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TU
 ESI LATVIJA

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!
/dzejoļa autors Ojārs Vācietis/



🔥🔥

• Šī ir Lašplēša diena Carnikavā, 
vakarā šie svētki kļūst arvien 
atmosfēriskāki, tur ir daudz svecīšu, 
karavīru un cilvēku, kas iet garām!  
Es iesaku jums apmeklēt gauju 
Lāčplēša dienā Carnikavā!
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Ceļš
Tu jautā: "Uz kurieni ejam?
Vēl tāļu? Man kājas kūst."
Viens vienīgs ceļš mums priekšā,
Tā galā sirdis lūst.

Tu jautā: "Tā mīlestība?"

Kur ir tā zvaigzne, kas mirdz
Mums pirmajā brīdī pretī,
Kad mīlēt vēlas sirds?

Tu jautā: "Kur debesu vārti?
Vēl tāļu? Man kājas kūst."
Ak, tuvu, jau tuvu tā vieta,
Kur sirdis aiz sāpēm lūst.
Jānis Poruks
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Dzimtā valoda
Tekstu atdzejojis: Imants Ziedonis
DZIMTĀ VALODA

VIENĀ VALODĀ RAUD VISI ĻAUDIS 
VIENĀ VALODĀ, VALODĀ TIE SMEJ
TIKAI DZIMTĀ VALODĀ 
CEĻŠ SĀPES PRIEKU DZIESMAS DOD
ATDOD PASAULEI 
DZIMTĀ VALODĀ IR MĀTE, MĀTE
DZIMTĀ VALODĀ VISS VĒL SALDĀKS
DZIMTĀ VALODĀ PASMEJIES PIE SEVIS 
PATS KAD TU NESPĒSI NE DZIEDĀT NE 
RAUDĀT 
KAD TU NESPĒSI VAIRS IT NEKĀ 
AR DEBESĪM ZEMI TU KLUSĒSI
TAS BŪS TAVĀ DZIMTĀ VALODĀ 

Sabīne Jaunzeme 10.b



Ne tikai karavīri 
krituši Latvijas 
labā

‘’Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku 
par tēvzemes mīlestību, nekādu prieku 
saldāku par brīvības prieku...’’



Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba 
tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus-
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.

Kam savu dziesmu es 
dziedu?
Es dziedu to smilgām un 
zālei.
Un paceplīšiem uz zara.
Un vējam. Un zilajai tālei.

Un kūpoša lazdu krūma
dzeltenajam puteklītim
un sūnu lācīšiem zaļam.
Un dziestošam 
auseklītim.

Un baltajai brīnumu pilij,
kas zvaigznēs un ugunīs 
visa.
Un neprātam, spāru, kas 
rauca.
Un sirdij, kam gaisma 
dzisa.



Ādaži rudenī. 

 

 

 

 

Klāt ir rudens. Rudens ir ļoti krāsains gadalaiks. 
Bet šogad tas nav tik krāšņs kā iepriekšējos gadus. 
Tas apkrāsojis un tajā pašā laikā nomelnojis 
Ādažus. Dzeltenās lapas izkrāšņo Ādažus, bet koki, 
kuriem lapas jau nokritušas, padara Ādažus 
drūmākus. Man nepatīk, kā izskatās, jo tomēr 
šķiet, ka ir par maz košuma. Viss šķiet tik tumšs un 
drūms. Vakaros ātrāk satumst. Laiks, ko pavadām 
dienas gaismā ir gandrīz nekāds, jo kamēr beidzās 
mācības un darbs ir jau iestājušies tumsa.  

 


Ādaži rudenī.



Klāt ir rudens. Rudens ir ļoti krāsains gadalaiks. Bet šogad tas nav tik krāšņs kā iepriekšējos gadus. Tas apkrāsojis un tajā pašā laikā nomelnojis Ādažus. Dzeltenās lapas izkrāšņo Ādažus, bet koki, kuriem lapas jau nokritušas, padara Ādažus drūmākus. Man nepatīk, kā izskatās, jo tomēr šķiet, ka ir par maz košuma. Viss šķiet tik tumšs un drūms. Vakaros ātrāk satumst. Laiks, ko pavadām dienas gaismā ir gandrīz nekāds, jo kamēr beidzās mācības un darbs ir jau iestājušies tumsa. 









image6.jpeg



image1.jpeg



image2.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.jpeg







Latvijai 102





Rudens koki Ādažos

Varbūt kādam šis vecais
koks ir vairogs no
realitātes, zem kura var
noslēpties no dzīves
problēmām uz īsu brītiņu.

KATRAM KOKAM IR SAVS STĀSTS

‘’Mīlestība ir līdzīga kokam:
tā aug pati no sevis, laiž dziļi
saknes visā mūsu būtnē un
joprojām zaļo, kad sirds ir
jau salauzta.’’

Viktors Igo

‘’Man patīk skatīties, kā dejo bērzs,
Kā kustās zaru graciozās rokas,
Kā vēja šūpās plīvo lapu tērps,
Kā, dienām ritot, izmainās tā rota.’’



Autori -
2. Anastasija Ivanova – 10.b

3. Darja Grafova – 10.c

4. A - Artūrs Godenkovs – 10.c 

4. B - Aleksandrs Rancāns – 10.a

5. Nikola Ulriha – 10.c 

6. Sabīne Jaunzeme – 10.b

7. Marčs Dzepuks – 10.a

8. Elizabete Vegnere – 10.c

9. A – Letīcija Lossane – 10.c

9. B – Adrians Nemmiks – 10.a

10. A – Kristiāns Krumpāns – 10.a

10. B – Kristaps Pērkons – 10.a

11. Džesika Staškeviča – 10.b

12. Kristaps Turba – 10.a

13. Virdžinija Blaževiča – 10.a
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