
Skolas gads beidzot ir pusē - iz-
ņurcīts no pagājušā gada ģeogrāfijas 
špikeriem, satīts no fizikas kabineta 
pagarinātāju vadiem, apspridzināts 
ar piemīlīgiem ūdeņražiem un izvir-
pināts no seniem grieķu filozofiem. 
Pagājuši jau pieci mēneši un par spī-
ti neskaitāmajām izmaiņām skolā, 
tomēr ir palikušas lietas, kas nekad 
nemainās, piemēram, nekad nezū-
došās miega pēdas, kas novēroja-
mas ikviena skolēna acīs pirmo stun-
du laikā, un stiprinošas kafijas krū-
zes, kā arī kopējā apspriešanās gai-
teņos pirms kontroldarbiem.  

Pirmais pusgads ir pagājis ārkār-
tīgi raibs, piesūcies ar simtiem lietu 
no skolas ikdienas dzīves - lietas, par 
kurām drīkst stāstīt, lietas, par ku-
rām nedrīkst, sliktas, labas, azartis-
kas, aizraujošas, neķītras, mīļas un 
arī neprātīgas. Visvairāk droši vien 
atmiņā palikusi sporta diena, kas 
notika mācību gada sākumā un pār-
steidza ar labi konstruēto pasākuma 
plānu, jauno ģimnāzistu iesvētības, 
kas ilga veselas trīs dienas un, kā 
atzina paši desmitie, nebija nemaz 
tik briesmīgas par spīti stāstītajiem 
šausmu stāstiem. Tika iesvētīti arī 
jaunie Gājputni un neizpalika tradi-
cionālā sēdēšana uz zirņiem un zvē-
resta skaitīšana kora veterāniem. 
Diezgan oriģināli tika atzīmēta arī 
Skolotāju diena – skolas sienās var 
dzirdēt, ka dažiem tas esot sanācis 
pat pārāk oriģināli un nu nākas ciest 
sekas, bet tās jau ir tikai baumas, vai 
ne? Lai nu kā, skolotāju smaidi, mil-
zīgs daudzums tējas un patīkamas 
noskaņas piektdienas dienā bija tieši 
tas, kas skolēniem bija vajadzīgs, lai 
mazliet atslābtu. Es teiktu, ka šādas 
skolotāju dienas mums būtu jārīko 
vismaz četras reizes gadā, apsveicot 
skolotājas rudenī, ziemā un divas 
reizes pavasarī (jo tad skolotājas 

varētu vest pavasarīgās pastaigās). Jo 
priecīgākas skolotājas, jo priecīgāki 
skolēni.:) Un kur nu vēl rudens brīvlaiks 
un Latvijas dzimšanas dienas koncerts 
– visi mazie sīkumi, kas ikdienas dzīvi ir 
padarījuši raibāku.  

Tagad mūsu svarīgāko notikumu 
listē nākamā ir Valentīndienas balle, 
kas solās būt teju vēl labāka par pagā-
jušā gada, kā arī Žetonu vakars divpa-
dsmitajiem, kas pašlaik ir karstākais 
sarunu temats gan ēdnīcā, gan klases 
telpās.  

