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Vēstule skolas
briedītim.

Daudz laimes dzimšanas
dienā!
Daudz laimes, manu skoliņ,
daudz laimes Tev! Novēlu Tev
stāvēt vēl daudzus gadus. Vēlos
veiksmīgus remontus un jaunus
piedzīvojumus
skolēniem,
darbiniekiem. Es gribu, lai mums ir
skaista skola, liela skola. Skola,
kurā mācās izglītoti skolēni.
Skolēni, kuri prot sadzīvot un
risināt konfliktus. Novēlu, lai lielie
mūsu skolā palīdzētu un aizsargātu
mazos iesācējus. Es priecājos, ka
skolā vairs nepārdod saldumus, bet
pārdod veselīgu pārtiku. Labi būtu,
ja varētu nopirkt cirkuļus, zīmuļus,
pildspalvas.
Es novēlu skolai saņemt daudz
uzslavu par skaisto stadionu,
atremontētajām klašu telpām un
gaiteņiem! Kaut skolai labi klātos!
Beatrise

Hei! Sveiks! Tev raksta Marta.
Skolā ceļo nostāsti par Tavu raibo
pagātni. Dzirdēju, ka Tu kādu laiku
esi dzīvojis pat skolas pagrabā –
nolauztiem ragiem, apskrubināts.
Vai tev tur patika? Bet kam gan
var patikt dzīvot pagrabā.

Tava Marta.

Ogres 1. vidusskola man ir kā otrās mājas
kopš 1. klases. Man šķiet, es tā iemīlēju skolu
tikai dēļ manas skolotājas un klases biedriem.
Bez manas sola biedrenes skola nebūtu tāda kā
tagad.
Es atceros manu pašu pirmo dienu skolā. Biju
tik nobijusies starp visiem gaiteņiem un visvairāk
no svešajām sejām. Bērnudārzā arī sākumā bija
svešinieki, taču ne tik daudz. Turpretī šeit bija
simtiem man nepazīstamu bērnu. Kad nonācu
manā klasē, manu uzmanību pievērsa skolotāja.
Starp visiem 25 bērniem es pazinu tikai Laimu,
bet viņa jau sēdēja ar kādu citu meiteni (kuru, kā
vēlāk uzzināju, sauc Luīze). Es saprotu, ja kāds
negrib iet uz kādu citu skolu, bet es nekad
nespēšu aptvert, kā viens cilvēks varētu negribēt
iet uz Ogres 1. vidusskolu! Skola man ir ļoti
palīdzējusi kautrības ziņā. Pirms vēl nebiju
pabeigusi 1. klasi, es biju ļoti kautrīga. Es
nespēju palikt viena istabā ar kādu svešu bez
mammas. Un arī, ja man blakus bija mamma, es
vienalga baidījos. Bet skolā man ir nācies
uzstāties konkursos un pasākumos, pieiet pie
pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, lai saņemtu
palīdzību. Un tas man ir iemācījis, ka nevajag
baidīties, jo zinu, ka šie cilvēki man pāri nedarīs.
Lai Ogres 1. vidusskola ir un paliek labākā uz
pasaules!
Paula

Ārā aiz loga šī gada vēsā un
miglaini tumšā ziema. Vai Tev
nesalst? Laikam nē, jo šķiet, ka Tu
esi izslējis vēl staltāk savus
varenos akmens ragus. Man ziema
ne īpaši patīk. Man patīk iet skolā.
Aktīvi strādāju katrā stundā.
Novēlu, lai Tev katru dienu paiet
garām paši labākie Ogres bērni!

Skola

LABĀKAIS MŪSU
Sveiks, skolas briedīt!

SKOLĀ

Ak, cik Tu esi skaists! Tu vienmēr esi bijis skolas sargs un
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simbols. Citi brieži dzīvo mežos, citi pie Ziemassvētku vecīša,

1. STADIONS

bet Tu pie mūsu skolas.

