
Sācies jauns mācību gads, mūsu 
skolai tas ir īpašs, jo šis ir jubilejas 
gads. Jau divdesmito gadu 1. sep-
tembrī skolas zvans aicina savus 
audzēkņus uz stundām. Savu jubile-
ju skola sagaida jaunā veidolā. Tā ir 
kļuvusi spilgtāka, pamanāmāka.  

Veidojot avīzes šī gada pirmo 
numuru, uzdevām jautājumus  
ģimnāzijas direktorei Ainai Bērcei. 

Ar kādām domām sagaidījāt 
1. septembri? 

Man bija liels prieks par veikumu 
iepriekšējā mācību gadā un vasarā. 
Es sagaidīju 1. septembri pārliecībā, 
ka šis mācību gads būs vēl veiksmī-
gāks un radošāks. 

Kas ir bijis grūtākais un kas labā-
kais šajā darbā? 

Grūtākais - pasargāt kolēģus no 
daudzajām kontrolēm un pārbau-
dēm. 

Labākais – kolēģu un audzēkņu 
apmierināts smaids un mīlestība. 

Kādas ir Jūsu domas par skolas 
jauno izskatu pēc rekonstrukcijas? 

Man ļoti patīk mūsu skola. Pirms 
trim gadiem par šo ārējo izskatu 
nobalsoja paši skolēni. 

Vai Jūs esat apmierināta ar sko-
lēnu aktivitāti mācību darbā, pieda-
loties dažādos konkursos un olimpi-
ādēs? 

Gribētu redzēt pēc iespējas vai-
rāk olimpiāžu un konkursu dalībnie-
ku. Citādi rodas iespaids, ka visu 
smagumu „nes” tikai daži talantīgie. 
Bet jūs visi esat talantīgi. 

Kāds ir Jūsu vērtējums par ap-
maiņas projektiem, kā citu valstu 

skolēni ir iejutušies mūsu skolā? 
Apmaiņas projekti ir ļoti vērtīgi 

abām pusēm, gan apmaiņas program-
mas dalībniekam, gan klases un skolas 
biedriem. Tā ir jauna pieredze. 

Kādām sajūtām Jūs gatavojaties 
skolas jubilejai? 

Atmiņas ir tās, kas mūs silda. Nejū-
tos ne tik veca, ne sagurusi, bet 20 gadi 
šajā skolā ir pavadīti. Arvien biežāk ie-
griežas absolventi  un apjautājas, kā 
palīdzēt. Tas ļoti iedvesmo. Ar visu jūsu 
palīdzību skolas jubileja būs silta un 
mīļa.  

Lai mēs iemācāmies cienīt viens 
otru! 
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ĶĪMIJAS DIENA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJĀ 

29.septembrī skolā viesojās 8. un 9. klases skolēni no Tīnūžu 
pamatskolas. Viņi piedalījās projekta „Aizraujoši par bioloģi-
ju un ķīmiju” nodarbībās ķīmijā, kuras vadīja skolotāja Ilze 
Pomere un Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni. 
Notika 6 nodarbības par dažādām tēmām, piemēram, no-
darbībā „Palīgā, trūkst gaisa!” skolēniem bija iespēja uzzināt 
daudz ko jaunu par mums tik nepieciešamo skābekli, bet 
nodarbībā „Labu apetīti!” skolēni laboratorijas darbā no-
skaidroja uzturvielas dažādos pārtikas produktos – maizē, 
pienā, gaļā. 
Nodarbības vadīja skolēni, bet pasākuma sagatavošanā  mil-

zīgu darbu bija ieguldījusi ķīmijas skolotāja Ilze Pomere, kura jau no 1992. gada ar lielu aizrautību cenšas atklāt sko-
lēniem ķīmijas noslēpumus. 