Tāpēc šogad, mani mīļie skolas 
biedri, nejauceņi un vēl nesamaitātie 
pienācēji, iesaku izbaudīt skolas gaite-
ņus tā, it kā tie tiktu staigāti pēdējo 
reizi. Lieki nedusmot skolotājas ar sa-
plēstām kolbām, krēsliem vai kalkula-
toriem, bet tā vietā izdomāt oriģinālas 
špikeru slēpšanas vietas, nebaidīties 
beidzot kādā ballē uzlūgt uz deju mate-
mātikas skolotāju, publiski uzstāties 
kādā talantu šovā ar savu gadiem slēp-
to vēderrunāšanas māku vai vienkārši 
izaicināt kādu klasesbiedru izskriet cau-
ri visiem skolas gaiteņiem neviena sko-
lotāja neapstādināts.  
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sagādāja skaņdarbu atpazīšana, bet, 
saliekot galvas kopā, varējām izdomāt 
atbildes(un pat pareizas) arī uz visgrū-
tākajiem jautājumiem. Tad vēl bija 
uzdevumi  ģeogrāfijā, kur pēc  attēliem 
bija jāatpazīst valstu līderi ar Sarkozī 
priekšgalā un jāzina 21.gs. dabas katas-
trofas. Sporta jomu pabeidzām visāt-
rāk, pateicoties mūsu sportistam  Mi-
kum, kurš minūtes laikā sarakstīja dis-
ciplīnas pretī dažādu sportistu vār-
diem, to skaitā bija minēts Afanasijs 
Kuzims, Maikls Felps u.c. Lai arī pēc 
prezentācijām ierindojāmies pēdējā 
vietā (kā zināms, tādas mums pat īsti 
nebija), tad konkursa laikā piecas ko-
mandas tomēr apsteidzām un ierindo-
jāmies 8.vietā, atpaliekot no septītās 
vietas  ar 1 punktu. Mēs šajā  ģimnāzi-
ju pasākumā bijām pastarīši, jo šādi 
konkursi notiek itin bieži, mēs bijām 
uzaicināti pirmo reizi, bet, cerams, ne 
pēdējo. Tā bija lieliska iespēja uzzināt 
nezināmo, paraustīt plecus par pilnīgi 
nedzirdētiem faktiem un sajūsmā ie-
saukties: „es to tikko lasīju... un aizmir-
su...” Neko darīt - jāēd vairāk biezpiens 
un jābrauc uz nākamo kārtu februārī! 

Savukārt, cits pasākums, kas arī pul-
cēja vairākas skolas,  bija zināšanu  
konkurss literatūrā. Skolēni pasākuma 
pirmajā daļā prezentēja savu sveicienu 
citām skolām - bija gan muzikāli priekš-
nesumi, gan neliels uzvedums ar Raiņa 
un Aspazijas līdzdalību. Pēc atpūtas 
brīža  sākās konkurss, bija sagatavoti 
jautājumi par Raiņa un Aspazijas dar-
biem - bija jāatpazīst daiļdarbu nosau-
kumi, jāsaliek sajaukti  vārdi dzejolim 
„Lauztās priedes” (šis uzdevums esot 
bijis visgrūtākais visām komandām) un 
jāpārzina autoru biogrāfija. Kopā pie-
dalījās sešu skolu komandas, to skaitā 
trīs  no mūsu pašu skolas - viena ko-
manda katrā klašu grupā.  Sīvā cīņā, 
izcīnot vienādu punktu skaitu,   godal-
gotās vietas sadalīja visas sešas ko-
mandas, jo katru godalgoto vietu iegu-

va divas komandas.  Ar vēlmi parādīt 
Ogres Valsts ģimnāzijas  vidusskolēnu 
cīņassparu un arī zināšanas ne tikai da-
baszinību jomā, bet arī literatūrā, mēs , 
12.ie  ieguvām 1.vietu.  

Zane Kalniņa , 12.d klase 

MŪSDIENA 2 

VALSTS ĢIMNĀZIJAS PASĀKUMI 

Aizvadītais mēnesis mūsu skolas 

skolēniem ir bijis īpaši aktīvs. Bez dažā-

dām olimpiādēm, volejbola sacensī-

bām savas zināšanas un erudīciju esam 

pārbaudījuši gan pašu skolas literatū-

ras skolotāju organizētajā pasākumā 

„Rainis un Aspazija”, gan braukuši cie-

mos -  ģimnāzijas skolēni pabijuši Sigul-

dā, bet pamatskolēni viesojušies Cēsīs. 

Mūsu skolai, kļūstot par Valsts ģim-

nāziju, ir pavērusies  iespēja piedalīties 

citu Valsts ģimnāziju rīkotajos pasāku-

mos un konkursos. Tieši tāds pasā-

kums pirms kāda laika norisinājās Si-

guldas Valsts ģimnāzijā, pulcējot 13 

ģimnāziju komandas, tālākie ciemiņi 

bija atbraukuši pat no Rēzeknes. Mēs, 

seši 12.klašu skolēni - Raitis, Elīna, Ha-

ralds, Linda, Mikus, Zane, pārstāvējām 

Ogri un sacentāmies ar pārējiem par 

erudītākās skolas titulu.  

