соловьева Анастасия, 5вкласс 
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Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Tas no jums aizpūtīs prom 

Visas nelaimes! 

 

Nopērciet sauli, nopērciet sauli! 

Paši redzēsiet – palīdzēs! 

Savu siltumu tā atdos jums 

Kā patiess draugs. 

 

Nopērciet viņus, nopērciet viņus, 

Ja vēla nav beidzies to skrejošais laiks! 

Viņi jums palīdzēs, noderēs! 

(M.Plemedjale) 

 

Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Asaras es vakar lēju 

Domājot, kurp viņu vest. 

 

Pāri malai man šī vēja.  

Dzīvoju es kalna malā. 

Mana sieva sen, sen sēja  

Vēja ziedus pagalmā. 

 

Auga ziedi ļoti ātri, 

Nepaspēju savākt tos. 

Augļi tiem bij dikti sārti, 

Tūdaļ ēst es metos tos. 

 

Nopērc vēju, nopērc vēju! 

Vēja ziediņš – dāvanā! 

Paslēp ziedā savu seju, 

Izbaudi vēju vasarā!  

(L.Kulakova „Pasaka par Vēja ziediem”) 

 

 

Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Nopērciet sauli, nopērciet zvaigznes- 

Tās jūsu ceļā spīdēs! 

 

Nepārdodiet sirdi, neatdodiet dvēseli – 

Tikai tā pa dzīvi iesiet veseli! 

 

Ejiet pakaļ sapņiem, pakaļ zvaigznēm –  

Tie jūs aizvedīs uz tālām zemēm! 

 

Ticiet saviem spēkiem, 

Piedošanu lūdziet par izdarītiem grēkiem! 

(A.Ševšeļeva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopērciet vēju, nopērciet vēju! 

Paši redzēsiet – noderēs! 

Ar viņu es jūtas aizmirst spēju, 

Sāpes sirdī  - nepamodināt! 

 

Dusmīga jūra, mirklis ar mīļo –  

To visu vējš paņems sev. 

Atmiņas ar vēja brāzmām 

Aizpūtīs, dos mieru dvēselei. 

 

Atsvaidzināt prātu, 

Aizmirst par bēdām –  

Pārvarēt visu 

Vējš spēku dos. 

(Anastasija Roddate) 

 

 

 

 

От обид и вечности разлук 

Охраняет слабость женннских рук. 

От измен, предательства и горя 

Лепестки дрожащие ладоней. 

 

 

От бездумья, от бессилья и безверья 

Бесконечность женского доверья. 

А от прочих мелких неудач- 

Еле слышный тихий женский плач. 

Анна Роддате 
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Pārdomas par mūžīgām vērtībām 

 

***. 

 Kafejnīcā sēdēja cilvēki. Viņi sarunājās, ēda, dzēra,… Bet neviens nebija pamanījis 

vientuļi sēdošu cilvēku. Viņš neko neēda, tikai sēdēja un, acīm redzot, gaidīja. Salīdzinot ar 

apkārt sēdošajiem cilvēkiem, viņš izskatījās pelēks. 

 Pēkšņi viņš piecēlās un piegāja pie viena no cilvēkiem. Neviens nepievērsa tam 

sevišķu uzmanību. Uz pelēko cilvēku paskatījās tikai tas, pie kura viņš piegāja. Viņa sejā 

bija skatāmas šausmas. Gaiss kļuva auksts, un cilvēks, kuru uzlūkoja svešinieks, nokrita uz 

grīdas. Ko darīja pārējie? Vienkārši sēdēja, ēda, dzēra,… 

A.Lozbeņovs, 10.a kl. 

 

 

Meža pārdomas  ugunsgrēkā,  

 Atkal tāda nelaime! Pagājušogad es tikko izdzīvoju ugunsgrēkā. Ja es varētu 

pakustēties, būtu aizgājusi pie upes vai ezera, lai nodzēstu savus krūmus un zarus, lai zāle 

būtu slapja… lai es vairs neaizdegtos. 

 Cilvēkiem ir liela nozīme manā dzīvē un man – viņu dzīvē. Viņi katru dienu nāk pie 

manis un skatās uz skaistajām priedēm, eglēm, ozoliem, kļavām, uz maniem bērniem. 

Dažreiz izdodas ieraudzīt vāverīti vai lapsu, uz viņi ļoti priecājas par to. Viņi mīl mani, mīl 

dabu. Bet nekad neaizdomājas par savu rīcību. Viņi kurina ugunskurus, met zemē cigaretes. 

Es nezinu, vai šajā ugunsgrēkā vainojams iekurts un nenodzēsts ugunskurs vai zemē 

nomesta cigarete… Bet es nedusmojos uz cilvēkiem. Ja pārdzīvošu šo ugunsgrēku, apsolu 

atjaunoties un parādīt savu daiļumu tā, lai šeit patiktu uzturēties dzīvniekiem, lai cilvēki 

varētu pastaigāties kā mani viesi un baudīt manu skaistumu. 

P.Katrečko, 10.a kl. 

 

 

Stāsts par pēdējo melno stārķi 

 Reiz piedzima viens melns stārķis. Viņš ļoti atšķīrās no citiem stārķiem. Melnais 

stārķis bija lielāks, un spalvas viņam bija ļoti pūkainas un mīkstas. Viņam nebija 

konkurentu – viņš bija pats lielākais un skaistākais (tā runāja putnu kāsī). To nevarēja 

nepamanīt.  

 Kādu dienu cilvēks ieraudzīja šo skaistumu debesīs, lidojošu tieši uz viņa mājas 

jumta. Cilvēkam ļoti gribējās tuvāk apskatīt šo stārķi. Viņš sāka stārķi barot. Pēc kāda 

laiciņa stārķis jau ēda no rokas. Un tad … cilvēks noķēra un … nogalināja viņu. No stārķa 

spalvām viņš uztaisīja sev apģērbu. Cilvēks tikai domāja par sevi – ka, nogalinot stārķi, viņš 

pats kļūs skaistāks un brīvs kā putns. Skumji! 

Ņ.Ivakins, 10.a kl. 
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Rekviēms nozāģētajai jūras priedei,  
 Pie jūras bija mājas. Starp tām auga priede. Auga jau ilgu laiku. Priede atcerējās visu. Kas 

gan cits kokam atliek? Vien skatīties, vērot un atcerēties. Priede atcerējās, kā viņa auga, kā vientuļi 

stāvēja, baidoties no vētras, kura ļoti viegli varēja to nolauzt, ja vien to gribētu. Taču priede izauga 

liela. Paretam kāds atpūtās viņas ēnā, bet neviens neteica nevienu labu vārdu. Tomēr priede 

turpināja palīdzēt. Viņai nebija izvēles, godīgi sakot. 

 Bet tagad priedes vairs nav. Neviens to nav pamanījis. Kāda priede? Kāda zāģēšana? Visiem 

ir vienalga. Pasaulē ir tūkstošiem priežu! Kurš spēs pateikt, cik vērtīga ir priedes dzīve? Visi? Tas 

dzīve nav vērtīga? Cik labi, ka priede to nezina! 

 Bet tagad priedes vairs nav. Viņu nozāģēja un izmantoja mājas kurināšanai. Kopā ar 

dūmiem priedes gars izlidoja no mājas un pēdējo reizi noraudzījās uz vietu, kur dzīvoja daudzus 

gadus. 

 Pie jūras bija mājas. Starp tām auga priede. Tagad priedes vairs nav… 

R.Monastirska, 10.a kl. 

 

Stāsts par pēdējo melno stārķi  

 Reiz Latvijā dzīvoja melnais stārķis. No savas sugas viņš bija palicis pēdējais. Daudz 

laika stārķis pavadīja savā ligzdā, jo baltie stārķi negribēja viņu ne redzēt, ne klausīties viņā. 

Arī runāt par draudzību būtu bezjēdzīgi. 

 Viņš zināja, ka paliks viens pats savā pasaulē, bet iekšēji ticēja un cerēja, ka kaut kur 

vēl ir melnie stārķi, un viņš tos noteikti atradīs. 

 Pēc kāda laika viņš iepazinās ar balto gulbi, kurš pastāstīja, ka Latvijā ir redzēts vēl 

viens melnais stārķis. Mūsu stārķim radās cerība, un viņš devās meklēt jauno draugu. 

 Ja jūs redzat debesīs lidojam melno stārķi, ziniet – viņš meklē savu nomaldījušos 

draugu, un viņš to noteikti atradīs! 

 M.Plemedjale, 10.a kl. 
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Stāsts par pēdējo melno stārķi,  

 Viņš lidoja. Viņš bija viens ne tādā nozīmē, ka viņam nebija draugu, bet tādā, ka … 

viņš ir vienīgais. Pēdējais melnais stārķis.  Un viņš to labi saprata. Daudz uzskata, ka 

dzīvniekiem, putniem nav domu, prāta vai emociju, bet tie ir maldi! 

 Jūra zem stārķa bija netīra, sāļa, bet mierīga. Viņš domāja par to, ka … patiesībā viņš 

nedomāja, tam nebija jēgas! Viņš jau dzirdēja tuvojamies helikopteru, viņš zināja, kas 

notiks tālāk – viņš bija to redzējis desmitiem reižu. Viņam bija atlikušas vēl pāris minūtes 

dzīves baudīšanai. Viņš atcerējās savu ģimeni, draugus, … Bet helikopters jau bija tuvu. 

Stārķis redzēja, kā atvērās durvis un cilvēks gāzmaskā pret viņu pavērsa kādu dīvainu ierīci. 

Stārķis nepretojās. Ierīce radīja spalgu skaņu. Uzplaiksnījums… 

Viss kļuva tumšs. 

Viņš ir pēdējais melnais stārķis. Bija pēdējais… 

A.Lozbeņovs, 10.a kl., 2013. 

 

 

 

Meža lūgums ugunsgrēkā 

 

 Cilvēk, kādēļ tu to izdarīji? Tev bija auksti un tāpēc tu aizdedzi ugunskuru, bet tagad 

mani koki mirst no karstuma. 

 Es biju skaists mežs, manā ēnā dzīvoja daudz dzīvnieku, pie manis auga daudz 

putniņu, kuri dziedāja visu dienu, bet tevis dēļ viss nomirs, viss izzudīs… 

 Tevis dēļ mazi bērni ar vecākiem vairs nevarēs pastaigāties manā pasaulē, elpot 

svaigu gaisu, nē, tagad tajā vietā, kur ritēja mana dzīve, būs melns tukšums. 

 Es lūdzu, nesāpiniet dabu, neiznīciniet dzīvību! 

A.Roddate, 10.a kl., 2013. 
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Spogulis-ienaidnieks  

 Dažkārt cilvēki teic, ka spogulis ir ienaidnieks. Jā, gandrīz katram dzīvē ir bijis tāds 

brīdis, kad viņš ieskatās spogulī un domā par to, kas viņu neapmierina. Ir gadījumi, kad 

cilvēki turpina skatīties spogulī, un viņiem rodas kompleksi.  Bet vai tad spogulī ir vaina? 

 Cilvēks uzskata, ka viņam ir pārāk liels 

deguns, pārāk mazas acis, pārāk plata mute … Bet no 

kurienes viņam tas viss ir nācis?  Salīdzināsim! 

Pastāv skaistuma standarti, kam cilvēki mēdz sevi 

pielīdzināt, bet – kas ir noteicis, ka skaists ir tieši 

šāds deguns un šādas acis? Cilvēki zaudē 

pašpārliecinātību, kļūst nelaimīgi, cenšoties 

līdzināties standartiem. Salīdzināšana ir ienaidnieks, 

nevis spogulis! Spogulis tikai ir palīgs frizūru 

veidošanā, sevis aplūkošanā šajā brīdi. 

 Es nekādā gadījumā nepiekrītu, ka spogulis ir 

ienaidnieks! 