Skolā I. Pomeres vadībā darbojas ķīmiķu aktīvs, kas organizē “ķīmiķu dienas” skolas mērogā. 
Ik gadu skolotājas audzēkņi gūst labus rezultātus Valsts ķīmijas olimpiādē un godalgotas vietas atklātajā ķīmi-

jas olimpiādē. 
Skolotāja aktīvi piedalās dažādos projektos, kas paredzēti mācību satura uzlabošanai. No 2005. gada līdz 

2010. gadam piedalījās VISC ESF projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemā-
tikas un tehnoloģiju priekšmetos”, bet no 2009. gada līdz 2011. gadam VISC ESF projektā „Dabaszinātnes un mate-
mātika”. 

Skolotāja savā darba pieredzē dalās ar novada ķīmijas skolotājiem. Skolotāja vairākus gadus pēc kārtas saņēmusi 
Pateicības rakstus no RTU par to, ka skolēni dodas studēt ķīmiju. 

Lai rosinātu skolēnus domāt par karjeras iespējas jautājumiem, skolotāja kopā ar saviem audzēkņiem dodas mā-
cību ekskursijās uz „Grindeks”, „Olainfarn”, Getliņiem, Rīgas Piena kombinātu u.c. 

2011. gadā Ilze Pomere saņēma Ekselences balvu par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā ķīmijas 
stundās. 

Šobrīd vēl nevar pateikt, vai kāds nodarbībā klātesošais skolēns vēlēsies savu nākotnes profesiju saistīt ar ķīmiju, 
bet vienaldzīgs pēc nodarbības nebija neviens, jo katram bija iespēja ar savām rokām veikt kādu ekperimentu un 
novērot, kā pelēkais šķidrums kļūst violets vai oranžs. 
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MĒS LEPOJAMIES 

Katru gadu mūsu skolas audzēkņi piedalās dažādos 
konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Vie-
niem veicas vairāk, citiem mazāk, bet kopumā skolas 
sniegums novadā bija labs. Iepriekšējais mācību gads 
bija sevišķi veiksmīgs, jo mūsu skolas skolniekam bija 
iespēja pierādīt savas zināšanas starptautiskā līmenī, 
piedaloties Pasaules bioloģijas olimpiādē Taipejā, tā-
dēļ avīzes veidotāji lūdza Kārli Jermacānu pastāstīt 
par saviem iespaidiem. 
Kādi bija pirmie iespaidi, ierodoties uz olimpiādi Ķīnā?  
Ierodoties Taipejā, mūs ar plakātiņu „Latvia” rokās un 
smaidu sejā sagaidīja mūsu gide Lia. Iznākot no lidos-
tas, karstums nepārsteidza tik ļoti kā mitrais gaiss. Pie 
tā bija grūti pierast.  
Viesnīcā mums bija jāgaida, kad saņemsim istabiņu 
atslēgas, tādēļ pāris stundas pavadījām vestibilā, ie-
pazīstoties ar citu valstu komandām, daloties ar pir-
majiem iespaidiem un apspriežot to, ko katrs sagaida 
no Taivānā pavadītā laika. 
Kā Tu juties starp jauniešiem, kuri katrs runā savā va-
lodā? 
Sazināšanās grūtības nesagādāja, visi pietiekami pārzi-
nāja angļu valodu. Sarunājāmies par to, kā atbrau-
cām, kā gatavojāmies, kāda bija konkurence un par 
to, ko patīk darīt brīvajā laikā. Vakaros spēlējām galda 
tenisu vai sēdējām gaiteņos, spēlējot kārtis un citas 
spēles vai sarunājoties. Gidi bija sagatavojuši priekš-
nesumus un arī kopīgas aktivitātes, kurās visi labprāt 
iesaistījās. Un tā katru vakaru  labi pavadījām laiku. 
Kāda Tev likās Ķīna? 
Paguvām apskatīt arhitektūru, kas tapusi dažādos lai-

kos, un izstaigāt 
daudzos suvenīru 
veikaliņus. Pēc 
teorētisko uzdevu-
mu daļas mūs ie-
pazīstināja ar Tai-
vānas tradicionāla-
jām spēlēm, kali-
grāfiju un papīra 
griešanas mākslu. 
Spilgtā atmiņā pa-
likuši arī kalni. Tas, 
kā pilsētas ainava 
robežojas ar me-
žiem klātajiem 
kalniem, kalnu 
virsotnes, kas snie-
dzas mākoņos, un 
skats, kas paveras 
no Taipei-101 pār 
visu pilsētu. 



