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Priekšvārds

Izdevums “Skolas gaitu tautasdziesmas” tapis 
divu gadu garumā, mudinot pamatskolas un 
vidusskolas skolēnus būt radošiem un vēstīt par 
savu pieredzi skolas vidē dzejas formā. 

Šo darbu saturs, gluži tāpat kā savulaik 
tautasdziesma, stāsta par ikdienu, darbu, 
apkārtējo vidi, sabiedrību, cilvēku īpašībām un 
notikumiem. 

“Skolas gaitu tautasdziesmu” uzdevums nav 
tieši kopēt vai atdarināt tautasdziesmas – tās ir 
mūslaiku “dziesmiņas” par to, kas skolēniem ir 
aktuāls šeit un tagad – 21. gadsimtā. Sev un 
citiem par prieku, kā vēstījums un liecība 
nākotnei.
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Skolā gāju, skolā 
nācu



Agrā rītā ceļamies
un uz skolu dodamies,
lai zināšanas gūtu,
lai lieli, gudri kļūtu.

Veronika Lužkovska
Rīgas 34. vidusskola, 5. klase

Atkal prieks ir skolā –
sēžam jaunā solā.
Visi labā omā,
grāmatas jau somā!

Sofija Boguša 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Rītu pirmā skolas diena,
visi draugi mani gaida.
Es uz skolu negribēju,
bet māmiņa mīļi lūdza.

Milana Marcinkeviča
Rīgas 88. vidusskola, 5. klase
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Rudens nāk, rudens nāk,
visi bērni skolu sāk.
Skolu sāk ar stipru sparu,
modru, gaišu, gudru garu.

Anželīna Degtjarjova
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Es atnācu skoliņā, 
lai mācītos rēķināt.
Dabūju es padomiņu,
kā man labi mācīties.

Marija Šverna
Rīgas 51. vidusskola, 6. klase

Mana skaistā pamatskola
īstu diplomu man sola.
Visi desmit skolotāji
liks man ļoti mācīties.

Kristaps Lācis 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase



Skoliņa jau drīzi sāksies,
asariņas notecēs.
Saulīt’ manus vaigus sildīs,
skolotāji sirdi plosīs.

Adrija Alondere
Rīgas Franču licejs, 11. klase

Skola – manas mīļās mājas,
tur es eju katru dienu;
Tur es mācos draudzībā,
sirsnībā un laimībā.

Darijs Jerumanis
Privātā vidusskola “Klasika”, 8. klase

Mācos lielā, labā skolā,
stundās sēžu pirmā solā;
rakstu burtnīcās un kladēs,
mājās mamma mani slavēs.

Roberts Jankauskis 
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase
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Mācos Rīgas skolā jaunā,
katru dienu ejam laukā.
Daudz ko jaunu uzzinām,
gudrāki mēs paliekam. 

Leonards Trofimovičs
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Šodien es uz skolu eju viena, 
tomēr tas ir nieks.
Skolā šodien valdīs prieks,
jo mani gaida desmitnieks.

Anna Nešpora 
Privātā vidusskola “Klasika”, 10. klase

Katru dienu ceļā dodos
visu dienu sēdēt solos. 
Saule spīd vai sniegi snieg,
mans ceļš tik uz skolu iet.

Kate Kļaviņa
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase
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Man skoliņa nepatīk,
bet nu jāiet mācīties –
mājas darbi, kontroldarbi,
visi tie ir jāpadara. 

Emija Vīgule
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Bēdīgs gāju pirmdienā
skolas somu mugurā –
kontroldarbs mums šodien būs,
špikot neļaus, ziepes būs.

Elīza Loca
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Skolā gāju, skolā gāju,
kāpēc skolā jāiet man?
Skolā jāiet, skolā jāiet,
lai gribētos mājās nākt.

Mareks Kondratjuks 
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, 9. klase
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Skolā manim grūti gāja,
skolotāja mudināja
mācīties man fiziku,
par Ņūtona likumu.

Rihards Vērpējs
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase



Zeļļu ielā atrodas
mana skola brīnišķa, 
Friča vārdā nosaukta,
sarkanbalti sarkana.

Valters Mālnieks 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Skola mana – sarkanbalta,
mirdzoša un skaista!
Skolotājas pretī smaida,
katru dienu ciemos gaida!

Dženifera Keita Selicka  
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Tā nu paiet skolas gadi,
liepas zaros gaidot mani
Āgenskalna sirsniņā,
Rīgas kņadas ikdienā.

