
Nākotne ir mūsu pašu rokās 

Tas kļūst saprotami tajā brīdī, 

kad apzināmies, ka šobrīd baudām 

pagātnē nopelnītos augļus, bet 

nākotnē baudīsim to, ko būsim 

sastrādājuši šobrīd. Tieši tāpēc 

laiks šeit un tagad ir ļoti nozīmīgs 

un atbildīgs. 

Pieņemot to kā aksiomu, mēs 

saprotam, cik svarīgi ir noskaidrot, 

kas man interesē, kas man pado-

das, ar ko es esmu gatavs dalīties, 

kā es varu palīdzēt citiem? 

Viss sākas ar sava pienākuma 

izpildīšanu. Mēs nākam uz skolu, 

lai veidotu attiecības un viens ot-

ram palīdzētu. Bet katram pašam 

jāizdara savs darbiņš. 

Aicinu Jūs ielūkoties sevī, ieklau-

sīties savā sirdsbalsī un saprast, cik 

svarīgs ir katrs mirklis. Tajā mēs 

varam iegūt draugu un tikpat ātri 

to pazaudēt. Tajā mēs varam iemā-

cīties ko jaunu un tikpat ātri aiz-

mirst. Tajā mēs varam pasmaidīt 

un tikpat ātri saraukt pieri niknu-

mā. Mēs varam pamanīt otra 

skumjas, bēdu un pasniegt draudzī-

gu roku. Mēs varam ieklausīties 

otrā cilvēkā un saprast, cik vaja-

dzīgs mums viņš ir. 

Esiet uzmanīgi! Tveriet ik sekun-

di kā brīnumu. Mīliet un esiet lai-

mīgi! 

Lai gaiša un saulaina nākotne ir 

Jūsu rokās! 

 Vēlot sapratnes pilnu šo mācību 

gadu,  

direktore Aina Bērce 
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Vasaras līksmo čalu nomainījis 

rudens apcerīgums. Rīti arvien tum-

šāki, saules stari pāri zemei klāj ar-

vien vēsākus starus. Stārķu jautro 

klabatu nomainījušas dzērvju skum-

jās atvadu dziesmas. Dārzos gan vēl 

bagātīgi zied puķes – asteres, dālijas, 

samtenes, spītējot vēsajam laikam,  

tās glabā vasaras siltumu. Vasaras – 

tik gaidītās un kā parasti tik ātri pa-

gājušās! Bērnu čalas no pagalmiem, 

laukumiem un ielām sapulcējušās 

atkal skolā. Sācies jauns mācību 

gads, ar jaunām cerībām un apņem-

šanos, jauniem draugiem, skolotā-

jiem un mācību priekšmetiem.  

Arī skolas avīzes veidotāju pulciņš 

kļuvis lielāks, mums pievienojušies 

skolēni no 9. un 10. klases ar savām 

idejām un priekšlikumiem.  Lai mūsu 

skolas avīze būtu interesantāka, gai-

dām arī jūsu ierosinājumus, kā arī 

stāstus un fotogrāfijas par notiku-

miem jūsu klases dzīvē. 

Vēlam veiksmi jaunajā mācību 

gadā, lai pietiek laika realizēt visas 

ieceres! 

Avīzes „Mūsdiena” veidotāji 

REDAKCIJAS SLEJA 
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

     Daudzi skolēni, beidzo-

ties mācību stundām, 

steidzas uz dažādām ār-

pusskolas nodarbībām. 

Ogrē ir gan Mūzikas, gan 

Mākslas, gan Sporta sko-

la,  Kultūras centrā un 

Jaunatnes centrā darbo-

jas dažādi pulciņi. Arī Og-

res Valsts ģimnāzijā skole-

niem ir iespēja izkopt savas spējas dažādos pulciņos.  

Mūsu skolā pulciņu izvēle ir ļoti liela, ap divdes-

mit. Ir iespēja dziedāt, dejot dažādu stilu dejas. Var 

radoši izpausties rokdarbu pulciņos, darboties ar da-

torgrafiku. Pilnveidot prasmi izteikties teātra un ru-

nas pulciņā, piedalīties skolas avīzes veidošanā, ie-

mācīties spēlet ģitāru. Tiem, kam tuvāks sports, var 

izvēleties sporta spēles vai kādu no komandu sporta 

veidiem – volejbolu, florbolu, frisbiju.  