R.Monastirska, 10.a kl. 

 

 

 

Greizais spogulis  Vai jūs katru dienu skatāties 

spogulī? Nav svarīgi, kāpēc mēs visi tajā skatāmies. 

Ko mēs tur redzam? Sevi? Vai tie patiešām esam 

mēs, kuri skatās uz sevi? Patiesībā šis nav filozofisks 

jautājums. Tas ir saistīts ar mūsu dzīves uztveri. 

Izrādās… zinātnieki ir pierādījuši, ka cilvēks redz 

savu atspulgu  5 reizes skaistāku, nekā tas patiesībā 

ir. Un ir vēl kas interesants – kad mēs raugāmies 

spogulī, mēs redzam to, kā mēs izskatītos, ja visa 

pasaule būtu apgriezta. Tā ir optiskā ilūzija, kura 

māna mūs visu dzīvi… 

A.Lozbeņovs, 10.a kl. 
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Romantiskie stāsti 
Romantisks: 

1)Kad puisis dāvina meitenei šādas puķes: rozes, orhidejas, neļķes; 

2)Kad puisis tik aizkustinoši atzīstas mīlestībā, ka meitenei riešas asaras acīs; 

3)Kad meitene jūt „tauriņus vēderā”; 

4)Kad puisis un meitene kopā vēro skaistu ainavu; 

5) Kad Amors trāpa ar bultu tieši sirdī; 

6)Kad iemīlēšanās ir visdievišķīgākās jūtas. 

(R.Monastirska, A.Ševšeļeva, D.Ivakina) 

 

Romantisks stāsts „Santa Žozele” 

 Kādā klusā naktī Francijā sieviete vārdā Žozele staigāja pa Parīzes ielām. Pie viņas 

pienāca jauns, pievilcīgs vīrietis vārdā Huans. Viņam rokās bija viena sarkana roze. Viņi 

paskatījās viens otram acīs.  Tā bija mīlestība no pirmā skatiena. Viņu lūpas saplūda saldā 

skūpstā.  Tikai vientuļš mēness apgaismoja viņu stāvus. 

 Tad pēkšņi atnāca Žozeles tēvs Antonio. Viņš bija ļoti nikns, kad ieraudzīja savu 

meitu kopā ar Huanu. Antonio sakliedza uz savu meitu un atrāva no Huana. 

 Huana māte Karmena sajuta nelabumu. Viņa saprata, ka ar Huanu kaut kas ir noticis. 

Karmena devās palīgā. Kad Karmena nonāca notikuma vietā, viņa apstulba. Žozeles tēvs 

bija viņas mīļākais… 

 Antonio un Karmena saprata – lai saglabātu savu noslēpumu, Huanam un Žozelai 

jābūt kopā… 

(M.Plemedjale, A.Lozbeņovs) 

 

Romantisks stāsts 
 Viņš bija parasts puisis, nekā īpaša, tomēr kaut kas viņā piesaistīja uzmanību. 

 Viņa – meitene, kura visu savā dzīvē sasniedz pati, jautra, mīļa, skaista. Tomēr neveicās 

mīlestībā. 

 Viņa katru rītu iegādājās kafiju, taču šajā rītā kafejnīca nezināmu iemeslu dēļ bija slēgta. 

Tāpēc viņa paspēja iekāpt vilcienā, kurš atiet pusstundu agrāk. Viņa nopirka biļeti un iekāpa 

vilcienā. Pēc piecām minūtēm viņai blakus apsēdās mūsu puisis. Viņi visu ceļu klusēja. 

 Nākamā bija meitenes izkāpšanas pietura. Viņai ceļoties kājās, nokrita burtnīca ar 

zīmējumiem. Meitene to nepamanīja. Puisis sekoja meitenei, lai atdotu zīmējumu burtnīcu. Viņš 

izkāpa no vilciena, atdeva meitenei burtnīcu. Viņi sāka runāt un … laiks apstājās. Kad pienāca 

vakars, meitenei vajadzēja doties mājās. Viņa iedeva zēnam savu telefona numuru cerēdama, ka 

puisis viņai piezvanīs. Jau tad bija skaidrs, ka viņi abi ir iemīlējušies… 

 Pagāja nedēļa, bet puisis tā arī nebija meitenei piezvanījis. Viņa nevarēja saprast, kas notiek. 

Ko tādu viņa pateica vai izdarīja, kas puisi ir atgrūdis? Neziņa viņu mocīja.  

 Pēkšņi kāds pieklauvēja. Viņa atvēra durvis un ieraudzīja savu puisi. Meiteni pārpildīja 

laime. Puisis paskaidroja, ka pazaudējis telefona numuru, turklāt vecāki uzlikuši viņam „mājas 

arestu” uz nedēļu par to, ka vēlu atgriezās mājās. Meitene visu saprata un piedeva puisim. 

 Puisis arī pastāstīja, cik grūti bijis atrast viņas dzīvesvietu, bet, tā kā meitene viņam ļoti 

iepatikusies, viņš nepadevās. 

 Meitene apskāva puisi, un no šī brīža viņi visu laiku bija kopā. Meitene ne reizi vien 

iedomājās par to, kas būtu noticis, ja kafejnīca nebūtu bijusi slēgta tajā dienā. Tas bija liktenis… 

(Z.Griščenko, L.Kulakova, A.Roddate) 
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Домашняя библиотека. 

У многих людей имеется своя личная библиотека, в которой они хранять 

самые любимые произведения. 

Моя семья- одна из немногих, которая предпочитает в свободное время 

заниматься чтением книг. С самого детства моя мама увлекается детективами и 

романами. В раннем возрасте у нее не было возможности читать  такие книги по 

ее желанию, но она была довольна тем, что есть. Мой папа, наоборот, не любит 

женские романы и считает, что современные писатели не вкладывают всю душу в 

свои произведения. Поэтому он предпочитает авторов 18-19 веков. Из этого 

следует, что в нашей библиотеке абсолютно разные книги, ведь у каждого свой 

вкус. 

Я считаю. Что каждый человек выбирает книги, которые ему больше 

подходят и в которых он может найти героев, плохожих на него. Так же 

происходит в нашей семье. Папа читает более спокойные книги, а мама 

предпочитает книги с захватывающим сюжетом. Я же люблю приключения и 

фантастику. 

В моей семье уважают многих авторов, иногда я слышу имена писателей, 

которые до этого никогда не слышала. Но все же есть у нас любимые авторы и 

произведения. Такие, как « Три мушкетера» и « Граф Монте-Кристо» А. Дюма,» 

Война и мир» Л. Толстого, «Руслан и Людмила» А. Пушкина, « Приключения 

Робинзона Крузо» Д. Дефо. 

Я надеюсь, что нагша библиотека будет пополняться и приносить нам новые 

открытия. 

Луиза Пятакова, 8б класс 
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Отзыв о прочитанном произведении 
Рецензия на рассказ «Глюк». 

 

Постмодернизм весьма удивительное течение в литературе, так как только 

в нём читатель двадцать первого века может прочитать истории, в которых 

описываются реалии нашего информационного века. Они написаны чаще всего 

обычным, правильнее сказать, разговорным языком для того, чтобы у 

современного любителя книг не возникло трудностей во время приятного 

времяпрепровождения, ведь никому сейчас не хочется напрягаться. Проблемы 

сюжетов постмодернизма легки для понимания, они вроде бы хорошо 

завуалированы (кое-кто умудряется жаловаться на сложность понимания), но на 

самом деле они лежат на поверхности. 

Рассказ «Глюк» это отличное доказывает, можно сказать, он является 

одним из самых лучших и ярких примеров постмодернизма. Сюжет весьма 

последователен; не создаётся впечатление, что из рассказа был упущен какой-

нибудь момент. За ним легко следить, я бы это сравнил с поездкой на машине по 

деревенской дороге — машин не наблюдается, люди не ходят, дорога пустая и по 

ней можно не спеша ехать и ехать, ощущая дуновение тёплого ветерка. Сюжет 

логичный, имеется мотив и проблема, и их обоснования. Конечно, их можно 

понять по-разному, но ответов вряд ли будет много и вряд ли они будут сильно 

различаться. Всё зависит от того, как читатель путешествует по сюжету, и 

хватается ли он за «малейшие ниточки» (зацепки) или же предпочитает видеть 

только очевидное. Например, кто-то здесь может увидеть проблему наркомании, а 

другой — проблему меркантильности, а третий — проблему безнравственности, 

четвёртый — проблему одиночества, но в конце концов, последний сможет 

обнаружить их все. Главное, что сюжет будет понят всеми, лишь пропуская некие 

детали, пару из которых, к слову, являются важными. 

Повествование выполнено хорошо и быстро — современный читатель не 

успеет утомиться, а даже наоборот, он будет всё больше и больше увлечён 

историей, чтобы узнать развязку. Автор постепенно накаливает атмосферу 

одиночества, боли, отчуждения, презрения, непонимания, смерти, чтобы потом 

резко всё обрушить на читателя под конец, как на главную героиню. Видимо, 

замысел автора был прост — он всего лишь хотел заставить нас почувствовать то 

же, что и главная героиня. Во время подобных моментов у человека проявляются 

уйма эмоций, которые накладывают свой, особый отпечаток в его подсознании, 

благодаря чему и запоминается сей рассказ полностью, а не в общих чертах. Таких 

классических ошибок, как роялей из кустов и действий, несоответствий жанру, я 

не заметил, и я уверен, что здесь их нет, так как в рамках мистики всё, можно 

сказать, был по канону.  

Единственным важным героем этого рассказа является Таня и её 

внутренний голос — Глюк, остальные персонажи являются вспомогательными — 

помогают дополнить и раскрыть образ запутавшейся в своей жизни девушки. За 

вспомогательными персонажами наблюдать неинтересно, в них чувствуется некое 

подобие жизни, но этому рассказу не нужны были дополнительные персонажи, о 

которых стоило бы рассказывать больше двух строк. Они весьма шаблонны, 

запрограммированы на определённые и довольно предсказуемые действия. Раз 
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сказано, что он наркоман, то он и будет колоться, и больше ни о чём другом не 

думать. Таня же раскрывается перед читателем полностью. Становится понятно, 

почему она чувствует себя несчастливой, что аж приходится баловаться 

наркотиками и пивом. У неё комплекс неполноценности, причём в запущенной 

стадии. Она себя чувствует некрасивой, толстой. Ей кажется, что она может 

добиться внимание людей с помощью вещей, как, например, сигарет или 

наркотиков. Таня ленива, даже самые простые цели ей кажутся недостижимыми. Я 

уверен, в этом есть и вина родителей — недостаточно поощряли. Семья, судя по 

желаниям девушки, среднего класса, имеющая хороший доход, а Тане 

недостаточно того, что она имеет, она хочет больше. За недолгую мной прожитую 

жизнь я убедился в том, что как раз-таки те, у кого достаточно средств — хотят 

больше. Бедным хватает, им некогда о таком задумываться, ведь, по сути, и лучше 

него видели. Таню явно баловали в детстве ненужными дорогими подарками — 

такие люди гонятся за пустотой (неудивительно, почему среди богачей очень 

много алко-наркозависимых — с жиру бесятся, грубо говоря). Её же внутренний 

голос, Глюк, совсем иное, он пытается доказать Тане, что не всё потеряно, что она 

может измениться, что жизнь прекрасна и не стоит её тратить на глупости. Очень 

часто цитирует родителей Тани, сумевшие оставить отпечаток в её душе своими 

замечаниями. Это говорит о том, что Таня не потеряна, и она всё прекрасно 

понимает, но боится принять это осознание. Осознание правды, губящее иллюзии 

и грёзы. 

Тема, к сожалению, как была актуальной, так и останется навсегда, ведь 

переубедить всех не удастся, но об этом надо говорить. Людям хотя бы с 

помощью подобных историй надо показать всю ценность жизни. Открыть им 

глаза для того, чтобы пришло осознание того, насколько же она, жизнь, может 

стать лучше, если отказаться от вредных привычек (в любых проявлениях, не 

только физических, но и духовных).  