2. SKOLOTĀJI

Es gribu Tev pastāstīt, ka mans vecvectēvs ir cēlis mūsu skolu! Varbūt Tu atceries manu omi,

3.DRAUGI

kura strādāja par skolotāju šajā lielajā un jaukajā skolā? Katru dienu , nākot uz skolu, ar Tevi

4.KLASES TELPA

sasveicinājās arī mans opis, mamma, krusttēvs un krustmāte. Viņi sūta Tev sveicienus!

5.DABASZINĪBU KABINETS
6.STUNDAS UN MĀCĪBAS

Tagad ar Tevi saveicinos es. Ceru, ka Tev patõk skolas jaunais izskats un jaunais stadions?
Domāju, ka arī Tev patīk tas, ka mūsu skolā strādā gudras skolotājas un mācās zinātkāri bērni.
Esmu priecīgs, ka pie mūsu skolas ir tāds lepns briedītis. Ceru, ka tu būsi mūžīgi kopā ar Ogres
1. vidusskolu!

7.SKOLAS HALLE
8.ĒDNĪCA
9.AUGĻU PROGRAMMA
10.GARDEROBE UN DEŽURANTES

Roberts

ŠAJĀ NUMURĀ
UZSĀKAM
INTERVIJU CIKLU
AR 4. KLASĒM,
MŪSU SENIORIEM.
Intervija ar 4. b klasi

Lūdzām 3.e

Kā jūs raksturotu savu 4. b klasi?

klases skolēnus un

Mēs vienmēr turamies kopā. Esam draudzīgi, izpalīdzīgi, sportiski
un energiski. Mēs nekad nevienu neapsmejam, vienmēr cenšamies visu
paskaidrot.
Kā atšķiras jūsu domas par skolu un mācībām 1.klasē un tagad 4.
klasē?
Tagad noteikti ir daudz grūtāk un sākam saprast, ka daudz ko
nezinām. 1. klasē domājām, ka zinām visu, taču tagad zinām, ka neesam
tik gudri un vēl ir daudz jāuzzina un jāmācās.
Kāds ir jūsu klases interesantākais pasākums pa šiem gadiem?
Mums ir bijušas daudzas ekskursijas un katra no tām ir bijusi ar kaut
ko interesanta. Ir bijuši ļoti jauki Ziemassvētku pasākumi. Grūti nosaukt ,
kurš interesantāks.
Kāds ir jūsu klases kopīgais , labākais darbs, ko veicāt kopā?
Mums izdevās projekts par pilsētam. Mēs katrs aprakstījām vienu
ielu un kopā sanāca vesela pilsēta. Izveidojās ļoti interesanta pilsēta.
Kādas pateicības un diplomus esat saņēmuši?

skolotāju pastāstīt par piedalīšanos projektā
3.e klase 3. novembrī piedalījās projekta “Sporto visa
klase” atklāšanas ceremonijā Valmierā. Šajā pasākumā
piedalījās apmēram 3000 3.klašu skolēni. Arī mūsu klase
saņēma projekta karogu. Savukārt, 22.novembrī tika atklāts
šis projekts mūsu skolā. Pasākuma laikā tika svinīgi ienests
projekta “Sporto visa klase” karogs. Pēc oficiālās daļas
notika 3.klašu sporta pēcpusdiena.
Skolēni atklāja, ka ideju piedalīties konkursā, vispirms
nākusi no klases audzinātajas Intas Žubes, un bērni par to
ļoti priecājās un piekrita.
Šī projekta ietvaros visu mācību gadu mums ir labi
jāmācās, katru dienu jāsporto, jāpeld, labi jāuzvedas, kā arī
jāpiedalās sporta sacensībās, jāveic labie darbi.
3.e klase šī projekta ietvaros tika izlozēta minimālā
ekipējuma iegādei. Tas nozīmē, ka bez maksas saņēmām
Nike krekliņus un šortus.

Diplomu ir ļoti daudz- sporta dienās, par piedalīšanos
ārpusklases pasākumos.Mūsu klase ir ļoti darbīga
Vai jūsu
klasē ir bērni, par kuru
sasniegumiem
priecājaties, slavenības?