Gatavojot avīzes pirmo numuru, 
tās veidotāji nolēma uzdot dažus 
jautājumus skolotājiem. 

 Cik ilgi Jūs strādājat skolā? 
 Kāpēc Jūs strādājat tieši šajā 

skolā? 
 Kas patīk / nepatīk profesijā? 
 Ko novēlat sev un citiem kolē-

ģiem? 
Skolotājs Aigars Kuzmins: 

1. Strādāju jau no 1982. gada 
rudens. 

2. Sākumā strādāju Ogres 
1. vidusskolā, bet, kad uzcēla šo 
skolu, tad no 1991. gada esmu šeit. 

3. Patīk būt starp jauniešiem, 
tas neļauj palikt tik ātri vecam. Pa-
tīk, ka atvaļinājums ir vasarā. Patīk 
aktīvi, gudri, radoši jaunieši un bēr-
ni.  

Nepatīk? Skolā nav viegli, ir liela 
emocionālā un garīgā slodze. Rei-
zēm skolēnu vidū gadās lieli palaid-
ņi. 

Skolotāja Ilze Voiciša: 
1. Strādāju jau no 1991. gada 

1. marta, kad skola vēl nebija uzcel-

ta, bet tajā jau bija direktors, direk-

tora vietniece (es),  bibliotekāre 

(Dace Jansone) un saimnieks. 

1. septembri toreizējā Ogres pamat-

skolā svinējām 1992. gada 17. sep-

tembrī.  Un visu šo laiku esmu bijusi 

klātesoša šai mana mūža lielākajā 

un labākajā skolā. 

2. Gribot ko sasniegt, es izdarīju 

izvēli un vairāk nekā 20 gadus mak-

sāju par to, jo katram sapnim ir sava 

cena. 

3. Es nekad neesmu gribējusi būt 

kaut kas cits. Darbs skolā man bija un 

ir ceļa meklēšana pašai uz sevi. Šo-

brīd darbs, kurā vēl daudziem esmu 

vajadzīga, ir mīlestības darbs, bet mī-

lestība ir Dieva dāvana. 

4. Sev – lai manas prasības pret 

bērnu reizē ir lūgums, padoms un 

pateicība. 

Kolēģiem – spēt kritiskās situācijās 

ieskatīties dvēseles dziļumos un re-

dzēt savas sirdsapziņas mēru. 

Skolotāja Sanita Nikitenko: 

1.  Šogad jau astoto gadu. 

2. Tajā laikā, kad meklēju darba-

vietu, skolai bija nepieciešama vizu-

ālās mākslas skolotāja. Izbaudu to, ka 

līdz skolai atnāku 10 – 12 minūšu lai-

kā. Kad strādāju Rīgā, līdz  darbam 

nācās braukt pat pusotru stundu. 

3. Patīk redzēt sava darba augļus, 

t.i., redzēt to, ko esmu iemācījusi. 

Patīk, ka bērni ar prieku nāk uz ma-

nām stundām. Patīk garais vasaras 

brīvlaiks. 

Nepatīk troksnis, kas valda skolā, 

stress, sasteigtība. 

4. Smaidīgas darbdienas! 

Jaukus skolēnus! 

Mūžīgo jaunību! Skolēni ir šīs jau-

nības eliksīrs. 

Skolotāja Ingrīda Dārzniece 

 Apmēram piecpadsmit gadus. 

 Līdz šim strādāju Ogres Centrā-

lajā bibliotēkā. Mani uzaicināja sko-

lotāja Dace Jansone. 

 Patīk būt starp 

jauniešiem, dinamika 

un attīstība. Prieku sa-

gādā iespēja sniegt po-

zitīvas atbildes, iedot 

vajadzīgo grāmatu un 

palīdzēt atrast vispie-

mērotāko lasāmvielu. 

Nepatīk trakais grāma-

tu pieņemšanas laiks, 

nepatīk aizrādīt par bojātām un 

nolietotām grāmatām.  