Уход от реальности — это не спасение, а погибель. Человек таким образом 

наказывает себя, обманывая самого себя, что так ему гораздо лучше. Нужно 

ценить то, что мы каждый имеем. Нужно любить себя такими, какими мы есть. 

Нужно понимать, что никто не сможет сделать нас счастливыми, кроме нас самих. 

Автор отлично раскрыл тему самоуничтожения, используя при этом самые 

жуткие сравнения. Гниль. Вот что остаётся от самоуничтожения — это плевок 

всему живому в лицо. Я бы это называл неблагодарностью, в первую очередь, к 

родителям.  

Этот рассказ вызывал во мне массу эмоций, потому что на моих глазах 

умирали люди, не ценившие свою жизнь. Хотя, казалось бы, многие проблемы 

можно было бы исправить одним махом, но их, человеческая лень и глупость 

настолько преобладала над ними, что решила этих несчастных отправить 

прямиком в землю.  

Тане несказанно повезло, что она сумела вовремя вернуться в реальность. 

Осознать, насколько же её поступки были опрометчивыми, но...  

Сможет ли она отказаться от жизни, наполненной  гнилью? Сможет 

ли она вернуться к обычной жизни, в которой она наконец-то похудеет и исправит 

двойку? Мне очень хочется на это надеется, но недосказанность «Глюка» вводит 

меня в ступор. «Ничего не кончилось...» — всё верно, ещё остались проблемы, 
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решив которые, можно жить со спокойным сердцем. Надеюсь, эта 

недосказанность многих заставила задуматься о решениях, которые мы 

принимаем. О решениях, имеющих свойство менять нашу жизнь, независимо в 

какую сторону.  

Всё зависит от нас. Мы, как существа думающие, обязаны думать! Каждое 

необдуманное или плохо обдуманное решение может стоить нам жизни. Лишь 

один «промах» может нас заставить жалеть о случившемся всю оставшуюся 

жизнь. А может, и нет, если после «осечки» превратиться в гниль. 

Мелюхин Максим, 12 класс, 2015.г. 

 

Рецензия на рассказ Людмилы Петрушевской «Глюк» 

 

Моё общее впечатление о рассказе Людмилы Петрушевской очень жалкое. 

Меня очень огорчает то, что в последние время появляются все больше и больше 

подростков, которые используют наркотики в качестве средства, чтобы 

расслабится. Неужели нельзя нормально отдыхать без вреда своему организму ? Я 

считаю, что полное отсутствие логики лишь подчеркивает этот рассказ.  

Повествование очень динамичное, все действия не затянуты, что очень 

характерно для рассказа. Людмила Петрушевская как бы управляет сюжетом и 

устраивает его как хочет. В принципе из-за этого и есть отсутствие логики. 

 Герои описаны очень кратко и обобщающее, чтобы читатель просто имел 

представление о них, так сказать «в двух словах». Психология героев очень 

естественна, так как они поступают так, как хотят. У них свое право как жить. Но 

я все-таки считаю, что герои такого характера, чаще всего вызывают отвращение, 

нежели чувство уважения или сопереживание. Мне крайне неприятна главная 

героиня Таня, так как я с ней не разделяю ее представления о жизни и как нужно 

жить.  

Язык разговорный, так как использовано много не литературных слов, 

жаргонов. Думаю, автор использует именно такой стиль, чтобы показать 

подростковую жизнь и, что именно в этот период подростки не задумаются о 

своем здоровье и смысле жизни. Рассказ достоверный и актуальный, так как в 

наше время очень много подростков, который, не задумываясь, используют 

наркотики. Таких детей становиться все больше и больше. Насчет психологии 

отношений, я считаю, что все герои слишком легкомысленно относятся к своей 

жизни и к поступкам, которые они совершают. Подростки не задумываются о 

последствиях. 

 Говоря об основной мысли текста, я считаю, что она нисколько не умна и не 

этична. Автор поднимает проблему о наркотиках и об их последствиях, которая 

всем известна. Единственное - Людмила Петрушевская, хочет нам еще раз 

напомнить о последствиях наркотиков и ценностях человека. Я считаю, что автор 

передал полностью все то, что планировал. Людмиле Петрушевской удалось в 

столь маленьком рассказе показать нам ценности человека и показать, на что 

человек готов ради своих же интересов, и умеет ли человек жертвовать. Как и 

выше упомянуто, я считаю, что идея слишком банальна и наиграна.  

Я считаю, что тема наркотиков - это не та тема, о которой стоило бы писать. 

Но возможно, кого-то заинтересовал и даже поучил этот рассказ. Этот текст может 
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быть полезен для всех, как каждый его поймет. Одна категория поймет, что не 

нужно использовать больше наркотиков, так как прочитает, к чему они приводят. 

Другая категория людей научится ценить мелочи и выявит для себя новые 

моральные ценности.  Думаю, что внелитературных достоинств в этом рассказе 

нет. Он лишь дает небольшое поучение жизни. С одной стороны, тема очень 

актуальная, она учит ценить мелочи. С другой стороны, тема банальна и скучна. 

Этот рассказ адресован всем людям, любых возрастных категорий, но опять же, 

как выше упомянуто, каждый человек из рассказа сделает разные выводы. Я 

считаю, что этот рассказ вовсе не конкурентоспособный в своем жанре. 

Возможно, если бы он был в цикле рассказов и дополнял какую-либо идею, тогда 

этот бы рассказ нес бы больший смысл, но на данный момент это не так. 

 В общем,  рассказ мне понравился, но не вдохновил и не увлек меня. Может 

быть, я когда-нибудь его еще прочитаю, чтобы до конца понять смысл этого 

рассказа, но пока он мне совершенно до конца не понятен.  

Валерия Шахтер, 12 класс 

 

*** 

Произведение это легко читается. Написано в современном стиле и используются 

«слэнговые» слова. Общее впечатление приятное и мощное. 

Сюжет очень интересен и особенен. Имеется во всем этом произведении логика и 

логическая цепочка. Концовка, а точнее развязка- интересная. Дает выбор 

читателю…это были галлюцинации из-за болезни, или все было реально, и к ней 

приходил Глюк? Мне больше склонен тот вариант, что это был плод ее 

воображения и сон. Все это появилось из-за болезни и не более того. 

Повествование в этом рассказе рваное и динамичное. Данный рассказ показывает 

читателям, что надо хорошо подумать, прежде чем что-либо делать. Жанр этого 

произведения соответствует самому произведению. Текст про наркоманов и стиль 

написания был необычный, напоминающий СМС. Автор пытается «рулить 

сюжетом», прогибая логику событий в угоду замыслу. 

Главную героиню - Таню можно узнать в ходе чтения этого произведения. Герои 

очень реалистичны,  в рассказе  показаны «любопытные подростки» 21 века , 

которые хотят в свои 14-16 лет попробовать всю гадость на этом свете. Случай с 

Таней показывает читателям, что, для начала, надо хорошо подумать перед тем, 

как что-то делать. Так же этот текст повествует о том, что все люди имеют эмоции 

и поддаются им. Главная героиня, не смотря на предупреждение Глюка- нарушила 

его правило.  

Язык и стиль текста прост. Используются в тексте простые слова и мало сложных 

предложений. Так же много нецензурных и грубых слов. Текст может быть 

реалистичным, я думаю, что на свете есть что-то особенное, чего не знают все, как 

например, Глюка. 

Таня в этом рассказе ведет себя необдуманно, решительно и дерзко. Но в ходе ее 

ошибок, она извлекает для себя урок и после этого «становится умнее», что 

позволяет ей делать умные и правильные решения. 

Автору хорошо удалось воплотить свою идею и замысел. Показаны ошибки Тани, 

по которым читатель может сделать выводы и вывести для себя урок. Идею эту я 

уже видел в произведении «Синяя трава. Дневник 15-ти летней девочки» так что 
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рассказ для меня этот не новинка в этом стиле. Возможно,  автор что-то брал из 

этого произведения, ведь концовка очень похожа. 

В тексте показано, что нужно знать языки. Кто знает, что случится с человеком в 

будущем и может это сможет пригодиться когда-то. Глюк предоставляет Тане 2 

выбора. В самый первый раз дает ей 3 желания, и второй раз делает ей тоже 

предложение, от которого она не отказывается. Автор показывает, что в жизни 

многое зависит от выбора самого человека и от случая.  

Тема очень актуальна, подростки всегда «дурью маются» и поэтому они 

совершают столь необдуманные поступки как Таня в этом произведении. Только у 

Тани был шанс на исправление, а в жизни не всегда есть такой шанс. 

Николаев Артем, 12 класс ( 2014-2015 уч.г.) 

 

Утешает ли меня Чехов? 
 

«Утешать - приносить облегчение, успокоение» (из энциклопедического 

словаря). 

В нашем изменчивом, полном тревог современном мире,  людям, как никогда, 

нужно что-то, что облегчит ношу сомнений, неверных представлений об окружающей 

реальности и недостижимых идеалов. Мы тащим эту ношу за собой, пока мечемся 

между пунктами А и Б. Взращенные на лучшей литературе последних двух тысяч лет, 

мы точно знаем, что такое хорошо, и насколько разительно  оно всегда отличается от 

того, что есть. Мы используем иронию как стальной щит, а смех – это приятный 

«бонус», ведь всем известно, что когда смешно, тогда не страшно.  

А.Чехов как никто умел иронизировать по поводу несовершенств мирового 

устроя, вызывая у нас улыбку, смех, мимолетное утешение. Но проблемы нужно 

решать с корня, иначе это превращается в битву с трехголовой гидрой, отрубаешь 

голову – вырастает новая.  

Свыкшаяся с таким укладом жизни, я совершенно не ожидала, что прочтение 

пьесы А.Чехова «Чайка» ранит одну из гидр в самое сердце, принеся мне утешение. 

Вечер. Последние минуты перед выступлением. Обитатели усадьбы ведут себя 

буднично – споры, светские беседы, личные проблемы. Лишь Треплев находится в 

«возвышенном» состоянии, и мы сразу начинаем ему сочувствовать, нас возмущает 

поведение его матери и расстраивает провал пьесы. 

 Треплев относится к типу творческих людей, достаточно близких к нам - 

несостоявшиеся, часто непонятые, но имеющие идею, желание творить. Такими видят 

себя, или, по крайней мере, хотят видеть, молодые люди. Однако эта вдохновенность, 

присущая Треплеву, не такое частое явление. Особенно сейчас, гораздо чаще мы 

замечаем несоответствие нашего внутреннего мира с теми образами талантливых и 

творческих людей, которых мы видим на всех экранах и печатных страницах. Мы 

видим избранные моменты их жизни, читаем лучшие написанные ими строки, и их 

образ кажется нам таким идеальным, как будто они с самого рождения без единого 

сомнения знали, куда им нужно идти, чтобы стать тем, кем они должны быть. Мы 

смотрим внутрь себя и не находим такой уверенности в том, «о чем» нам творить, и 

как нам это сделать. И тогда мы допускаем классическую ошибку – как мотыльки на 

огонь мы слетаемся вокруг этой исключительной персоны, в надежде, что от их огня 

что-то вспыхнет и у нас в душе.  
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Не это ли Заречная, тянувшаяся к Тригорину, пытаясь понять, как у него 

рождаются шедевры. Нас удивляет, что девушка предпочла Тригорина Треплеву, ведь 

с позиции читателя ясно видно, что Тригорин – самый обычный человек, любящий 

рыбалку и простые разговоры, но Заречная ослеплена тем образом писателя, что она 

составила из его произведений.     Меня лично возмутил этот поворот событий, но 

затем в голову пришла мысль: «А не делаю ли я то же самое?».  

