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REDAKCIJAS SLEJA
Vidusskolas gadi patiešām nebija tādi, kādus
iztēlojos bērnībā, skatoties “Vidusskolas mūziklu” vai
klausoties stāstos. Citādāk laikam nevar būt, jo
gandrīz puse vidusskolas tika pavadīta mājās pie datora. Es ceru, ka par mūsu vidusskolas laika atslēgas
vārdiem nepaliks “Vai Jūs redzat manu ekrānu?” vai
“antigēna testi otrdienās un svētdienās”, bet gan vidusskolu spēsim atcerēties ar prieku, jo šis patiešām ir
laiks, ko tvert un izbaudīt, laiks, kuru piedzīvot. Jā,
mums nebija pasākumu, nebija ekskursiju, nebija tik
daudz laika kopā, tomēr mums ir šī citādākā pieredzespēja pielāgoties, mainīta uztvere, kas iespējams vairāk ļaus novērtēt skaistos mirkļus. Un mums vēl pieder šis laiks.
Novēlu visiem klasesbiedriem to saprast un
izmēģināt, paveikt visu, ko vēlaties, lai šis laiks atmiņās paliek nedaudz maģisks, traks un laimīgs. Atmiņas un īstie cilvēki ir vissvarīgākais, ko varam iegūt
un paņemt sev līdzi.

Elīza Elsiņa (12.a)

12 gadi nav joka lieta, bet skat, vairs palikušas 12 nedēļas līdz šis periods mūsu dzīvē noslēgsies.
Kādam ģimnāzija ir aizpildījusi 6, kādam 3,
bet man - 5 gadus dzīvē. Tas liekas tik maz, bet, godīgi sakot, tie ir vieni no visspilgtākajiem gadiem,
ko esmu piedzīvojusi un, tas nav tāpēc, ka pasaulē
notika daudz vēsturisku notikumu.
Šeit ir iegūti vislabākie draugi, pieredzēti
krāsaini un skanīgi pasākumi, izpētīti savi talanti un
spējas. Ģimnāzija ir tā vieta, kur ir gandrīz neiespējami nerast izaugsmi. Mēs šo 3 gadu laikā no bērna
esam kļuvuši par atbildīgiem, inteliģentiem jauniešiem.
Ģimnāzijā iegūtie zinību graudi ir fantastiska bagāža nākotnei un mūsu turpmākai attīstībai. Šo
iegūto teoriju tagad būs jāmācās likt lietā. Tad jau
redzēs, kā nu kuram sanāks, bet es ticu, ka visi spēs
sasniegt un pārspēt savus mērķus.
Sanija Beatrise Barinska (12.a)

Ir pagājuši 3 interesanti un notikumiem piepildīti vidusskolas gadi. Mans ģimnāzijas ceļš aizsākās ar
neziņu, bailēm un neskaidriem jautājumiem, taču ātri
vien sapratu, ka šī ir īstā vieta, kur iegūt zināšanas,
atrast jaunus draugus un veidot dzīves pieredzi.
Šo gadu laikā nācās izvērtēt gan savas zināšanas, gan spēju pielāgoties dažādām dzīves situācijām.
Manuprāt, mūs raksturo attālinātās mācības, taču tās ir
iemācījušas dažādus jaunus digitālos knifiņus, laika
plānošanu, novērtēt kopā būšanu ārpus ekrāniem.
Pēdējais mācību gads ir pilns ar dažādiem jautājumiem. Ko darīt tālāk? Par ko es vēlos kļūt? Kas
mani dara patiesi laimīgu? Šajā brīdī mēs varam vērsties pie saviem klasesbiedriem, jo šīs izvēles būs jādara katram no mums, taču, lai novērstu domas, ir vērts
izbaudīt smieklus starpbrīžos, sarunas pie pusdienu
galda un vienkārši atrašanos visiem kopā, jo tā, kā ir
šobrīd, vairs nebūs nekad. Atskatoties uz savu piedzīvojumiem bagāto ģimnāzijas ceļu, varu būt lepna, ka
tieši Madonas Valsts ģimnāzija bijusi mana skola, jo te
es esmu ieguvusi draugus, zināšanas un atmiņas, kuras
saistās ar īpašu siltumu.
Visiem 12.klases skolēniem iesaku uz mirkli
apstāties un pārdomāt pēdējo gadu notikumus, jo tieši
tie ir izveidojuši mūsu personības, veidojuši atmiņas,
kuras paliks ar mums. Dzīve ir garš piedzīvojums, tāpēc ir svarīgi ņemt visu, ko tā dod!
Indra Pelša (12.b)
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Mēs par sevi

Pirms gandrīz trim gadiem 10.a klasei fukšos bija jāizvēlas savs moto. Pēc ilgām pārdomām un daudz dažādām
idejām, beidzot vienojāmies, ka visvairāk mūs simbolizētu izteiciens - ,,Pilnīgs kosmoss". Uzskatījām, ka katrs esam individuāla zvaigzne, planēta, galaktika vai pat gaisa kuģis. Ideja bija vidusskolas laikā izveidot savu kosmisko telpu - vienotību un sadarbību. Tomēr tagad, skatoties atpakaļ, var teikt, ka kļūdījāmies. Klases kolektīvu nevar salīdzināt ar vairāku,
atsevišķu lietu kopumu. Mēs neesam kopā saliktas pulksteņa detaļas vai nemainīgs saules sistēmas ritms. Kosmoss tā nestrādā. Tas ir neparedzams, mainīgs, nepakļāvīgs un varens, kā arī skaists, harmonisks un bezgalīgs. Vienotību ieguvām,
nevis griežoties ap savu asi, bet gan saliekot visas mūsu spējas un talantus kopā. 12.a - pilnīgs kosmoss.