Valters Mālnieks 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase
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Rīgas bērni dancot gāja
Ķengaraga skoliņā.
Apģērb mani māmuliņa,
lai es teku pulciņā.

Atis Hermanis
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

“Klasikā” mācījos astoņus gadus, -
pa to laiku eiro nomainīja latus;
Redzeslokus pavēra plašus,
galvā ierakstīja jaunus datus.

Jānis Auslands 
Privātās vidusskolas “Klasika” absolvents

Es iekāpu tramvajā,
kas trauc skolas virzienā – 
pāri tiltam, blakus “VEFam”
mana skola sētā stāv.

Roberts Livmanis
Privātā vidusskola “Klasika”, 9. klase 
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Kas kaitēja tev, brālīt,
Ķengaragā nedzīvot – 
Daugaviņa lejiņā ,
ozoliņi kalniņā.

Nāciet, bērni, skatīties,
kāda mana dzīvošana – 
māja Daugav’s krastiņā,
rācenīši dārziņā.

Izsīkusi Daugaviņa,
lielām mājām apaugusi.
Eita, bērni, raudzīties,
kur tā mūsu skola stāv.

Artūrs Geks
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase
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Katru dienu skola, skola –
mūsu otrās mājas.
Te mēs visi kopā nākam,
mācāmies kā klājas.

Dažu dienu slinkums mums,
mācības  nav prātā,
nedarbus mēs darām daudz,
skolotājus kaitinām.

Uz skolu iet man patīk,
jo tur var draugus satikt;
Var ne tikai mācīties,
bet arī forši dauzīties.

Veronika Pavlova
Rīgas 34. vidusskola, 5. klase
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Es mācos jaunā skolā,
bet nejūtos es omā,
lai iekaltu to formulu, 
ko nēsāju es somā.

Man darbi grūti jādara
un pilna lapa jāraksta
ar lietām, ko es nīstu
un labprāt nerakstītu.

Es skolā koku stādīšu
un laistīšu to bieži,
lai lielas saknes izaugtu
un sabojātu grīdu.

Tad sāktos remontdarbi
un stundas nenotiktu.
Es gaidīšu to momentu,
lai tālu projām tiktu.

Laura Melliņa
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 10. klase
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Rīdziņ, tavi skaisti dēli, –    
kas tos dēlus audzināja?
Skola viņus audzināja,
apmācīja, izglītoja.

Georgs Barinovs
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Maza biju meitenīte
kad aizgāju skoliņā,
div reiz divi nezināju –
tagad liela gudriniece.

Arita Muceniece
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase
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Skolotāji man’ 
gaidīja 



Dod, Dieviņi, skolotājam
labu prātu ikdienā –   
lai man visi desmitnieki
un nevienas piezīmītes.

Estere Vaisjuna
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Tu, skoliņa, skaista biji
saulainā dieniņā.
Daiļas bija skolotājas,
kas man labu iemācīja.

Maikls Jurēvics
Rīgas 25. vidusskola, 6. klase 

Zinu, zinu, bet neteikšu, 
kura laba skolotāja – 
tā man bija labākā,
kas mācīja rēķināt.

Jānis Liepiņš 
Privātā vidusskola “Klasika”, 6. klase
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Labi mani skolotāji,
labi mani audzināja –  
meitenīte maza biju,
trīs reiz trīs nezināju. 

Linda Lazdāne
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 9. klase

Mana skolotāja  laba,
viņai mierīga ir daba – 
lasīt, rakstīt viņa māca
un mums pasaciņas stāsta.

Anna Mihejeva 
Privātā vidusskola “Klasika”, 5. klase 

Skolā labi skolotāji,
arī jauki skolēni – 
mācās labi, mācās slikti,
galvenais, lai “četri” likti.

Eva Staķēna
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 9. klase
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Nemāku vēl kurpes siet,
bet patīk man uz skolu iet!
Skolotāji bērnus gaida,
katrā klasē vienmēr smaida!

Anna Terēze Močuļska
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Skolotāja šņāc un pūš,  –  
pie tāfeles tai paiet mūžs.
Klasē viņai liela vara,
tomēr bieži labu dara.

Elīza Mona Bērziņa
Rīgas Teikas vidusskola, 6. klase

Gāju, gāju pa celiņu,
mugursoma mugurā.
Skolā skolotāji rājas,
sliktās atzīmes man krājas.

