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ĪSZIŅAS

REDAKCIJAS SLEJA
Un atkal ir decembris. Jāsaka, ka katru
gadu tas pienāk arvien ātrāk. Mandarīni novembra vidū jau liecina par ziemas tuvošanos, tādēļ
arī laiks, šķiet, paskrien garām gribot negribot.
Mēs visi esam dzirdējuši par Grinču, kas
ienīst Ziemassvētkus, un par Skrūdžu, kuru apciemoja trīs eņģeļi. Bet viņi abi mainījās, jo atrada Ziemassvētku brīnumu, ko mēs meklējam
gadu no gada. Miers, pozitīvisms un kārtīga atpūta ir nepieciešama katram, kā arī kāds mazāks
vai lielāks prieks, ko saņemt no citiem. Mēs ikdienas steigā palaižam garām tos jaukākos brīžus, tādēļ katram novēlu šajā trauksmainajā svētku laikā vispirms jau mieru, lai šie svētki nepārvērstos par kārtējām uztraukumu pilnajām brīvdienām, bet klusi tos izbaudītu un priecātos par
katru sīkumu, ko varam dot citiem un saņemt
pretī. Tad pārējais atnāks pats...
Kad tu uzsmaidi savam tuvākajam un
piedāvā viņam savu roku, un ikreiz, kad tu
apklusti, lai kādu uzklausītu, iestājas tavi
Ziemassvētki. /M āte Terēza/

 11.novembrī, pieminot tos,
kas krituši par Latviju, devāmies lāpu gājienā uz
Liseskalna kapiem.
 14.novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Rīgas pilī apbalvo skolēnu
konkursa “Mana kā Valsts
prezidenta uzruna Latvijas
dzimšanas dienā” uzvarētājus. Starp trīs labākajiem arī
10.b klases skolniece Paula
Silava.
 16.novembrī Madonas kultūras namā Valsts svētku
koncerts. Sveicam Latviju!

Iluta Žīgure (11.b)
Foto Līva Dāve

Izskanējis Valsts svētku koncerts
Kā jau ierasts, arī šogad visi pulcējāmies 16. novembrī Madonas kultūras namā uz
Valsts svētku koncertu. Novembris noteikti ir
patriotisma mēnesis, kad visi pieliekam Latvijas karodziņu pie sirds un lepojamies!
Koncerts šogad bija plaši apmeklēts,
ieradās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, vecāki un draugi. Koncerts tika uzsākts ar kora
dziedājumu. Katrs korists, turot gaismiņu
rokās, radīja mājīgu un siltu atmosfēru gan
sev, gan arī citiem!
Koncerta
programma bija plaša un dažāda, dzirdējām gan
muzikālās apvienības, gan skanīgos instrumentus, vērojām 7.-9. klašu tautas deju kolektīva un deju kolektīva „Vidzeme” sniegumu.

Jo īpaši skatītājiem patika zēnu deja
„Cīrulīši”, kas izraisīja sajūsmu ikvienā.
Koncerta noslēgumā izskanēja patriotiskās dziesmas kora izpildījumā, kas stiprināja ikvienā apziņu un lepnumu par piederību
Latvijai. Svinīgu uzrunu teica skolas direktore
Vanda Maderniece, kas arī paziņoja, ka Madonas Valsts ģimnāzija jau otr o gadu pēc
kārtas saņēma apbalvojumu par iegūto 3. vietu pilsētu ģimnāziju grupā centralizēto
eksāmenu rezultātu kopvērtējumā!
Gan pēc koncerta, gan arī nākamajā
skolas dienā tika saņemtas uzslavas un patīkami vārdi par padarīto. Koncerts bija izdevies!
Linda Amura (11.a)

12-tie tiekas ar domes priekšsēdētāju
Valsts svētku priekšvakarā, 14. novembrī, 12. klases skolēni tikās ar domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču.
Tikšanās laikā skolēni varēja uzdot
visus sev interesējošos jautājumus par jebkuru
tēmu. Tika apspriestas aktualitātes Madonas
novadā un ar to saistītie nākotnes plāni. Tikšanās
dalībnieki iepazīstināja arī ar savām nākotnes
iecerēm pēc augstskolas beigšanas un iespējām
atgriezties Madonas novadā, lai šeit strādātu.
Domes priekšsēdētājs iedvesmojoši stāstīja par

savu izaugsmi tieši mūsu novadā un pārliecināja
citus, ka ir vērts šeit atgriezties, jo tieši jaunieši ir
mūsu nākotne.
Diskusija izvērtās par ļoti dažādām
tēmām, kuras saistītas ar mūsu novadu. Tas pārliecināja, ka skolēniem interesē, kas notiek viņiem apkārt. Cerams, ka lielākā daļa nākamo
absolventu izvēlēsies savu nākotni saistīt tieši ar
Madonas novadu, lai tas varētu augt ar gudriem
cilvēkiem.
Beāte Beatrise Mazūre (12.a)