Klases audzinātāja par mums

“Pilnīgs kosmoss”- šādu saukli klase 2019.gada septembrī izvēlējās Fukšu pasākumam un savam klases karogam. Pirms gandrīz 3 gadiem mēs domājām un cerējām kopīgi darboties un sadarboties, lai 12.klasē varētu teikt, ka šie 3
gadi kosmosā ir izveidojuši vienu orbītu, kur visiem draudzīgi riņķot. Tajā laikā neviens neiedomājās, ka mēs katrs atsevišķi veselu gadu riņķosim individuāli attālinātajā Covid 19 Zooma orbītā. Tas tik tiešām izrādījās “Pilnīgs kosmoss” gan
tiem, kam tas patika, gan tiem, kas to nespēja pieņemt.12. klasē atkal bija jāsāk veidot kopējā orbīta, kurā jūs, gatavojoties
Žetonu vakaram, atkal nonācāt līdz kosmiskai idejai par zvaigznēm.
Zvaigznes laikam ir vienīgās, kas ir bezgala klusas, sīkas un tālas, tomēr visi, tās ieraugot, pievērš tām nedalītu
uzmanību. Zvaigznes liek cilvēkiem sapņot. Mīļie ĀČI! Sapņojiet un piepildiet sapņus! Ja kāds sapnis, atsitoties pret tālajām zvaigznēm vai pret reālo zemi, saplīsīs sīkās lauskās, paceliet lausku un veidojiet citu sapni!

Mēs par savu audzinātāju Emeritu Beļaunieci

Šo 3 gadu laikā Emerita mūs pārsteidza ar savu radošo prātu, padarot vēstures un politikas stundas interesantas, atstājot katra skolēna atmiņā Napoleona varenos kara gājienus un
Ulmaņa zelta periodu. Iecietība un apņēmība ir īpašības, kuras viņa ik dienu centās ielikt mūsu
nākotnes čemodānos atbalstot un motivējot. Viņas joki piepilda ikvienu gaiteni ar skolēnu
smiekliem un silda sirdi pat visaukstākajā ziemas vakarā. Emerita ir gatava stumt kalnus, lai
sasniegtu katru 12.a "mēnestiņu un saulīti" neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas un, neskatoties uz
izaicinājumiem, kas viņu sagaida. Emerita ir mūsu glābšanas riņķis uz stabilitāti un kā saite,
kas veidoja savienojuma punktu, kur mēs visi varējām un varēsim satikties. Zvaigznes sola, ka
viņa būs varonis vēl daudz citiem audzēkņiem!
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Rihards Āboliņš
Klasesbiedri viņu raksturo
kā kluso čali, bet īstajā kompānijā
vienmēr būs gatavs mesties piedzīvojumos. Sakritība vai liktenis –
Rihardam patīk ģeogrāfija, viņu varētu dēvēt arī par Marko Polo, jo
viņa raksturīgākā kaislība ir ceļot.
Cik valstīs viņš ir bijis? Kurš to
vairs var saskaitīt. Brīvajā laikā labprāt uzspēlēs futeni vai kādu labu
videospēli onlainā ar draugiem.
Zvaigznes Rihardam sola veiksmīgu karjeru, spožu nākotni
un aizraujošus piedzīvojumus.

Paula Cirvele
Paula ir klases sirsnīgākā un
mīlestības piepildītākā meitene. Varētu teikt, ka viņa ir kā filmu tēls, jo
izbauda grāmatu lasīšanu, mīl ikvienu
kaķēnu, ir skaista un mīlīga bez piepūles. Viņas kastaņbrūnos matus rotā
lentas, kas var būt visdažādākajās varavīksnes krāsās. Nākotnē varētu būt
psiholoģe, jo ļoti labi saprot cilvēkus
un māk viņus uzklausīt. Viņas mīlestības pilnajām rokām piestāvētu darbs
ar bērniem. Zvaigznes sola, ka Paulai nākotnē visapkārt
būs visjautrākie cilvēki, kas spēs viņai dot smaidu ik dienu.

Agata Aizpurve
Agate ir mūsu klases Frīda
Kalo. Viņa ir ļoti radošs un pozitīvs
cilvēks, kurš spēj izveidot jauku, krāšņu apkārtējo pasauli. Spēj sadraudzēties ar ikvienu klasesbiedru un vienmēr pret visiem ir pozitīvi noskaņota.
Agate noteikti ilgosies pēc kulturoloģijas stundām, jo ir fantastiska māksliniece, un šīs stundas ir viņas enerģijas avots. Zvaigznes Agatei sola
apceļot pasauli, uzgleznot daudz miljoniem vērtu gleznu,
adoptēt vismaz 1 kaķi, kas staigās pāri viņas nenožuvušajiem gleznojumiem.

Imants Čulkovs
Imants no malas izskatās
jauks un atvērts sabiedriskajai dzīvei, klasesbiedru dzīvē ir enerģijas
avots un smieklu fabrika. Imants,
esot mazākais augumā, tomēr ir
raksturā vislielākais no mums visiem. Ir dzirdēti pat nostāsti, ka tieši
Imants ir Mētrienas dibinātājs, kā
arī rajona galva. Imants ir talantīgs
sportists, jo viņam padodas gandrīz
visi sporta viedi, kas apgūti bērnības laikā kopā ar vietējiem čomiem. Klasesbiedri Imantu
redz IT jomā, jo tikpat labi kā volejbola spēle, viņam sanāk
arī strādāt ar datoru un tā lietotnēm. Zvaigznes sola, ka
Imants būs šeit.

Sanija Beatrise Barinska
Sanija ir burtiski dancing
queen. Sevi Sanija raksturotu kā skeptisko melanholiķi, jo viņā brīnumaini
savijas abas iezīmes. Sanija ir apveltīta
ar lielisku gaumi, viņai nav bail būt
drosmīgai acu ēnu toņos vai pat matu
krāsas izvēlē. Sanija ir speciāliste dažādās valodās, pat korejiešu! Viņas klātbūtnē vari būt, kāds esi, un nebaidīties
no nosodījuma. Ar Saniju var diskutēt
no psiholoģijas līdz politikai. Viņa spēj
izteikt savu viedokli argumentēti un loģiski par dažādām
tēmām, šo iezīmju dēļ visticamāk zvaigznes viņai rādīs
ceļu uz jurisprudenci.
Santa Ceļapītere
Sirsnīga, atsaucīga un smaidīga. Ja kādreiz kāds neizprot krievu
valodas skolotājas teikto, tad Santa
vienmēr laipni piestrādās par tulku.
Klasesbiedri lēš, ka Santas aicinājums
ir ekonomika. Ja kādam jāuztic nauda, tad viņa būs īstais cilvēks, jo viņai
ir 6 gadu stāžs kā klases kasierei. Cikos būs hokejs –to Santiņa vienmēr
zinās. Santas asinīs ir auto vadīšana,
viņa varētu būt rekordiste, jo, kā decembrī pirmo reizi iesēdās instruktora mašīnā, tā janvārī
jau brauca ar savējo. Zvaigznes Santai sola piepildīt viskvēlākos sapņus un laimes pielietu ikdienu.

