
Dzestrs novembra rīts, ģimnāzi-
jas audzēkņi pulcējas pie skola. Īsa 
direktores Ainas Bērces uzruna, 
kopīga himna, un skolēni stājas 
virknē ap skolu, lai nodotu cits 
citam uguntiņu un līdz ar sveces 
liesmu arī laba vēlējumus. 

Cik ātri pagājis laiks, liekas, pa-
visam nesen stāvējām tāpat skolas 
priekšā, sākoties mācību gadam. 
Mācību dienas aizskrējušas, sa-
ņemtas daudzas atzīmes, kādam 
jau piemirsies pirmās skolas die-
nas sev dotais solījums: „Šogad 
gan mācīšos cītīgi!” 

 Septīto un desmito klašu 
audzēkņi iejutušies ģimnāzijā, pa-
gājušas iesvētības, pirmās ekskur-
sijas, piedzīvoti prieka brīži un arī 
vilšanās. Tas ir nemitīgais laika 
ritums, kas neļauj stāvēt uz vietas, 
bet liek steigties uz priekšu gan 
lielam, gan mazam. 

Sveces liesma, skolas bērnu 
roku sniegta, apmetusi loku, at-
griežas skolā. Vestibilā katru ienā-
cēju sagaida skolēnu darinātā upe, 
tā ir Daugava, kuras krastos var 
apskatīt gan Rīgas pili, gan Kokne-
ses pilsdrupas, gan Doles salas 
muzeju, gan daudzas citas vēstu-
riskas vietas, kas liek mums atce-
rēties, cik mēs esam bagāti un cik 
skaistā zemē dzīvojam.  

Skolas avīzes „Mūsdiena”  
redakcija 

Saule, mēness, debesis, zvaig-
znes. Puķes, koki, krūmi. Zivis, dzīv-
nieki, kukaiņi, putni. Ūdens, uguns, 
zeme, gaiss... ūdens, uguns, zeme un 
gaiss... Viss tik ļoti dažāds. Nesalīdzi-
nāms. Tāpat kā visi „es”, tie, kas vei-
do kopēju pasaules „mēs”. 

Jo mēs katrs taču esam „es”. Trū-
cīgie un bagātie, politiķi, sētnieki, 
prezidenti, sportisti, mākslinieki... Lai 
gan tik dažādi, kā viss, ko redzam 
apkārt, tomēr - „es”. Tāpat kā daba, 
pasaules vērtības, visums, arī cilvēki, 
visi „es” mijiedarbojas viens ar otru. 
Katra sastapšanās, saruna, piedzīvo-
jums, šķiršanās, nāve mūs ietekmē. 
Mūs ietekmē, maina, audzina viss, 
kas notiek apkārt. Un viss tas – tā arī 
ir mūsu pasaule. Tāpat arī mēs vei-
dojam pasauli, esam tās daļa, bez 
mums tā nebūtu tāda, kāda ir tagad. 
Mijiedarbība. MŪS IZMAINA PASAU-
LE UN MĒS IZMAINĀM TO. 

Kelija Leimane, 11.d klase 
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BIOLOĢIJAS DIENA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJĀ 

    Ar 2011. gada 7. septembri Tīnūžu pamatskolā tiek īstenots projekts “Aizraujoši 
par bioloģiju un ķīmiju!” 
    Projektā paredzētie pasākumi veicina radošuma un radošas domāšanas attīstību 
mācību procesā - īpaši bioloģijā un ķīmijā. 
Skolēnu aktivitātes un patstāvīgās izziņas darbības palielināšanai, radošās 
domāšanas attīstīšanai, kā arī pozitīvas attieksmes , aizrautības un intereses palie- 
lināšanai projekta  ietvaros notika pasākumu cikls, kas sākās ar Tīnūžu pamatsko-
las  skolēnu ciemošanos Daugavpils Universitātē 2011. gada 16. septembrī .  
2011. gada 29. septembrī  sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju Tīnūžu pamatskolas 

skolēniem bija iespēja iepazīties un veikt pētnieciskos darbus ķīmijā un bioloģijā pieredzes bagātu skolotāju Elvīras 
Kadakovskas un Ilzes Pomeres vadībā. Skolotājas  vairākus gadus piedalās ESF projektā “ Dabaszinātnes un matem-
ātika” un labprāt dalījās ar  šajā darbā gūto pieredzi un zināšanām. 

Šajās daudzveidīgajās  nodarbībās rodas priekšnosacījumi intereses rosināšanai par radošu darbību, veidojas ie-
maņas patstāvīgam izziņas procesam: projektā iesaistītie skolēni veido dabaszinātņu izziņas spēles. 