Rīts sākās ar mazu pārsteigumu. Kad 
ieradāmies skolā, uzzinājām, ka mājās 
esot bijis jāsagatavo priekšnesums kā 
savas skolas prezentācija. Šo faktu  
bijām palaiduši garām, tāpēc uzreiz 
pēc pusdienām 5 minūšu laikā tapa 
mūsu moto un īss stāsts. Tas, protams, 
nevarēja sacensties ar pārdomātiem, 
muzikāliem un radošiem priekšnesu-
miem no pārējo skolu puses, to vidū- 
ķīmiski eksperimenti un smieklīgas 
etīdes.   Konkursa sākuma daļā iesildī-
jāmies ar jautājumiem, kurus bija saga-
tavojusi katra skola - gan daudzpusīgai 
zināšanu pārbaudei, piemēram,  kur 
mācījies Intars Busulis, gan  loģikas 
treniņam, piemēram, kas ir tas, kas 
saplīst uzreiz, kad to izrunā? Uzdevumi 
bija sastādīti visdažādāko nozaru zinā-
šanu pārbaudei. Matemātikas daļā bija 
jārēķina teksta uzdevumi, literatūras 
jomā jāzina nosaukt jaunākos autorus 
un to darbus, mākslas jomā cerējām 
paspīdēt ar mākslas skolā iegūtajām 
zināšanām par pasaulslaveniem glez-
notājiem, bet šoreiz uzdevumi bija  par  
pēdējās desmitgades māksliniekiem. 
Bija arī jautājumi dabaszinību nozarē - 
par organisko ķīmiju, nanotehnoloģi-
jām fizikā, simbiozi un citiem 
”zvēriem” bioloģijas lauciņā.  Labi, ka 
mums bija gaišais prāts un glābiņš ķī-
mijā un bioloģijā - Haralds!  Tā kā ar 
mūziku visi bijām uz „jūs”, tad grūtības 



MŪSDIENA 3 

JAUNUMI PAŠDARBĪBĀ 

Otrā semestra sākums ir laiks, kad novados notiek dažādi konkursi un skates. Februāra pirmajā nedēļā konkuri bija 
dziedātājiem, runātājiem, dejotājiem. Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās starpnovadu mazo mūzikas kolektīvu 
un izpildītāju konkursā „Do, Re ,Mi”. 

10.-12.klašu grupā piedalījās mūsu skolas trio (Iluta Čakova, Simona Damroze, Emīls Klaužs , pedagogs Artūrs Man-
gulis) un ieguva otro vietu. Pēc pasākuma Iluta dalījās savos iespaidos par konkursu: „Konkursā piedalos vairākus ga-
dus, pa šiem gadiem ir augusi dalībnieku prasme, paaugstinājies mākslinieciskais līmenis. Konkurss jau kļuvis par tra-
dīciju, man ir liels prieks, ka atmosfēra konkursā ir tikpat sirsnīga un jauka kā iepriekšējos gados.” 

Konkursā piedalījās divi instrumentālie ansambļi no mūsu skolas : „Yellow Toasters” un „ROKGRUPA”. Abus ansam-
bļus vada pedagogs Atis Ieviņš. Viens no dalībniekiem Igors Kļaviņš pastāstīja, ka atmosfēra bijusi ļoti jauka, arī publi-
ka bija atsaucīga. Lai arī ansambļi neieguva godalgotas vietas, gandarījums par piedalīšanos ir. 

2.februārī parbaudīt savas spējas varēja daiļrunātāji, jo notika Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu bērnu un 
jauniešu Skatuves runas konkursa 1. kārta. No Ogres Valsts ģimnāzijas tajā piedalījās  

Agnese Štauere (2.vieta), Annija Čiščakova (1.vieta), Alise Kalniņa (2.vieta), Ieva Salna (1.vieta) un Iluta Čakova
(atzinība), visām  meitenēm konkursam gatavoties palīdzēja skolotāja Indra Tilaka. 

No runātājiem, dziedātājiem, muzikantiem neatpalika arī dejotājas. Deju grupas „Pērles” meitenes Linda Pērkone, 
Dagne Vītola, Kristīne Sprūga, Elīna Pētersīle, Una  Valaine (7.a klase), Agneta Ozola (6.d klase) piedalījās Ogres nova-
da Mūsdienu deju jaunrades konkursā ar deju „Tā vai šitā” un ieguva 2. vietu. Deju grupu vada Linda Mangule. Meite-
nes ar savām dejām mūs priecējušas arī vairākos skolas pasākumos. 