Agnese Dance
Agnese ikdienā izskatās ļoti
mierīga, bet īstenībā ir traka lauvene un
ikoniska sieviete. Viens no cilvēkiem,
kuriem var atvērties pilnībā, un tajā
pašā laikā ar viņu var smieties līdz asarām, pateicoties viņas jociņiem un sarkasmam. Viņai vienmēr ir auksti, klūp
uz ceļa gan ziemā, gan vasarā. Dzīvnieku mīle. Uz skolu paņems līdzi visu,
izņemot kalkulatoru fizikai. Zvaigznes
Agnesei sola nākotni, par kuru viņa pati
nevar iedomāties- neskaitāmus piedzīvojumus un fantastiskus cilvēkus.
Elīza Elsiņa
Elīza- cilvēks, kas gatavs
palīdzēt ikvienam, visatsaucīgākais un
pieklājīgākais cilvēks klasē. Ne velti
skolotāji un klasesbiedri tieši viņai
uztic nozīmīgākos pienākumus, kas
prasa vislielāko atbildību. Sirsnīga un
atvērta. Elīzai padodas viss – sākot no
mākslas, latviešu valodas un vēstures,
līdz muzikalitātei, bet viņas sirds pieder franču valodai. Elīzai piestāvētu
profesija, kas ir saistīta ar komunikāciju, piemēram, skolotāja. Zvaigznes Elīzai sola, ka pēc
pāris gadiem viņa dzīvos Parīzē un baudīs dzīvi.
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Sabīne Romule
Sabīne ir kā labākais un uzticamākais draugs ikvienam klasesbiedram. Ļoti saprotoša, zinoša un
izpalīdzīga. Nekad neatteiks sniegt
palīdzīgu roku un ar savu centību
sasniedz visaugstākās kalnu virsotnes.
Tieši Sabīne var uzservēt visaugstāko
servi un sniegt vislabāko padomu
mirklī, kad kaut kas nesanāk. Nākotni
varētu saistīt ar sportu, piemēram, būt
izcila sporta trenere vai fizioterapeite, jo viņai piemīt labas komunikācijas prasmes, viņa spēj uzņemties atbildību
un rada labu priekštatu par sevi citu acīs. Zvaigznes sola,
ka Sabīne būs laimīga.
Laura Lauva
Laura vai Lauva? Laura uzvārdā Lauva, gan pēc horoskopa, gan
raksturā atbilst dzīvnieku karalim.
Skaista, taktiska un klusa. Ārēji varētu
šķist, ka Laura ir kautrīga, taču, iepazīstot viņu tuvāk, pierādās pretējais.
Laura ir kā okeāns, kas sevī slēpj neskaitāmi daudz talantu. Klasesbiedri
viņu raksturo kā Pitagoru, jo viņai ir
lieliskas dotības atrisināt visu, kas
saistīts ar trijstūriem. Laurai zvaigznes sola panākumus
ikvienā dzīves jomā, jautrību un pozitīvas vibrācijas.
Emīlija Galeja
Emīlijas pasaule ir gaiša, un
liekas, ka viņa dzīvo dzidrā telpā,
kur iespraucas draudzības un mīlestības saule, bet, kā saka, klusākie
ūdeņi – tie dziļākie. Emīlija paskaidros, kas notiek, ja nepievērš uzmanību stundai. Viņa ļoti mīl ģimeni un
ikdienā šīs rūpes dāvina saviem
draugiem, tāpēc viņai piestāvētu
māsiņas vai vecmātes profesija. Bet,
kamēr vēl mācāmies vidusskolā, viņa parūpēsies par draugiem, viņus pabarojot un aizdodot jaku, kad kāds sāk pārvērsties par ledus gabaliņu. Zvaigznes Emīlijai sola lielu
ģimeni, daudz kaķu un mīlestības pārpildītu nākotni.
Mārcis Graudums
Mūsu Graudiņš ir tas, kurš
nokavē pirmās stundas. Protams,
stundas viņš nekavē ar ļaunu nodomu, bet kā viņš pats saka: “Tie autobusi nekad nenāk!!” Viņš tālā nākotnē varēs stāstīt mazbērniem par
to, kā viņš 2 stundas salā un lietū
gaidīja autobusu un ka dzīve nemaz
nebija tik skaista. Mārcis ir topošais
hokeja un sporta spēļu eksperts, tieši
viņš zinās, uz kuru komandu totalizatorā likt visus iekrājumus. Zvaigznes Mārcim sola veiksmīgu karjeru un ugunīgu privāto dzīvi.

Alma Elīze Ezeriņa

Almā slēpjas tik daudz talantu.
Viņa ir brīnišķīgas balss īpašniece un
deju mākslu pārvalda tik brīvi un graciozi. Arī sports viņai nav svešs. Alma ir
lieliska volejboliste. Almā mīt milzu
apņēmība, jo siltajā sezonā agri no rīta
viņa mierīgi var noskriet 10 km un
trenēties. Olimpisko spēļu mīle- celties
4 no rīta, lai atbalstītu olimpiešus, viņai
ir tīrais nieks. Alma nekad neatteiks
palīdzēt, viņa ir lieliska draudzene. Viņa vienmēr pierakstīs draugu citātus un krās atmiņas, kas neļaus aizmirst par
labajiem brīžiem. Zvaigznes Almai sola aktīvu, piepildītu
karjeru un neaizmirstamus ceļojumus.