Сколько раз, смотря очередное интервью, я мечтала о том, чтобы встретиться с 

этим человеком, хотя бы увидеть его вблизи, когда, по сути, этот человек такой же, 

как и я. Меня ослепляет его яркая творческая карьера, и за ней я не вижу человека. Те, 

кто пишут мои любимые песни и выражают лучшие идеи, точно так же боятся чего-то 

и в чем-то сомневаются. Более того, за прекрасными произведениями не всегда 

скрывается прекрасный человек.  Что это значит? Это значит, что у меня нет причины 

ставить себя ниже этих людей, а главное – у меня нет причины ожидать от себя 

соответствия идеальному образу творческого человека. Я могу быть собой, и этого 

достаточно. Причина, по которой я не достигаю успеха, не в том, что я 

«неправильная» и «недостаточно хороша», а в том, что я парализована собственным 

перфекционизмом, я не иду вперед, я пытаюсь жить чужой жизнью, о которой я не 

имею никакого представления! 

А ведь это не единственный пример того, как неверные представления о людях 

заканчиваются неприятностями. Вспомнить хотя бы рассказ «Смерть чиновника», в 

котором к печальному исходу привело неумение увидеть в высшем по статусу 

человеке человека. Современные бизнесмены называют такую позицию «рабским 

мышлением», и в чем-то я с ними согласна, ведь мы начинаем унижать себя даже 

тогда, когда у нас на это нет объективных причин.  

Так поступил Порфирий в рассказе «Толстый и Тонкий», из-за самоунижения 

он лишился возможности пообщаться со старым другом на равных. И это не 

единичный случай, это уже жизненная позиция. Крайне вредная позиция. 

Произведения А.Чехова показали мне, что люди – это всего лишь люди, какими 

бы «важными» и творческими они не были. Избавив меня о неверных представлениях 

о людях, Чехов снял с моей души несколько особо тяжелых камней,  дал мне 

смелость быть собой. Моя чайка не будет убита, не успев расправить крылья. Это ли 

не утешение?  

Ружена Монастырская, 12 класс 
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Мой город Огре 

 

 

Я живу в красивом месте, 

Лучшем месте на Земле. 

Здесь главенствует хозяин, 

Милый мишка — во главе. 
 

Горы есть у нас в округе.  

Все их «Синими» зовут. 

Ребятишки в санках, в круге 

Всё от радости орут. 
 

А еще есть холл ледовый, 

Круглый год людьми он полный. 

Есть и школы, и сады, 

Магазины и цветы. 
 

Не останешься голодным: 

Кафеюшки на пути. 

Есть бассейн с водой холодной, 

Нет желания идти. 
 

Есть прекрасные две речки, 

Лягушатник для детей. 

И карьер для самых взрослых, 

В нем купаться мне теплей. 
 

Всё люблю я в этом месте, 

Каждый уголок земли. 

Здесь друзья мои - нам вместе 

Лучше места не найти!  

Влада Гриб, 3.а класс и ее мама Алла 

Козловская 

 

 

 

Maza, maza pilsētiņa, 

Ļoti skaista Ogrīte ! 

Te dziļa, skaista upīte, 

Te zili Zilie kalni, mežs, 

Kur sēnītes un ogas aug, 

Un mājas meža dzīvniekiem, 

Te cielava mīt. 

(Edgars Jefimenko, 6.a) 

 

 

 

Mīļā mana pilsētiņa, 

Dzimtene tu mana! 

Mīlu tevi, kā nevienu, 

Šeit ir mani draugi 

Satieku te priekus, bēdas. 

Mammai, tētim, brālim, māsai, man- 

Visiem mums tu mājas esi. 

Mīļā mana pilsētiņa, Ogre! 

(Žasmina Kubiļus, 6.a) 

 

Dzeltenas lapas krīt 

Un Ogres upe liekas, ka slīd. 

Vakarā rudens lietutiņš līst, 

Un Ogres pilsēta rudens krāsās spīd! 

(Aleksandra Ladnova, 6.a) 

 

Mīļā, mīļā, mana Ogre 

Mēs visi dzīvojam zem tava zaļā lakata, 

Ikdienu tu atklāj mums ainavas zaļajā 

mežā, 

Zilo pasaku kalnu, 

Ikdienu mūs sveic skaistās, zaļās Ogres 

priedes! 

(Tatjana Bordenave, 6.a) 

 

 

Ogrē es piedzimu, Ogrē es dzīvoju, 

Šeit es mācos, te draugus atvedu. 

Es aicinu jūs, mīļie draugi, nāciet man 

līdz! 

Zinu es Ogrē katru vēsturisko vietu, 

māju,  

Nāciet man līdz, mīļie draugi, 

Es jums senu pasaku parādīšu! 

(Kristīne Formanicka, 6.a) 

 

Man ir mīļa pilsētiņa, 

Uzminiet-kāda! 

Nevedas minējums? 

Pateikšu priekšā-zaļa mana pilsētiņa, 

Zilais kalns te dus, 

Ogre un Daugava lēni tek, 

Es te esmu piedzimis, tā ir mana 

dzimtene-OGRE! 

(Artjoms Fjodorovs, 6.a) 
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„Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu.”(J.Peters) 

*** 

„Kā es varu iemācīties citu valodu?” jautāja Jānis mammai. 

„Protot savu valodu,” atbildēja mamma. 

Jāni interesēja: „Bet kā man tas palīdzēs?” 

„Tulkojot valodu,” teica mamma. 

„Bet kur es varu iemācīties citu valodu?” viņš gribēja zināt. 

„Grūti pateikt…” 

„Lūdzu, padomā!” Jānis neatlaidās. 

„Var izmantot interneta resursus, grāmatas, audio grāmatas… Tu taču apgūsti citu 

valodu arī skolā!”  

Drīz vien no darba atgriezās tētis un teica: „Es krievu valodu un angļu valodu 

iemācījos skolā. Tas nemaz nebija tik viegli!” 

Zēns padomāja un jautāja: „Kāds tulkojums ir vārdam kafejnīca krievu valodā un 

angļu valodā?” 

Tētis nesteidzīgi atbildēja: „Krievu valodā - …, angļu valodā – cafe.” 

Jānis priecīgs devās uz savu istabu. Tur viņš sameklēja grāmatas angļu valodā un 

vārdnīcu, atvēra internetā angļu valodas pašmācības programmu un … pēc gada jau tik 

labi runāja, ka dažreiz tētis lūdza vārdu tulkojumu, lai saprastu, par ko Jānis runā. 

Daniils Kiseļovs, 6.b klase 

 

*** 

Reiz kāds zēns, kurš mācījās mazākumtautību skolā, ļoti gribēja iemācīties angļu 

valodu. Tā kā viņš zināja tikai krievu valodu, zēns jautāja saviem draugiem: 

„Ruslan, vai tu zini, kā var iemācīties angļu valodu? ” 

„Es, piemēram, iemācījos angļu valodu, pateicoties papildstundām. Es arī izveidoju 

vārdnīcu, kurā rakstu angļu valodas vārdus un to tulkojumus krievu valodā, ” teica 

Ruslans. 

„Bet kā tu, Igor, iemācījies angļu valodu?” painteresējās zēns. 

„Es skatījos video stundas YOU TUBE. Arī mans tētis ļoti labi zina angļu valodu, 

un viņš ar mani angliski sarunājas,” stāstīja Igors. 

„Paldies, Igor, par padomu!” zēns pateicās draugam. 

Ar šo jautājumu zēns vērsās pie visiem saviem draugiem, un viņu atbildes bija ļoti 

līdzīgas. Tādēļ zēns sekoja draugu ieteikumiem un iemācījās angļu valodu. 

Secinājums: citu valodu iespējams apgūt, zinot savu valodu un cenšoties citu valodu 

apgūt, izmantojot dažādas metodes. 

Arsēnijs Konstantinovs, 6.b klase 

 

Negaidītā laime 

 Lauras ģimenei beidzot uzsmaidīja veiksme! Neskatoties uz draugu un kaimiņu 

iebildumiem, Laura katru nedēļu spēlēja „Bingo.” Līdz šim izdevumi bija lielāki nekā 

ienākumi. Beidzot viņai izkrita lielais laimests – 100 000 eiro. Zaiga un Māris nespēja 

beigt priecāties par veiksmi, lai gan zināja, ka nauda netiks tērēta lieki. 

 Tā arī notika. Laura uzreiz ķērās pie mājas labiekārtošanas. Kopš viņa bija 

šķīrusies no vīra Roberta, saimniecība bija atstāta novārtā. Lai pabarotu bērnus, Laurai 
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bija jāstrādā divos darbos no agra rīta līdz vēlam vakaram un šķita, ka māja drīz vien 

sabruks. 

 Vasarās, atvaļinājuma laikā, kaimiņu mājās ciemojās Eduards. Viņš bija 

pamanījis Lauras mājvietas drūmo stāvokli, taču viņš neko daudz nevarēja palīdzēt, jo 

nebija īpaši bagāts. Bet tagad bija pavisam cita lieta! Eduards sameklēja palīgus, viņi 

sakārtoja un atjaunoja Lauras saimniecību. Par darbu viņš naudu neņēma, viņam rūpēja 

Lauras un viņas bērnu liktenis. Laura to novērtēja, un pamazām viņu starpā izveidojas 

ciešas jūtas. Mīlestība bija tik spēcīga, ka Eduards pameta darbu Rīgā un pārcēlās pie 

Lauras uz laukiem. 

 Drīz vien viņi apprecējās. Arī Laura vairs nestrādāja par pārdevēju mazpilsētā. Viņi 

uzsāka ģimenes biznesu. Daiga un Mairis arī bija ļoti apmierināti ar jauno tēti. Daigai 

patika mūzika – viņai tika piešķirta liela istaba, kurā bija ierīkota skaņu studija. Tur viņa 

varēja brīvi spēlēt ģitāru un iegrimt muzikālās fantāzijās. Tā kā Mairim patika viss, kas 

ripo un rūc, viņam izbūvēja nelielu mototrasi, kur viņš braukāja ar savu pirmo, mazo 

motociklu. Lielais suns Dičs tika pie milzīgas suņu būdas. 

Saprātīgi rīkojoties ar naudu, visi kļuva laimīgi un bagāti gan fiziski, gan garīgi! 

Elīna Guseva, 10.a klase 

 

Sapnis 

 Reiz laukos dzīvoja skaista meitene Laura, apmēram 18 gadu veca, ar ļoti gariem, 

blondiem matiem kā sniegs. Viņa bija ļoti labsirdīga un dvēseliska meitene. Skolu viņa 

pabeidza ar zelta medaļu, un turpināja dzīvot laukos ar savu mīļo vecmāmiņu Zaigu. 

 Laurai jau no pašas bērnības bija sapnis – izdot savu grāmatu. Viņai ļoti patika 

izdomāt interesantus, aizraujošus un apbrīnojamus stāstus. Desmit stāsti jau bija 

uzrakstīti, bet tos diemžēl bija lasījušas vien viņa pati un vecmāmiņa. Citi par viņas 

talantu un nepiepildīto sapni pat nenojauta. Draugu Laurai nebija. Viņa bija ļoti kautrīga, 

klusa meitene, neskatoties uz to, ka viņā tecēja poļu asinis. 

 Sākās ziema. Lēnām krita sniegpārsliņas. Meitene devās uz mežu pēc mazas, 

skaistas Ziemassvētku eglītes. Piepeši viņa uzdūrās kādam zēnam, kura seju rotāja 

brūnas acis un vaļsirdīgs smaids. Laurai viņš uzreiz iepatikās. Izrādījās, ka viņu sauc 

Rūdolfs un viņš bija apmaldījies mežā lielā puteņa dēļ. Laura uzaicināja Rūdolfu 

paciemoties un nogaidīt, kamēr laika apstākļi uzlabosies. 