.
Mēs priecājamies par
mūsu dziedošajiem
zēniem Marisu un
Valteru.
Mariss piedalījās konkursā ,, Putnu bērni”. Novēlam, lai izdodas viņa
sapnis nākotnē kļūt par dziedātāju!
Ko jūs gribētu pamainīt savā klasē savstarpējās attiecībās?
Mums šķiet, ka neko, ar visu esam apmierināti. Esam perfekti. Mēs
esam draudzīgi un tā arī turpināsim .
Pavasarī jūs atvadīsities no savas klases audzinātājas Lidijas
Leidumas. Nosauciet skolotājas piecas labākās ipašības?
Viņa ir gudra, mīļa, skaista, drusku stingra, ar humoru. Un stingram
jau jābūt, jo savādāk nevarētu vienmēr panākt, ka uzcītīgi mācāmies.
Par ko jūs gribētu teikt paldies, aizejot uz
LIELO skolu?
Paldies skolotājai, ka viņa mūs
labi mācījusi! Mums nākotnē noderēs
visas zināšanas, ko skolotāji sākumskolā mums mācījuši.

Trešie spicie!
Šoreiz Sporta diena bija tikai trešklasniekiem.
Gribējām visi kopā jautri un aktīvi pavadīt laiku.
Savu veiklību varējām pārbaudīt dažādās
stafetēs. Bija jāskrien cauri riņķiem, jāpārnes
mantiņas, jāripina bumbas, un jāuzceļ tornīši
no glāzēm.
Aizraujošas bija Tautas bumbas sacensības. Bija
jāizspēlē piecas reizes. Visnopietnākie pretinieki
visiem bija 3.e klase. Viņi piedalās arī
projektā ,,Sporto visa klase”. Tomēr, viņi nebija
paši labākie. Ar pavisam nelielu pārsvaru uzvarēja
3. d klase! Domājam, ka mums palīdzēja adrenalīns
un lieliskie atbalstītāji Rihards un Harijs. Viņi visu
laiku turēja rokās plakātu: ,,Sakaujiet!”
Pasākumā piedalījās arī divi akrobāti, kuri rādīja
dažādus aizraujošus trikus. Mūsu klases biedrene
Marta pat tika uzaicināta uztaisīt triku kopā ar
viņiem.
Lai dzīvo Sports!
Laimdota Ralfs Raivo

Ziemassvētki ir svētki, kuros visi bērni saņem dāvanas.

Katru gadu mēs svinam Ziemassvētkus.
Šķiet , ka visiem vienā aukstā ziemas vakarā būtu Vienmēr pie mums atbrauc ciemos mana
dzimšanas diena.Mēs cērtam kokus, ne jau bērzus, ozolus lielā māsa ar ģimeni.
vai ābeles, bet gan mazākas un lielākas egles. Un egles
nokļūst pie mums mājās, kur tās tiek izpušķotas, un, kā
brīnums, vakarā zem eglītēm parādās dāvanas! Jā, tā
parasti bija noticis mūsu mājā. Izstāstīšu par svētkiem
pirms pāris gadiem.
Bija iesācies svētku vakars. Visi bijām sapulcējušies pie
eglītes. Taču kaut kas trūka! Zem glītes nebija nekānevienas dāvanas un tās arī neparādījās! Sēdējām ar dīvainu
sajūtu pārņemti. Tad , beidzot, kāds ierosināja dāvanas
pameklēt pa māju. Taču arī šoreiz nekā- mājās dāvanu
nekur nebija. Tad, pēkšņi, man ienāca prātā turpināt
meklēšanu ārā. Es skrēju arā pa durvīm un jāāā, tur tas
stāvēja-liels , piebāzts maiss! Vēl
maisam

piesieti

bija

divi

gan jāpiebilst, ka

zagariņi??