Adrija Alondere
Rīgas Franču licejs, 12. klase
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Skolotāja smieties sāk,
kontroldarbs jau atkal nāk.
Bērniem stresa lēkmes būs,
ja tie sliktas sekmes gūs.

Agneta Zaļaiskalne
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase

Skolā mūsu skolotāji
visu laiku kliedz:
“Jūs bez saviem telefoniem
neprotat pat ēst!”

Nastja Kameļa
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, 10. klase

Skolotāja Jāni rāja: 
“Gribi mācies, gribi nē.
Tas, ko tu te izvēlēsies,
tā būs Tava nākotne!”

Emīls Grigorjevs
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 11. klase
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Skolotājas starpbrīdī
paliek ļoti klusas; 
Visi bērni gaitenī
apkārt lec kā blusas.

Stundu laikā klasē
skolotājas skaļas;
Bērniem skolas solos
sejas paliek zaļas.

Agate Zemīte
Rīgas Angļu ģimnāzija, 5. klase

Skolnieks durvis grūž ar sparu,
nogāž direktora garu.
Skolotāja pieri masē,
smejas visi, kas ir klasē.

Igors Kodola
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase
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Skoliņā es sēdēju
savu galvu kasīdams;
Skolotāja virsū nāca
skaitlīšiem, burtiņiem.

Man palika garlaicīgi
garajās stundiņās –
es izvilku telefonu, 
lai remdētu garlaicību.

Skolotāja, pacēlusi
galvu, acis, deguntiņu,
ieraudzīja mani viņa,
klases galā spēlējam.

Es ar savu ātru roku – 
telefonu somiņā. 
Skolotāja aši nāca
mani bargi nolamāt,
telefonu neatrada,
nikna gāja atpakaļ.

Dāvids Niedra
Natālijas Draudziņas vidusskola, 10. klase
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Priežu gali mirdzēdami,
bērzu stari sijādami,
mēnestiņš, kas spīd un san,
aizmigt skolā traucē man.

Jevgenijs Harahņins
Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskola, 10. klase

No rīta skrienu uz skolu,
paspēt laikā gan neapsolu.
Klases biedri pie loga stāv
un man pretī līksmi māj.

Skolotāja, bargu seju,
bet es aši projām skreju.
Rīt uz skolu vēlreiz nākšu,
krist uz nerviem atkal sākšu.

Amanda Prokopoviča
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 8. klase
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Mostos es un saule spīd,
priekšā skolotāja vīd,
saka – mīļā meitenīt,
piezīme tev būs tūlīt.

Māra Markus
Rīgas Valda Zālīša sākumskola, 7. klase

Mana mīļā skolotāja,
cik jums jaukas stundiņas!
Lasītprasme, rakstītprasme – 
viss ar tevi padodas!

Arina Vasiļjeva
Privātā vidusskola “Klasika”, 9.  klase
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Mana mīļā mantiņa
uz galdiņa stāvēja;
Skolotājs ar roku sita,
mīļmantiņa zemē krita.

Jevgenijs Harahņins
Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskola, 10. klase



Starpbrīdī braši 
skrēju



Starpbrīdis ir maziņš brīdis,
aizklīdis no stundām prom; 
Paslēpies kā īsais sprīdis
rīt nāks atkal spēlēties.

Kristaps Lācis 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Piecas minūtes viņš garš – 
tas labais, brīvais gars.
Gribētos man lielāku
to mazo, mīļo brītiņu.

Evelīna Priedīte 
Privātā vidusskola “Klasika”, 10. klase 

Starpbrīdī bērniem sākas prieki,
uzdotie mājasdarbi šķita tiem nieki,
visi no klases prom priecīgi gāja,
skolotājai ardievas māja.

Karlīna Kuplā 
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 8. klase
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Starpbrīži labi,
bet žēl, ka tik īsi.
Gribētu garākus
bērniņi visi.

Maksis Aleksis Šeluhins
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Starpbrīdis un beigu zvans,
tie mūs’ mīļie sabiedrotie – 
katru dienu glābj mūs tie
no kvadrātiem un sīnusiem.

Paula Vanaga
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase

Zvans uz starpbrīdi jau skan,
visos jūtams iekšējs prieks –  
beidzot varēs atpūsties, 
un tad atkal mācīties.

Marta Anna Nešpora, 
Privātā vidusskola “Klasika”, 10. klase
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Lai mācos kā mācos,
ar skolotājiem saprotos.
Skaistās skolas pagalmā
starpbrīžos es atpūšos. 