Taču šobrīd atsaucība un interese no skolēnu pus-

es nav pietiekami liela. Visskumjākais ir, ka dalībnie-

ku trūkst mūsu lielākajiem kolektīviem – korim 

„Gājputni” un deju kolektīvam „Dzīpari”, kuri mūs 

priecējuši gandrīz visos skolas pasākumos, piedalīju-

šies dažādos pasākumos Ogrē, citur Latvijā un mūsu 

kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.  

Koris „Gājputni” un deju kolektīvs „Dzīpari” pieda-

lījās ne tikai Skolēnu dziesmu un deju svētkos, bet arī 

Vispārējos dziesmu svētkos. Novada koru skatēs 

vienmēr ir bijuši ļoti labi sasniegumi un iegūti  

Pirmās pakāpes diplomi. 

Mācību gads ir uzņēmis apgriezienus, ir izveido-

jies dienas darbu ritms, tādēļ 

aicinām tos, kas vēl nav izvēlēju-

šies nevienu ārpusskolas nodar-

bošanās virzienu, padomāt, var-

būt tieši kādā no skolas pulci-

ņiem ir tava iespēja atklāt snau-

došo talantu. 

 

     Šogad JĢK ir pa-

domā daudz jaunu 

ideju un tēmu,  par 

kurām diskutēt.  Šā 

gada uzdevums ir 

prast komunicēt un 

sadarboties koman-

dā. Protams, neiztikt bez viktorīnām, kuras ir jāplā-

no, jāvada un jāvērtē. Veidojot viktorīnu uzdevu-

mus, izmantojam dažādas mācību metodes. Viena 

no priekšrocībām 7.- 9. klašu skolēniem ir tāda, ka 

viņiem ir no kā ņemt piemēru, šajā gadījumā tie ir 

10.-12., kuri ar savu pozitīvo piemēru jaunākajiem 

rada vēlmi izzināt pasauli un vēlāk pašiem iestāties 

JĢK. 

Šajā mācību gadā par JĢK prezidentu tika ievēlēts 

12.d klases skolnieks Artis Vasiļjevs. Protams, bez 

palīgiem neiztikt, tāpēc par viņa vietnieci tika ievēlē-

ta 11.d klases skolniece  Annija Čiščakova. Vēl šogad 

kā palīgi kluba aktīvā tika uzņemti Uldis Vīksna, Dā-

vis Vasiļjevs, Liene Ģērmane un Silga Stabiņa (10. c),  

Lauris Ostrovskis (10. b),  no 10.d Anna Osmane (10. 

d) un Krists Latišs (11. d) 

Raivita Razgale 

 

 

JAUNO ĢEOGRĀFU KLUBS 

Elīnas Ivanovas zīm. 
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      Saulainajā 21. septembra rītā aptuveni 300 cilvēki, tostarp 

piecas mūsu skolas klases, piedalījās pārgājienā par godu 95. ga-

dadienai kopš latviešu Strēlnieku kaujām pie Mazās Juglas upes. 

Šīs kaujas ir vienas no leģendārākajām un arī traģiskākajām lat-

viešu vēsturē. 

      Pārgājiens sākās pie Tīnūžu muižas un veda pa Strēlnieku ka-

piem. Tas bija 12 kilometrus garš, un, ja pirmie kilometri likās 

grūti sildošās saules dēļ, tad visi pārējie aizgāja ātri, un galā mūs 

gaidīja karavīru cienīgas pusdienas - grūbu biezputra un silta tēja, 

ko bija atveduši zemessargi. Paspējām arī pāriet pāri koka tilti-

ņam, un ejot sajūta bija tāda, ka teju, teju iekritīsi mazajā upītē. 

Tomēr pati jautrākā izklaide noteikti bija braukšana ar pavisam 

īstu kara mašīnu pa kalniem un gravām. Puiši vienbalsīgi teica, ka 

tas ir pats labākais karuselis, kādā viņi ir braukuši, un tik tiešām, 

kam vajadzīgi amerikāņu kalniņi, jo mums taču ir kara mašīnas! 

Lai gan pēc trešā izbrauktā apļa jau metās slikta dūša, šī diena 

bija notikumiem bagāta un jautrības pilna. Cerams, atcerēsimies 

to smieklu, nevis sāpošo muskuļu dēļ.  

        Pārgājiens bija viens no Mobilitātes nedēļas pasākumiem. 

Kopš 2002. gada septembra otrajā pusē Eiropā tiek atzīmēta Mo-

bilitātes nedēļa, šogad - 21. un 22. septembrī.  