Un

tad

mamma

paskaidroja, ka tādi žagari tiekot nesti bērniem, par kuru
palaidnībām

jau

sadzirdējis

Atceros, ka viss beidzās

pats

Ziemassvētku

Manai māsas meitai togad, laikam, bija
divi gadi. Kā parasti pēc svētku vakariņām
sākas dāvanu dalīšana. Taču mazā metenīte
turpināja ēst - šoreiz viņa pamēģināja
nogaršot kārdinoši skaistu eglītes bumbiņu.
Viss beidzās ar lielu pārsteigumu un
gaužām asarām. Nomierinājām mazo
meitenīti. Tad ieradās Ziemassvētku vecītis,
ne jau īstais. Tas bija pārģērbies tētis.
Māsas meitai tas bija ,,tik īsts,, , ka aizbēga
un noslēpās zem galda. Visi meklējām ,
kamēr atradām .
Tādi atgadījumi
Ziemassvētkos!

arī

notiek

jaukajos
Beatrise

vecītis.

laimīgi un varēja sākties dāvanu

dalīšana.
Mēs dziedājām dziesmiņas un visi saņēmām ilgi gaidītās
dāvanas.

Eduards

Mūžam steidzīgais Ziemassvētku vecītis
Kad man bija 6 vai 7 gadi, bija neparasti , jeb arī parasti
Ziemassvētki. Bija atbraukusi mana krustmāte, krustēvs un māsīca. Mēs
nopirkām pārtiku veikalā, tad pagatavojām gardus ēdienus.
Pirms dāvanu saņemšanas, mēs ēdām Ziemassvētku vakariņas– visu ko
saveda un pagatavojām. Kad es un māsīca bijām paēdušas, mana māsīca
piegāja pie loga . Un ko gan viņa tur ieraudzīja?

Mūsu mājai tuvojās

Ziemassvētku vecītis! Satrauktā māsīca pieskrēja pie manīm un sauca: - Ziemassvētku vecītis nāk ! Kad to izdzirdēju, biju tik uztraukusies– mūsu mājās es viņu vēl nekad
nebiju redzējusi ienākam! Tā būs pirmā reize! Beidzot atnāks pie mums
ciemos—pacienāsies, parunāsies...
Bet tā, diemžēl , nenotika. Kārtējo reizi Ziemassvētku vecītis bija tik
steidzīgs, ka atnesa tikai dāvanu maisiņu un aizgāja tālāk.
Tā parasti mums notiek Ziemassvētkos!
llvija

Ziemassvētkos,
kā
parasti,
mēs
saņemam dāvanas. Par to esam priecīgi un
laimīgi. Bet kā ar mūsu dzīvniekiem, kuri
arī ir mūsu ģimenes locekļi? Viņiem taču
arī vajadzētu saņemt
Ziemassvētku
dāvanas! Tāpēc mēs ar vecākiem nolēmām
labot šo netaisnību.
Dāvanas mūsu suņukiem ,tāpat kā
pārējās, iepakojām un paslēpām zem
eglītes. Dzejoļus viņiem nebija jāskaita, arī
dziesmiņas viņi nedziedāja. Nesapratnē, ar
lielām acīm, tie sēdēja pat tad, kad mēs
teicām: ,,Re , kur jūsu dāvanas!” Atlika
tikai atkārtot pārbaudīto triku un pateikthop!. Līksmais suņuks uzreiz pielēca man
klāt un sāka dot savas ,,suņu buciņas:”
Nu tagad gan dāvana bija nopelnīta!
Daniela

ZIEMASSVĒTKU STĀSTI UN PASTĀSTIŅI

Arī šogad decembra avīzes īsās
ziņas pavisam īsas!

