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Pirmklasnieki svin

100.

dienu skolā!

2. februārī mūsu pirmklasnieki jautri un interesanti atzīmēja 100. mācību dienu Ogres 1. vidusskolā .
Šī tradīcija uzsākās pagājušajā mācību gadā. Šajā dienā mazie pirmklasnieki apstiprina, ka ir kļuvuši par pilntiesīgiem mūsu skolas skolēniem un godam izturējuši mācību
uzsākšanu. Bērni veica dažādus uzdevumus, demonstrēja,
ka prot darboties kopā ar klasesbiedriem, skatījās Zilus Brīnumus un ēda lielo svētku torti. Lai veiksmīgas turpmākās
skolas gaitas!

Sveču stāsti
Priecājamies kopā ar skolas

Intervija ar direktoru I. Grigorjevu

Skatuves runas konkursa

Vai jums patīk būt direktoram un vai jau skolā sapņojāt kļūt par skolas direktoru?

laureātiem

Jā, man ļoti patīk būt par skolas direktoru, taču skolā nemaz nesapņoju būt direktors.
Es vēlējos būt par vēstures skolotāju. Sapņoju, ka varētu būt dabaszinātnieks vai futbolists.
Kurā skolā Jūs sākāt mācīties pirmajā klasē?

Mana pirmā skola atrodas Sēlijā un sāku mācīties Viesītes vidusskolā.

1.-2.klase

Pastāstiet, kādas atmiņas Jums ir par saviem pirmajiem skolas gadiem?

1. vieta Ričards Jeremičevs 2.e klase izvirzīts

Man skolā bija ļoti labas atzīmes, laikam, biju apzinīgs skolēns. Visvairāk man patika un
padevās matemātika un sports. Mūzika man vismazāk patika.

uz novada skati

2. vieta Eduards Purens

2.c klase

3. vieta Alfrēds Drulle

2.e klase

Varbūt, varat pastāstīt par kādu savu bērnības nedarbu?

Jāpadomā.... Bija ziema un mēs ar savu draugu sacentāmies, kurš labāk met pikas pa
kaimiņu mājas loga rāmi. Īpašnieki bija ļooooti dusmīgi.

3. vieta Santa Zemnicka- Eglīte

Pastāstiet, ko jūs darāt, kad neesiet skolā? Kādi ir jūsu vaļasprieki?

2.e klase

3.-4.klase

Šobrīd daudz laiku paņem mācības Latvijas Valsts Universitātē. Man patīk
dejot tautiskās dejas un šad tad uzspēlēt futbolu.

1. vieta Luīze Zvirgzda 4.d klase izvirzīta

Kas Jums visvairāk patīk mūsu skolā?

2. vieta Valters Grīnhofs 4.b klase

uz novada skati

izvirzīts uz novada skati

Man patīk, ka mūsu skolā ir daudz talantīgu skolēnu un skolotāju. Man patīk,
ka mūsu skola atrodas kalnā- tas ir ļoti simboliski.

3. vieta Intars Salmiņš 4.b

klase

3. vieta Paula Nora Gasūne 4.d

Kurš ēdiens jums garšo vislabāk mūsu skolas ēdnīcā?

klase

Es gandrīz vienmēr izvēlos dienas ēdienu, tādējādi zinu, kāds ir ēdiens, ko ēd
lielākā daļa skolēnu.
Par kuru Latvijas sportistu turēsiet īkšķus ziemas Olimpiskajās spēlēs?

Es turēšu īkšķus par visiem , jo ikviens no viņiem ir pelnījis uzvaru.
Ko jūs gribētu novēlēt pats sev un visiem sākumskola skolēniem ?

Šobrīd es novēlu mums visiem izbaudīt ziemas priekus- paslidot, paslēpot, braukt ar ragaviņām, laisties no kalniņiem, jo Latvijā ziemas paliek arvien īsākas!
Paldies, ka atradāt laiku intervijai!

Inter

vija a

r 4.d

Kā jūs varētu raksturot savu klases kolektīvu?