21. septembrī Ogrē, Brīvības ielas skvērā notika mobilitātes nedē-

ļas pasākumu atklāšana un mobilitātes rīku darināšanas konkurss 

– parāde.  

     Par skaistu mūziku gādāja orķestris „Ciemupe”. 

     Savukārt 22. septem-

brī, kas tiek atzīmēta kā 

Diena bez auto, pilsētas 

centrā, Brīvības ielas 

skvērā, ikviens aicināts 

piedalīties Mobilitātes 

nedēļas kulminācijas 

pasākumā – atraktīvā 

sadraudzības velobrau-

cienā, nūjošanas apmā-

cībā un nūjošanā, kā arī 

citās radošās aktivitātēs. 

Sadraudzības velobrau-

cienā piedalījas arī mūsu 

skolas pārstāvji. 

Paula Elmere 

MOBILITĀTES DIENA 



Sporta diena 
Septembra pirma nedēļa noslēdzās 

ar tradicionālo rudens sporta dienu.  

Tas bija pirmais kopīgais pasākums 

klasēm jaunajā mācību gadā. Mēs va-

rējām pierādīt klases saliedētību, 

sportiskumu un draudzīgumu. Klases 

strādāja kā komandas un pierādīja 

savu prasmi sadarboties. Viens otru 

atbalstot, mēs sacentāmies klašu star-

pā. Sacensības kā parasti veidoja vai-

rāki uzdevumi – ķerras stumšana pa 

nelīdzenu ceļu, lentīšu siešana ar cim-

diem rokā, futbola elementi, lidojošo 

šķīvju mešana, virves vilkšana, mak-

šķerēšana, regbijs. Visi šie uzdevumi 

bija veidoti tā, lai darbotos visa klase 

kopā. Sporta diena sākās ar kopīgu 

iesildīsanos, kas gan nebija īsi labi pār-

domāta, un skrējienu ap skolu. Un lai 

gan sākums bija nedaudz haotisks, 

sporta dienā bija jauka atmosfēra. 

Laika apstākļi gan mūs šoreiz nelutinā-

ja, un pasākuma beigās pat sāka kriet-

ni līt, bet tas nevienu nenobiedēja, un 

visi turpināja sportot. Tā kā punktu 

saskaitīšana un rezultātu apkopošana 

negāja tik ātri, uzvarētājus paziņoja 

pirmdien, bet skolas sarūpēto balvu – 

arbūzu - saņēma visas klases, jo cen-

tās visi.  

Agneta Ozola  

MŪSDIENA 4 

SPORTS 
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SPORTS 

AKTUALITĀTES 

Sporta aktivitātes septembrī 

Arī šogad aktīvi sacensību sezonu 

uzsāk mūsu skolas sportisti.  

26. septembrī septīto klašu zēni 

piedalījās sacensībās futbolā. 

Sacensības notika mūsu skolas sporta 

laukumā un tajās piedalījās citas 

Ogres un Lielvārdes novada skolas. 

Mūsu komandai 1. vieta! 

28. septembri mūsu skolas 

pārstāvji piedalījas Olimpiskajā dienā 

Ogres stadionā. 

Skolotāju sporta spēles 

     Nevienam nav noslēpums, 

ka mūsu skolas skolēni ir labi 

sportisti.  

      Pagājušajā mācību gadā 

mūsu skolas komandas ir pieda-

lījušās 44 sacensībās dažādos 

sporta veidos – futbolā, basket-

bolā, volejbolā, u.c. – izcīnot 

godalgotas vietas.  

        Bet šī gada sporta spēles 

Ogres novada skolotāju koman-

dām pierādīja, ka arī mūsu sko-

las skolotāji ir labi sportisti.  

        Paveicot dažādus uzde-

vumus, mūsu skolas skolotāju 

komanda izcīnīja godpilno otro 

vietu un nākamās sporta spēles 

notiks mūsu skolā. 

 

SPORTA DIENA 



      Nu ko, atkal rudens klāt, vai ne? Un kā gan varētu iedomāties rudeni 

bez skolas un skolu bez pašpārvaldes? Protams, nekā, mēs esam kā rudens 

košās un krāsainās lapas, kas parādās katrā rudenī, jā, tieši tik krāsainas un 

dažādas! Tāpēc, tāpat kā katru rudeni, arī šo gadu jau esam uzsākuši aktī-

vu darbu pie skolas lietām. 