Rolands Kokars

Katru gadu kādā no
12.klasēm ir kāds behas īpašnieks.
Rolands ir šo divpadsmito behistu
karalis. Viņš ar savu glauno vāģi
apžilbina ne tikai meitenes, bet arī
skolotājas. Rolandam ir ļoti pamatīgs
ieradums- pirmās stundas kavēšana.
Citreiz tās būs 10 minūtes, nākamreiz Rolands neatnāks vispār, bet
leģendas vēsta: “Ja tomēr Rolands
ierodas, tad gaidāms sniegs un mīnusi,” tieši tāpēc šogad ir
barga ziema. Ja kādam būtu jāaizstāv klases gods, tad visi
sūtītu Rolandu, jo viņš ārēji pret citiem ir skarbais džeks,
bet starp savējiem, tas pats Roļiks no Varakļāniem. Rolandam zvaigznes sola ražīgu zemi un panākumus fizikas eksāmenā.

Uldis Puķītis

Uldis ir kā liels pārsteigums
ikviena klasesbiedra acīs. Viņš ir ar
pozitīvām emocijām apveltīts, jo tieši
Uldis mācēs nospēlēt uz klavierēm
jautrāko Raimonda Paula melodiju un
nogriezt 8 riņķa polkas. Ļoti izpalīdzīgs
un vienmēr atradīs kopīgu valodu ar
jebkuru klasesbiedru. Nākotni varētu
saistīt ar bioloģiju, jo klasē nav neviena, kas tik labi pārzinātu cilvēka smadzenes vai asinsrites
loku. Zvaigznes sola, ka Uldis būs izcils mediķis, kas dos
klasesbiedriem atlaides par ārsta vizīti.

Stella Putniņa

“Stella” tulkojumā no latīņu
valodas nozīmē “Zvaigzne”, arī klasē
Stella nes savu gaismu. Viņa ir klusa un
noslēpumaina, tomēr Stellā paslēpusies
liela deva radošuma un spēju. Viņai piemīt loģiskā domāšana, jo Stellas aizraušanās ir šaha un dambretes spēle. Brīvajā
laikā Stella darbojas arī improvizācijas
teātrī. Viņas slepenais talants ir iluzionista triki, ko viņa pētīja pat zinātniskajā
darbā. Stellu raksturo loģiskais savīts ar brīnumaino, noslēpumaino. Lielisko prezentēšanas prasmju dēļ zvaigznes
Stellai sola karjeru mārketingā.
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Dāvids Ozoliņš

Fitnesa skaistulis un viens
no “Brāļiem Pedāļiem”. Ja visiem
nebūs redzēt dakteri Ozoliņu pēc 10
gadiem, tad visticamāk viņš būs influenceris. Viņš ir cilvēks ar radošu
prātu un idejām. Dāmu magnēts,
vienmēr izpalīdzīgs un zina savas
spējas. Labās sirds dēļ grūti atteikt
vairākiem piedāvājumiem, tāpēc
sanāk darīt jaunas lietas, piemēram,
vadīt pasākumus un dziedāt. Uz Dāvidu neviens nevar apvainoties, jo viņā ir kas neizskaidrojams, tāpēc nereti pat
skolotāji uzdāvina kādu papildus punktiņu. Zvaigznes Dāvidam sola dažnedažādus ceļus, no kuriem izvēlēties īsto.

Klāvs Pļaviņš

Citkārt skolotāju saukts par
Niku, Niklāvu, bet mums viņš ir Klāviņš. Klases vīrišķīgākais puisis, pēc
izskata var tikai minēt, vai Klāvam ir
18 vai tomēr 25? Vīrieša domāšana un
atbildības sajūta ir Klāva asinīs. Praktisks, loģiski domājošs un harizmātisks- tāds ir mūsu Klāviņš. Stundās
viņš var mierīgi uzsūkt informāciju no
apkārtējās vides, nemaz nepievēršot notiekošajam milzu
uzmanību, jo, pat neredzot, kas notiek, viņš kontroldarbu
uzrakstīs labāk nekā citi. Zvaigznes Klāvam sola tikai un
vienīgi lielus mērķus un piedzīvojumus.

Mārtiņš Veigurs

Kārtīgs “Bača”. Mārtiņš ir
Džerijs, un viņa dzīves pārbaudījumi
ir Toms. Neiedomājams viltnieks,
kurš izlavierēs, apies jebkuru sistēmu.
Otrais golfiņš ir viņa labākais draugs,
kurš nav pievīlis jau vairākus gadus
un darba kārtībā ir katru skolas rītu.
Kur Mārtiņš rod enerģiju, jūs prasīsiet? Gumijas končas -“pelītes” Mārtiņam ir tas pats, kas golfiņam dīzelis.
Par katru tēmu ir savs viedoklis. Ja tas ir nepareizs, tas nekas, viņš prot iestāstīt tā, ka arī pats notic. Izbijis karatē
veterāns, kas noteikti varētu pasniegt privātstundas trompetes spēlē. Zvaigznes Mārtiņam sola visu.

Ieva Anna Miezāja

Atvērta, jauka un bieži smaida.
Ievai ir ļoti laba humora izjūta, tāpēc, ja
vēlies kārtīgi pasmieties, tad kopīgā
kompānijā tas noteikti izdosies! Ieva ir
cilvēks, kas var izlasīt nepareizo jautājumu, bet atbildēt pareizi. Ja tiks pieminēti kajaki, Ieva uzreiz būs klāt un nākamajā dienā jau laivos pa Gauju. Pasaulē gardākās kūciņas un pankūkas
varēs dabūt tikai un vienīgi pie Ievas.
Ievu varētu redzēt kā privātprakses īpašnieci, jo Ieva būs
boss, viņa vienmēr zinās, ko darīt. Zvaigznes Ievai sola
mežonīgus piedzīvojumus, labus draugus un piepildītu katru sapni!

Marija Mežāne

Marija ir ļoti jauka un sirsnīga.
Nekad necentīsies sevi parādīt labāku,
nekā ir patiesībā. Ja klasē ir dots kāds
uzdevums, tad viņa bez atrunām to izpildīs augstākā līmenī. Klasesbiedri
uzskata, ka Marijai ir visskaistākais
stils, jo viņa izcili māk kombinēt krāsas
un pat pielāgos frizūru savam outfitam.
Mariju mēs redzēsim ķīmijas vai medicīnas lauciņā, jo viņa jebkurā laikā var
nosaukt pat vissarežģītāko ķīmijas vienādojumu. Zvaigznes sola, ka Marija nākotnē atvērs savu dzīvnieku patversmi, jo dievina ikvienu dzīvo būtni un izcili māk parūpēties
par tām.