Laiks  iet tālāk savu gaitu, vieni konkursi paiet, nāks citi ar saviem pārdzīvojumiem, prieku un vilšanās sajūtu. Vēlē-

sim māksliniekiem veiksmi turpmākajā darbā, lai izdodas tas, kas neizdevās šoreiz! 

INTERVIJA 

No šī gada septembra mūsu skolas absolventu Ati Ieviņu mūzikas studijā redzēsim arvien biežāk un varbūt pat  saskriesimies  
gaiteņos, jo, iesākoties jaunajam mācību gadam, skolotāju kuplajam pulkam nu ir pievienojies arī viņš - atraktīvs un patiesi atsau-
cīgs puisis, kuram zem  talanta mūzikā neapšaubāmi slēpjas arī ieguldītais darbs un neatlaidība, jo pamatus mūzikā un ģitāras 
spēli ir apguvis pašmācības ceļā.  

- Kā ir atgriezties skolā, kur ierastie skolotāji tagad  ir kļuvuši par kolēģiem? 
Baigi forši, jūtu lielākas privilēģijas - varu iet visos kabinetos. Protams, mazliet gan ir kauns par nedarbiem, kurus skolas laikā 

sastrādāju, jo nemaz  nejūtos vecs, un tas arī nemaz nebija tik sen - skolu pabeidzu pirms trijiem gadiem. 
- Kā skolēni uztver, ka viņiem pretī stāv gados pavisam jauns pedagogs? 
Uztver  mani kā čomu, bet es par to tikai priecājos, jo man  nepatīk, ja mani uzrunā uz „jūs!” Pie manis nāk arī mazie pamatsko-

lēni, bet viņi jau no visiem nobijušies! Es arī skolēniem necenšos mācīt vienkārši teoriju, jo tā ir lieta, kas man pašam nav nekad 
patikusi - ne skolas solā, ne augstskolā. Protams, pamatzināšanas vajag, bet mēs vairāk uzmanības pievēršam  praktiskām nodar-
bībām. Un pat tiem, kas tikko atnākuši, zaļi un bez priekšzināšanām, iemācu pirmos akordus , un uz priekšu - lai  spēlē mūzikas 
gabalus. 

- Kā mainījusies skola Tavā uztverē? 
Garderobes mainījušas līdz nepazīšanai, tādas jocīgas palikušas!  
- Kur mācies? 
Mācos Ekonomikas un kultūras augstskolā par kultūras menedžeri, bet paralēli šīm mācībām  apgūstu arī pedagoģijas un pulci-

ņa vadītāja pamatus Rēzeknē četru mēnešu programmas ietvaros. Mācu ģitārspēli - gan instrumentālo, gan basģitāru, arī bungas 
spēlēt, lai tik  nāk, priecājos,  jo tās attīstīta ritma izjūtu, kas vajadzīga visiem instrumentiem.  Tomēr labi, ka vēl neviens pianists 
nav pieteicies, jo klavieres nespēlēju. 

- Kādi ir Tavas mūzikas studijas tuvākie plāni? 
Pirmkārt, jau īstenot mūsu mērķi un pašu pamatnosacījumu - jaunajiem talantiem būs jākāpj uz skatuves un jāparāda iemācī-

tais. Domāju, ka uz 18.novembri varēsim atrādīt mūsu veikumu. Pagaidām plānoju divus nokomplektētus sastāvus - viens būs 
oficiālais, kurš varētu spēlēt vairāk mierīgus skaņdarbus skolas pasākumos un citos nozīmīgos svētkos un otrs - pavisam cits - ska-
ļi, atraktīvi un pavisam „roķīgi”- pieci metālisti, kas dzirdīgas ausis, iespējams, varēs priecēt skolas ballītēs.  

Skolēnu domas par jauno skolotāju. 
Raitis 12.b 
„Viņš ir jautrs, visu māk paskaidrot nevis tā formāli, bet patiesi interesanti. Atis māca nevis sausu teoriju, bet visu darām prak-

tiski, kas noteikti ir vislabākais mācīšanās process. Prieks par skolotāju, kas ir tik atsaucīgs un vienmēr viegli spēj atrast risināju-
mu, ja kādu reizi netiec uz nodarbībām.” 

Igors 11.b 
„Super skolotājs! Ata studiju apmeklēju  jau no septembra, un kopā ar viņu visas stundas ir baigi foršas!” 