      Ir pagājis jau mēnesis, un pa šo mēnesi esam izveidojuši jaunu pašpār-

valdes sastāvu, iesākuši konkursa „Gada klase” stafeti, plānojam gada pa-

sākumus, un jau esam sākuši domāt arī par Skolotāju dienu, jo kas gan būtu skola bez skolotājiem? – Nekas, mūsu-

prāt, tieši tāpēc gribam viņus pārsteigt ar kreatīvām idejām! Šis  gads ir iesācies interesantu, radošu un atraktīvu ideju 

pilns, ar jaunu skolas radio un zvanu, un mēs patiešām ceram, ka šis gads tāds arī turpināsies .  

Šogad esam patiesi daudz, mūsu skaits svārstās no 35 – 40 cilvēkiem, kas ir patiešām daudz, bet mūsu starpā valda 

radoša, jauka, darbīga un mīloša gaisotne, jo ir taču tik forši, ka Tu skolā pazīsti tik daudz radošus cilvēkus, vai ne? 

Prieks  skatīties arī, ka mūsu skolā ar katru gadu arvien aktīvāki paliek puiši, jo nu jau pašpārvaldē mums tie ir deviņi. 

Protams, katrs mēs esam šeit citādāks, taču tas, kas mūs vieno, ir mūsu radošums un vēlme darboties.  

Pašpārvalde ir šī te saikne, saikne starp skolēniem un skolotājiem, jo tā taču ir daudz vieglāk un jaukāk dzīvot, ja 

visi smaida un komunicē, un draudzējas viens ar otru?   

Nu jā, ceram, ka visi mūsu OVĢ būs smaidīgi un priecīgi, jo smaids taču vairo smaidu! 

Lai Jums viss priecīgi un smaidiet! (: 

Žaklina Vagoliņa 

PAŠPĀRVALDE 

MŪSDIENA 6 

MIĶEĻDIENA 

22. septembrī plkst. 17.49 beidzās astronomiska vasara un sākas ru-

dens, tā liecina astronomu sniegtā informācija. Astronomiskais rudens 

Zemes ziemeļu puslodē iestājas brīdī, kad Saule atrodas rudens punktā – 

Saules diska centrs šķērso debess ekvatoru virzienā no debess ziemeļu 

puslodes uz dienvidu puslodi. To sauc par rudens ekvinokciju, savukārt 

Zemes dienvidu puslodē tad iestājas pavasaris. 

Šajā laikā abas Zemes puslodes saņem vienādu Saules gaismas siltumu un daudzumu. Diena un nakts visā pasaulē 

ir aptuveni vienāda garuma. Laiku ap 23. – 26. septembri mēdz dēvēt par rudens saulstāvjiem, jo saule stāv līdzsvarā, 

vai vienādībām, jo nakts un diena ir aptuveni vienāda garuma. 

Dienas un nakts garums vistuvākais bija 24. un 25. septembrī, Rīga Saule lēca plkst. 7.13 un rietēja 19.17, bet jau 

25. septembrī diena bija pusotru minūti īsāka kā nakts. Dienas garums septembra otrajā pusē sarūk visstraujāk – kat-

ru nākamo dienu saule spīd par četrām minūtēm un 46 sekundēm mazāk. 

Saskaņā ar Latvijas Folkloras biedrības apkopoto informāciju rudens saulstāvjos dažādas Eiropas tautas agrāk atzī-

mēja ražas svētkus un gada saulrietu, kad gaismas un tumsas mūžīgajā cīņā pārsvaru pamazām gūst tumsa. Rudens 

svētki tika svētīti trīs dienas. 

Latvijas teritorijā rudens svinības laika gaitā tika piesaistītas Miķeļa dienai – 29.septembrim. Tā pazīstama kā baz-

nīcas svētku diena par godu virseņģelim Miķelim. Senie latviesi šos svētkus dēvēja par Appļāvībām un Apjumībām, - 

ap so laiku visai labībai bija jābūt nopļautai un savestai zem jumta. Tādejādi saulstāvju svinības saplūda ar ražas no-

vākšanas svētkiem, kuri ar laiku piesaistīti vienai dienai – Miķeļiem, kas tika saukti arī par Mīkaļiem un Mīklāli. 

Rudens svinību laika tika godāts auglības dievs – Jumis. Pēc laika apstākļiem rudens saulstāvjos pareģoja laika ap-

stākļus ziemā. 