Projekta noslēguma pasākumā 2011. gada 21. oktobrī skolēni prezentēja projekta laikā veidotās izziņas spēles.  
Bioloģijas skolotāja Anita Migleniece 

Nodarbībās Ogres Valsts ģimnāzijā tika izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kas 7. klašu mācību saturu spēj padarīt 
aizraujošāku. 

Likumsakarību izpētei tika izmantoti sensori, mērījumi tika veikti dažādās vidēs. 
Ieskatīties mikropasaulē un novērot hloroplastu kustību šūnās palīdzēja gaismas mikroskopi, bet mikroskopiskās 

sēnes skolēni varēja vērot stereomikroskopā. Skolas datorklasē ar virtuālā pētnieciskā darba palīdzību tika pētīts 
fotosintēzes process augos. 

Īpašu sajūsmu izraisīja rezultātu noteikšana ar elektroniskajām pultīm. Nodarbības vadīja skolotāja Elvīra Ka-
dakovska,  bet nodarbību par temperatūras mērīšanu ar sensoriem vadīja skolotāja Ilze Kaļāne. 
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VALODA IR ZIEDI, KAS NENOVĪST 

Šogad jau otro gadu mūsu skolas skolēniem ir iespēja pie-
dalīties valsts ģimnāziju organizētajos pasākumos. Šādu pasā-
kumu ir  daudz, un tie dod iespēju satikt citu skolu audzēkņus, 
pārbaudīt savas zināšanas,  salīdzināt savas spējas.  

2011. gada 31. oktobrī 11.b klases skolnieces Rūta Butāne, 
Marta Bērziņa, Kristiana Bērziņa, Sintija Abramkina un angļu 
valodas skolotāja Zoja Vilcāne devās uz Rēzeknes Valsts ģimnā-
ziju, lai piedalītos konkursā „Valodas ir ziedi, kas nenovīst”. 
Konkursa mērķis bija popularizēt svešvalodu nepieciešamību 
mūsdienu sabiedrībā un novērtēt savas dzimtās valodas nozī-
mi. Konkursam bija divas daļas. Vispirms notika mājas darba 
prezentācija, kurā bija jāsagatavo dzejoļu tulkojums no kādas 
svešvalodas. Pēc prezentācijām sākās konkurss, kurā skolēni 
varēja pierādīt savas svešvalodu prasmes. 

Konkurss bija laba pieredze un ideju avots gan meitenēm, gan arī skolotājai Zojai Vilcānei. 

2011. gada 26. oktobra  rīts bija vēss, bet saulains. 8:30 mēs, Nadīna 
un Linda, sēdāmies busiņā, kur ļoti pozitīvs  šoferītis mūs un Ogres 
1. vidusskolas pārstāvjus veda uz Cēsīm - Vidzemes skolēnu pašpārvalžu 
semināru. Suntažos apstājāmies, lai paņemtu arī Suntažu un Madlienas 
skolu pārstāvjus. Tālāk taisnā ceļā devāmies uz Cēsīm. Bijām labas ģimnā-
zijas pārstāves - pārējo skolu skolēniem iemācījām mūsu skolas himnu, 
par kuru, vismaz mēs, esam sajūsmā! 

Seminārā bija patiesi daudz dalībnieku. Klausījāmies cilvēkā, kurš ir 
Tele2 akcijas Meteorīts idejas autors.  Tālāk bija katra novada skolu pre-
zentācija. Lai gan dienas plānā bija rakstīts, ka mums ir jāprezentē tikai 
sava skola, nolēmām turēties pie Jauniešu dienā izveidotā moto - „Forši 
draudzēties” un veidot kopīgu stāstījumu par visām skolām, jo pirms da-
žām dienām bijām Ogres novada skolēnu pašpārvalžu sadraudzības pasā-
kumā, tāpēc mums bija svaigi iespaidi, ar kuriem dalīties. Autobusā bija 
tapusi bilžu slaidrāde, kura papildināja mūsu prezentāciju. Mūsuprāt, izde-
vās jauki. 

Pēc tam gaidītās pusdienas. Pēc pārtraukuma pie mums ciemos bija 
ieradies Rūdolfs no piedzīvojumu organizācijas „Lūzumpunkts”. Sākumā, 
nu jau daudz brīvākā gaisotnē, noklausījāmies Rūdolfa sagatavoto teorē-
tisko daļu, pēc kuras iepazinām viens otru tuvāk dažādās aktivitātēs.  

Tā arī beidzās mūsu saulainā diena Cēsīs. No Rūdolfa smēlušies enerģi-
ju un iedvesmu, priecīgi un smaidīgi devāmies mājās. 