Madara Lukaševica

Katrā klasē ir kāds neformālais līderis, kas saliks visu pa plauktiņiem. Madara ārēji necenšas iegūt
citu atzinumu un apņēmīgi tiecas
pretī saviem mērķiem. Viņa ir tā, kas
pazīst ikvienu, Madara pazīs gan tavu
radinieku Ventspilī, gan māsīcas
boyfrendu Rīgā, jo sakari viņai ir visur. Pat Latvijas Televīzija viņai uzdeva jautājumu, vai viņa nav slavena?
Madara cīnīsies par taisnību, aizstāvot savas un citu intereses. Nākotnē varētu darboties politikā vai jurisprudencē, jo viņa ir apveltīta ar spēcīgu loģisko
domāšanu un komunikācijas prasmēm. Zvaigznes sola, ka
mēs vēl par viņu dzirdēsim!

Una Undīne Zelča

"Sauciet viņu par Undīni!", tas
ir pirmais, ko visi, iepazīstot Unu, noskaidro par viņas vārdiem. Unai piemīt
izcila humora izjūta, un viņa sevi pierāda ar darbiem, nevis tukšiem vārdiem.
Ikdienā Undīne vaibo un īsti nesatraucas, jo galu galā “tā ir tikai skola” un
“viens n burts neko dzīvē nemainīs”.
Īpašība, ko Undīne slēpj ikdienas dzīvē,
ir tas, cik ļoti daudz viņa interesējas par
mūziku, viņas Spotify ir kā ābece. Viņai piemīt ļoti spēcīgas zināšanas angļu valodā un bioloģijā. Nākotni varētu
saistīt ar mikrobioloģiju, jo ir ļoti rūpīga, centīga un mērķtiecīga. Zvaigznes sola brīnišķīgu nākotni, strādājot profesijā, kura tuva sirdij.

Per aspera ad astra.
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Latīņu teiciens
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Mēs par sevi

Mēs sevi asociētu ar vienu lielu zvaigznāju, kurš sastāv no 24 spožām zvaigznēm, kas viena otru papildina.
Katram no mums ir savas intereses, hobiji un mērķi, taču tieši kopā mēs veidojam to, kas esam. Starpbrīžos vienmēr
skanēs mūsu čalas, smiekli un mūzika, jo kas būtu labāk par iepriekšējo gadu hitu atskaņošanu, galvenais, ka atceramies pirmo dziesmas rindiņu un piedziedājumu. Mūs raksturo ne tikai mūzika, bet arī sports, jo mūsu klases skolēni
pārstāv dažādus sporta veidus, tāpēc sporta stundās, it īpaši futbolā un volejbolā, katrs tieksies pretī uzvarai. Kā jau
ikvienam, arī mums ir savi trūkumi. Stundā pirms pusdienām nespējam ne atrast pareizās formulas, ne gramatiski veiksmīgi uzrakstīt teikumu, toties uzreiz pamostamies, kad noskan ilgi gaidītais pusdienu zvans, taču, lai to vispār sagaidītu, palīgā nāk cepumu klubiņš. Reizēm mēs mēdzam strīdēties un viens otru kaitināt, taču neatļausim to darīt kādam,
kurš nav no mūsu zvaigznāja. Kopā mēs pārvaram gan grūtās ieskaites, gan dodamies pretī daudz lielākām uzvarām.

Klases audzinātāja par mums

Jūs esat mana pirmā audzināmā klase, un tāpēc jums ir un būs rezervēta īpaša vieta manā sirdī. Mums kopā
šajos trīs gados bija daudz jāpārdzīvo, tā teikt, vairāki pudi sāls jāapēd –pandēmijas izraisītie ierobežojumi un attālinātās mācības.
Mums bija liegtas ekskursijas, teātru, koncertu un muzeju apmeklējumi, un bija laiks, kad varējām satikt viens
otru tikai caur datora ekrānu, taču man vienmēr atmiņā paliks pēdējais klases vakars - viktorīna “Prāta spēles” vecajā
skolā un jūsu atkalredzēšanās prieks 1.septembrī, atklājot jauno ģimnāzijas ēku.
Par spīti visām “vētrām”, jūs neesat zaudējuši savu optimismu, gluži otrādi – ar saviem talantiem, radošumu
un enerģiju likāt par sevi manīt ik dienas. Aktīvs darbs skolēnu padomē, dalība mācību olimpiādēs – pat 1.pakāpes diploms Valsts vācu valodas olimpiādē, sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanās, Latvijas vārda nešana pasaules mēroga biatlona sacensībās, 1.vieta Jauno uzņēmēju dienās un iespēja pārstāvēt Latviju Eiropas jauno mācību
uzņēmumu konkursā, intervijas Latvijas Televīzijā, TV3 ziņās, dažādas publikācijas presē, un vēl, un vēl, un vēl …
Jūs esat ieguldījuši lielu darbu mācībās un savu mērķu sasniegšanā, bet jūs protat arī jokot, smieties un baudīt
dzīvi, starpbrīdī uzgriezt savu mīļāko dziesmu un no sirds dziedāt tai līdzi!
“Jaunība – visos laikos vienāda – laimes alkstoša”, vēsta Ilzes Indrānes citāts, kas ir izlasāms uz Lazdu laipas ceļā uz skolu. Atmiņā palikusi kāda klases stunda, kurā karjeras konsultants vēlējās noskaidrot jūsu dzīves mērķus
pēc 20 gadiem – kur strādāsiet, ar kādu mašīnu brauksiet, cik lielā mājā dzīvosiet, cik daudz bērnu jums būs.
Klasē izskanēja teikums :”Mūsu mērķis ir būt laimīgiem.” To arī jums no sirds novēlu!

7.lpp.

12.b
Mēs par savu audzinātāju Agnesi Liepiņu

Skolotāja ir mūsu Polārzvaigzne, kas ir veiksmīgi šos mācību gadus vedusi mūs pretī izaicinājumiem, jauniem iespaidiem un sasniegumiem. Viņa ir cilvēks, kurš visā saskatīs gaišo, pozitīvo un centīsies šo sajūtu nodot citiem. Lai iekrāsotu mūsu ikdienu, viņa katrai WhatsApp ziņai pievienos vispiemērotāko emoji. Agnese ir īsts piemērs tam, ka eksakto zinību skolotāju ikdiena nesastāv tikai no skaitļiem un formulām, viņa spēj savā brīvajā laikā ienest krāsas un radīt īstus mākslas
darbus, tāpēc zoom laikā viņai ir unikāla iespēja atrasties pašas izveidotajā mākslas galerijā.