4. Lai jums ir laiks izlasīt ne tikai 
to, ko vajag, bet arī to, ko gribas! 

Skolotāja Elvīra Kadakovska 
1. 19 gadus. 
2. Skola, kas atbalsta inovācijas.  
3. – 
4. Izturību un spēju mainīties. 
Skolotāja Laimdota Jonkuse 
1. 17 gadus. 
2. Tas notika (mana izvēle), 

daudz nedomājot. Atgadījās notiku-
mi, ka likās vienalga, kur, - ka tikai 
projām. Nokļuvu šeit.  

3. + Tikšanās ar daudziem jaun-

iem un gudriem cilvēkiem! 

+ Redzēt, kā no maza, nevarīga 
cilvēka izaug personība.  

- Jebkur� tevi var aizskart un 
apvainot, pat pazemot. 

4. Dzīve ir ļoti raiba. Starp gaiša-
jiem un rozā toņiem ne mazums 
melno. Lai izdodas mums tos paba-
lināt! 

Skolotāja Dace Zemīte 
1. Šajā skolā strādāju no 

2003./2004. gada. 
2. Skola ir blakus manai dzīves-

vietai. 
3. Skolotāja profesija mani jau ir 

saistījusi no skolas gadiem. Patīk 
radošā vide, darbs ar jauniešiem, 
kuri ir neatkārtojami. Katra diena ir 
neatkārtojama, un nav izjūtama 
rutīna.  

4. No rīta pamosties, nodomāt, 
es esmu jauks un talantīgs skolotājs 
un man viss iecerētais izdosies! 
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SPĒLE SKOLOTĀJU DIENA 



Skolotāja Vija Rubīna 
1.Tik cik skola pastāv – 20 gadu! 

2.Pēc augstskolas beigšanas bija 
vajadzīga šajā skolā latviešu valodas 
skolotāja un audzinātāja 5. klasei, 
nav bijusi vēlēšanas to pamest. 

3.Patīk darbs ar bērniem, radošs 
darbs, jo katra diena ir citādāka. No-
gurdina darba plāni, atskaites, tas 
paņem daudz laika. 

4.Novēlu sev un kolēģiem skaistus 
radošus mirkļus. Atcerēties, ka bez 
darba ir daudz citu pasaulīgu lietu, 
ko piepildīt, kas apgaro, spārno, un 
dod spēku! Mīliet un cieniet vis-
pirms sevi! 

Skolotāja Sanita Čiekure 
1.Šajā skolā strādāju jau no skolas 

dibināšanas. 
2.Pa šiem gadiem skola visu laiku 

pati mainās, tāpēc nav vajadzības 
mainīt skolas. Mainās arī skolēni. 

3.Patīk, ka var redzēt, kā aug un 
izaug cilvēks. Nepatīk, ka var redzēt, 
kā neizaug cilvēks, tā gadās. 

Izturību, pacietību un izaugsmi. 
Skolotāja Valentīna Gulāne 
1. Šeit strādāju jau kopš skolas 

dibināšanas no 1992. gada. 
1.Ir stabilitāte, izaugsmes iespējas 

un gandarījums. 
2.Patīk darbs ar jauniešiem. Ne-

patīk tas ,ka dažreiz skolēni ir slinki. 
3.Izturību, mīlestību, cieņu, pret 

otru cilvēku, veselību un gandarīju-
mu par padarīto. 

Skolotāja Maija Gorda 
1.Strādāju šeit jau kopš 2007. ga-

da 

2.Šajā skolā strādāju, jo mainīju 
dzīvesvietu. 

3.Patīk darbs ar jauniešiem, kuri ir 
motivēti iegūt sev labu izglītību, kuri 
izceļas ar savu ģimenē iegūto sirds 
gudrību. Ļoti patīk jūlija mēnesis  
(jaunām iecerēm). Patīk redzēt, kā 
no palaidņa izaug, izveidojas cilvēks, 
kurš turpmākos 50 gadus dos zinā-
mu ieguldījumu savā, ģimenes un 
savas zemes attīstībā un pilnveido-
šanā. Ļoti nepatīk brīži, kad A4 pa-
pīrs, jāizpilda pārāk lielā apjomā 
(citiem vārdiem—rakstu darbi). 