Pirmdienas rīts, bet, atskanot 
zvanam uz pirmo stundu, kabinetos 
pulcējas tikai 9.un 12.klašu skolēni. 
Gaiteņos valda neierasts klusums, 
vien daži skolēni steidzas savās gai-
tās. 

7.februāris - ir sākusies projektu 
nedēļa. 9. un 12.klasēm ierasto 
stundu sarakstu nomainījis konsul-
tāciju grafiks, bet pārējo klašu sko-
lēnu prātus nodarbina projektu tē-
mas, darba vadītāji, prezentācijas 
un citas lietas. 

 7.klašu skolēni darbus veido 
kopā ar klases audzinātājām, bet 8., 
10., 11.klašu skolēniem darbu vei-
došanas process jau aiz muguras – 
tas tika darīts paralēli mācībām vai-
rākus mēnešus,   11.klases darbus 
iesāka jau iepriekšējā mācību gadā. 
Tagad pienācis paveiktā novērtēša-
nas  laiks. Šogad lasījumi nenotiek 
klasēs, bet tikai skolas aulā, kur kat-
ru dienu noteikts laiks atvēlēts kā-
dam mācību priekšmetam.  

Pirmie savu veikumu rāda skolē-
ni, kas veidoja projektus matemāti-
kā vai svešvalodā. Otrdiena atvēlēta 
dabaszinībām, trešdien zālē valda 
trīs M – māksla, mūzika, mājturība 
– un sports. Ceturtdien notiek lasī-
jumi latviešu valodā un literatūrā, 
bet projektu nedēļas pēdējā dienā 
viena stunda ir atvēlēta 7.klašu sko-

lēniem. Viņi stāsta par šonedēļ pa-
veikto. 7.a klases skolēni veidoja 
projektus par dažādām tēmām, ap-
gūstot labas iemaņas nākamajam 
gadam. Pārējās septītās klases vei-
doja darbus par klases skolēniem, 
noskaidrojot horoskopus, intereses, 
ārpusskolas nodarbošanos, mīļākās 
krāsas, ēdienus, mūziku un citas lie-
tas. Skolēni bija centušies un dažās 
dienās bija paveikts tiešām liels 
darbs. Un projekta nedēļas prezen-
tācijas noslēdzās ar darbiem vēsturē 
un ekonomikā. 

Nedēļa pagāja ļoti ātri, darbu tē-
mas bija ļoti dažādas, tādēļ prezen-
tācijas klausīties bija interesanti.   
Paši skolēni atzīst, ka uzstāties aulā 
bija grūtāk, jo jārunā lielākai audito-
rijai nekā klases kolektīvs, lai visi 
dzirdētu, jāizmanto mikrofons, ko 
viens otrs turēja rokā pirmo reizi 
mūžā, bija jāatbild uz jautājumiem, 
bet tomēr šī uzstāšanās deva arī lie-

lāku pārliecību par savu darbu un 
sevi. Un atmosfēra zālē bija drau-
dzīga.  

Katrs no šīs nedēļas paņēma tik, 

cik bija gatavs paņemt, tās bija gan 

informācija par daudzām interesan-

tām lietām un notikumiem, gan pie-

redze uzstāties auditorijas priekšā, 

gan prasme tikt galā ar savu uztrau-

kumu un dažreiz „nepaklausīgo” 

tehniku. Desmitās klases savus ie-

sāktos darbus turpinās nākamgad,  

bet  8. un 11. klašu skolēniem šis 

darba cēliens ir noslēdzies. 

MŪSDIENA 4 

SPĒLE ATSKATS UZ PROJEKTU NEDĒĻU 
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ATSKATS UZ PROJEKTU NEDĒĻU 



Valsts bioloģijas olimpiādē  
Kālis Jermacāns (11.d) ieguva 
Bronzas medaļu, skolotāja  
Elvīra Kadakovska 

Novada fizikas olimpiāde 9. - 12.klašu skolēniem  
Dalībnieks   Klase Vieta  Skolotājs 
Dzenis Reinis  9.d 2  Līga Vabulniece 
Zemžāns Otto  11.d Atzinība Līga Vabulniece 