Tomass Aizstrauts

Ja Latvijā tiktu rīkots
šovs ,,Izdzīvotāji “, tad Tomass
būtu šī šova lielākā zvaigzne. Viņā vienmēr atrodas milzīgas enerģijas rezerves, kuras nezūd ne mācību procesā, ne deju laukumā,
turklāt viņš šo pozitīvismu nodos
citiem, izstāstot kādu joku vai uzmundrinot.

Viesturs Akmentiņš

Viesturam mācību procesā vislabāk padodas eksaktie mācību priekšmeti, taču visspilgtāk
viņa spējas un zināšanas parādās
ķīmijas stundās. Ja ir nepieciešams izrēķināt kādu uzdevumu,
tad visi meklē palīdzību pie Viestura, jo viņš to spēs izdarīt ātrāk
gan par krītošu zvaigzni, gan pašu
kalkulatoru.

Mārīte Ārmane

Mārīte ir cilvēks ar savu
viedokli, kas spēs panākt vienotību
klasē. Viņa nebaidās izrādīt savas
jūtas gan cilvēkos, gan mākslā.
Mārīte spēs uzgleznot zvaigžņotu
debesi, kura piesaistīs ikvienu skatītāju, kā arī izceps gardus kēksiņus, ar kuriem pacienās klasesbiedrus.

Rachel Lisa Barovska

Rachel mūsu klasē izceļas ar
īpašu centību un rūpību pret visiem
veicamajiem uzdevumiem. Viņas neatlaidība un mērķtiecība ir palīdzējusi
apgūt 5 valodas, tāpēc spēs uzrakstīt
vārdu zvaigzne bez tulkotāja palīdzības.

Megija Ketlīna Klikuča

Megija mūsu klases kolektīvā
ir kā maza, bet ļoti īpaša zvaigznīte,
kura spēs iedegties īpaši nozīmīgos
brīžos, kuri piepildīti ar dažādām emocijām. Viņai patīk ekstrēmas lietasmotokross. Ikdienas steigā neatteiks
palīdzību draugiem, vienmēr parūpēsies par nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem.

Edgars Berķis

Edgaram labi padodas angļu valoda, tāpēc nākotnē zvaigžņotās naktis varēs vērot no visām pasaules malām. Viņš nekad neatteiks
palīdzību gan IT jomā, gan virtuālajā spēļu laukumā.

Agnese Aizpuriete

Agnese ir mūsu klases zvaigzne
it visā. Viņa ne tikai labi pārvalda matemātiku, ķīmiju, bioloģiju, fiziku un citus
iespējamos mācību priekšmetus, bet arī
vienmēr spēs rast atbildes pat uz klasesbiedru vismuļķīgākajiem jautājumiem.
Agnese noteikti uzvarēs pretiniekus volejbola sacensībās un izveidos veiksmīgu
uzņēmumu, tāpēc nebrīnieties, ja nākotnē
redzēsiet Agnesi uz žurnāla vāka.

Sintija Kurzemniece

Sintija ir īsts dabas draugs.
Viņai rūp cilvēki, apkārtējā vide,
zvaigznes, visa planēta. Klasē viņa būs
tā, kura uzklausīs jebkuru bēdu, nomierinās, uzmundrinās un papildinās klasesbiedru enerģijas rezerves ar kādu
kārumu.
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Rihards Bucenieks

Ja krītoša zvaigzne ir vislabākā improvizētāja debesu jumā,
tad Rihards mūsu klasē. Viņš vienmēr atradīs izeju no visām dzīves
situācijām. Rihardam patīk miers
un klusums, taču īstajā draugu lokā
spēs atvērties un iekrāsot košākās
krāsās jebkuru piedzīvojumu.

Dāvis Gaiziņš

Dāvis ir kluss, taču viņu
vislabāk
raksturos
teiciens—
,,Klusie ūdeņi ir tie dziļākie’’.
Viņš, gluži kā Polārzvaigzne, spēj
iedegties visnepieciešamākajā brīdī – vēstures stundās. Dāvis būs
tas, kurš spēs nosaukt ne tikai
spilgtākās vēstures personības, bet
arī atcerēsies precīzus datumus un
notikumu vietas.

Toms Orlovs

Toms ir kluss, tāpēc ikdienā nestāsta par saviem talantiem, taču klasesbiedri ļoti labi
zina, ka Toma precizitāte un atjautība visspilgtāk parādās rasēšanas
stundās, kur viņš bez liekas piepūles uzzīmēs sarežģītāko zvaigznes
formu rekord īsā laikā, tāpēc nākotnē, pastaigājoties pa kādu pilsētu, varēsim apskatīt Toma projektētās ēkas.

Ance Lūse

Ance ir radoša personība, kura
skolas pasākumos iekļaujas tik organiski kā jebkura zvaigzne zvaigznājā.
Ar savu atraktivitāti un sirsnību viņa
katru klases priekšnesumu padara par
īstiem svētkiem, tāpēc nākotnē viņu
noteikti varēsim sastapt kādā pasākumā, kura ideja piederēs tieši Ancei.

Semija Ozoliņa

Semijai vienmēr būs viedoklis
par visdažādākajām tēmām, kuras būs
sevī apslēpušas informāciju kā jebkurš
zvaigznājs. Viņas stiprās puses parādās
kultūras un vēstures mācību priekšmetos. Semijai ļoooti patīk ziema, tāpēc
ikkatrs, kurš atradīsies viņai blakus,
spēs iemīlēt un atklāt no jauna pat visaukstāko gadalaiku.

Ingars Kalniņš

Ingaram ļoti labi padodas
dažādas sporta spēles, tāpēc sporta laukumā viņš kustās tikpat ātri
kā krītoša zvaigzne – tepat bija
un vairs nav. Vēl viņam ļoti labi
padodas arī krievu valoda, kas
ļaus aizceļot uz kādu Krievijas
pilsētu.