4. Tikpat stipru veselību kā līdz 
šim. Nezaudēt dzīvesprieku un būt 
kustībā. Atrast brīdi pabūt klusumā. 
Vairāk domāt par sevi, veltīt laiku sev 
kaut nedēļas nogalē. Piešķirt dienai 
pa pilienam humora devas! 

Skolotāja Inna Zenkēviča 
1. Šajā skolā strādāju jau 11 gadus. 

2. Jo tajos laikos šai skolai bija laba 
slava. Pārrunājot ar citiem skolotā-
jiem sapratu, ka šī ir īstā vieta, kur 
man ir jāatrodas. Daudz kas ir atka-
rīgs no kolēģiem un skolas vadības. 

3. Ļoti patīk skolēni, jo tie ir jauni, 
atraktīvi un radoši. Nepatīk tas, ka 
citreiz skolēni neatnāk uz konsultāci-
jām un tad viņi dažas lietas nesaprot. 

4. Lai Skolotāju dienas atmosfēra 
spētu saglabāties visa gada garumā!  

5 MŪSDIENA 

SKOLOTĀJU DIENA 



Apsveicu visus skolotājus skolotāju 

dienā! 

Pavisam nedroši un bikli 

Mēs Jūsu klasē ienācām, 

Bet tas tik ilga īsu mirkli, 

Jo jutāt to un nācāt klāt. 

Jums uzticēja mūsu senči 

To, kas līdz skolai lo-

lots, rāts, 

Par mūsu otro mammu kļuvāt, 

Un pārbaudījāt ko kurš māk. 

Mūs iemācījāt lasīt, rakstīt, 

Kā skaitļus atņemt, kā likt klāt, 

Un, ja kas reizēm nesanāca, 

Jūs nesteidzāties tūlīt rāt. 

*** 
Skolotāj, stiprus nervus, paklausīgus skolēnus, lai nekad 

neizrakstās flomāsteri un 

sarkanā pildspalva velk tikai 

divciparu skaitļus! 
Lai puķes zied koši 

gan logā no ledus, 

gan dobē kā īstas! 

Lai zied! 

Lai zied smaidi gaiteņos, 

Lai gudrajiem - sirdis   

 no tā – ka ziedam mēs ar. 

Ziedam Pasaulē, dzīvē. 

Lai zied! 

12.d klase 

 

Cienījamie skolotāji! 

Sirsnīgi sveicu Jūs starptautiskajā Skolotāju dienā! 

Tieši skolotājs ir tas, kurš audzina labestību un 

skaidro mums izglītības nepieciešamību. Jūs esat tie, 

kuriem vienmēr pietiek labu vārdu un sirds siltuma. 

Paldies Jums par to! 

Skolotāju dienā es vēlu daudz panākumu, izturības 

un pats galvenais – labu vese-

lību. 

Ar cieņu Kristofers Valters 8.c 

klases skolnieks. 

*** 
Skolas sirdspuksti ir skolē-
ni, 
Bet skolas stiprums – sko-
lotāji. 
Ja skola ir lukturis, 
Kas dāvā gaismu, 
Tad skolotāji ir šī luktura liesmiņa. 
Ja skola ir burvju dzēriens, 
Kas dod spēku, 
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeris. 
Ja skola ir templis, 
Kas sniedz mieru, 
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas. 
Tik ilgi būs pasaule šī, 
Cik ilgi būs skola 
Un skolas dvēsele – skolotāji. 
No sirds sveicam! 9.a klase 
*** 
„Skolotājiem jauku dienu, 
Dāvināsim litru pienu. 
Lai jums spēks un veselība, 
Katru dienu izturība!” 
12.c 

SVEICAM SKOLOTĀJUS 

MŪSDIENA 6 

Apsveikums skolotājām. 
Paldies par gudrību, ko cenšaties mums dot, par spēku dzīvei, 

lai mēs spētu to iemantot! Paldies par pacietību, lai mums ragus aplauztu, lai savu dzīves ceļu katrs godam 
noietu! 7.a klase 

   

Mīļie skolotāji! 
  

