
Es.Ģimene.Latvija.
Es un mana ģimene.

Sasniedzmais rezultāts: 
ģimenes nozīmīgums ikviena cilvēka dzīvē.

6.b/7.b klase



Altans Aleksandrs: 

“Man ir tētis, māmiņa, māsa un daudz 
vecmammu un vectēvu un pat vecvecmamma, 
kurai nupat nosvinējām 83 gadus. Manas 
ģimenes aizraušanās ir ceļošana un 
vizināšanās  ar velosipēdu. Es ļoti mīlu savu 
ģimeni.”





Oskars Elksnis:

“Mūsu ģimenē visiem patīk jokot. Mums patīk 
pastaigas pa mežu un pīrāgu cepšana. 
Sestdienās ejam uz pirti.  Mans pienākums ir 
visu sagatavot tās kurināšanai: sanest ūdeni, 
malku, parūpēties par pirts slotām. Esmu 
priecīgs, ka man ir ģimene, kurā visiem ir labi.”





Adrians Baziļevs:

“Es dzīvoju ar vecmammu un māsu. Man ir 
vairākas tantes, māsīcas, onkuļi un brālēni. Bet 
vislabāk jūtos ciemojoties pie sava vectēva 
Krievijā. Es viņam palīdzu saimniecības darbos: 
ziemai sagatavot malku, barot mājdzīvniekus, 
pļaut zālāju un kaltēt sienu. Ar vectēvu mēs 
bieži ejam uz upi makšķerēt zivis. Laukos es 
vizinos ar riteni. Es ļoti mīlu savu ģimeni”.





Ņikita Zujevs:

“Man ir trīs vecākie brāļi, mamma Olga, tētis un 
vecmamma. Mamma un tētis strādā 
celtniecībā, divi brāļi strādā ārzemēs milzīgā 
noliktavā, bet brālis Maksims restaurē vecās 
celtnes. Es mācos un pieskatu savu slimo 
vecmammu. Mums visiem patīk gatavot, it 
īpaši tētim. Viņam īpaši gardi sanāk gaļas 
ēdieni. Es mīlu savu ģimeni, jūtos aizsargāts un 
drošs”.





Mukāni Karolīna un Deniss

“Mēs esam četri – divas māsas un divi brāļi. Vecākais brālis Aigars ir 
Malnavas koledžas students. Viņš būs automehāniķis. Aigars jau tagad 
ļoti labi prot remontēt tehniku. Māsas Karolīna un Kristīne ir skolnieces. 
Viņām patīk palīdzēt vecmammai Valentīnai gatavot dažādus gardumus. 
Es esmu Deniss, skolnieks. Man patīk daudzas lietas: mācīties, spēlēt 
tauri, palīdzēt mājas saimniecības darbos. Un kā lielajam brālim man arī 
patīk tehnika. Iespējams, ka arī es studēšu automehāniķa profesiju”.

“Mūsu ģimene daudz laika pavada kopā. Mēs ceļojam, pastaigājamies, 
strādājam un svinam svētkus. Ģimenes mīļākie svētki ir  Jaunais gads. 
Tradicionāli mēs rotājam egli un visu māju, gatavojam viens otram 
dāvanas, cepam pīrāgus un tortes, gatavojam daudz dažādus garšīgus 
ēdienus. Un protams svētku “nagla” ir Jaunā gada s a l ū t s !”

“Mums visiem kopā vienmēr ir labi un droši. Mēs visi mīlam viens otru”.







Aleksejs Kaļagins



“Mana ģimene ir mana māmiņa Aļona, tētis, vecmamma un vectēvs.Vēl man
ir  onkuļi, tantes un brālēni. Mēs dzīvojam draudzīgi: ciemojamies viens pie 

otra un kopā svinam svētkus. Mani mīļākie svētki ir Jaunais gads”.



Sofija Repika



“Man ir divas māsas, mamma un  tētis. Mēs visi 
mīlam viens otru un dzīvojam ļoti draudzīgi.

Mājās mēs spēlējam galda spēles un mums patīk 
zīmēt, krāsot. Mēs bieži ejam pastaigāties visi 
kopā. Mums vienmēr ir jautri un labi būt kopā.

Es mīlu savu ģimeni”.



Ramirs Rakevičs