DZEJAS DIENAS 
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      Par spīti dabas kataklizmām, politiskiem strīdiem un nepastāvību rakst-

nieki, dzejnieki un dzejas mīļotāji septembri jau četrdesmit astoto reizi pēc 

kārtas no viršu mēneša pārdēvēja par dzejas mēnesi. Šis mēnesis mums, 

skolēniem, saistās tikai ar esejām, dzejoļiem un citiem radošajiem darbiem, 

kuri jānodod laikā, lai saņemtu labu vai, varbūt, ne tik labu atzīmi. Bet pado-

mājot globālāk, Dzejas dienas padara mūs par unikālu tautu ne tikai Eiropā, 

bet pat visā pasaulē.  

      Par Dzejas dienu aizsākumu tiek uzskatīta latviešu izcilākā dzejnieka Rai-

ņa simtā gadadiena, kad vairāki uzņēmīgi cilvēki sāka šo jauko tradīciju. Lai 

gan mākslas un dzejas festivāls sāka attīstīties tikai pēc gada, tas nekavējo-

ties ieguva milzīgu popularitāti. Padomju cilvēki beidzot paši ar savām acīm 

varēja ieraudzīt rakstniekus un dzejniekus gan vairākās Latvijas pilsētās, gan 

jau par Dzejas dienu simbolu kļuvušajā Esplanādē. Daudzi latvieši Dzejas 

dienas uzskata par Latvijas tautas atmodas sākumu. 

       Šogad Dzejas dienās godināja gan sen aizmirstus dzejniekus, gan jaunos 

talantus. Rīgā Dzejas dienu pasākumi bija saplānoti pat pa stundām, bet 

Ogrei tuvākais notikums norisinājās Ikšķilē. 14. septembra pievakarē pie 

latviešu likteņupes Daugavas notika klasiskās dzejas vakars, kurā varējām dzirdēt jauno dzejnieku meistardarbus kā arī 

latviešu klasiķu dzeju.  

   Savukārt, mūsu skolā dzejas dienas atzīmējām tradicionāli, rakstot radošos darbus. Varbūt citi, galvas saķēruši, 
vakarā pirms darbu nodošanas vēl nebija pat tos sākuši, tomēr gandarījums par padarīto taču ir liels, jo kā teicis, kāds 
gudrs cilvēks: „Dzeja ir dabas prasība. Dzeja dzimst no mīlestības, tā ir visu dzīvo būtņu garīgo spēku augstākā izpaus-

me.”    Šogad radošā darba tēma bija „Ziedi. Ziedi! Ziedi?” 
Paula Elmere 

”ZIEDI. ZIEDI! ZIEDI?” 

Tu zeltainu balsi 
Pār pasauli lej 
Kā krāšņs zieds manā dārzā 
kas nogalina  mani maigi 
Naktī uz sliekšņa baisi 
Lai redzu es 
Kā zvaigznes mirdz 
Naksnīgajā  visumā 
Es pasmaidīju pretī klusi 
Un mirkli tam 
Tu kā eņģelis gaišs 
pārskrēji pāri 
Sapņju pasaulei 
Kā jauns zieds 
Kurš sapņju stundā krīt 
Un sirds kautrīgumā sarks. 

Artūrs Siliņš 

Gaiss vēl  smaržo pēc vasaras 
Logā iespīd rīta saule 
Atveru acis un redzu 
Dārzs laistās varavīksnes krāsās 
Ieskanas putnu dziesmas 
Ogas pīlādzī sārtojas 
Lepni galvas ceļ rudens ziedi 
Ak, mana dvēsele, ziedi! 

Sindija Meiere 
 *** 
Atnāc, draugs, un uzdāvini ziedus, 
Ziedus, kas par mīlestību pauž. 
Un šos ziedus tavu roku skautos 
Ļauj, lai manas rokas maigi glauž. 

Neprasu tev sārtas rozes, 
Neprasu tev cēlas neļķes. 
Atnes labāk baltus astras ziedus, 
Pēdējos, kas tavā dārzā plauks. 

Un, ja nav tev balto ziedu, 
Ko šai brīdī dāvāt man, 
Atnāc bez ziediem, draugs, atnāc brī-
di, 
Kad mana sirds pēc tevis sauc! 

Kitija 
 

Uzziedi, pasaule mana, 
Palīdzi dvēselei plaukt! 
Uzziedi, rīta rasa, 
Saulainā rītā, kad aust! 