 Kad viņi bija nonākuši Lauras mājās, meitene piedāvāja zāļu tēju. Rūdolfs 

neatteicās, un, kamēr meitene to gatavoja, zēns apskatīja māju un atrada Lauras rakstītos 

stāstus. Viņš tos nemanāmi paņēma. 

 Pienāca Vecgada vakars. Jaunā gada iestāšanos Laura gaidīja kopā ar vecmāmiņu. 

Viņas skatījās televizoru un pēkšņi dzirdēja negaidītu klauvēšanos pie durvīm. Laura 

atvēra durvis un ieraudzīja Rūdolfu. Rokās viņš turēja grāmatu, Lauras jauno grāmatu! 

Viņa bija tik priecīga! 

 Rūdolfs Laurai izstāstīja, ka esot paņēmis viņas rakstītos stāstus, kad ciemojās 

pēc garās pastaigas mežā. Šos stāstus   zēns esot iedevis radiniekam, kurš strādā 

izdevniecībā. Rūdolfa tēvam stāsti esot ļoti patikuši, un viņš izdeva grāmatu… 

 Nākamajā gadā Laura uzsāka rakstnieces karjeru un apprecējās ar Rūdolfu. 

 Visi sapņi ir reāli, galvenais – tiem ticēt! 

Alīna Cvetkova, 10.a klase 
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Pirmais papīriņš 

Reiz dzīvoja kāda maza un talantīga meitene. Viņa varēja sēdēt caurām dienām zem 

ozola un zīmēt uzjautrinošus zīmējumus, vākt dažādus dabas materiālus un veidot no 

tiem kolāžas. Kādu dienu viņas ģimeni apciemoja veca sieviņa ar kupliem, sirmiem 

matiem. 

Viņa apsēdās un raudzījās pa logu. Bija rudens. Lapas bira kā krāsains lietus. Vējš 

tās purināja pa visu lauku. 

Mazā meitenīte ienāca mājās. Viņas drēbes bija samirkušas, jo bija sācies lietus. 

Viņa iegāja virtuvē, kur tēju baudīja vecā sieviete. Sirmgalve savu vārdu nenosauca, bet 

mazā Regīna saprata, ka svešiniece ir mammas vai tēta drudzene. Regīna apsēdās pie 

galda līdzās sieviņai,  piedāvāja maizīti un pīrādziņus, un teica: 

- Sveiki! Mani sauc Regīna. Kā sauc tevi? 

- Es arī esmu Regīna. Kā tev iet? 

- Ļoti labi! Tikai žēl, ka sākās lietus… 

Vecā Regīna piepeši sāka kaut ko meklēt savas kleitas kabatās. 

Beidzot atradusi meklēto, viņa izstiepa roku, piedāvādama karameli, iesaiņotu 

papīriņā. Konfektei bija pielipis vēl kāds papīriņš. Mazā Regīna jutās pārsteigta redzot, 

ka uz papīriņa ir kaut kas rakstīts. Viņa izburtoja rakstīto: „Rū-dolfs ir mīļš vī-rie-tis.” 

Vecā Regīna nepamanīja radušos kļūmi. Viņa turpināja vērot, kā uz krāšņajām 

rudens lapām krīt lietus lāses. Mazā Regīna ierunājās: 

- Kas ir Rūdolfs? 

- Tas ir mans draugs. 

- Kāpēc tu raksti uz konfekšu papīriņiem? 

- Es baidos aizmirst sev nozīmīgas un svarīgas lietas. Un papīrs 

arī ne vienmēr ir pa rokai. Konfektes manā kabatā ir vienmēr, tāpēc rakstu uz to 

papīriņiem. 

- Vai es arī drīkstu kaut ko uzrakstīt? 

- Protams! 

Mazā Regīna aši izņēma konfekti no papīriņa un iemeta to sev 

mutē. Viņa nesaplēsa papīriņu, bet nolika to uz galda. Vecā Regīna izņēma no savas 

somas dažus krītiņus, 3 konfektes un melnu flomāsteru. Mazā Regīna izvēlējās rakstīt ar 

flomāsteru. Viņa vaicāja: 

- Ko man rakstīt? 

- Uzraksti to, ko nevēlies aizmirst. Piemēram, drauga vārdu. Vai pat vietu, ja 

vēlies! 

Un viņa uzrakstīja: „Regīna Ezera,” bet turpinājumam vairs 

nepietika vietas. Mazā Regīna pacēla galvu, vēlēdamās palūgt vēl kādu konfekti, bet 

vecā Regīna bija pazudusi… 

Viņa vairs nebija tik jauna. Viņa vairs nesēdēja virtuvē, bet savā istabā, rakstīdama 

tekstu ar mašīnīti. Regīna palūkojās uz vēl neizdoto „Akas” tekstu, lai atcerētos, ko ir 

rakstījusi. Viņa pielika pēdējo punktu un parakstījās. Darbs bija pabeigts! 

Pabīdījusi mašīnīti sāņus, viņa atvēra sava galda atvilktni un izņēma no tās 

konfektīti. Papīriņu nesaplēsusi, viņa nolika atsevišķā kaudzītē (bija izveidojusies jau 

pietiekami liela kaudzīte!). Viņa palūkojās pa logu un redzēja to, pašu kas vērojams ik 

rudeni. Līst! Bet šoreiz lietus lāses izskatījās kā mazi briljantiņi, kuri vizuļojot birst no 

debesu velves. 
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Sieviete ieskatījās pulkstenī. Jāiet ciemos (ciemošanās laiks)! Viņa saģērbās un 

iemeta kabatā dažas konfektes, lai varētu uzcienāt bērnus, kuri viņu jau gaida. Regīna 

izgāja ārā, atvēra lietussargu un kopā ar savu suni devās ciemos. Nav nemaz tik slikti! 

Viņa apēda vienu konfekti. Un, redzot koka lapas palidojam garām, viņai pēkšņi ienāca 

prātā  ideja jaunam daiļdarbam. Vai tas būs romāns, vai novele – to rādīs laiks. 

Steidzami jāieskrien veikaliņā, jānopērk kāds papīriņš, uz kura pierakstīt ideju! Un viņa 

lietū šķērsoja jaunā laika robežu… 

Ņikita Vinokurovs, 11.a klase 

 

 

Princese Regīna 

 

Reiz, kad uz zemes valdīja karaļi un pret ļaunumu cīnījās bruņinieki, lielā jūrā bija 

maza sala, uz kuras dzīvoja kāda princesīte. Viņai piederēja pašai sava valsts un kalpi, ar 

kuriem viņa bija draudzīgās attiecībās. 

Kādu dienu princesīte  satika zēnu. Viņš bija ļoti mazs un neko nesaprata. Puisēns 

uzdeva princesītei dažādus jautājumus: kas ir daba? kas ir Visums? Ko man darīt un kas 

es esmu?  

Princesīte ilgi domāja, ko atbildēt puisēnam. Pastaigādamās savā dārzā, viņa rada 

atbildi uz vienu no jautājumiem un steidza to pierakstīt uz koka lapas. Aprunājusies ar 

saviem kalpiem un palīdzējusi vecmāmiņai, viņai atrada atbildi uz vēl vienu jautājumu 

un pierakstīja to uz rokas. Dienas beigās princesītei bija pilnas kabatas ar dažādiem, 

maziem pierakstiņiem. Viņa apsēdās un sāka rakstīt grāmatu, kurā iekļāva visus savus 

atklājumus. 

Nākamajā dienā princesīte atdeva grāmatu zēnam un teica, ka atbildes uz viņa 

jautājumiem ir atrodamas grāmatā, un tās būs īpašas tieši viņam. 

Puisēns izlasīja grāmatu un iedeva to savam draugam. Draugs to iedeva palasīt 

saviem draugiem. Tādā veidā šī grāmata apceļoja visu pasauli! 

Vitālija Šveca, 11.a klase 
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Dzīves ceļš 

 Reiz dzīvoja meitene, skaista un gudra. Viņas vārds bija Linda. Lindai bija tumši 

brūni mati un zaļas acis kā pirmie pavasara zāles asniņi. Viņai ļoti mīļas bija kleitas, 

viņai patika pastaigāties parkā, netālu no savām mājām, bet vismīļākā nodarbe bija 

grāmatu lasīšana. To viņa darīja zem liela, zaļa koka, kura nosaukums tobrīd viņai vēl 

bija svešs.  

Kādu dienu Linda pazaudēja savu aproci, un šajā dienā viņa iepazinās ar 

…ROBERTU! Viņu pirmā tikšanās bija pie akas. Roberts  atrada Lindas aproci, un no tā 

brīža viņi sāka draudzēties. Viņi katru dienu satikās pie šīs zīmīgās akas, pastaigājās, 

apsprieda dažādas tēmas, kā arī lasīja grāmatas koka ēnā. 

Pienāca ziema, Lindai kopā ar vecākiem Lauru un Rūdolfu vajadzēja braukt projām 

no šīs brīnišķīgās vietas, lai arī kā Lindai to negribētos. Aizbraukšanas dienā Linda 

skrēja  uz parku, kur viņu jau gaidīja Roberts. Viņš apsolīja gaidīt Lindas atgriešanos. 

Linda ticēja Roberta solījumam, bet Roberts viņai uzdāvināja zilu kā debesis kulonu. 

Linda ar vecākiem un māsu Viju aizbrauca uz pilsētu – tālu no Roberta. Taču tas nebija 

šķērslis – Roberts un Linda rakstīja viens otram vēstules. 

Vasaras brīvlaikā Linda nolēma pārsteigt Robertu – aizbrauca ciemos pie viņa uz 

laukiem. Viņa devās uz parku, kurā viņiem patika uzturēties divatā. Šeit viņa noslēpās 

aiz koka, lai varētu pārsteigt Robertu. Tomēr Roberts pārsteidza viņu – Linda redzēja 

savu draugu kopā ar kādu citu meiteni, un tā nebija ne Roberta māsa, ne māsīca. Lindas 

skaistās acis mirka asarās.  

Viņa skrēja, varētu pat teikt, ka bēga no parka vēja ātrumā. Linda devās pie lielā, 

debeszilā ezera, kas atradās netālu no viņas ģimenes vasaras mājas. Meitene attapās pie 

vecās piestātnes, kur senāk pavadīja laiku kopā ar māsu un vēroja savu atspulgu ūdenī. 

Šajā dzidrajā, vilinošajā ezerā viņa nolēma noslīcināt savu jaunības mīlestības amuletu – 

Roberta dāvāto kulonu. 

Nākamajā dienā Linda atgriezās pilsētā. Viņa sadedzināja visas vēstules un iestāstīja 

sev, ka viss, kas notiek, notiek uz labu.. 

Ritēja laiks. Linda ieguva jaunus draugus, sāka nodaroties ar mūziku un dejām. 

Viņai ļoti labi veicās, un pēc trim gadiem Linda kļuva par slavenu dziedātāju. Kopā ar 

viņu vienmēr bija labākie draugi Zaiga un Māris. Zaiga bija viņas menedžere, bet Māris 

spēlēja ģitāru savā mūzikas grupā. Lindas māsai Vijai arī ļoti labi veicās – viņa kļuva 

par vienu no labākajām ārstēm pilsētā. Vecāki ļoti lepojās ar saviem bērniem un vienmēr 

viņus atbalstīja.  

Linda bija ļoti laimīga un priecājās par dzīvi kopā ar vecākiem, māsu un draugiem. 

Veronika Pokatova, 9.a klase 
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Izstāsti man savu pasaules stāstu! 