Novada angļu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem  
Pūķis Mikus  8.b Atzinība Evita De Soza 
Jansone Helēna 8.c 3  Līga Ausjuka 
Laganovska Anna  8.c 2  Līga Ausjuka 
Vīksne Valters  8.c Atzinība Zoja Vilcāne 

Novada latviešu valodas olimpiāde 8.,9..klašu skolēniem 
Freimane  Linda  8.b 1  Laimdota Jonkuse 
Čiščakova Annija  9.d 2  Laimdota Jonkuse 

Novada latviešu valodas olimpiāde 11.,12.klašu skolēniem 
Trūpa Renāte   11.b 1  Ingrīda Pētersone 
Zane Magone  12.d 1  Velga Kalniņa 
Madara Gailāne  12.d 3  Velga Kalniņa 
Rūta Krauze  11.d 3  Svetlana Sermule 

Novada ķīmijas olimpiāde 9. - 12.klašu skolēniem  
Pīterāne Laura  9.b 2  Ilze Pomere 
Kalniņš Lauris  10.d 3  Ilze Pomere 
Putka Krišjānis  10.d Atzinība Ilze Pomere 

Jermacāns Kārlis  11.d Atzinība Ilze Pomere 
Krauze Rūta  11.d 1  Ilze Pomere 
Klaužs Emīls  11.d 3  Ilze Pomere 
Kleinmanis Haralds 12.d 2  Ilze Pomere 
Stamberga Diāna  12.d Atzinība Ilze Pomere 
Vilks Svens  12.d 2  Ilze Pomere 
Ornicāne Līga (10.d) Gētes institūta viktorīnā "Vācu valoda gaišiem prātiem" 
3.kārtā ieguva naudas balvu. (Līga konkursā pieteicās pati). 
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SPORTS 

Daudzi  jaunieši izvēlas sportu kā hobiju paralēli mācībām, bet vēlāk nolemj ar to nodarboties profesionālā līmenī.  Tāpēc radās 
doma  izpētīt, kādas ir piedāvātās iespējas, cik plaši tās tiek izmantotas un kāda ir sporta loma mūsdienu jauniešu dzīvēs. 

 Mūsu mērķi, veicot šo projektu, ir izpētīt jauniešu iespējas iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, pievienoties sporta 
klubiem un piedalīties dažādos sporta pasākumos, kā arī iegūt jaunu pieredzi reģionālajā sadarbībā. Mēs vēlamies iesaistīt jaunie-
šus neformālās izglītības aktivitātēs, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un stiprināt sadarbību starp valsts iestādēm - pašvaldību, sko-
lām un sporta centru. 

Iespēja šādu jauniešu apmaiņu organizēt radās, pateicoties Eiropas Komisijas Comenius Mūžizglītības Programmai, kurā tika 
iesniegts projekts „Role of Sport Activities in the present and further Life of Young People” („Sporta nozīme jauniešu karjerā”). Pro-
jektā notiek sadarbība starp Ogres skolām, pašvaldību, Sporta centru un Turcijas skolām. Projekta norise ir paredzēta vairākos pos-
mos, no kuriem pirmais tika realizēts 7.decembrī viesu namā Turbas, kurā projekta dalībniekiem no Latvijas notika seminārs. Jau-
nieši prezentēja savus pētījumus un padarīto dažādās projekta apakštēmās. Mēs uzzinājām, cik skolu absolventi ir kļuvuši par pro-
fesionāliem sportistiem savā iemīļotajā sporta veidā, kādas iespējas nodarboties ar sportu ir Ogres pilsētā un kādi jau panākumus 
guvuši sportisti par savu mājvietu izvēlējušies Ogrei. 

Redzēt visu skolēnu padarīto bija patiesi aizraujoši, un lika pārdomāt, cik daudzas dažādas iespējas ir tepat blakām. Papildus 
prezentācijām bija arī uzaicināti vieslektori no organizācijas ”Dzīvo veselīgi”, kuri iepazīstināja ar pareiza uztura un dzīves uztveres 
pamatiem, lai mēs ikdienā justos labi un veselīgi. Pasākuma beigās bija vairākas interaktīvas, neformālās izglītības spēles, lai pēc 
lielā daudzuma vērtīgās informācijas skolēni varētu saprast, ka būt aktīvam nenozīmē tikai par to runāt, bet arī ikdienā  ieguldīt 
savu brīvo laiku dažādos sporta veidos, neatkarīgi no tā, vai tas ir hobijs, vai nākotnes panākumu mērķis. 