Mēs esam pateicīgi par jūsu pacietību un smago darbu, par piedošanu 

un uzmundrinājumu... 

Lai jums šodien daudz ziedu, apsveikumu un labu vārdu! 

  

Ar sveicieniem 12.b 

  



Mani sauc Nadīna Rutka. Man ir 
17 gadi. Man garšo kafija, „zālīšu” 
tējas, garda mūzika un Imanta Zie-
doņa dzeja, un dzeja kopumā. Patīk 
smieties, smaidīt un priecāties - 
prieks rada prieku 
un tā.  

Dzīves vērtī-
bas? – Ģimene, 
draugi un harmo-
nija pašai ar sevi, 
bet uz to es vēl 
eju. Mācos 11.a 
klasē - humanitā-
rajā. Jā, tieši šis ir 
viens no galvena-
jiem iemesliem, 
kāpēc es esmu 
šeit - Ogres Valsts 
ģimnāzijā jau otro gadu. Pēc 
9. klases man bija skaidras divas lie-
tas: tas, ka eksaktās zinātnes nav 
mans dzīves aicinājums un man akū-
ti nepieciešamas pārmaiņas - kaut 
kas jauns un nebijis. 

Es dzīvoju ar pārliecību, ka viss 
dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek, 
un ka viss kaut kur ved, kaut kā atri-
sinās - nekur jau nepazudīs. Tā bija 
arī ar jauno skolu. Nepagāja ilgs 
laiks, un viss pats nokārtojās - kļuvu 
par ģimnāzisti. Šajā stāstā slēpjas 
maza ironija - agrāk man šī skola 
šķita nu ļoti odioza. Atceros, kā tei-
cu: "Es gan šeit nekad mūžā nemācī-
šos." Un atkal pierādās šis - nekad 
nesaki nekad. Redz, kā sanāca. Bet 
man nav iebildumu - viss ir kārtībā. 
Man ir ļoti mīļa un pretimnākoša 
klases audzinātāja - Maija Gorda, 
superīgs klases kolektīvs, jauka Ingrī-
da kafejnīcā un par skolas biedriem 
un skolotājiem arī nav pamata sū-
dzēties.  

Vienmēr esmu darbojusies sko-
lēnu padomē. Šajā skolā nekas nav 
mainījies. Pagājušajā gadā iepazinu 
skolas tradīcijas, paražas un ieradu-
mus Dainas vadībā - lieliska skolas 
prezidente. Tā nu ir sanācis, ka Dai-
na nolēma  stafeti nodot manās ro-
kās.  

Ir pagājis aptuveni mēnesis, 

kopš aktīvās darbošanās sākuma. 
Iet jau visādi, bet es cenšos tā, lai 
visiem būtu labi un priecīgi. Tikai 
nesen sāku apzināties, kādu atbil-
dību tagad nesu. Šī apziņa mani 

nedaudz sabiedēja, bet es sapratu, 
ka man blakus ir aktīvi un forši 
cilvēki, kuri būs ar mani, jo viena 
es nevaru visu izdarīt.  (Paldies 
meitenēm, kuras atsaucās un dar-
bojās jau augustā! ) Šo nedēļu lai-
kā esmu dzirdējusi daudz repliku 
un piezīmju ar domu, ka man ir 
jābūt perfektai, jo esmu skolas 
tēls, paraugs. Bet, kurš ir teicis, ka 
perfekts ir vislabākais variants? Es 
noteikti neesmu perfekta un ne-
maz negribu tāda būt. Es apzinos 
savas spējas, vēlmes un pienāku-
mus. Es visu cenšos un centīšos 
darīt pēc labākas sirdsapziņas, bet 
es noteikti negribu būt tas , kas es 
neesmu, tāpēc ka esmu preziden-
te. Es biju un būšu Nadīna.  