Cimdi un dūraiņi skolā

klasi

Mūsu klases kolektīvs ir sportisks, jauks, draudzīgs. Mēs neapsmejam viens otru, pažēlojam cits citu, ja gadās kāda nelaime.
Kā atšķiras jūsu domas par skolu un mācībām 1.klasē un tagad 4.
klasē?
1. klasē bija vieglāk, pat garlaicīgāk, nekā 4. klasē. Kad bijām
mazi, likās, ka visu zinām, bet tagad atklājas, ka tā nemaz nav.
Kāds ir jūsu klases interesantākais pasākums pa šiem gadiem?

Mūsu interesantākais pasākums bija ZZ čempionāts, kurā
izcīnījām 1. vietu starp trešajām klasēm. Skolotāja teica, ka otru
tādu trešo klasi neatradīs visā Latvijā!

Mēs ar klasi bijām skolas muzejā uz ,,Cimdu izstādi.''
Cimdi tur bija dažādi! Koši, spilgti, krāsaini, ne tik koši un spilgti ,
pavisam vienkārši. Ja kāds cimds bija košs, tad tam nebija tik krāsains
raksts, ja cimds bija neuzkrītošākā krāsā, jeb ne tik spilgts, tad rakstu vai
zīmējumu varēja redzēt labāk. Bija mazie un lielie cimdi. Pārsvarā tur bija
dūraiņi. Ne tik daudz bija pirkstaiņi.
Uz kartona plāksnēm bija izvietota informācija par dažādiem
latviešu cimdu rakstiem. Adot, parasti lika kopā divas vai vairākas krāsas.
Uz zemākiem plauktiņiem bija arī adītas un tamborētas zeķes! Katrs cilvēks, kurš bija centies uzadīt un uztamborēt zeķes un cimdus, bija ļoti
čakli pastrādājis, jo cimdi bija ļoti skaisti! Man ļoti patika cimdi, kuriem
bija saskaņotas krāsas, piemēram, piparmētru zaļa ar rozā, dzeltena ar
zaļu un zilu. u.t.t. Tas viss izskatījās skaisti un mākslinieciski! Cimdi bija
patiešām daudz! Man patika arī mazie cimdi ar sniegavīriem un sniegapārsliņām!

Kāds ir jūsu klases kopīgais , labākais darbs, ko veicāt kopā?
Mūsu kopīgais labākais darbs ir lugas ,,Sniega karaliene” iestudēšana 4. klasē pirms Ziemassvētkiem. Mēs visi patiešām centāmies un
luga izdevās lieliski. Pārējām klasēm patika.

Manuprāt, šādu izstādi vajadzētu veidot katru gadu, tikai katru gadu
par citu tēmu.
Beatrise
B

Neparastais muzejs

Kādas pateicības un diplomus esat saņēmuši?

Esam saņēmuši dažādās sporta aktivitātēs. 1. klasē pat saņēmām
kausu! Atceramies, ka saņēmām diplomu ,,Mana Latvija” .
Visus nevar atcerēties un nosaukt.
Vai jūsu klasē ir bērni, par kuru sasniegumiem priecājaties, slavenības?
Tādu mūsu klasē ir daudz– varētu teikt, ka ikkatrs ir īpašs un slavens
kādā konkrētā mākslā, sportā … Ar katru varam lepoties.
Ko jūs gribētu pamainīt savā klasē savstarpējās attiecībās?
Gribētos, lai bez vajadzības nestrīdētos, jo katrā situācijā var atrast risinājumu. Lai nav tā, ka aizcērt durvis un aiziet.

Pavasarī jūs atvadīsities no savas klases audzinātājas Drosmas
Siliņas. Nosauciet skolotājas piecas labākās īpašības?

Pēc trešās koncertlekcijas Rīgā, mēs ar skolotāju
un klasesbiedriem devāmies uz Kino muzeju. Tas
atrodas Vecrīgā.
No sākuma man šķita viss neinteresants un pat garlaicīgs. Bet tad....cik
jauki! Pēc gida stāsta, mums parādīja pirmo latviešu filmu ,,Lāčplēsis”. Tā bija
melnbalta un aktieri tēloja ļoti nedabīgi . Mums parādīja filmu ,,Spoku stunda”bērnu šausmeni! Tas bija jautri un mēs visi smējāmies.
Bet visvairāk man patika mega lielā spēle ,,Cirks” . No putuplasta gatavotie
kauliņi un metamais kauliņš bija lieli, lieli.
Iesaku katram apmeklēt šo muzeju. Būs interesanti!