 Madonas Valsts ģimnāzija
jau otro gadu pēc kārtas
saņem apbalvojumu par
iegūto 3.vietu pilsētu ģimnāziju grupā centralizēto
eksāmenu rezultātu kopvērtējumā. Lepojamies!
 16.novembrī sarunā pie
direktores ciemojas Skolēnu
padome un apspriež aktuālo!
 29.novembrī
Madonas
Valsts ģimnāzija aicina 11.
un 12.klašu skolēnus uz
Karjeras dienu.
 Madonas Valsts ģimnāzijas
skolēni turpina piedalīties
olimpiādēs un gūst labus
rezultātus! Sveicam!
 4. decembrī Adventa ieskaņas brīdis. Iededzam pirmo
sveci!
 9.decembrī ģimnāzija pārvēršas par Ziemassvētku
pastu, kurā ikviens ar rūķu
atbalstu var uzrakstīt vēstuli
Ziemassvētku vecītim.
 Ziemassvētki vairs nav aiz
kalniem, tāpēc cītīgi mācāmies un gatavojamies Ziemassvētku
pasākumam
21.decembrī!
 22.decembrī
saņemam
semestra liecības! Cerams,
tās neliks vilties!
Linda Amura (11.a)
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Kad tad vēl, ja ne tagad
Skolas pirmais semestris tūlīt jau būs pagājis,
bet Madonas Valsts ģimnāzijā viss tikai noris
pilnā sparā. Šogad par Skolēnu padomes
prezidenti ir kļuvusi vienmēr aktīvā un smaidīgā 10.a klases skolniece Laura Lapsa. Aicinājām jauno prezidenti uz sarunu.
Kāpēc jau kā 10. klases skolniece izdomāji
kandidēt par skolas prezidenti?
- Madonas Valsts ģimnāzija jau kopš 8.klases
ir manas otrās mājas, un Skolēnu padome mana otrā ģimene. Man allaž ļoti paticis
iesaistīties skolas dzīvē. Pagājušajā mācību
gadā biju prezidentes vietniece, kas deva
man iespēju jau pamatskolā iesaistīties vidusskolai paredzētajās aktivitātēs, piemēram,
Skolēnu pašpārvalžu salidojumā - tieši šis
pasākums man lika apzināties to, ka man
patīk tas, ko es daru. Mans dzīves moto ir
„vienmēr virzīties uz priekšu vai vismaz censties noturēties esošajā pozīcijā”, tādēļ šogad
kandidēju par Skolēnu pašpārvaldes vadītāju. Es zināju, ka varu un
ļoti gribu to.
Kas jauns vai savādāks būs skolas ikdienā, kamēr būsi skolas
prezidente?
- Manuprāt, katra cilvēka ikdienā, it sevišķi, ja iet runa par skolu, ir
nepieciešams kāds, kurš cenšas drūmo pārvērst gaišā, melno baltā. Es vienmēr cenšos saglabāt savu pozitīvismu un dot to citiem, cik nu tas ir manos spēkos. Skolā šogad ir notikušas lielas
pārmaiņas tieši pasākumu ziņā, kuras skolēni jutīs jau nākošajā
semestrī - dažiem ikgadējiem pasākumiem piešķirta jauna elpa,
veidojot tos citā formātā. Šogad vairs nebūs ''Lielā Mūzikas balva'' , ''Skolas talanti'', šie pasākumi nu tiks saukti citā vārdā -''Koru
kari'' un ''Īsfilmu festivāls''. Prezidenta vēlēšanas norisināsies maijā, nevis oktobrī, kā ierasts. Plānojam Skolēnu padomes ekskursiju,
un esmu pārliecināta, ka jauninājumi būs, jo Skolēnu padomes
sastāvs šogad ir īpaši radošs un aktīvs.
Tu aktīvi darbojies arī skolēnu mācību uzņēmumā (turpmāk
SMU), vai nav grūti apvienot SMU un prezidenta amatu, kā arī
skolas lietas? Vai ir vēl kaut kas, ar ko aizraujies?
- Es uzskatu, ka tieši SMU ir devis man vissvarīgākās īpašības,
kurām jāpiemīt skolas prezidentam. Uzsākot savu skolēnu mācību
uzņēmumu 8.klasē, pati jutu to, kā mainos - kļuvu pozitīvāka, atvērtāka, komunikablāka un pašpārliecinātāka. Es vienmēr esmu
mācējusi labi plānot savu laiku, tādēļ man nav grūti būt vienmēr
tur, kur jābūt, apvienot šīs abas lietas un ne tikai. Vēl papildus
aizraujos ar mūziku visās tās izpausmēs - man patīk dziedāt, dejot