Veronika Miņenkova 
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Brīvie brīži pārāk īsi,
jāiet atkal rakstīt glīti!
Telefonus kabatās – 
jālūkojas grāmatās!

Gustavs Meisters 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Starpbrīdī es dzeru tēju,
tad pie skolotājas eju – 
man tur ļoti ērti, klusi,
mazie bērni nebļauj ausī.

Alīna Sivko 
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, 11. klase
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Starpbrīdī mums dzīve laba,
skolēniem ir jautra daba – 
tie var paskraidīt un kliegt,
telefoniem pogas spiest!

Gustavs Meisters  
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Starpbrīžos mums gan iet traki –
visi skrien, gandrīz vai akli.
Jožu visiem pāri, cauri,
mani sauc par baigo bļauri.

Valters Ragovskis 
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Starpbrīdis būs drīz vēl viens,
kurā tiks man skolas piens.
Dzirdu vēders burkšķ un skan,
ēdnīcā būs vieta man.

Daniels Borisjonoks
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 9. klase
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Uz kafejnīcu starpbrīdī
bērni skrien kā traki,
tik dienas beigās izbrīnās,
ka tiem ir tukši maki.

Asnāte Jauja
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 8. klase

Starpbrīdis – laiks, kuru gaidu,
līdz tam es minūtes skaitu,
dzēšgumiju aši spaidu,
kad starpbrīdis pienāk, plati smaidu.

Jānis Auslands 
Privātās vidusskolas“Klasika” absolvents

Starpbrīdī tik klusi, klusi,
visi iet uz durvju pusi;
Apģērbušies pufaikās
skriet uz mežu sataisās.

Henrijs Aleksandrs Zvanītājs
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 9. klase

36



Piecus, desmit, trīsdesmit – 
starpbrīžus zvans skaita.
No klases klasē ejam tad,
jo zvans uz stundu raida.

Alise Ozoliņa
Privātā vidusskola “Klasika”, 6. klase

Starpbrīdis ir svēta lieta, 
kafejnīcā mūsu vieta – 
telefons un zupiņa, 
skolas džeku grupiņa.

Alīse Maļinovska  
Privātās vidusskolas “Klasika” absolvente

Lai bij` labi, kad bij` labi,
Starpbrīdī, tad bij` labi – 
varam skriet, varam lēkt,
draugu somās bumbu slēpt.

Ričards Rūdolfs Gailis
Privātā vidusskola “Klasika”, 5. klase
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Starpbrīdī man daudz ir draugu,
ideju tiem pulka jauku –
telefonu paspēlēt,
klases meičas pabiedēt.

Roberts Livmanis
Privātā vidusskola “Klasika”, 9. klase











Ar draugiem 
draudzējos



Neviens mani tā nemāca,
kā mācīja skolotāji.
Neviens mani tā nemīl,
kā mīl mani skolas draugi.

Samanta Miņenkova
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 7. klase

Man ir labi skolas draugi,
skolotāju acuraugi!
Skolā iet mums visiem patīk,
Var pat grāmatiņas lasīt!

Katrīna Zariņa 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Skolā draugu man ir daudz, 
spēlēties tur mani sauc.
Spēlējam mēs ķerenes,
ļoti jautras paslēpes.

Katrīna Čikuļina
Rīgas Lietuviešu vidusskola,  6. klase

44



Skolā mani draugi čato,
Instagrammā bildes liek;
Katram ir pa savam kontam,
katram tūkstot’s ‘laiki’ tiek.

Marta Marija Matēviča
Rīgas Angļu ģimnāzija, 5. klase

Satieku es draugus atkal
mūsu jaukā skoliņā.
Runājam bez apstājas,
bet tagad gan ir jāmācās.

Gustavs Stabulnieks
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Ar draudzenēm skolā gāju
čakli, čakli mācīties.
Visās stundās nopļāpāju,
nevarēju aizvērties.

Kristīne Ļipatova
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, 8. klase
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Reiz man bija draugi traki,
skolotājiem tad bieži ‘kūpēja’ mati;
Skaļākie mēs bijām skolā,
negribējām sēdēt solā.

Jānis Auslands
Privātās vidusskolas “Klasika” absolvents

Mēs ar draugu skraidījām
pa skoliņas gaitenīti.
Stundiņās mēs mācāmies
par mazāmi vardītēm.

Ričards Brūns
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija,  7. klase

Mani brašie skolasbiedri
manī lielu prieku raisa,
bet, ja ķilda gadās mums,
jāatrod ir izlīgums.