Laimdota

Mūsu labākie.
Pirms mēneša beidzām 1. semestri. Šajā avīzē iepazīstināsim jūs ar

Viņa ir gudra, jauka, izpalīdzīga, zinoša, sirsnīga. Mums nemaz
negribas šķirties, jo skolotāja vienmēr atrada veidu, kā mums palīdzēt
un rast risinājumu.

Robertu Kašu, kurš ir no nedaudzajiem sākumskolas skolēniem,
kura vidējā atzīme uz liecības bija

Par ko jūs gribētu teikt paldies, aizejot uz LIELO skolu?

10.

Paldies skolotājiem par visu, paldies skolas strādniekiem, garderobistēm, direktoriem, virtuves strādniecēm. Ikdienā viņu darbu neredzam, bet zinām, ka bez viņiem skolā neiztiekam.

nājām, ka viņa mīļākais mācību

Paldies par interviju!

viņš

Ar Robertu sarunājoties, uzzi-

priekšmets ir matemātika, tāpēc
arī

apmeklē

matemātikas

pulciņu. Roberts prot runāt latviešu un angļu valodā, atklāja, ka
nedaudz mācoties arī spāņu valodu.

Mājas

darbus

viņš

parasti

izpildot stundas laikā un palīdzību
pieaugušajiem nav jālūdz.
Interesanti, ka Roberta hobijs ir grāmatu lasīšana, jo lasīt viņš
iemācījās jau četru gadu vecumā. Viņa mīļākā grāmata šobrīd ir ,,Klanu
kaķi”. Roberts mēnesī izlasot apmēram trīs grāmatas.
Klasē patīk draudzēties ar Linardu un Leonardu. Kāpēc? Kopīgi tiek
stāstītas smieklīgas anekdotes. Visiecienītākā galda spēle Robertam
ir ,,Latvija”.
Roberts vēlas kļūt par astronomijas zinātnieku, vēlas doties ilgos
ceļojumos kosmosā, lai izpētītu to vēl vairāk. Ja būtu iespējams, tagad
viņš aizceļotu uz Grenlandi, jo tur ir daudz sniega.

Ilvija par savu klasi.

Intervija ar 4.c klasi
Kā jūs varētu raksturot savu klases kolektīvu?

Par mums var teikt– aktīvi, sirsnīgi, izpalīdzīgi. Mēs mākam labi sadarboties, palīdzam, ja kādam kas aizmirsies mājās.
Kā atšķiras jūsu domas par skolu
un mācībām 1.klasē un tagad 4. klasē?

Tagad noteikti ir interesantāk, lai arī uzdevumi

Manā klasē ir patiešām labi cilvēki. Ar mani kopā
mācās manas draudzenes Elīna, Diāna, Denija un
citi bērni. Mūsu klasē pie sienas novietots neparasts
luksafors. Tas ir Uzvedības luksafors. Katrs bērns
var nopelnīt savu vārdu pie kādas no luksafora
gaismām. Zaļš- tev ir laba uzvedība, dzeltens- brīdinājums, sarkans- uzvedība ir slikta.
Es jau ilgi esmu pie zaļās gaismas. 2. semestrī jau
esam bijuši uz Mūzika Tev un Valsts Mākslas muzejā.

kļuvuši grūtāki. Stundas paiet loti ātri, jo
ir dažādas interesantas aktivitātes.
Kāds ir jūsu klases interesantākais pasākums pa šiem gadiem?

Mums visiem vislabāk patika Baldones observatorijas apmeklējums. Tur
uzzinājām ne tikai par kosmosa pētīšanu, bet skatījāmies arī Zilus brīnumus
un veicām interesantus eksperimentus.
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Neparasts

Kāds ir jūsu klases kopīgais , labākais darbs, ko veicāt kopā?

Mūsu labākais darbs bija divu nedēļu garais tīrības maratons– mēs
starpbrīžos staigājām pa gaiteņiem un savācām nokritušos papīrus vai
citus atkritumus. Tas nebija viegli, bet deva gandarījumu.
Kādas pateicības un diplomus esat saņēmuši?