un spēlēt daudz un dažādus mūzikas
instrumentus, bet mana vislielākā aizraušanās ir sports - bez tā es šobrīd
nevaru iedomāties savu ikdienu. Visvairāk aizraujos ar kalnu un šosejas
riteņbraukšanu,
kā
arī
skrienu.
Kas ir Tavs labais piemērs ģimnāzijā?
-Mans labais piemērs ģimnāzijā pilnīgi
noteikti ir skolotāji - katrs skolotājs
atstāj kaut ko paliekošu, tomēr kā labākais piemērs ģimnāzijā man ir skolotāja
Ligita Irbe. Viņa iedvesmo mani turpmākajai darbībai, parādot to, ar kādu
entuziasmu un enerģiju cilvēks var darboties, ja mīl to, ko dara. Viņa allaž ir
smaidīga, pozitīva un rada patīkamu
gaisotni arī apkārtējiem.
Kāda, Tavuprāt, ir ģimnāzistu stiprā
puse, ar ko varam lepoties?
- Es uzskatu, ka ģimnāzisti ir stipri dažādās jomās. Mums ir izcili muzikanti, koristi, dejotāji, sportisti,
spēcīgi jaunie uzņēmēji, aktīvi, gudri un darboties griboši jaunieši.
Ģimnāzijai pilnīgi noteikti ir ar ko lepoties. Jāpiebilst, ka ģimnāzisti ir arī ļoti uzņēmīgi, nereti piedalās dažādos konkursos, projektos un ne tikai.
Vai Tu sevi uzskati par šīs valsts patrioti un vai ir ieplānoti
kādi svarīgi pasākumi saistībā ar Latvijas simtgadi? Esi kādreiz
domājusi
kļūt
par
Latvijas
prezidenti?
- Līdz šim vēl neesmu domājusi kļūt par Latvijas prezidenti, bet
patriote es esmu pilnīgi noteikti. Tā kā ģimenē ļoti nodarbojamies
ar sportu, ir lietas, kuras mums ir neatņemama sastāvdaļa katru
gadu - Jāņu skrējiens, 18.novembra skrējiens vai velobrauciens,
4.maija neatkarības velobrauciens. Šīs ir tikai dažas sacensības,
kurās piedalāmies Latvijai par godu. Nākošajā gadā, Latvijas simtgadē, esam ieplānojuši 18.novembrī piedalīties velo sacensībās,
kurās veiksim 100 km par godu Latvijas simtgadei.
Ko Tu novēli Madonas Valsts ģimnāzijas skolēniem šajā mācību gadā?
- Es novēlu ikvienam ģimnāzistam uzdrīkstēties, riskēt un izmantot
visas iespējas, ko Madonas Valsts ģimnāzija mums sniedz. Varbūt
būs grūti, varbūt viss no sākuma neizdosies, tomēr rezultāts būs tā
vērts, un galvenais – paliekošs! Neslēpiet savus talantus, esiet
radoši un uzdrīkstieties, jo kad tad vēl, ja ne tagad?
Foto no personīgā arhīva
Marta Marija Maltisova (10.a)

Ciemos Rīgas pilī
Ik gadu, tuvojoties 18.novembrim, Valsts prezidenta
kanceleja rīko radošo darbu konkursu 5.-12. klasēm, kurā piedalījās arī mūsu skolas 9., 10. klases skolēni.
Konkursa uzdevums ir iesūtīt eseju vai video par tēmu
„Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā,” kas
veiksmīgi izdevās 10. b klases skolniecei Paulai Silavai, gūstot
godalgotu vietu un piedaloties 18. novembra Valsts svētku koncertā Dailes teātrī, kur pasākuma laikā arī viņa un vēl divi skolēni
sniedza savas esejas fragmenta lasījumu, kas bija iedvesmojoši un
bagātināja, domājams, arī mūsu valsts Latvijas vēstures lappusi.
Atzinību par uzrakstīto runu, kas izpaudās ielūguma
formātā, guva arī 9. klases skolniece Renāte Pleša. Konkursā pavisam tika iesūtītas 278 esejas un 17 video uzrunas, bet tikai 10 bija
godalgotas vietas un pavisam nedaudz atzinības. Ielūgumi uz Rīgas pils apmeklējumu tika nosūtīti attiecīgi uz pieteikumā norādītajām skolām, un 14. novembrī, kas zīmīgi bija arī Valsts prezidenta
konstitūcijas 95. gadadiena, notika arī apbalvošana.