Haralds Dreimanis
PIKC Nacionālo mākslu vidusskola, 6. klase
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Skolas draugi palīdzēja,
kad uz skolu nepaspēju.
Pazaudēju lineālu,
celi sasitu pret solu…
Viņi vienmēr labi prot
mani darbiem iedvesmot.
Es ar viņiem labāks kļūstu,
nečīkstu kā zābaks vecs.

Renāts Prokofjevs
Rīgas 51. vidusskola, 8. klase

Es ar draugiem ampelējos, šodien, šodien,
meitenēm bantes sēju, šodien, šodien,
puišiem slēpu grāmatiņas, šodien, šodien,
skolotāja pamanīja, šodien, šodien…
 
Jānis Liepiņš
Privātā vidusskola “Klasika”, 6. klase
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Mani skolas draugi,
raugi, kādi gudri, jauki – 
pulcējas tie gaiteņos,
skolai pantus sadzejos.

Beatrise Beitāne
Privātās vidusskolas “Klasika” absolvente

Iegāju es mūsu klasē,
pamanīju citus bērnus.
Gribēdams es draudzēties,
sāku visiem traucēties.

Andris Šverns
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Mani draugi skolā iet,
viņi pozitīvi šķiet.
Jāmācās ar prieku būs, 
un tad panākumus gūs!

Diāna Kivacka
Privātā vidusskola “Klasika”, 9. klase







Tā pagāja skolas 
dienas



Patīk mums kā zvaniņš dzied, 
aicina tas klasē iet.
Stundās zīmējam un lasām,
ko tik nezinām, to prasām.
Gribam taču gudri kļūt,
tāpēc vajag čakliem būt!

Oksana Čulkova 
Rīgas 51. vidusskola, 8. klase

Neziņa man galvā valda – 
skolotāja runā daudz.
Prātā doma man tik viena,
kad nu beidzot mājās tikšu.

Klusums, miers, man laime liela – 
gulēt mājās tiešām prieks.
Pēkšņi troksnis liels un skaļš – 
zvans no stundas miegu jauc.

Līva Volkmane
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 9. klase
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Stundās ilgās skatos es
lielās, brūnās ačtelēs; 
Tad es redzu smaidu plašu
ar mīlīgām bedrītēm.

Amanda Muška
Rīgas Angļu ģimnāzijas 8. klase

Skolotāja stāv man blakus,
stāsta jaunu materiālu.
Sēžu, viņā neklausos,
jo domāju par mīlestību.

Daniils Vladimirs Trojanovskis
Rīgas 86. vidusskola, 11. klase
 

Manā klasē mācās meitas.
Kādas meitas?
Kādas meitas?
Daiļās meitas!

Gļebs Jakuščevs
Rīgas 34. vidusskola, 5. klase

53



Manā skolā labi draugi,
visiem labi klājas.
Skolēni kā acuraugi,
visi rindā stājas.

Skolotāji labi māca,
visi klausās vien, 
bet kad zvans sauc starpbrīdī,
tad no klases laukā brien.

Klase ļoti cenšas stundās,
laiks tik ātri skrien,
bet pēc stundām apkārt blandās,
senču grupas čatā lien.

Armands Dāvis Cīrulis
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 11. klase

No rītiņa saulīt’ lēca,
meičai grūti acis vērt:
ai, kā negribas šai celties,
pirmā stundā kontriķis.

Henriete Čupāne
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase
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Mājas darbu nepildīju,
pļāpāju un slinkoju,
“Neieskaitīts” dabūju,
datoru vairs neredzu

Fjodors Čaplinskis 
Rīgas 22. vidusskola, 10. klase

Pēcis stundas laikā snauž,
viņa māsai dikti skauž.
Abi agri cēlušies
un uz skolu vēlušies.

Anna Terēze Močuļska 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Seši mazi klases biedri
iet uz skolu raudādami – 
visiem sešiem mājas darbus
uzrakstīt aizmirsās…

Elīza Mona Bērziņa 
Rīgas Teikas vidusskola, 6. klase
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“Skolas gadi, labi gadi”,
atminoties māte teic,
bet par bargiem skolotājiem
mīļus vārdus nepateic.

Zvans no stundas beidzot skan,
skrienu lejā, ka tik var.
Tautas daudz, jaku vaj’g,
padod atslēgas tik man.

Dienas beigās visi zinām,
dosimies uz kādām mājām – 
vai uz savām, vai uz drauga,
to jau redzēsim mēs vēlāk.