24. oktobris. 
Ogres novada skolu skolēnu pašpārvalžu sadraudzības seminārs. 
Kurš ir teicis, ka skolēni ir slinki un brīvlaikā tikai guļ? Bija pirmdiena - 

brīvlaika pirmā diena. Skautu un gaidu muzejā jau 10:00  čaloja jauniešu 
balsis. Pašu aktīvāko un foršāko jauniešu balsis. Katra novada skolas pār-
stāvji bija ieradušies sadraudzības seminārā, lai mēs iepazītu viens otru, 
preznetētu savu skolu un tās pašpārvaldi, dalītos pieredzē un priecātos.  

Tradicionāli diena sākās ar reģistrēšanos, iepazīšanos un tad sākās prezentācijas. Tā kā Ogres novads ir liels, arī 
prezentāiju bija daudz. Jauki redzēt, kā rit dzīve citās skolās. Pēc prezntācijām visi iedzērām kafiju un iestiprinājāmies. 
Tad bija diskusijas un pieredzes apmaiņa. Un arī šajā pasākumā vadījāmies pēc moto - forši draudzēties. Tā nu tas ir. 
Ceram, ka gads turpināsies tā, kā tas ir sācies - aktīvi, radoši un draudzīgi! (: 

Nadīna 

PAŠPĀRVALDE 



Mēs ļoti vēlējāmies kļūt par Og-
res Valsts ģimnāzijas skolēniem, un 
šo vēlēšanos mēs esam piepildījuši. 
Mums kopā bija jāpieveic grūti pār-
baudījumi, ko sagādāja astotie. 
Gandrīz visi uzdevumi bija jāveic, 
pārvietojoties pa skolu, uzliekot 
rokas uz priekšā stāvošā pleciem. Ja 
rokas atlaidām, mums noņēma pun-
ktus. Ēdām gan pīrāgus ar pipariem, 
gan sausos „Selgas” cepumus, bija 
orientēšanās uzdevumi un pat jāno-
ģērbjas un jāapģērbjas uz laiku. 

Pārbaudīja arī, vai mēs esam 
ievērojuši skolotāju izteicienus 
stundās. Taču tas nesagādāja grūtī-
bas, jo darījām to visi un kopā. Kat-
rai klasei bija sagatavots arī mājas 
darbs - priekšnesums, ko parādīt 
pārējiem. Šī bija jautrības pilna die-
na. Iepriekš  tik labi viens otru nepa-
zinām, taču tagad mēs esam kļuvuši 
draudzīgāki un saliedētāki. 
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SPĒLE IESVĒTĪBAS 7. KLASĒM 



Par tradīciju ir kļuvis, ka nedēļā 
pirms rudens brīvdienām skolas pul-
kā tiek uznemti desmito klašu skolē-
ni. Šogad ģimnāzijas saimei pievie-
nojās trīs desmitās klases. Lai pār-
baudītu viņu vienotību, izdomu, cen-
tību, 12. klašu skolēni bija sagatavo-
juši dažādus uzdevumus. 

Pirmajā dienā desmitajiem bija 
jāpierāda sava attapība, vienotība 
un izdoma, jo bija gan jāskaita, gan 
jākrāso, gan jāmērī, otrajā dienā tika 
pārbaudīta līdzsvara sajūta un spēja 
pārvietoties tumsā. 

Trešā diena bija atvēlēta sporta 
aktivitātēm, bet vakarā notika balle,  
un desmitie deva zvērestu skolas 
direktorei. 

Žēl, ka tik maz desmito ieradās 
uz viņiem veltīto pasākumu, jo, lai 
gan tikai izklaide, tā bija iespēja de-
monstrēt savas klases vienotību. 
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IESVĒTĪBAS 10. KLASĒM 



   Šogad jau 14 
reizi kopā sanāca 
koris „Gājputni”. 
Šajā korī vien-
mēr bijis drau-
dzīgs un jautrs 
kolektīvs. Katru 
gadu tā sastāvs 
mainās, taču 
tradīcijas paliek 
tās pašas. Ta arī 
šogad 7. oktobrī 

notika jauno gājputnu iesvētības.  
Pirmais kora mēģinājums bija satraucošs, jo jauno 

dziedātāju bija daudz vairāk nekā pagājušajā gadā. Pro-
tams, kora vecākajiem dalībniekiem vienmēr ir prieks 
par lielu skaitu jaunatnācēju. 

Iesvētībām cītīgi gatavojās gan jaunie, gan vecie gāj-
putni. Pirmo uzdevumu jaunajiem bija jāsagatavo visiem 
kopā jau pirms iesvētībām – jāizdomā priekšnesums, 
kura tēma saistīta ar putniem. Ar šo uzdevumu viņi tika 
galā lieliski, bet pēc tam bija interesantākā un jautrākā 
daļa. 