Indra Pelša

Indra ir smaidīga un ļoti radoša. Viņas dzīves aicinājums ir puķes
un dārzkopība, kad viņa par tām runā,
acīs iedegas mazas zvaigznītes. Indra
labi orientējas visos mācību priekšmetos, tāpēc nekad neatsaka palīdzību
klasesbiedriem, lai izskaidrotu nesaprotamo. Pavisam loģiski, ka viņas
nākotnes profesija varētu būt skolotāja,
atbildēt uz dažādiem jautājumiem un
komunicēt ir viņas aicinājums.

Krista Saulone

Krista ikdienā ir klusa, klasesbiedriem spēj radīt miera sajūtu,
jo pirms visām ieskaitēm ir nesatricināma kā klints. Iespējams, ka tas
saistīts ar viņas mīlestību pret mūziku, kas ikdienā ir visapkārt. Ja vēlaties uzzināt informāciju par jaunākajām mūzikas zvaigznēm, droši
jājautā Kristai.

Mārcis Sniķis

Mārcis mācību stundās ir
apveltīts ar nestandarta domāšanas
spējām. Ja vajadzēs, viņš fizikas stundās spēs aprēķināt gan zvaigžņu
masu, gan attālumu no Zemes. Klasesbiedri ļoti novērtē Mārča mūzikas
gaumi, jo neviena ekskursija un spēle
netiks pavadīta klusumā.

Lindija Smiltāne

Lindija ir mūsu klases ārste, jo
vienmēr būs līdzi aptieciņa, kurā atradīsies brīnumlīdzeklis katrai vainai.
Tāpēc ikviens zina, ka ar savu atbildību, mērķtiecību un centību viņa agri
vai vēlu kā maza zvaigznīte iespīdēsies medicīnas plašumos.
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Everts Smudzis

Everts ikdienā ir nosvērts
un zinātkārs. Mācību procesā viņš
spēj uzdot tik negaidītus jautājumus,
kuri var pārsteigt skolotājas gluži kā
zvaigznes apmākušās debesīs. Evertam patīk gan aktīva atpūta pie dabas, gan līdzdarboties sporta stundās, kur neviena volejbola bumba
nepaliks Everta nepamanīta.

Līva Šahno

Līva ir mūsu sporta zvaigzne,
taču viņa tiek apbrīnota ne tikai par
viņas rezultātiem biatlonā, bet arī par
pārdabisko spēju, pēc vairākām
prombūtnes nedēļām atgriezties skolā
un veiksmīgi izprast visus matemātikas, fizikas un ķīmijas tematus.

Paula Stradiņa

Paula, gluži kā Saule, klasē
vienmēr ienes pozitīvās emocijas. Apkārt Paulai starpbrīžos skanēs smiekli,
mūzikas skaņas un klasesbiedru čalas.
Viņas radošums slēpjas gan mācību
procesā, priekšnesumu idejās, gan
motivējošā teicienā, kurš būs uzrakstīts uz kāda tāfeles stūra, kas spēs
uzlabot dienu ikvienam skolēnam.

Kristiāns Safronovs

Anna Sudrabiņa

Kristiāns ir ļoti mērķtiecīgs, nebaidīsies izteikt savu viedokli. Viņš spēj atrast kopīgu valodu ar visiem klasesbiedriem un
skolotājiem. Kristiānu bieži var
satikt ar fotokameru, tāpēc viņš
mūsu klasē būs tas, kurš zvaigžņoto
nakti varēs baudīt ne tikai šeit un
tagad, bet arī aplūkot paša uzņemtajās fotogrāfijās.

Anna tāpat kā zvaigznes
visspilgtāk iemirdzas draugu lokā.
Viņa vienmēr palīdzēs, izskaidros
mācību vielu un rūpēsies, lai apkārt
būtu pozitīvas emocijas. Annai ir
svarīgi arī pavadīt laiku ģimenes
lokā, dabā, jo tā ir viņas miera osta,
kur papildināt savas enerģijas rezerves.

Katrīna Kramerovska

Katrīna ir radoša personība,
kura spēs izveidot interesantus pasākumus, kuri ir tikpat romantiski kā
zvaigžņota nakts. Viņai patīk sportiskas aktivitātes, tāpēc Katrīna būs
tā, kura sporta stundās uzturēs vienotu komandas garu, uzmundrinās doties pretī jauniem sasniegumiem.

12.klašu skolēnu Playlist

Ja Skolas radio skanētu 12.klašu skolēnu Playlist, tad mēs dzirdētu gan latviešu, gan ārzemju mūziku.
Vairāki divpadsmitie kā īpaši mīļu dziesmu norādījuši savulaik TV šovā "Okartes Skatuve" grupas
“Jātnieki” tapušo oriģinālkompozīciju “Balle Baložos”. Mīļas ir arī tādas latviešu dziesmas kā TV seriālā tituldziesma “Sirdsmīļā Monika”, Madonā visiem zināmais hīts “Kaija”, ballīšu dziesmas “Dzērvenīte” un
“Zemenes”. Kādam joprojām mīļa bērnudārzā dziedāta “Piparkūkas danco”. Latviešu dziesmu Playlist skanētu arī
grupas “Tranzīts” dziesma “Zelta Būrītis” un grupas “Pērkons” “Zaļā dziesma”. Divpadsmitie kā zvaigžņu apņemtie un galaktikā ieslodzītie latviešu mūzikas Playlist noslēgtu ar Mārtiņa Freimaņa dziesmu “Zvaigžņu kabarē”.
Ārzemju mūzikas Playlist ir vēl plašāka – no ballīšu hītiem līdz maz zināmai eksotikai. Playlist dzirdamas
gan Lady Gaga, gan Sigala, gan Džastina Bībera, gan ABBA, gan Vitnijas Hjūstones un citu izpildītāju dziesmas.
Mūs priecētu tādas dziesmas kā “Dead Memories”, “Cocoon”, “I Wanna Dance with Somebody”, “What A Time”,
“Melody”, “Do I Wanna Know?” , “Sweater Weather” un daudzas citas.

