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SĀKUMSKOLA



Adele Griķe



Agnija Kalniņa



Adele Ulase



Kristiāna Kuzmina



Arina Mutule
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Alisa Šarova
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Alma Valdovska
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Adriāna Ļaksa



Karlīna Mālkalne



Elza Bērziņa



Lote Retere



Milana Hveckovica



Valērija Isakova



Edvards Kitovs



Nellija Heisele

Kādu dienu pērtiķītis un viņa draugs
trusis ieraudzīja no debesīm
picēriju. Abi aizlidoja līdz picērijai.
Iegāja iekšā un bija ļoti sajūsmināti
par picas smaržu un garšu. Pēkšņi
viņi, pa logu skatoties, ieraudzīja
degam ēku. Abi izgāja ārā un sāka
dzēšanas darbu. Tad, kad viss bija
noslāpēts, tad vairs nekas nenotika
nevienai ēkai. Superpērtiķis un viņa
draugs Supertrusis bija izglābuši
dienu.



Patrīcija Orlova



Dāvis Virsnītis



Paula Kūriņa
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Deniss Kulakovskis



Sergejs Kurmeļovs
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Ella Valtere
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Jana Urbāne
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Beatrise Tekla Martinova



Dinārs Dāboliņš



Lidija Krafte



Elīna Bārbale



Kate Zīriņa

Mērkaķītis ar savu draugu 
sēž pie mērkaķa mājas un 
dzer kafiju. Pie kalniem.
Un tas bija no rīta.



Elizabete Kikuča



Melānija Zelča



Emīlija Berkmane



Rafails Avsjuks



Emīlija Keira Teivāne



Emīlija Smilga



Kerija Ivanova



Enija Bondare



Kristaps Ķesteris



Esēnija Špiņova

Pērtiķītis gāja uz māju un
ieraudzīja banānu tirgu. Un
pērtiķītim bija monētas un
viņš nopirka to banānu.
Viņš gāja un priecājās par
dzīvi. Un tad satika māju,
kur dzīvoja Esēnija. Tālāk
viņš gāja meklēt draugu un
vēl ar draugu gāja uz
kafejnīcu. Tad pienāca
nakts, viņi aizgāja gulēt un
noslēpa monētas, lai arī
nākošreiz būtu par ko
nopirkt banānu.



Staņislavs Fandjušins

Mērkaķis ar savu draugu
aizbrauca uz zaķu pasauli.
Viņi spēlējās ar zaķu
bērniem, 100 zaķu
bērniem. No kāpostiem viņi
izveidoja māju, kur
paslēpties zaķu bērniem.
Zaķu bērni kāpostos ēda
burkānus.



Estere Ciesalniece



Patrīcija Straupmane
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Reiz Rīgā dzīvoja mērkaķis,
kuru sauca Ļauļa. Ļauļa mīl
ēst banānus un zemenes,
viņa kaut kad gāja uz mīļāko
veikalu, bet tur nebija ne
banānu, ne zemenes. Tad
viņa ieraudzīja feju, kurai
Ļauļa izteica vēlēšanos, lai
kastēs ir tas, ko es gribu. Un
viņa gāja mājās ļoti
priecīga.



Jānis Kļaviņš



Marta Stale

Reiz dzīvoja Bilija. Viņa gāja
uz mežu lasīt sēnes. Lasot
viņa aizķērās aiz saknes un
nogāza gan egli, gan sēnes.
Un tad Bilijai uz mutes
uzkrita simtkājis un ausī
ielidoja naktstauriņš un
kokā spārdījās vāvere. Kad
notiek nelaime, tad parādās
zvaigznes un krāsainas
debesis. Un viņa dzird, kad
parādās zvaigznes.
Nelaimes notiek, kad
aizķeras kāja, kad uzkrīt
kukainis un kad nogāž
kokus un sēnes.



Alise Pisarenko
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Marija Zimova



Melānija Liepiņa



Marks Gailāns



Rihards Reinhards

Šis pērtiķis dzied 

Latvijas svētkos -

Lāčplēša dienā.
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Patriks Vingris



Arina Bobrova



Rebeka Zirnīte



Elizabete Antāne



Rēzija Kušķe

Reiz dzīvoja Bilija un viņa
bija princese. Viņa dzīvoja
brīnumzemē. Viņa ēda
banānus un mīļākā krāsa bija
rozā. Kad viņa pastaigājās
viņai uzkrita divas ķirzakas.
Tad viņa gāja šurpu, turpu
un nospieda mušmires.
Un tas viss notika burvju
mežā!