To ir bijis ļoti daudz, par dažādiem pasākumiem, kuros piedalījāmies.
Vai jūsu klasē ir bērni, par kuru sasniegumiem priecājaties, slavenības?

Mēs priecājamies vienmēr par Katrīnas Galvanauskas panākumiem
vieglatlētikā, arī Justīne ir ļoti laba sportiste. Mūsu Jānis ir lielisks hokejists–
viņš jau trenējas Latvijas bērnu hokeja izlasē.
Ko jūs gribētu pamainīt savā klasē savstarpējās attiecībās?

Mūsu klasē ir tikai seši puiši. Gribētos, lai klasē pienāktu vēl kāds puisis,
jo klases vakaros nav interesanti, ja lielākā daļa ir meitenes.
Pavasarī jūs atvadīsities no savas klases audzinātājas Ingrīdas Brokas .Nosauciet
skolotājas piecas labākās īpašības?

Viņa ir gudra, prasīga, mīļa,
interesanta un izpalīdzīga.

stāsts par svecēm.
Reiz dzīvoja sveču dzimta. Visas bija
lielas un staltas kā torņi. Bet bija arī mazā
svecīte! Tā izskatījās kā katliņš.
Kādu dienu, kad mazā svecīte stāvēja
uz palodzes savā ierastajā vietā, logs atsprāga
vaļā un mazā svecīte izlidoja ārā plašajā pasaulē. Tā iekrita sniegā pie kādas mājas. Svecīte tur nostāvēja vairākas dienas. To drīz atrada maza meitenīte. Meitenīte to aiznesa mājās un to glabāja. Viņa to glabāja tik ļoti– kā
lielāko dārgumu!
Meitenīte drīz izauga un
kļuva par māmiņu Sabīnei. Svecīte bija jau
apputējusi un veca. Bija Sabīnes dzimšanas
diena. Viņai palika pieci gadi. Māmiņai pietrūka svecīšu ko iespraust kūkā. Māmiņa pārmeklēja visus plauktus un atrada arī kārbiņu
ar svecēm. Tur bija ielikta katliņam līdzīgā
svece.
Pēc dzimšanas dienas māmiņa aizveda
mazo svecīti pārkausēt un atjaunot.
Nu tā stāvēja stalta un liela kā tornis.
Bet kas tad bija noticis ar sveces lepnajām un
varenajām radiniecēm? Tās bija izdegušas un
izmestas.

Paldies par interviju!

Marta

Raktuvju svece
Reiz dzīvoja svece. Viņas māte bija liesma un tēvs esot bijis ugunskurs, kura uguns ir tāda pati kā silta tēja,
kura uz tās bija vārīta. Viņas vecāki gribēja, lai deg indiešu rituālos.
Bet svecei bija cita sapņa liesma. Viņa vēlējas būt iekšā raktuvju lampā, kas apspīdētu raktuvju darbinieku bīstamo ceļu alās un šahtās. Svece to vēlējās no visas savas siltās sirds.
Bet diemžēl mātei un tēvam tā ideja nepatika, un māte sāka svecītei aizrādīt: Meitiņ, meitiņ, tur alās ir ļoti bīstami! Uz darbiniekiem var uzkrist akmens, kas ir liels kā kalns, Tavs aizsargs saplīsīs un tu vairs nebūsi uz šīs
zemes!
Svece mēģināja pierunāt vecākus, bet nekas neizdevās. Bet tad svecei ienāca prātā pateikt, ka viņa mācīsies
tos cilvēkus glābt. Par laimi vecāki tomēr piekrita sveces domām.
Un tā svece apgaismoja un sargāja cilvēkus raktuvēs, radot gaismu un drošību.
Raivo
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Neparastais ceļojums pagātnē

1.klašu skolēni nosvinēja 100.dienu skolā un atpūtās papildus
brīvdienās

R

eiz dzīvoja Svece, kura gribēja izgudrot Laika mašīnu. Kāpēc? Lai pētītu dinozau-

rus.

