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Ceļš interesants
Ejams ik dienu man.
Ļaudis vēroju vakar,
Šodien, rīt arī.

Kristiāna Kudrjavceva 5.c

Paskatos uz bērniem maziem, un
Atmiņas par bērnību uzaust,
Smaids rodas sejā.
Atkal bērnība jauka, naiva, mīlīga šķiet.
Upe kā ceļš šalc, vijas tālāk.
Lēnām domas tai līdzi līdz šodienai nonāk,
Vēji, nemiers un trauksme ik mirkli kur ir.
Alkas pēc brīvības – īstas un spējas,
Ikdienu tramda.
Cerot uz baltākām, gaišākām, spožākām dienām.
Ieklausos domās šajās un saprotu –
Nekad nebūs tā, kā bija
Agrāk bērnībā manā.

Dzīves ceļš
Reiz es biju ļoti maza un ar gadiem kļuvu liela.
Tad es sapratu šo lietu, ka šie gadi nebūs viegli.
Mamma, tētis teica man – izvēlies, kur iesi,
Vai nu darbā, vai nu skolā – izvēlēties viegli.
Domāju es ilgu laiku…
Tomēr tas nav viegli.
Beigu beigās izdomāju,
Iešu skolā veikli.
Jo šai skolā mācoties, daudz ko jaunu iemācies,
Tāpēc skolā eju es!

Roberts Zabarovskis 5.c

Maksims Krutikovs 6.a

Elvis Borisēvičs 5.c

Piena ceļš

Ceļš

Taka

Skatos debess klajumā
Piena ceļš tur tālumā
Mirgo klusi kur zvaigznes
Visus sapņus piepildot
Un jau putni apklusuši
Jaunu dienu sagaidot
Kad aiz apvāršņa jau saule
Zelta stariem, dienas gaismā
Nemanāmi izdzisis ir Piena ceļš

Skaists ir mūsu ceļš,
Kas iet gar mūsu mājām.
Ozoli un liepas
Ceļš ir kā pavediens –
Līkumains un taisns.
Ceļa malā rādītājs
Rādīs ceļu uz mājām.
Ceļš mūs visus sveicina.

Pa taku no rīta skrien.
Pa taku no rīta iet kaķis.
Pa taku dienā iet bērns.
Pa taku dienā cilvēks.
Pa taku pēcpusdienā iet suns.
Pa taku pēcpusdienā iet zirgs.
Pa taku vakarā skrien laupītājs.

Laura Matule 5.a

Krustceļš

Kristīne Stankovska 6.c

Krustceļ, krustceļ, ir jau rudens klāt…
Dienas lietainas,
Avārijas klāt.
Acis vien veras tur,
Kur vēju taures skan.
Ne cilvēki redz, kur iet,
Ne mašīnas, kur braukt.
Bez mitas, bez stājas.
Vai klauvē vēl kāds ceļinieks?
Nē, pati saulīte smaida no rīta
Un pieber man acis staru pilnas.

Katram ir savs ceļš
Mums visiem ceļu daudz,
Bet citi neievēro noteikumus.
Ir plati lielceļi un šauras takas.
Tie visi aicina un visur sauc.
Gan asfalts pelēkais, gan mālainie ceļi
Mirdz manā ceļā trīs spožas zvaigznes,
Kuras ik pēc četrām minūtēm mainās.
Sarkanā stāvi, dzeltenā gatavojies, zaļā ej.
Katram mums šo ceļu daudz.
Bet tomēr jāatrod savs ceļš ir katram.