 

~~~~~~~~~~~~ 

 Kas ir ideāls? Kāda ir ideāla pasaule? Visi vēlas būt ideāli, taču neizdodas, jo, 

manuprāt, par ideālu nevar kļūt. 

 Man ideālā pasaule ir tāda, kurā visiem cilvēkiem ir savi mērķi, uz kuriem tiekties 

vai vismaz mēģināt to darīt. Es uzskatu, ka katram cilvēkam ir jāizvirza mērķis, jo tieši 

tad dzīve kļūst krāšņāka, ir interesantāk dzīvot. Galvenais – lai dzīve nav vienkrāsaina! 

 Ja katram cilvēkam būtu mērķis, tad viss būtu ideāli. Ikviens būtu vesels, jo 

mēģinātu sevi izārstēt. Ikvienam būtu mīloša ģimene. Ikvienam būtu labs materiālais 

stāvoklis, jo cilvēks tiektos, mācītos, mēģinātu un saprastu, ka ir daudz jāstrādā, lai 

dzīvotu labi. 

 Ļoti svarīgi ir, lai cilvēks justos droši, lai viņam nekas nedraudētu. Ikviens būtu 

paēdis, jo visi strādātu, palīdzētu, dalītos. 

 Šobrīd, manuprāt, nav ideāli apstākļi pasaulē, jo ir daudz slinku cilvēku, kuri 

nezina, ko vēlas no dzīves. Viņi ir bezmērķīgi. Vai šī bezmērķība ir lipīga? 

Lolita Siriha, 11.a klase 

 

~~~~~~~~~~~~ 

 Reiz dzīvoja cilvēks, kurš bija ļoti nabadzīgs un nezināja, ko iesākt, lai dzīve 

kļūtu labāka. Citiem cilvēkiem bija nauda, darbavieta, ēdiens un citas svarīgas lietas, kas 

nepieciešamas labas dzīves nodrošināšanai. Kāpēc tā? 

 Kādu dienu pie viņa pienāca maza meitene. Viņa uzdāvināja nabagam mazu 

lācīti. Viņš paņēma to rokās un pasmaidīja, jo saprata, kas ir mīlestība un labsirdība. 

Cilvēks tajā brīdī izjuta tik daudz dažādu sajūtu! Tad viņš teica pats sev: “Ir jāizstāsta 

savs pasaules stāsts!” 

 Cilvēkam bija ļoti grūti, jo neviens viņu nesaprata un neatbalstīja, arī viņš pats 

neko īsti nezināja un neprata. 

 Pagāja pieci gadi. Cilvēks bija kļuvis par ļoti ietekmīgu cilvēku ar labu materiālo 

nodrošinājumu un galvenais – ar mīlestību! 