Mēdz teikt, ka Ziemassvētki ir svētki, kad notiek daudz brīnumu.
Rūķiem dienas pirms šiem svētkiem ir darbīgākās visā gadā.
Bija viena diena pirms Ziemassvētkiem. Rūķi kravāja simtiem dāvanu,
lai tās varētu nogādāt cilvēkiem. Viņi to ātri izdarīja un priecājās, ka ir paveikuši
tik lielu darbu. Darbnīcā ienāca Ziemassvētku vecītis un bija izbrīnīts, ka rūķi ir
tik ātri sagatavojuši visas dāvanas. Viņš paņēma smagos dāvanu maisus un
izgāja pa durvīm. Vecītis salika maisus kamanās, iejūdza nepacietīgos
ziemeļbriežus un devās apciemot visas pasaules bērnus. Pa to laiku čaklie rūķi
iegāja savā namiņā, kas atradās liela kalna galā. Lēni sniga balts sniedziņš, un
arī nemanot pie rūķiem bija atnācis klusais Ziemassvētku vakars. Mazie, čaklie
rūķi dziedāja, skaitīja dzejoļus pie izgreznotās eglītes un ēda gardo svētku
mielastu.

Uzrakstījāt milzum daudz pārbaudes darbu?
-Jā ... x 22!
Gatavojāt rotājumus , izrotājāt savas klases telpas?

-Jā .......x 22!
Mācījāties dzejoļus, dziesmas par Ziemassvētkiem?

Pēkšņi pa mazo namiņa loga rūti viņi pamanīja ārā balto sniedziņu. Ar
lielu prieku un skaļiem saucieniem rūķi izskrēja pa nama durtiņām ārā pikoties.
Un skat, bija jau arī pagalmā atgriezies Ziemassvētku vecītis! Viņš jutās
nedaudz noguris, bet laimīgs, ka iepriecinājis visus pasaules bērnus. Tā viņš un
viņa mazie palīgi dara katru gadu Ziemassvētkos, nesot prieku un brīnumus
katrā pilī un būdiņā.

-Jā......x 22!
Gaidāt ziemas brīvdienas?

-Jāāāāāāāāā!!!
1. D BALLĒJAS
Decembra sākumā satikāmies ar 1. d
klases skolēniem , kuri pastāstīja par
klases jautrāko notikumu novembrī.
Ar
mums
sarunājās
Elizabete,
Magdalēna un Amanda.
Notikums bija Pidžamu ballīte. Kā
atzina bērni, ballītes tēmu viņi
bija ,,aizņēmušies” no blakus klases.
Katrs bija saģērbies pidžamā. Ballīti
vadīja skolotāja Vineta un viņai
palīdzēja Madara, Rendijs, Santa.
Visiem bija jautri. Diemžēl dejas
beidzās, kad Ieradās bērni no citām
klasēm uz pagarināto dienas grupu.

Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem iegāja namiņā, kur priecīgi
kopā dzēra aromātisku svētku tēju un ēda piparkūkas. Bija jau vēls, kad rūķi
noguruši devās gulēt uz savām mazajām gultiņām, kurās ātri iemiga dziļā un
saldā miegā. Pār namiņu iestājās klusums un miers, tikai ārā aiz nama lodziņa
turpināja snigt.
Tā nemanot bija pagājis ilgi gaidītais Ziemassvētku vakars.
Ziemassvētku pasaku stāstīja Roberts

Aptauja

Vai tu tici Ziemassvētku
vecītim?
(aptaujājām 61 sākumskolas bērnus)

Madaras, Andras un Ilvijas
novēlējumi visiem MAZĀS
SKOLAS AVĪZĪTES lasītājiem no
jaunajiem žurnālistiem
Ziemassvētkos un Jaunaja gadā!
Ziemas brīvlaikā iesaku celt
sniegavīrus! Novēlu visiem ieiet
pirtī un kad kļūst par karstu, izskriet
ārā un izvārtīties sniegā! Tā ir
pārbaudīta recepte, lai nākošajā
gadā neviens vīruss neķertos klāt!

Jā

52

Nē

7

Šaubos

2

Novēlu jums mājās izrotāt
eglīti ar pašgatavotiem eglīšu
rotājumiem!
Un
kādu
nebēdnīgu blēņu arī paveiciet!

Kas nav paguvuši, steidzīgi
uzrakstiet
vēstuli
Ziemassvētku
vecītim! Lai būtu daudz sniega un
varētu kārtīgi izpikoties un uzcelt
daudz, daudz sniegavīru!
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