Baiba Žmurko 9.c

Ceļš, kuru iet
Ja paraugos kartē, es redzu, ka ceļu ir daudz, un tie ir
dažādi – lielāki un mazāki, garāki un īsāki, taisni un
līkumoti, tie gan krustojas, gan iet viens otram garām.
Tāpat ir ar cilvēkiem un viņu dzīves ceļiem. Es paraugos
sev apkārt un redzu, ka arī cilvēki un viņu dzīves ceļi ir
ļoti atšķirīgi. Viens savu dzīvi sabojā jau pusaudža
gados, neiedams skolā un bezjēdzīgi izniekodams brīvo
laiku, otrs turpretī, pārvarēdams grūtības, steidzas kāpt
zinību kalnā, lai vēlākajā dzīves ceļā no viņa būtu
labums gan pašam un ģimenei, gan visai sabiedrībai
kopumā.
Un es domāju – cik tālu cilvēka dzīvi ietekmē viņš pats
un cik viņa plānos iejaucas liktenis? Kāpēc ir tā, ka par
vienu saka, sak, tas jau dzimis laimes krekliņā, viņu
visur pavada veiksme, bet otram dzīves ceļš ir grūts, to
vajā slimības un neveiksmes.
Un tomēr palieku pie domas, ka katrs ir pats savas
laimes kalējs, un kādu dzīves ceļu pats izvēlēsies, pa
tādu arī būs jāiet.
Kāds ceļš sagaida mani? Vai tas būs brikšņains, vai ceļā
būs šķēršļi, kas jāpārvar? Hm, tas tieši vērsīs manu dzīvi
interesantāku, būs ko pacīnīties pašai ar sevi un savām
negatīvajām īpašībām! Un mani neuztrauc ne lietus, ne
vējš, ne pērkons, ne zibens, kas gadīsies ceļā! Es esmu
gatava stāties ar tevi cīņā, likteni!
Jūs jautāsiet, kas man dod spēku? Un es atbildu – tā ir
mīlestība. Mīlestība uz Dievu, mīlestība uz vecākiem un
saviem tuvākajiem, mīlestība uz sevi pašu.
Lai mums visiem dzīves ceļš ir saules apmirdzēts un
gaišs, un šajā ceļā mūs pavada mīlestība!
Līga Stepe 8.a

Kas notiek uz ceļa?
Ceļš dzīvē! Kas tas ir un kā to iet?
Manā dzīves ceļā notiek daudz dažādu
notikumu - gan labi, gan ne tik labi.
Un bieži es es nonāku krustcelēs, kuras liek
apstāties, domāt, kuru ceļu izvēlēties tālāk.
Es taujāju krustcelēs satiktajiem, kurš ceļš
līdzenāks, taisnāks, vieglāk ejams. Atbilžu ir
daudz. Bet neviens man nevar pateikt priekšā
īsto. Tā jāatrod pašai, lēmumi dzīvē jāpieņem
vienīgi pašai.
Citreiz gribas apstāties, neturpināt ceļu, neko
nedarīt, jo ir tādi brīži, kad nevajag neko, kad
gribas apstāties, palūkoties apkārt, būt
apmierinātai ar sevi. Bet atpūtas mirklis nav
īss. Gribas ko panākt un iet uz priekšu.

Sasniegumi vilina. Dzīves ceļā, tāpat kā ceļu
krustojumā, ļoti bieži nākas apstāties pie
sarkanās gaismas. Un domāt, vai rīkojos
pareizi vai varbūt nē. Bet varbūt dzīvē nav
pareizu vai nepariezu ceļu.
Kādreiz man likās, ka mans ceļš ies tikai pa
mīkstiem spilveniem, bet tagad saprotu, ka tā
nav. Ļoti bieži nākas nokāpt no mīkstajiem
spilveniem uz cietajiem akmeņiem. Ceļš ar
mīkstiem spilveniem ir tikai tiem, kuriem
neko nevajag, kuri neko nevēlas sasniegt.
Mans ceļš vairāk iet pa akmeņiem, un bieži es
apstājos pie sarkanās gaismas.
Kristiāna Dulbe,9.c

Ceļš, kuru iet
Es domāju, ka dzīve ir kā līkumots ceļš, jo mēs
nekad nezinām, kas mūs sagaida aiz līkuma.
Varbūt tur gaida kāds pārsteigums, varbūt prieki,
bet varbūt bēdas? Varbūt aiz līkuma paveras
varavīksne visā tās krāšņumā?
Mans dzīves ceļš ir nonācis pie pirmā līkuma. Aiz tā
paveras kāda jauna mācību iestāde, kur man būs
jāpapildina savas zināšanas. Tā būs arodskola, kur
apgūšu amatu. Ar šī amata palīdzību vēlos palīdzēt
cilvēkiem atgūt veselību pēc kādas traumas vai
vienkārši būt veselam. Es uzskatu, ka pieauguša
cilvēka dzīves ceļš ir daudz sarežģītāks, atbildīgāks
un grūtāks, jo viņiem jāpelna iztika sev un savai
ģimenei, jārūpējas par veselību, jārisina visas
dzīves radītās problēmas. Vecākiem ar savu
izturēšanos, uzskatiem un darbībām ir jābūt
saviem bērniem par paraugu.
Vēlos būt laba mamma saviem bērniem, veidot
skaistu un tradīcijām bagātu savu ģimenes dzīvi,
tādēļ jau tagad apgūstu dažādas radošas prasmes,
mācos gatavot garšīgu un veselīgu uzturu.
Es ceru, ka manā dzīvē aiz līkumiem pavērsies tikai
varavīksnes!