 Viņam izdevās uzrakstīt savu pasaules stāstu… 

Anastasija Kalačikova, 11.a klase 

 

~~~~~~~~~~~~ 

 Izmanīt pasauli! Skan tik vienkārši ,bet izdarīt ir tik grūti vai pat neiespējami! 

 Ja tu vēlies izmainīt pasauli, tad būs jāsāk ar sevi pašu, jo tikai tu vari padarīt 

apkārt esošo pasauli spožāku un patīkamāku. Tas nav viegli, īpaši tad, ja tu jūties 

nevērtīgs citu sabiedrības locekļu vidū, ja tava autoritāte tuvojas 0 atzīmei.  

 Tu neesi burvis un nevari mainīt cilvēkus un viņu uzskatus, izmantojot burvju 

nūjiņu. Viņiem pašiem ir jāapgūst, jāmācās, jādara savā labā. Pārstāj domāt par to! 

Vienkārši dzīvo savu dzīvi, jo tu esi īpašs un tevi mīlēs apkārt esošie, svarīgie cilvēki, 

kuri novērtēs katru minūti, pavadītu tavā sabiedrībā. Domā par nākotni, nevis par 

autoritāti! Domā par citiem un palīdzi viņiem! Pelni uzticību un pateicies par katru 

nodzīvoto dienu! Tad tev viss būs kārtībā un tavā iekšējā un apkārtējā telpā viss pārtaps 

no negatīvā pozitīvā! 

Andrejs Kiseļovs, 11.a klase 
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~~~~~~~~~~~~ 

 

 Pasaule ir mūsu dzīvesvieta, kuru vajag mīlēt un sargāt. Ikviens cilvēks uz šīs 

zemes ir pasaules iedzīvotājs. Mēs visi esam kā liela, draudzīga ģimene. Lai veicinātu 

pasaules attīstību, mums jādomā ne tikai par sevi, bet arī par pārējiem pasaules 

iedzīvotājiem, kuri šķiet pavisam sveši un tāli.  

 Ikviens cilvēks ir pelnījis skaistu, laimīgu dzīvi, bet kāpēc ir tik daudz nelaimīgu 

cilvēku, kuri ir zaudējuši savas mājas vai visa ģimene ir gājusi bojā, saslimstot ar vēzi. 

Kāpēc ir daudz bērnu un gados jaunu cilvēku, kuri mirst no dažādām neārstējamām 

slimībām, jo viņi lieto uzturā netīru ūdeni, nekvalitatīvu pārtiku vai mirst bada nomocīti? 

 Jā, tāda ir dzīve – kāds mirst, kāds cits piedzimst. Taču, lai būtu vairāk laimīgu 

cilvēku ar smaidīgām sejām, mums jāpalīdz smagos brīžos tiem, kam tas tiešām 

nepieciešams. Jo kopīgiem spēkiem mēs varam daudz panākt! 

 Es vēlos, lai pasaulē visi cilvēki būtu veseli un laimīgi! 

Lana Dolotova, 11.a klase 
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Dzejojam! 
Izstāsti man savu pasaules stāstu! 

*** 

Kas cilvēkam vajadzīgs laimei? 

Visam mūžam – mīlestība 

Un savas ģimenes veselība 

Ir nepieciešama laimei. 

 

Lai dzīve paietu bez bailēm, 

Mājoklim jābūt drošam 

Un cilvēkam – pārliecinātam, 

Ka viņam apkārt – miers, drošība, 

veselība! 

Jana Libede-Liberte, 11.a klase 

 

 

 

Cilvēkam ir nepieciešams viss – 

apģērbs, ēdiens, laiks un darbs. 

Drošam jābūt tam no visa –  

zemestrīces, lietus, krusas, sala,… 

 

Daudz ir jābūt naudas, 

pat ja dzīvo tu pie mammas. 

Laimei, veselībai, dzīvei jābūt, 

Kurā dzīvojam bez kara, 

Dzīvei, kurā katra diena 

Nebūtu mums pilna sērām. 

 

Atpūties, apsēdies malā, 

Apdomā to, kas traucē tev iet 

Tālāk pa laimes taku, 

Kur diena un nakts mainās 

Un zibenīgi skrien laiks. 

Maksims Brokāns, 11.a klase 

 

 

*** 

Izstāsti man savu pasauli–  

Cik skaista un spoža tā ir. 

Kad katra diena visiem dāvina prieku 

Un saule starojoša ir. 

 

Jā, pasaulē visas bēdas ir nieks 

Un tās ātri vien nomaina prieks. 

Bagātāka un skaistāka- 

Jā, tāda pasaule ir labāka! 

 

Tur visi cits citam smaida 

Un nesaka- man nav laika! 

Katrs cits citu ciena 

Un netraucē, ja cilvēks grib mieru. 

 

Izstāsti man savu pasauli –  

Cik skaista un spoža tā ir! 

Parādi man to brīnišķo sauli, 

Kas miljoniem gadu debesīs spīd! 

Vitālija Šveca, 11.klase 

 
*** 

 

-Vai vari pastāstīt? 

- Ko tad? 

-Savu stāstu. 

 - Kādu stāstu? 

- Pasaules stāstu, stāstu par cilvēku. 

  Cilvēku lielu, cilvēku drosmīgu. 

Kas par vainu? Kāpēc tu klusē? 

- Nav par ko stāstīt. Es esmu nabags. 

  Nav man naudas, 

  Nav nekādas vainas. 

  Esmu nabadzīgs 

 Kā stūrī iemests zābaks.  

Jūlija Petrova, 11.a klase 

 

 

*** 

Izstāsti man savu pasaules stāstu! 

Vai visi cilvēki ir veseli? 

Izstāsti man savu pasaules stāstu- 

Gribu nomierināt savu dvēseli. 
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Ilgu laiku jau klīstu te, 

Gribu saprast, kāda ir pasaule : 

Cik daudzi drošībā ir, 

Cik daudzi sevi un citus mīl. 

 

Nevaru saprast, kur palika tā –  

Pasaule mana mīļākā. 

Izstāsti man pasaules stāstu, 

Kur palika Krimas pasaule? 

 

Gribu, lai cilvēki droši jūtas, 

Gribu, lai pasaule zaļa ir. 

Lūdzu, es lūdzu tevi, mana zeme, 

Palīdzi uzlabot cilvēku jūtas! 

 

Izstāsti man savu pasaules stāstu, 

Palīdzēšu tev uzlabot to. 

Izstāsti man savu pasaules stāstu1 

Kopā padarīsim pasauli jaukāku! 

Aleksejs Stepanovs, 11.a klase 

 

*** 

 

Nav jēgas mainīt pasauli, 

Labāk sākt darīt to ar sevi. 

Visas revolūcijas un kari- 

Galu galā ko tas deva? 

Miljards nevainīgu dvēseļu iedzītas kapā 

Žēl, ka neesam mācījušies neko no tā. 

 

Tikai tu vari padarīt pasauli labāku 

Un rādīt piemēru jaunajai paaudzei. 

Ja būs daudz tādu cilvēku, 

Kuri grib padarīt pasauli labāku 

Un pēc sevis atstāt daudz laba, 

Varēsim visi gūt mācību īstu. 

 
Tikai tad kļūs pasaule labāka, 

Ja būs cilvēki draudzīgi, tieši, 

Līdztiesīgi un līdzjūtīgi, 

Nemeklēs izdevīgumu. 

Un būs miers pasaulē tikai tad, 

Ja nebūs vairs varām ko dalīt! 

Dmitrijs Bobovičs, 11.a klase 

 

Akas trijolīte 

Akā slēpjas negaidītas lietas - 

Mēs vienmēr atrodam tur kaut ko jaunu. 

Akā slēpjas negaidītas lietas – 

Tur mēs slēpjam visu dziļāko, 

Tāpēc labāk tajā nelūkoties. 

Lai kas arī akā slēpjas, tas nav tavs! 

Akā slēpjas negaidītas lietas –  

Mēs vienmēr atrodam tur kaut ko jaunu. 

Ņikita Griščenko, 10.a klase 

 

 
 

 

Sarežģīts cilvēks 

 

Rūdolfs – sarežģītas dabas cilvēks, 

Bet no miglas izeja ir vienmēr. 

Rūdolfs – sarežģītas dabas cilvēks, 

Gribēja sākt jaunu dzīvi. 

Piedeva un vēlreiz iemīlēja, 

Bet ģimene ir svarīgāka nekā mīlestība! 

Rūdolfs – sarežģītas dabas cilvēks, 

Bet no miglas izeja ir vienmēr. 

Ņikita Griščenko, 10.a klase 
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Rakstniece 

 

Viņa rakstīja uz maziem papīriņiem, 

Viņa rakstīja, ko domāja, redzēja, 

Viņa rakstīja savas izjūtas, 

Viņa – Regīna Ezera. 

 
Viņai patika daba- 

Daba liek aizdomāties, 

Un dvēselē kļūst tik silti! 

Lauki, ezers, māja, debesis un aka… 

 

Aka ir vieta – ūdens devēja, 

Aka ir cilvēku likteņu lēmēja. 

Aka – dziļa un mistiska, 

Akā dzīve var izgaist. 

 

Viņa rakstīja uz maziem papīriņiem,  

Viņa skatījās, kā pele raustās slazdā- 

Viņa mokas izjuta ar peli kopā, 

Viņa rakstīja uz maziem papīriņiem. 

 

Viņa ir tā, kuru NEDRĪKST aizmirst! 

Kristīne Adamoviča, 11.a klase 

 

Mīlestības vijole 

 

Kā putnus debesīs, 

Kā zivis ezeros  

Es redzu tevi, 

Tevi un tavu daili. 

 

Tu man patīc jau sen, 

Par tevi domājot, es jūku prātā 

Zinot, ka tu esi lieliska, 

Bet nevarēsim kopā būt nekad! 

 

Tev ir vīrs un tu esi sieva -  

Tas tik sāpīgi dzeļ! 

Kāpēc tu mīli vīru – cietumnieku, 

Nevis mani, kurš tevi glābj? 

 

Ticība mana sev un citiem 

Ir izgaisusi kā viegla sapņu atblāzma 

Un velti es tiecos pēc atzinības tavas, 

Jo maldīgi tu pieņem cita viedokli par 

savu. 

 

Tomēr viegli aizmirsties 

Un tavai sirdij pieglausties, 

Mīļi gribu tev pateikties 

Un prinča lomā iejusties. 

 

Tev atklāties 

Un pārstāt izlikties – 

To visu, mana mīļā, 

Iemācīji tu man. 

Andrejs Kiseļovs, 11.a klase 

 

Rakstniece zem saules 

 

Uz zemeslodes, zem saules 

sēž Regīna Ezera,  

rakstot stāstu par sevi. 

Interesants cilvēks es esmu! 

 

Lūk, stāsts par to, kāda esmu: 

Es esmu gudra, jo medaļa ir,  

Es esmu radoša – grāmatas rakstu. 

Nespēju redzēt papīru tukšu, 

Jau pēc minūtes lappuse pilna! 

Pilna ir lapa ar jūtām, 

Kas nāk no sirds, 

Pilna ir lapa ar domām, 

Kas iešaujas prātā. 

 

Mana dzīve ir piepildīta 

Kā aizrakstīts papīrs, 

Bet papīrs nav mūžīgs- 

Beidzas reiz tas. 

 

Es pabeidzu rakstīt, 

Nāve jau klāt! 

Jevgēnijs Jeluškins, 11.a klase 
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Jūtas 

 

Gadiem ejot, daudz kas mainās – 

Cilvēki, tehnoloģijas, Pasaule. 

Daudz kas ir mainījies, 

Palikušas vien jūtas iekš mums. 

 

Mīlestība, niknums, piedošana – 

Cilvēki pauž šīs jūtas. 

Agresija, dusmas, mīļums 

Veido kopējās pasaules jūtas. 

 

Arī Regīnas Ezeras daiļradē 

Mēs saskatām visas šīs jūtas, 

Arī Regīnas Ezeras romānos 

Saglabātas šīs jūtas. 

 

Lūdzu, Pasaule, nomierinies, 

Saglabā cilvēku labākās jūtas! 

Lūdzu, Pasaule, nomierinies –  

Mēs visi gribam vēl just! 

Aleksejs Stepanovs, 11.a klase 

 

Aka 

Stāv maza aka manā dārzā 

Un šajā akā – mana sirds! 

Ko vēlos es no dzīves savas? 

Neviens to nezin, arī es! 

 

Stāv viņa vientuļa un klusa 

Kā zvaigznes naktī debesīs. 

Pat mana dzīve nav tik klusa, 

Kā spēks, kas akā pamodies. 

 

Un šajā akā ik pa brīdim 

No katras maliņas lien gars, 

Ar savu spēku cīņā dodas 

Pret labu dzīvi ārpus tās… 

Lana Dolotova, 11.a klase 

 

Tik grūti iedomāties mūsu dzīvi 

Bez skaistās saules, kas parasti no rīta 

spīd. 

Bez baltās miglas, atstādamas mazus 

burvīgus dimantiņus, 

Un vieglā vēja, kas baltus mākoņus pa zilo 

debesi dzen, 

Tik patīkami dzirdēt putnu dziesmas, 

Kas vēsta mums par jaunas dienas 

sākumu, 

Un izejot no rīta plašā pļavā, 

Ar jauku smaidu, nočukstēt - "Labrīt"! 

Alens Vanuška, 12.klase 

 

*** 

Nesatraucies, mans mīļais draugs,  

Ka laimi vēl nav atradis, 

Tu meklēsi un gaidīsi to brīdi, 

Bet brīdis ies arvien tālāk, 

Prom no tevis, ja laikā neatradīsi. 

Tu domāsi tā , ka kādreiz domāju es 

Zini, daudz ko esmu atklājusi, 

Kad meklēju laimes ceļu  

Es sapratu, ka laime tā  ir dzīve 

Laime ir viss, kas tev pašlaik ir 

Tavi vecāki, draugi, skola 

Tava spēja redzēt pasauli ar acīm 

Tas viss ir vajadzīgs Tev, 

Bet zini dažiem nav no iepriekšminēta  

Kaut viena laimes gabala 

Mans mīļais draugs, atver acis, 

Centies redzēt to, ko nevarēji  

Kādreiz nosaukt par laimi 

Un vēlreiz apskati, un iegaumē, 

Ka laimi nav jāmeklē, 

Jo laime tev ir blakām 

Un tā arī esi Tu! 

Jeļena Gorjačeva, 12.klase 

 

Mans rīts, 

Viss apkārt ir kluss, 

Manas domas mierīgi galvā dus, 

Vējš mierīgi ieslīd kokos, 

Un es pasniedzu dziedošiem putniem savu 

roku. 

Rīts ir tik auksts, 

Un rasa visur, 

Viss apkārt palēnām mostas, 

Ceļas, skraida un rosās, 

Mans rīts. 

Anna Dmitričenko, 12.klase 
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Vēstules Sv. Mikolajam 

Labdien, Svētais Mikolaj! 

Jums raksta Irina. Man ir 17 gadi un es esmu no Latvijas. Gribu Jums pastāstīt par savu 

šī gada veikumu. 

Šajā gadā, manuprāt, esmu izdarījusi pietiekami daudz labu lietu. Es iepazinos ar 

vairākiem jaunajiem cilvēkiem. Šajā gadā piepildījās viens no maniem sapņiem (nedrīkst 

stāstīt, lai sapnis nebeidz piepildīties). Tas liecina, ka esmu attīstījusies un pilnveidojusies. 

Visu šo laiku es daudzkārt palīdzēju savai ģimenei pieņemt lēmumus, palīdzēju paveikt 

dažādus darbus vecākiem. 

Šogad es ieguvu jaunas prasmes un labus rezultātus dejošanā, bieži piedalījos 

starptautiskos festivālos, kas uz ilgu laiku paliks atmiņā. 

Ir, protams, vēl daudz lietu, kuras nav paveiktas, tomēr tam vēl ir laiks un spēks, tāpēc 

viss paveicamais tiks izdarīts! 

Tuvojas gada beigas. Es ļoti gribētu iepriecināt savus tuviniekus ar mīļām dāvanām, kas 

atgādinās mirkļus, piedzīvotus kopā, šī gada laikā. 

Esmu pateicīga visiem cilvēkiem, ģimenei un draugiem, kuri bija un paliek kopā ar 

mani, jo ar viņu palīdzību es esmu paveikusi visas labās lietas. 

Visu labu! 

Irina Sergejeva, 11.a klases skolniece 

 

 

Labdien, Svētais Mikolaj! 

 

Mani sauc Jevgēnijs, es mācos 11.klasē. Šajā gadā nevarētu teikt, ka esmu paveicis ļoti 

daudz labu darbu. Tomēr nav arī tā, ka es neesmu darījis neko labu. 

Viens no maniem labajiem darbiem – es pavadīju laiku ar 1.klases bērniem, stāstot 

viņiem par drošību uz ielas. Man šis laiks ļoti patika, jo bērni – tie ir dzīves ziedi! 