Marta Freiberga
Rīgas Mūzikas internātvidusskola, 11. klase
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Skolas biedri skumji pēta 
grāmatā rakstīto;
Labāk būtu planšetē
paskatīties uzdoto.

Leo Saukums
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase

Apakšā zem skolas sola
telefoni ātri zūd.
Skolotāja pieķēra
un pēc stundām atstāja.

Terēze Rautsepa
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase

Kafejnīcas lēdija
īsta skolas glābēja – 
uztur manu dzīvību
ar bulciņu krājumu.

Sabīne Lasmane
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase
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Es mācos burtus, ciparus,
lasu garus stāstus.
Man patīk lasīt, zīmēt, šūt
un svešvalodās gudrai būt.

Karolina Kamuškova
Rīgas 34. vidusskola, 5. klase

Viens, divi, trīs – 
lasām mēs jau drīz!
Uzdevumus izpildām,
muti ciet mēs neveram!

Saskaitām un atņemam,
reizinām un sadalām,
rindiņā mēs rēķinām,
kopā skaitļus saliekam.

Linda Druvaskalna
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase
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Agrāk bērni skrēja, lēca,
ziemā gaidīja Salaveci,
spēlējās ar draugiem ārā,
nenāca no skolas mājās.
Tagad ārā nav neviena – 
visi spēlē datorspēles,
grāmatas uz plaukta atstāj,
skolotājiem “sveikas” pamāj.

Eduards Pedelis
Rīgas 86. vidusskola, 10. klase

Skolas soma man tik smaga,
un līdz skolai taka gara.
Kaut svarīgi ir mācīties,
man dažreiz grūti saņemties!

Ieva Bērziņa
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase
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Skolēni kā pūpoli
sasēduši saulītē.
Mutes plaši atvēruši, 
zināšanas gaidīdami.
 
Emīls Rencis
Rīgas Igauņu pamatskola, 7. klase

Katru rītu ceļos es,
uz skolu jādodas.
Skolā daudz ko iemācos,
kaut ko arī atceros.

Madara Arta Vizule,
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase

Skolas pagalms liels un plašs,
sporta laukums galvenais – 
bērni skrien un spēlēt sāk,
visas spēles vienmēr māk.

Valters Mālnieks 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase
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Atkal jauna stunda klāt,
man pie tāfeles liek nākt;
Nezinu ko tagad teikt,
gribas ātrāk visu beigt.

Deina Minajeva, 
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9. klase

Kas tas bija, kas atnāca
ar lielo mugursomu?
Es atnācu mācīties
pamatskolas gudrībās.

Ričards Rūdolfs Gailis
Privātā vidusskola “Klasika”, 5. klase

Koki, meži, pļavas
piederas pie dabas;
Koris, stundas, mācības,
tās ir skolas darbības.

Līna Rozentāle
Rīgas 45. vidusskola, 5. klase
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Paslēpes ar tuk-tukiem
patīk spēlēt skolēniem – 
ātri skriet un pieklauvēt, 
noslēpties un uzvarēt.

Gustavs Meisters 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase

Blakus skolai ozols auga,
rītos bērni klasē snauda;
Pēkšņi ozolzīles bira,
miegs kā putni projām ira.

Dominiks Jakuševskis
Privātā vidusskola “Klasika”, 4. klase

Skolas somā lieku es
opja dārza papardes,
skaistās dārza pujenes,
raudenes un skujenes.

Māris Skaidrais 
Friča Brīvzemnieka pamatskola, 6. klase
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Es mīlu savu skolu 
un savus klasesbiedrus.
Es mīlu skolotājus, 
kaut reizēm leju sviedrus.
Es mīlu katru 
skolā pavadīto brīdi,
un gribu mācīties, 
kaut reizēm gadās strīdi.

Sofija Temirgalijeva
Rīgas 34. vidusskola, 4. klase

Es mīlu savu ģimeni,
man patīk mana māja.
Es mīlu savu Dzimteni
un suni ar četrām kājām.

Jekaterina Teličenaite
Rīgas 34. vidusskola, 5. klase
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Pēdējais zvans – 
stundas ir galā. 
Metam aiz priekiem 
somas mēs malā!!

Maksis Aleksis Šeluhins
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 6. klase







Izdevums “Skolas gaitu tautasdziesmas” ir 
viens no Latvijas valsts simtgades Rīgas 
programmas pasākumiem.

Skolas gaitu tautasdziesmas
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