Es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka 
esmu Nadīna vai tāpēc, ka skolēni 
ir sapratuši, ka aktīva dzīve ir laba 
dzīve (ceru un sliecos domāt, ka 2. 
variants) - skolēnu padomē šogad 
ir ļoti daudz jaunu seju, par ko 
man ir liels prieks. Ir arī puiši. Sa-
stāvs, manuprāt, nostabilizēsies 
tuvāko nedēļu laikā, bet ,šķiet, ka 
būs labi. Drīz kārtosim skolēnu 
padomes kabinetu, lai omulīgāka 
dzīvošana un ir kopā pavadīts 
laiks, kas ļaus mums iepazīt vie-
nam otru tuvāk, jo, manuprāt, 
aktīvas un foršas komandas pama-
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tā ir draudzīgas attiecības un harmonija 
kolektīvā.  

Tieši to gribu panākt - lai cilvēki 
draudzējas un novērtē viens otru. Manī 
vispār ir tā idilliskā vīzija par labāku pa-
sauli - draudzīgu, jauku un mīlestības 
pilnu. Varbūt tāpēc radās ideja par 
„Gada klasi”. Izrādījās, ka direktorei ir 
līdzīga doma. Tā nu likām idejas kopā un 
radās konkurss „Gada klase”. Es ļoti ce-
ru, ka klases sapratīs to pašu galveno - 
klases kolektīvs ir sava veida ģimene. 
Ģimene, kurai ir jābūt draudzīgai un ak-
tīvai, lai atmiņas par skolā pavadīto laiku 
būtu prieka un pozitīvu emociju pilnas. 
Un, ja katra klase būs draudzīga un aktī-
va, tad skolas kopējais kolektīvs un vide 
būs tāda pati. Tad visi nāks ar prieku uz 
skolu un tad mēs varēsim nest Valsts 
ģimnāzijas statusu ar vēl augstāk pacel-
tu galvu.  

Lai visiem priecīgi un jauki!  
(:  
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Skolotāja jautā skolēniem: 
- Kādi jums dzīvnieciņi mājās? - 
Pēterītis atbild: 
- Man zivtiņas akvārijā! 
Anniņa: 
- Man kaķis mājās! 
Jānītis pēdējais atbild: 
- Man vista saldētavā!!! 

*** 
Zīmēšanas stundā skolniekiem jāuzzīmē savi vecāki. Skolotājs staigā 
pa klasi un apskata, kā veicas ar uzdevuma izpildi: 
- Pēterīt, kāpēc tu savam tētim uzzīmēji zaļus matus? 
- Tāpēc, ka man nav plikpaurainās krāsas ... 

*** 
Skolotāja sūdzas: 
- Jūsu dēls uz sola uzzīmēja mušu, un es sasitu roku. 
- Tas nekas! Viņš vannā uzzīmēja krokodilu, un es no bailēm izskrēju 
caur uzzīmētajām durvīm. 

*** 
Skolotāja klasē saka: 
- Pēterīt, vai tu aizvedīsi ģeologus uz vietu, kur atradi to sarkano ak-
meni? 
- Šodien ne, skolotāj! Šodien muzejs slēgts. 

*** 
Vecāki pirmklasnieku velk uz skolu. Viņš spirinās  
pretī un kliedz:  
-Divpadsmit gadi!...Par ko? 

*** 
Vēstures stunda. 
- Jaunais cilvēk, tur pie durvīm! Kad dzimis Gēte? 
- Nezinu.... 
- Nu labi, kad dzimis Mocarts? 
- Nezinu... 
- Tad ko jūs vispār šeit darāt? 
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis... 

*** 
A: Čau! kā iet? 
B: Forši! universitātē par pasniedzēju strādāju. 
A: Jā? Un ko tad pasniedz? 
B: Mēteļus garderobē. 

*** 
Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis? 
-Protams, ka nevar. 
-Vai cik labi! Es neesmu sagatavojis mājas darbus. 

*** 
-Nu, dēliņ, kā gāja pirmajā svešvalodu stundā? 
-Očiņ good! Ja fsjo anderstend! Ņinada more iet! 
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