Esmu centīgs skolēns. Labi mācījos 10.klasē, arī šobrīd, mācoties 11. klasē, esmu 

1.vietā klasē sekmju ziņā. Ļoti par to priecājos! Tiesa gan, vēl ir tikai semestra sākums, bet 

es centīšos saglabāt zināšanu un vērtējumu līmeni. 

Kādā dienā es palīdzēju vecai omītei pāriet pāri ielai. 

Man patīk darīt labus darbus, un, kad ir iespēja, es tos daru. Protams, ka palīdzu saviem 

ģimenes locekļiem visos mājas darbos un pasākumos ārpus mājas. 

Labais darbs, ar kuru lepojos, ir šāds – es nocēlu no koka mazu sunīti. Kad par to 

saņēmu pateicības vārdus, bija tik patīkami – kā medus ausīm. Domāju, ka visi piekritīs – 

nav daudz cilvēku, kuri prot pateikt paldies. 

Pēc diviem mēnešiem – Ziemassvētki! Tiem gatavoties jāsāk jau laikus. Gada beigās es 

savus tuviniekus iepriecināšu ar dāvinām. Domāju, ka viņi par tām priecāsies! Viņi teiks 

paldies par labām sekmēm, labu rīcību un mīļām dāvanām, un viss būs labi. Es tik ļoti vēlos, 

lai visā pasaulē valdītu labestība! 

 

Visu labu! 

Jevgēnijs Jeluškins, 11.a klases skolnieks 
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Cienījamais, Svētais Mikolaj! 

Mani sauc Aleksejs, esmu no Ogres. Man ir 17 gadi. Es mācos 11.a klasē Jaunogres 

vidusskolā. Šī ir vienīgā mazākumtautību skola Ogrē. Man šeit ļoti patīk mācīties, jo blakus 

vienmēr ir labākie draugi. 

Man nepatīk lepoties ar labām lietām, kuras esmu paveicis. Jau no bērnības es klusēju 

par to, kas man labi veicas, ko labu daru. Šoreiz pieminēšu dažas labas lietas, ko esmu 

paveicis šī gada laikā. 

Tātad, gads sākas ar 1.janvāri! Jau pašās pirmajās šī gada minūtēs, kad skatījāmies 

salūtu, es izglābu kādu kaķēnu no suņa zobiem. Tajā brīdī mani draugi teica: „kā gadu sāksi, 

tā arī to pavadīsi!” Viņiem bija taisnība! Pavasarī bija ļoti daudz situāciju, kurās es palīdzēju 

cilvēkiem – daudzi projekti un konkursi. Es organizēju pasākumus un pats tajos piedalījos. 

Dažos svētkos es priecēju bērnus un pavadīju kopā ar viņiem visu dienu. 

Tad sākās vasara. Sākumā es palīdzēju vecmāmiņai dārzā. Vēlāk es divus mēnešus 

strādāju veikalā ,kur es palīdzēju pircējiem, viņus konsultējot. Atceros arī, kā palīdzēju 

tūristiem atrast ceļu uz Rīgu. 

Šajā gadā vēlos piepildīt vienu savu sapni – aizbraukt uz bērnunamu un pavadīt tur visu 

dienu. Man ir ļoti žēl bērnu, kuriem nav vecāku. 

Nākamajā gadā esmu ieplānojis palīdzības projekta bērnunamam un dzīvnieku 

patversmei izstrādi. Es ceru, ka man viss izdosies – dzīvnieki dzīvos siltumā un bērnunamu 

bērniem nebūs jācieš no fiziskās vardarbības. 

Es ceru, ka Jūs, Sv.Mikolaj, man palīdzēsiet padarīt Latviju par labāko valsti pasaulē! 

Novēlu Jums visu labāko, ko vien var vēlēties! 

Aleksejs Stepanovs, 11.a klases skolnieks 

 

Labdien, Svētais Mikolaj! 

 

Es esmu Liāna. Mācos Jaunogres vidusskolas 11.klasē. Gribu Jums pastāstīt par labajām 

lietām, ko esmu izdarījusi šī gada laikā. 

Lielākā daļa labo darbu ir saistīti ar manu ģimeni. Es vairākkārt palīdzēju vecmāmiņai 

un vectētiņam sakārtot istabu un aizgāju uz veikalu, lai palīdzētu atnes pārtikas maisiņus. 

Katru dienu palīdzu mammai mājas uzkopšanā un citos mājas darbos. 

Kādudien es sievietei atdevu telefonu, kuru viņa bija pazaudējusi. Reiz palīdzēju 

vīrietim, kurš bija paslīdējis uz ledus un nevarēja piecelties. 

Tā kā esmu jau pietiekami liela, lai pieteiktos strādāt vasarā, šovasar uzsāku savas darba 

gaitas un daļu naudas atdevu mammai – ģimenes maciņam. 

Protams, šobrīd ļoti svarīgi ir labi mācīties, lai varētu turpināt mācības augstskolā. 

Tāpēc cenšos iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu un pēc iespējas labākus vērtējumus. 

Darbu, kurus vēlos vēl paveikt, ir ļoti daudz – aiziet uz bērnunamu, lai atbalstītu bērnus 

un nopirktu viņiem svarīgas lietas.  Vēlos aiziet uz dzīvnieku patversmi, lai palīdzētu 

dzīvniekiem, kuriem nav māju. Es gribētu viņus visus apdāvināt, lai viņi justos īpaši un 

mīlēti. 

Savus vecākus es gribētu iepriecināt ar labām sekmēm un pašrocīgi veidotām, mīļām 

dāvaniņām. 

Visu labu! 

Liāna Miļevska, 11.a klases skolniece 
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Labdien, Svētais Mikolaj! 

Šis gads ir jau gandrīz izskanējis, bet labās lietas un darbi turpinās gan „Labo darbu nedēļas” 

ietvaros, gan katra cilvēka dzīvē. 

Es šajā gadā izdarīju ļoti daudz labu lietu un palīdzēju daudziem cilvēkiem. Biju liels palīgs 

vecākiem mājas darbu veikšanā. Tētim palīdzēju sakārtot garāžu, mammai – sakopt māju visa gada 

garumā. Arī vecmāmiņai palīdzēju. Tā kā viņai ir savs dārziņš, palīdzēju iestādīt kartupeļus, 

tomātus, iesēt burkānus un citus dārzeņus. 

Uzmanība un palīdzība nepieciešama ne tikai ģimenes locekļiem, bet arī draugiem, un arī to es 

darīju – palīdzēju dažādās svarīgās un mazāk svarīgās situācijās. 

Līdz gada beigām ir palikuši vien pāris mēneši, bet arī tas ir pietiekami daudz, lai paveiktu 

labas lietas! Es turpināšu palīdzēt saviem radiem un draugiem, arī dzīvniekiem (šonedēļ viesosimies 

dzīvnieku patversmē un nesīsim tiem noderīgas lietas un barību). 

Esmu ieplānojis omes dārzam apkārt uzcelt žogu, lai nenāk nevēlami ciemiņi. Turpināšu kārtot 

māju, kad tas būs nepieciešams vai kad to lūgs darīt mana mamma. Vēl kāds darbiņš veicams 

draugu labā – palīdzēšu salabot motorolleri un mašīnu, lai varētu piedalīties sacensībās. Ar saviem 

labajiem darbiem un labo rīcību centīšos uzlabot garastāvokli sev apkārt esošajiem cilvēkiem. 

Es centīšos iepriecināt radus ar lielām dāvanām, ziediem, labu uzvedību, sakārtotu māju, gardu 

torti (pašceptu) un daudzām citām labām lietām. Tomēr visvairāk es gribētu iepriecināt mammu – 

es viņai uzdāvināšu zelta auskarus un pulksteni. Tos es uzdāvināšu, kad viņai būs slikts 

garastāvoklis, lai to uzlabotu. Tētim es uzdāvināšu jaunas smaržas, un viņš būs ļoti priecīgs! 

Es apņemos katru dienu teikt vecākiem labus vārdus un darīt visu, lai viņi priecātos par mani! 

14.10.2015.  

Leonardo Ščeglovs, 9.a klases skolēns 

 
 

Labdien, Svētais Mikolaj! 

Es esmu Aleksandra Ostrovska. Es mācos Jaunogres vidusskolas 9.a klasē. Man ir liela ģimene 

– mamma, tētis, māsa, vecvecāki. Mēs visi dzīvojam draudzīgi. 

Es šī gada laikā izdarīju daudz labu darbu. Palīdzēju savai ģimenei– es katru sestdienu kārtoju 

un tīru savu istabu. Vienmēr cenšos palīdzēt jaunākajai māsai izpildīt mājas darbus. 

Šovasar mēs ar draudzeni savācām makulatūru (ap 10 kg) un aizvedām to uz dzīvnieku 

patversmi, lai dzīvnieciņiem būtu siltāks un mājīgāks patversmē pavadītais laiks. Man tas sagādāja 

ļoti lielu prieku! 

Es palīdzēju arī kādai vecmāmiņai. Viņai bija grūti panest pārtikas maisiņus. Es palīdzēju 

aiznest maisiņus līdz viņas dzīvoklim. 

Domāju, ka līdz gada beigām vēl ir daudz laika labiem darbiem. Es turpināšu palīdzēt savai 

ģimenei un draugiem. Vēlos palīdzēt Ogres dzīvnieku patversmei – no iekrātās naudas nopirkšu 

barību suņiem (ap 10 kg) un kaķiem (ap 5 kg) un nogādāšu to dzīvniekiem. 

Savus tuviniekus es vēlētos iepriecināt ar svinīgām pusdienām, kuras pagatavotu es pati. Esmu 

ieplānojusi pagatavot mūsu iecienītākos, gaļas salātus, krāsnī ceptu vistu un vārītus kartupeļus. Es 

domāju, ka manai ģimenei ļoti garšos šīs pusdienas! 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, es gribētu izveidot dāvanas pašrocīgi. Tās būs labākās dāvanas, ko 

pasniegt gada beigās! 

Svētais Mikolaj, ceru, ka ar saviem labajiem darbiem iepriecināju arī Tevi. Tiešām centos 

visiem palīdzēt un sagādāt prieku. 

14.10.2015. 

Ar cieņu, 

Aleksandra Ostrovska, 9.a klases skolniece 
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Labdien, Svētais Mikolaj! 

Mani sauc Valērija un esmu no Ogres. Ejot pa ielu, man patīk uzsmaidīt bēdīgiem 

cilvēkiem. Es jūtu, ka tas viņiem ir nepieciešams. Ir arī tik jaukas sajūtas, kas eju pa ielu 

blēdība, bet pretī nāk mazs bērniņš, kurš smaida. Tādos brīžos arī man pašai gribas smaidīt. 

Šī gada laikā esmu izdarījusi daudz laba un vēlos tajā padalīties ar Tevi. 

Ziemā, kad šķērsoju dzelzceļa sliedes, ieraudzīju, ka veca omīte ir nokritusi. Es 

palīdzēju viņai piecelties un pavadīju līdz mājām, jo viņai bija līdzi smagi maisiņi ar 

pārtiku. 

Pavasara brīvlaikā man piezvanīja draugs un teica, ka ir salauzis roku, bet nezina, kā 

atrast slimnīcu. Es nekavējoties satikos ar viņu un aizvedu uz slimnīcu. Viņam uzlika ģipsi, 

bet viņš bija man pateicīgs, ka palīdzēju. 

Vasarā, kad pastaigājos, arī gāju uz patversmi un spēlējos ar suņukiem un kaķēniem. 

Viņiem tur ir ļoti skumji, tādēļ es centos viņus izklaidēt un uzjautrināt. 

Līdz gada beigām es gribu iepriecināt vēl vairāk cilvēku un dzīvnieku. Drīz mēs, visa 

klase, atkal iesim uz dzīvnieku patversmi un nesīsim tiem daudz avīžu un barības. 

Pavisam noteikti līdz gada beigām vēlos iepriecināt savus tuviniekus ar labu vārdu, 

smaidu, mazu dāvaniņu. Tā kā tuvojas Ziemassvētki, jāsāk domāt par dāvanām maniem 

mīļajiem. Bet var taču arī sarūpēt dāvaniņu bez iemesla – tas sagādās vēl lielāku prieku! 

Ceru, ka ar savu vēstuli iepriecināju arī Tevi! 

 

15.10.2015. 

Ar cieņu, 

Valērija Vinokurova, 9.a klases skolniece 

 

 

Labdien, Svētais Mikolaj! 

 

Es Tev rakstu ne bez iemesla. Šajā gadā es labi uzvedos. Darīju daudz labu lietu. 

Apmēram pirms mēneša es palīdzēju kādai tantei. Es redzēju, ka viņai ir grūti nest 

maisiņus un palīdzēju tos aiznes līdz mājām. Tā bija viena no sīkām epizodēm manā dzīvē, 

bet liels labais darbs taču sastāv no vairākiem maziem darbiņiem! 

Šajā gadā es palīdzēju mammai mājas darbu veikšanā – uzkopu māju, nesu malku un 

veicu citus darbus. Palīdzēju arī tētim – mazgāju mašīnu.  

Uzskatu, ka vislabākais darbs, ko esmu veicis  - vienu dienu devos pie vecmāmiņas un 

tur pavadīju visu dienu. Darīju visu, ko viņa teica, dienas garumā viņai palīdzēju, neko 

neprasot pretī. Domāju, ka arī nākamajā nedēļā apciemošu vecmāmiņu, lai palīdzētu veikt 

dažādus darbiņus.  

Runājot par tuvāko nākotni – gribu ziedot naudu dzīvnieku patversmei, jo dzīvniekiem 

patversmē ir ļoti grūti. Trūkst barības, siltuma, mīlestības. 

Vēlos pabeigt skolu ar labiem vērtējumiem un palīdzēt savai ģimenei. Tā būtu labākā 

dāvana un iepriecinājums maniem tuviniekiem! 

Visu labu! 

13.10.2015. 

Maksims Meļikovs, 9.a klases skolēns 
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Labdien, Svētais Mikolaj! 

Esmu Tahirs Rzajevs. Es dzīvoju Ogrē un mācos Jaunogres vidusskolā. Gribu pastāstīt 

par to, ko labu esmu izdarījis gada laikā. 

Mēs ar draugiem katru mēnesi dāvinām mammām ziedus, jo mīlam viņas! Es kopumā 

daudz laika pavadu ar savu ģimeni un draugiem, jo viņi man ir vienīgie! 

Es spēlēju handbolu un to dara arī mans draugs Kirils. Viņš gribēja izstāties no 

handbola komandas, bet baidījās to pateikt trenerim. Es aizgāju pie trenera kopā ar viņu un 

palīdzēju izskaidrot radušos situāciju. 

Tā kā Ogre atrodas diezgan tuvu Rīgai, es diezgan bieži braucu uz mūsu galvaspilsētu. 

Ejot uz vilciena staciju, man nākas iet caur tuneli, kurā parasti sēž cilvēki, kuri dzied vai 

spēlē uz ģitāras. Es vienmēr dodu viņiem naudu, jo viņi ir talantīgi un cenšas nopelnīt, lai 

izdzīvotu. 

Es zinu, ka līdz gada beigām un turpmāko gadu laikā vēl daudz laba paveikšu, jo es 

neesmu ļauns cilvēks. Kad izaugšu, gribu nopirkt mammai mašīnu, jo viņa to ir vēlējusies 

visu mūžu. Ja būšu bagāts, ziedošu naudu slimnīcām (jo veselība ir svarīgākais ikvienam 

cilvēkam) un internātiem (bērniem, kuri savu ģimeni redz tikai nedēļas nogalēs vai neredz 

vispār). 

Savus tuviniekus centīšos iepriecināt ar labu atestātu. Man šķiet, tā būs vislabākā 

dāvana! Protams, kopā ar ģimeni pavadītais laiks, citu valstu apmeklēšana ir nenovērtējams, 

tas mums visiem sagādās vislielāko prieku! 

Visu labu! 

20.10.2015. 

Tahirs Rzajevs, 9.a klases skolnieks 

 

 

 

 
 