12.klašu skolēnu pusdienu ēdienkarte

Ja skolas pusdienu ēdienkarti veidotu 12.klašu skolēnu mīļākie skolas pusdienu ēdieni, tad galds būtu bagātīgi klāts.
Pirmajā ēdienā varētu baudīt soļanku, bet otrā ēdienā topa priekšgalā būtu plovs, karbonādīte un kotlete.
Kā lieli skolas pusdienu gardumi tiktu servēti arī desu mērcīte, makaroni ar malto gaļu un miežu biezputra ar circenīšiem. Divpadsmitie ir arī lieli kārumnieki, jo saldajā tiktu celts gan uzpūtenis, gan mannas biezputra, putukrējums ar auzu pārslām un šokolādes krēms ar ķīseli. Maltīti varētu noslēgt ar lielu, lielu bulciņu. Ņammmm…
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12.klašu skolēnu ģimnāzijas laika labāko atmiņu lādīte

Lai gan ģimnāzijā pavadītais laiks paskrējis ātri, tas glabā daudz siltu un mīļu atmiņu. Daļai tie ir bijuši 3
skaisti atmiņu gadi, bet daudziem arī 6 kopā pavadīti gadi. Lielu daļu atmiņu lādītē aizņem atmiņas par kopīgiem
pasākumiem – 1.septembri, verot skolas durvis pirmo reizi citam 7., citam 10.klasē, jautro Fukšu pasākumu, Ziemassvētku balli, uzvaru aerobikas konkursā, klases braucienu uz Stokholmu vai Ventspili. Tur noteikti vietu atradīs
arī atmiņas par Žetona vakaru un Izlaidumu. Ikviena gatavošanās pasākumiem ir atmiņu vērta, jo tā vienmēr pilna
dažādām emocijām - dusmām, priekiem un pat asarām- , taču beigu beigās viss beidzas labi. Atmiņās paliks arī sporta stundas un īpašā fizikas stunda, kas jāpatur noslēpumā, un arī mazie mirkļi starpbrīžos, kas piepildīti ar kopīgu
dziedāšanu un smiekliem. Savas korekcijas atmiņu lādē atstājusi Covid pandēmija – attālinātās mācību stundas, bailes no Covid pirms svešvalodas eksāmeniem, kā arī skolotāju dežūras starpbrīžos, regulējot satiksmi pa bultiņām un
apkarojot noteikumu pārkāpējus. Īpaša vieta lādītē ir draugiem un skolotājiem, kas gatavi parunāties vienkārši par
dzīvi. Ģimnāzijā mīļš ir ikviens stūrītis – pat ēdamzāle ar skaisto skatu uz graviņu un kojas. Jā, emociju un atmiņu
lādīte ir bagātīgi piepildīta!

12.klašu stundu saraksts

Ja 12.klašu skolēni veidotu stundu sarakstu, tad katru dienu stundu sarakstā būtu vēsture un kulturoloģija,
vai kā saka paši divpadsmitie: “Jebkura pie Maritiņas!” Stundu sarakstā īpaša vieta būtu arī tādām stundām kā bioloģija un matemātika, bet vismaz reizi nedēļā stundu sarakstā parādītos gan fizika, gan ģeogrāfija, gan politika un tiesības. Noteikti tiktu veidots stundu saraksts tikai meitenēm, kur topā būtu vizuālā māksla, bet puišu stundu sarakstā
– sports. Stundu sarakstā būtu arī izvēles priekšmeti - latviešu valoda, franču valoda, angļu valoda, vācu valoda,
krievu valoda un tehniskā grafika. Kā jauns mācību priekšmets stundu sarakstā tiktu ierakstīts “Pusdienas”- tas viņiem ir svarīgi!

12.klašu skolēnu skolas formas

Lai gan jāatzīst, ka skolas formu nēsāšanā divpadsmitie nav labākais paraugs skolasbiedriem, tomēr arī viņiem ir savs mīļākais skolas formas tērps. 40 % divpadsmito uzskata, ka visērtākais, labākais formas tērps ir jaka.
Iecienīts ir arī adītais džemperītis un hūdijs. Bet kāds kautrīgi atzīst: “Mīlu skolas vesti savā somā!”

12.klašu skolēnu skolas soma

Kārtojot savu skolas somu un domājot par lietām, bez kurām uz skolu doties nevar, divpadsmitie kā pirmo
skolas somā liek telefonu. Telefons ir visa viņu dzīve! Goda vietā somā ir ielikta skapīša atslēdziņa, austiņas un sejas
maska. Tiek padomāts arī par kādu našķi – musli vai šokolādes batoniņu- un ūdens pudeli. Arī maks ar kādu piečuku
atrod vietu somā, jo ar autobusu jau par velti neviens nevedīs… Tā kā ģimnāzijā mainām apavus, somā gan jau jāatrod vietu arī kurpītēm! Un tikai tad uz skolas somu ceļo penālis ar mīļāko pildspalvu, pierakstu klade un fizikas mājas darbs. Un noslēgumā somā tiek iebērta liela deva laba garastāvokļa! Soma kārtībā!

12.klašu skolēni – šoferīši

Jau vairāk kā puse divpadsmito ir pilntiesīgi auto satiksmes dalībnieki, un makā līdzās citiem dokumentiem
iekārtota autovadītāja apliecība. Arī skolas stāvlaukumā, tuvojoties pavasarim, kļūst aizvien mazāk vietas, jo divpadsmito spēkrati gozējas saulītē. Daļa divpadsmito pa pilsētas ielām vēl stūrē ar uzticamu pavadoni- instruktoru- un
saka: “Esmu procesā!” Bet, droši varam apgalvot, līdz ar skolas izlaidumu šoferīšu skaits Madonā būs palielinājies.
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•
•
•
•
•
•
•
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•

Divpadsmito zelta vārdi
Man neviens nav salauzis sirdi, es laužu sirdis.
Kāda forma, tāda dvēsele.
Ja es dabūju sekmīgu, tad tu iespējams arī dabūsi.
Galvenais, lai var nošpikot.
Skolā bufeti, un es iešu uz konsultācijām!
Man liekas, ka politikā nav zelta vidusceļa.
Gan jau saies!
Dod tik pa ogli.
Galvenais, lai galvenais ir galvenais.
Ģimnāzija ir vairāk kā izglītība.
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