Linda Letīcija Zinčenko
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Katrīna Ķīkule

Papagailis bija sasities un
pērtiķis šūpojās zaros. Viņi
kopā devās ceļojumā uz
noslēpumu alu. Viņi atrada
tik jauku vietu, kur ir tik
dzidrs ūdens un tik
krāsainas zivis. Viņi atrada
dimantus un kļuva bagāti, jo
banāns viņiem rādīja ceļu.
Banāns viņiem bija gaismas
devējs.



Katrīne Samanta Iejava
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Mārtiņš Zeps



Roberts Bunte

Dažas lietas laikam ejot

nemainās, pērtiķīšiem

joprojām garšo banāni.



Marija Elēna Sonberga



Patrīcija Kairiša

Pērtiķi sauc Olivers. Mamma
pērtiķi sauc par Ūdentiņu, tāpēc
Olivers kļuva par sērfotāju.
Olivers ļoti mīl peldēt un sērfot
jau no bērnības. Olivers gribētu
iemācīt peldēt un sērfot arī Mildu
Brehmani-Štengeli. Tad viņi
varētu to darīt kopā.



Milāna Ļaksa



Rūta Evelīna Jeruma

Prinča kronēšana.



Šarlote Šumska



Toms Verpakovskis

Šis pērtiķis dodas uz

citu pērtiķu salu ar

laivu, pa ceļam satiek

delfīnu.
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PAMATSKOLA
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Elizabete Kļava



Laura Ragovska

Pērtiķis gribēja iemācīties gatavot

VISGARŠĪGĀKĀS olas Latvijā un

aizbrauca uz Rīgu, Pavār Mākslas

akadēmiju. Tur viņš iemācījās

gatavot vis garšīgākās olas Latvijā

un varēja tagad pacienāt savu mīļo

mākslinieci Mildu Brehmani-

Štengeli ar visgaršīgākajām

ceptajām olām.
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Kirills Saļmanovs



Kitija Tomiņa



Poļina Obrazeja



Milana Kodola



Dārta Vanaga

Pērtiķītis bija aizmidzis un sapņoja

par to, lai kaut reizi atdzīvotos un

paliktu par karali. Tad viņam nāca

enerģija no saimnieces un viņš

atdzīvojās. Palika par visbagātāko

pērtiķu karali. Un tad viņš sāka

domāt- ko lai dara ar tik lielām

bagātībām?



Kristiāna Levicka



Normunds Pavļuks
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Laura Vēvere



Laura Šuherte



Liāna Rēķe
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Kristīne Gruznova
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Anastasija Kuprijanova



Uļjana Naumčika
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Alisa Savinova
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Žanis Putniņš



Jekaterina Goruza



Kokneses pamatskola – attīstības 
centra 8./9.c klases kolektīvs

,,Slepenā novērošanas kamera”

Mērkaķītis satraucies un

nesaprašanā, kas pa nakti nočiep

viņa koņčiņas, sieru un citus

gardumus. Viņš iedomājās, ka

varētu iegādāties novērošanas

kameru, bet nav ,,pa kabatai”.

Prātoja, prātoja un izprātoja -

pasūtīs gleznu ,,Slepenā

novērošanas kamera”, lēts,

racionāls izgudrojums, alternatīva

dārgajai novērošanas kamerai. Nu

labi, ja tikvien, kā negulēta nakts:

toties jautājums atrisināts, viss

skaidrs, paša acīm redzēts...!.



Ērika Šuļja



Jānis Kozlovskis

Pērtiķis aizbrauca uz kinostudiju

lai tur nofilmētu video, kurā viņš

ir starp banāniem. Viņu filmēja

izmantojot zaļo fonu. Režisors

samontēja tā, ka izskatījās, ka

Pērtiķis ir Āfrikā starp banāniem.



Vladislavs Ionins



VIDUSSKOLA



Adrija Petrova



Aivita Gruna



Annija Oresta Faksa



Elīza Milčonoka
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Viktorija Borise
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