Vairāku klašu skolēni lēja sveces Ogres vēstures muzejā

2. , 3. un 4. klašu skolēni apmeklēja 3. koncertlekciju ,,Mūzika
Tev” un apmeklēja dažādus muzejus.
2.-4. klašu skolēni piedalījās Skatuves runas konkursā.
2. un 3. klašu skolēni mācījās gatavot veselīgus
našķus meistarklasē.
4. klases jautri svinēja Meteņus Zilajos kalnos.

Svece nolēma Laika mašīnu uzbūvēt pati. Bet tad negaidot , pienāca kāds dīvains pasta
sūtījums- milzu kaste, liela kā skapis. Svece to atvēra un nesaprata, kā tas var notikt?
Domas šāvās pa galvu kā viesuļvētra! Lai vai kā, bet lielajā kastē gulēja īsta Laika mašīna. Tā bija brīnišķīga. Svece to iedarbināja un uzstādīja miljoniem gadu pagātnē- dinozauru ērā. Atlika tikai sakravāt somu un doties nezināmajā ceļojumā.
Un tā , pēkšņi, Svece atradās džungļos- tieši blakus Diplodokam, lielam kā piecstāvu
māja. Svece jutās laimīga, kā laimes bultas sašauta! Redzēt tādus skatus! Nu Svece varēja
pētīt dinozauru dzīvi un citus tā laika notikumus , cik tik uziet. Taču laime nebija ilga.
Parādījās briesmīgais Tironozaurs! Tā nolūks bija mūsu Sveci apēst pusdienās. Svece
metās bēgt, viņa skrēja kā vējš. Ala! Svece pēdējā mirklī ieskrēja un paglābās. Vēl tikai
ātri jāiedarbina Laika mašīna un jānoregulē dators uz 2018. gadu!
Savās mājās Svece nokļuva mazliet vēlāk kā cerējusi, jo nezin kāpēc, viņa vispirms
nokļuva blakus pilsētā?
Atgriezusies, beidzot, savās mājās, viņu netstāja doma....Kurš atsūtīja Laika mašīnu?....

Notika 4. klašu olimpiādes latviešu valodā un
matemātikā
Janvāra sākumā 4.c tika nodibināta klases grupa. Tur piedalās
dejotāji un dziedātāji. To visu apvieno nelielā izrādītē. Un mēs
piedalīsimies katrā klases vakarā.

Lielais noslēpums.

Bija reiz Svece. Tā bija pavisam neparasta. Ziniet kāda? Balta! Nu ne gluži baltaar mazu, sarkanu krikumiņu vidū.
Kāpēc tā vēl bija neparasta? Tai nebija
sveču liesmu aizdeglīša. Bet kur viņa dzīvoja un, kas vēl neparasts bija? Nu jāāā...tātad.
Viņa ir tāda ļoti, ļoti tieviņa. Tievāka pat par
rokas mazo pirkstiņu! Un dzīvoja tā neparastā mājiņā. Viss būtu jauki, ja vien svece
nejustos vientuļi. Šai brīnumainai svecei
galīgi nebija ko darīt. Un tad, kādu dienu....kāds pieklauvēja pie mājiņas durvīm.
Svece tai brīdī bija aizmigusi.
-Te kāds ir?- teica cilvēks, kurš stāvēja ārā
pie durvīm. Daniela
Turpinājums sekos

Notikums ar Brīnumsveci

R

eiz dzīvoja svece, kura bija sarkana kā Latvijas karogs.

Viena pati mājās......Svece
Dzīvoja reiz Svece. Tā bija sarkana ar melnām svītriņām un patika tai
miers un klusums.
Pienāca diena, kad sveci pirmo
reizi aizdedzināja. Tā dega ar liesmu,
spožu kā saule. Svece ienesa mājās
gaismu, siltumu un mīļumu.
Bet tad kādu dienu visi mājas iedzīvotāji nolēma aizceļot uz Spāniju.
Svece palika mājās viena.
Nu tik sākās! Patiesībā Svece prata
būt skaļa un draiskulīga. Un
vēl....nākošajā rītā Svece bija pārvērtusies! Tai bija acis, kājas, rokas! Tā tik
bija burvestība! Tā Svece devās iepazīt
tuvāko apkārti ārpus mājas. Pa ceļam
tā sadraudzējās ar pelēko zaķi, kaķi,
lāci,
lapsu,
vilku,
vāveri,
zīlīti ,
un
stirnu. Visiem,
kurus satika, Svece stāstīja, kāds brīnums ar viņu ir noticis.