Bet ar šo vienu pasākumu vēl projekts nav beidzies, un svarīgi, ka tieši tādas pašas aktivitātes kā projekta pirmajā posmā notiek 
arī Turcijā. Tātad nākotnē mums ir dota iespēja salīdzināt iegūtos rezultātus, tādēļ pavasarī projektā iesaistīto dalībnieku  delegācija 
no Ogres dosies apciemot Turcijas projekta dalībniekus, lai apmainītos ar iegūto informāciju un kopīgi iepazītos ar kultūru dažādību. 

Visi dalībnieki atzīst, ka piedalīšanās projektā ir interesanta un aizraujoša pieredze, īpaši pieminot, cik jauki ir iegūt jaunus 
draugus ārvalstīs. Nākotnē vēl iecerēti vairāki projekta posmi, kā rezultātu apkopošana un popularizēšana, projekta dalībnieku pie-
redzes apmaiņa klātienē un neklātienē. Visi dalībnieki tic, ka projekts arī nākotnē turpināsies tikpat veiksmīgi kā iesācies. 

Linda Freimane 



Projektu nedēļas ritms izjaucis 
tradicionālo skolas kārtību, varbūt 
tāpēc uz balles sākumu sapulcēju-
šies vien nedaudzi dejotgribētāji, bet 
pamazām dalībnieku skaits pieaug, 
zālē pulcējas maskās tērptie pasāku-
ma viesi. 

Balle tiek atklāta ar nelielu kon-
certu, uzstājas savējie – dzied Iluta 
Čakova un Kristīne Kovale, dejo gru-
pas „Pērles” meitenes.  Pēc tam zāli 
pieskandina grupa „Čehols”. Balles 
laikā notiek dažādas spēles, darbojas 
fotostūrītis. 
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Šeit  ir vieta 

Tavam sludinājumam. 

Par pasākumiem ģimnāzijā, par savām iniciatīvām, iecerēm un 

plāniem, par atrasto un pazaudēto, par visu, kas ir aktuāls Tev 

un Taviem skolasbiedriem. 

Sludinājumi iesniedzami otrdienās un ceturtdienās 222. telpā  

no plkst. 15.00 līdz plkst.16.00.  

Redakcija: Elīza Jordane,  Alise Lazdāne, Sigita Kalniņa  
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 

PASMAIDĪSIM :) 

Kristapa Ratnieka zīm. 

Martas Vainovskas zīm. 

Jura Aleksndrovs zīm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paulas Birmbaumas zīm. 

MĒS IZPAUŽAMIES 

Pēter, ja 1+1=2, bet 2+2=4, cik būs 4+4? 
- Tas nav godīgi, skolotāj! Jūs vienmēr atbildat uz vieglākajiem jautājumiem, bet 
man uzdodat grūtākos! 
*** 
Mūzikas skolotājs – audzēknim: 
- Ja neuzvedīsies labi, pateikšu taviem vecākiem, ka tev ir talants! 
*** 
Skolotāja – Pēcim: 
- Pēter, kāda, tavuprāt, būtu ideāla skola? 
- Tā, kas slēgta, skolotāj! 
*** 
Stunda skolā. 
- Nu kā to var nezināt? – sašutusi iesaucas skolotāja. – Ja tu būtu mans dēls, es 
aiz kauna nolēktu no mājas jumta! 
Pēcis: 
- Skolotāj, varbūt jūs varētu mani adoptēt? 
*** 
- Pēter! Manai pacietībai ir pienācis gals! Rīt bez tēva skolā nerādies! 
- Un parīt? 
*** 
Skolotāja jautā Pēcim: 
- Kāpēc no olas izšķiļas cālēns? 
- Baidās, ka citādāk no viņa uztaisīs omleti. 
*** 
Skolotāja – Pēcim: 
- Tas ir neticami, ka viens cilvēks var pielaist tik daudz kļūdu! 
- Kāpēc gan viens?! Kopā ar tēvu! 
*** 
Skolotāja jautā Pēcim: 
- Kurā gadā notika kauja pie Saules? 
- Es neatceros, – mazais atbild. 
- Bet kāpēc tad es atceros?! 
- Jūs taču esat par mani daudz vecāka! 
 