Vai ziedos šī rasa, 
Vai manī, kad plaukst? 
Es atveru plaukstas, 
Jo mani tik daudz.. 

Domu un jūtu, un skumju, 
Par to, kas plauks, kam uzziedēt ļauts! 
Es iekāpt gribu ziedos 
Tik dziļi, lai saprast man ļauts! 

Dedzināt sevi un dziedēt ar ziedu, 
Dvēselē klusi sapņot lai ļauts. 
Man nav par vēlu lasīt ziedu, 
Hieroglifu labirintus aust! 

Bez bēdām nav prieku,  
Bez asarām smaidu, 
Dod cerību sapnim, 
Mīlestībai, kas plaukst. 

Sirds nodreb šai ziedā,  
Silti vēji tos skauj, 
Jo ,guļot šai pļavā, 
Mana brīvība aust! 

Beāte Delvere 

Karīnas Matijevskas zīm. 
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Dzīvais dzejolis 

Lakoti nagi 

Mana mamma 

Skaisti un krāsaini 

Blondīne augstpapēžu kurpēs 

************************ 

Veikals „Drogas” 

Ūdens šļaksti 

Peldēšanās vasarā 

Cunami Japānā 

Lietus lāses aiz loga 

Suns iznāk no ūdens 

Nopurinās 

10.d 

Vai jūs jau ziedat? 

Atveriet acis... 

Vai jūs jau ziedat? 

Vai jūs jau to jūtat? 

Vai dzirdat to dvesmu? 

Vai jūtat to elpu, vai redzat to laimi? 

Jā. Laikam jau redzat. Pasaule zied. 

Kokos jau krāsojas lapas, 

Un pasaule krāsaina top. 

Mežiņos gozējas bekas, 

Padarot savādu to. 

Dzied vēl pa reizei putni 

Savu dziesmu, kas citāda šķiet. 

Atveriet acis... 

Un skatieties apkārt, 

Kā rudenī pasaule zied. 

Adelīna Nikitenko 

„Dzive vienā dienā” – dokumentā-

lā filma, kas veidota no 80 000 dažā-

diem video. Tas ir stāsts par to, kā 

cilvēki no visas pasaules parādījuši 

vienu dienu. Kas tai kopīgs ar skaisto? 

Tā ir atziņa, kas līdzšai stundai meklē-

jusi īstos vārdus, lai tiktu pierakstīta. 

Mums katram ir dota dāvana – būt 

cilvēkam, dzīvot šo dzīvi. Esam unikāli 

un vienreizēji, katrs ar savu skaistu-

mu. 

Vīrietim vajadzīgs palīgs – sieviete, 

lai tie būtu ka viena „miesa”. Orfejs 

nevarēja nepaskatīties uz mīļotās 

ēnu, kā arī nespēja nedomāt par Eiri-

diki tad, kad tā jau bija nāves valstībā. 

Tada jau ir tā cilvēka daba – 

„pieķerties” otram tik stipri, ka no 

laimīgas dzīves līdz rūgtām sāpēm ir 

tikai viens čūskas dzēliena attālums. 

Traģiski, tomēr skaisti. 

 

Nesašķieb spoguli! Tas nav aizrādī-

jums par to, cik sašķiebts ir tavs spo-

gulis, bet gan instrukcija, lai iegūtu 

taisnu spoguļattēlu un ieraudzītu, 

kāds skaistums tajā slēpjas. 

 

Cilvēks ir vērtība, nevis manta. Ja 

tu kalpo kādam cilvēkam, tā jau ir 

ārprātība, bet, ja tu esi atradis īsto 

kungu, tad sava nabadzībā vari kļūt 

bagāts. 

 

Nāve mīlestības vārdā pieder varo-

ņiem, jo atslēga uz gaismu pieder mī-

lestībai. 

Sintija Birģele 10.b 

 

Uz ievu ziedēšanu viņa neatnāks. 

Bet varbūt atnāks? 

Vai vismaz pienāks klāt. Uz brīdi 

Sprīdi no muguras, un tuvāk sirdij, 

jo nevajag daudz, lai saprastu, ka 

kādu mīli  ... 

 

Ziedi. 

Vai Tu jau ziedi? Vēl nē? 

Tad jau tikai nebaidies – ziedi! 

Nadīna Rutka 

Lindas Luīzes Barbares zīm. Betijas Bedikeres zīm. 

 Ievas Romaško zīm. 

 Kitijas Mihailovas zīm. 