Bija jāveic dažādi uzdevumi - sākot ar balss un zināša-
nu pārbaudi, fiziskiem vingrinājumiem, sveces nodzēša-
nu ar kliedzienu un beidzot ar svinīgo zvērestu, kuru no-
deva, tupot uz ceļiem zirņos. Bija arī daži ķēpīgi pārbau-
dījumi, piemēram, „skaistuma uzlabošanas „ salons, sī-

polu zvejošana piparotā ūdenī un pupas meklēšana mil-
tos (patiesībā pupas tur nemaz nebija). Pēdējie divi uzde-
vumi bija jāveic, neizmantojot rokas un kājas, respektīvi - 
ar muti. 

Pasākums beidzās ar balli, kuras tēma bija 60. - 
80. gadi. Protams, bija arī atbilstoši tērpi un mūzika. 

Manuprāt,  bija ļoti interesanti, tikai žēl, ka diezgan 
daudzi no jaunajiem gājputniem neieradās uz iesvētībām. 
Bet paši vainīgi – tagad mums ir tiesības viņus iesvētīt 
visa gada garumā. 

Laura Grandāne 

KORIS “GĀJPUTNI” 

MŪSDIENA 6 



(:  

SPORTS 
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     Daudzi ģimnāzijas audzēkņi savu no mācībām brīvo laiku saista ar da-
žādām sporta aktivitātēm. Skolēni labprāt piedalās arī sacensībās, kurās 
jāpārstāv sava skola. Šajā mācību gada jau notikušas divas lielas sacensī-
bas, kurās piedalījās arī mūsu skolas komandas. Lielvārdē notika Lielās 
balvas izcīņa. Sacensībās piedalījās gan vidusskolas, gan devīto klašu ko-
mandas. Lielajā balvā parasti ir ļoti sīva konkurence, jo visas komandas ir 
spēcīgas. Šogad mūsu skolas 9. klašu komanda ieguva 1. vietu, bet vidus-
skolas komanda – 5. vietu. 
       Beidzot mūsu skolai ir savs stadions, kurā var sportot stundās un arī 
organizēt sacensības. 

Mūsu skolas sporta skolotāji 2011. gada 13. oktobrī organizējas futbola zibensturnīru, kurā piedalījās skolēni no 
valsts ģimnāzijām. Uz sacensībām ieradās komandas no TalsuVĢ, Rīgas 3.VĢ un Valmieras VĢ. 
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1. Divas māsas: viena balta, otra zaļa; 
kad viena nāk, otra bēg.  
2. Melns puisēns, koka krekliņš; kur de-
gunu piebāž, tur melnumu atstāj.  
3. Sarkana gotiņa, kaula sirsniņa. 
4. Ne cirsts, ne ēvelēts, bet gluds kā 
stikls.  
5. Pelēks vecītis sēž kalna galā.  
6. Zelta kamols pār kalnu veļas. 
7. Mute ir, zobu nav.  
8. Viena pati galviņa, simts lakatiņu. 
 

Atrisinājumus iesniedziet 223. kabinetā 
līdz 2011. gada 2. decembrim. 

 
L a b ā k a j i e m —
pārsteiguma balva 
no Rūķīša 
 
 
 

Atskats uz pasākumiem novembrī 
Ziemassvētku noskaņas 
Blēņas 
Ziemassvētku klase 
Skaistākās piparkūkas 
Citas lietas (gaidām lasītāju ierosinā-
jumus) 

COMENIUS PROJEKTS 

Redakcija: Raivita Razgale, Agneta Ozola, Alise Žukovska 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 27615447. 

ASINI PRĀTU! 

2011. gada septembrī Comeni-
us projekta ievaros pie mums 
viesojās skolēni no Turcijas. 
Delegācija ieradās 22. septem-
brī, un šī diena pagāja iepazīs-
toties un iejūtoties viesģime-
nēs. Nākamajā dienā viņi vieso-
jās mūsu skolā, skatījās skolas 
pašdarbības kolektīvu koncer-

tu, iepazinās ar kabinetiem, pēc tam piedalījās orietēšanās spēlē pa Ogri 
„Pilsētas rallijs”. 

Ciemiņiem bija iespēja iepazīt Latviju – viņi bija ekskursijā uz Rundāles 

pili, iepazinās ar Vecrīgas arhitektūru. 
Netika aizmirstas arī sporta aktivitātes, tādēļ viesiem tika dota iespēja 

izmēģināt savu veiklību „Meža kaķa„ trasē Siguldā.   
Skolēni varēja  iepazīties ar sportošanas iespējām  Ogrē, apmeklējot 

Ogres Sporta centru un izmēģinot sporta halles ledu. 
Visas dienas bija ļoti pārdomātas 

un labi saplānotas, arī vakari pagāja 
kopā ar draugiem, viesojoties ģime-
nēs. 

Laiks aizskrēja vēja spārniem, cie-
miņi devās mājās ar labiem iespai-
diem par satiktajiem draugiem un Lat-
vijā pavadīto laiku.  

Ieva un  Alise 
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