Kādu rītu meitene nolāma doties uz mežu ogās.
Savu Brīnumsveci viņa paņēma līdzi. Meitenīte
ogoja, ogoja un nemaz nepamanīja, ka Svece izkrīt
un paliek sūnās.
Garām lēca zaķis, ieraudzīja Brīnumsveci un iepazinās ar to.Tā svece sāka dzīvot mežā ilgi un laimīgi.
Kā svecei klājas tagad, neviens vēl nav dzirdējis,
bet tas jau būs cits stāsts.
Andra

K

Brīnumu svece.

ādas divas, trīs nedēļas pēc Ziemassvētkiem vecs vīrs
devās uz tirgu pirkt sveci.

Vecais vīrs nonāca savā ieplānotajā galamērķī pie sveču tirgotāja.
Sveču tirgotājs pārdeva daudz vienkāršu vaska sveču , bet viena bija krāsaina
un mirdzēja kā mazs kristāla gabaliņš. Vīrs nopirka brīnumu sveci un gāja uz
māju pusi.
Kad vīrs nonāca mājās, viņš priecīgs aizdedzināja jauno sveci. Kad
pašā vakarā viņš gribēja doties pie miera un nopūst sveci, tā nenodzisa. Večuks bija ļoti izbrīnīts. Vīrs no grāmatu plaukta izņēma vecu un ļoti biezu
grāmatu. Tā bija Sveču enciklopēdija, kur bija aprakstīts, ka šī svece ir īsta
brīnumu svece. Tās brīnums bija tas, ka tā nekad nenodziest. Vīrs bija priecīgs.
Īstenībā jau šis vīrs bija izgudrotājs. Pēkšņi vīra vecajā galvā iešāvās brīnumaina ideja. Viņš varētu uztaisīt lielu jo lielu svečturi burvju svecei. Večuks uzlika
brilles un ieraudzīja pogu uz sveces. Enciklopēdijā bija rakstīts, ka ja nospiež
pogu, var nokļūt ziemas karaļvalstī. Vecais vīrs nospieda pogu. Viens mirklis
un viņš bija karaļvalstī. Vīrs ieraudzīja piecus metrus garu sniega pūķi. Večuks
iekāpa pūķa seglos un lidoja augstu debesīs. Svece bija vīra bikšu kabatā. Viņš
nospieda pogu. Večukiņš ar visu pūķi nokļuva pie savas mājas. Pūķis pēkšņi
izspļāva ledu, no kura izveidojās liela sniega pils. Vecītis no savas vecās mājas
iznesa lielo jo lielo svečturi, kas bija darināts no īsta zelta, un tajā ielika burvju
sveci. Vecītis iegāja pilī, kur bija zelta mēbeles un milzu televizors. Pilī bija
ierīkota pat kino zāle. Vecītis no parasta vīra bija kļuvis par bagātu sniega
pavēlnieku. Vīram svarīgi bija tas, ka viņš ir izpalīdzīgs.
Un tā vīrs dzīvoja ilgi un laimīgi. Sveci vīrs novietoja atsevišķā
istabā uz kristāla galda zelta svečturī.
Roberts

Tad Svece atgriezās mājās. Ak, cik
tur bija atkal labi un omulīgi! Beidzot
Vienreiz meitenei, kurai piederēja šī skaistā svece ,
palika auksti. Jāaizdedzina taču svece! Kā sveci atgriezās no ceļojuma arī pārējie mājiaizdedzināja, tā notika brīnums. Svece atdzīvojās. nieki.
Tā nebija parasta brīnumsvecīte , bet īsta Brīnumsvece. Tā spēja izpildīt visas vēlēšanās.

Ralfs

Puisēns Miks ieraudzīja savu sveci
tajā pašā vietā, kur tā bija pirms aizbraukšanas. Puisēns aiznesa Sveci uz
savu istabu un atkal varēja priecāties
par gaismu, siltumu un mīļumu, ko tā
deva.
.
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