Pēc apbalvošanas notika ekskursija pa prezidenta pili,
kurā, kā pati gide pastāstīja, ir vērojams bīdermeijiera stils, kas
apzīmē klasisku un izsmalcinātu elementu salikumu interjerā.
Pēc jaunu iespaidu bagātās ekskursijas caur pili, kurā
gan netika apskatītas visas telpas, jo pilī notiek arī nepārtraukts
darbs, notika divu stundu lekcijas, kuru lektori bija Jānis Lazdiņš,
LU Juridiskās fakultātes profesors, Valters Ščerbinskis, Latvijas
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, Ainārs Lerhis, Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Aivars Endziņš, Biznesa
augstskolas „Turība” profesors. Lekcijas ieinteresēja un tika gūta
dziļāka pieredze zināšanās, kā arī tas, kādēļ tik svarīgi savā B
punkta skatījumā, cenšoties paredzēt punktu C, atcerēties jau sev
zināmo pieredzi no punkta A, kas atspoguļo Latvijas valsts vēsturi
un mūsu skatījumu uz mūsdienu Saeimas darbu un pastāvošo iekārtu.
Renāte Pleša (9.)
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Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai
Es, Paula Silava, 18. novembrī piedalījos
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī, lasot
savu kā Valsts prezidenta uzrunu Latvijai dzimšanas
dienā. Konkursā "Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijai dzimšanas dienā" varēja piedalīties visu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēni. Labākie 14. novembrī tika
aicināti uz Rīgas pili, kur prezidents Raimonds Vējonis
apbalvoja 10 labāko darbu autorus un pirmo 3 vietu
ieguvējiem pasniedza ielūgumu uz svinīgo koncertu
Nacionālajā teātrī.
Viss sākās ar to, ka no skolotājas Ingas Ķimenieces saņēmu īsziņu: "Labrīt! Burvīgi! Tev jāsūta domraksts konkursam līdz piektdienas plkst. 00:00. Adrese
ir klasē pie sienas." Esmu aktīvs un diezgan aizņemts
cilvēks, tādēļ pie pārrakstīšanas datorrakstā pieķēros,
protams, tikai piektdienas vakarā. Tā nu "saraujot" līdz
pusnaktij nosūtīju domrakstu prezidenta kancelejai. Es pat nepieļāvu
iespēju, ka varētu gūt kādus rezultātus, tādēļ atzīšos- biju jau nedaudz
piemirsusi par šāda konkursa eksistenci, līdz saņēmu ielūgumu ierasties Rīgas pilī, kur tiks apbalvoti konkursa laureāti. Biju pārsteigta.
Vienīgais mierinājums, ka nebiju vienīgā no skolas, kas ir uzaicināta;
vēl ielūgumu bija saņēmusi Renāte no 9. klases. Varēju atviegloti
nopūsties; nebūs vienai jāizdzīvo viss uztraukums.
Uz pasākumu 14. novembrī Rīgas pilī varēju ņemt līdzi vēl
vienu cilvēku. Sev līdzi aicināju skolotāju Ķimenieci, jo esmu viņai
tiešām pateicīga. Visa turpmāk gūtā pieredze man noteikti noderēs
nākotnē, satiktie cilvēki un iegūtie iespaidi tik drīz neaizmirsīsies.
Paldies skolotājai, kura saredzēja manā darbā to dzirkstelīti, kuru pamanīja arī žūrija. Pasākums ritēja ļoti labi, saņēmu balvu kā viena no
10 labākajiem. Un dzirdēt, kā tavu rakstīto citē gan pasākuma vadītājs,
gan žūrija ir tiešām fantastiski.

Prezidents bija ļoti priecīgs, redzot skolēnus no Madonas. Uztraukuma, no kura tik ļoti baidījos, tikpat kā
nebija. Biju priecīga par panākumiem līdz... Mani
izsauca priekšā saņemt ielūgumu uz pasākumu 18.
novembrī, jo esmu viena no trim uzvarētājiem. Tad
gan viss sagriezās kājām gaisā. Vienīgais, ko sev atkārtoju - smaidi. Sekoja ekskursija pa Rīgas pili, konference, kurā uzstājās bijušie Valsts prezidenti- Guntis
Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Andris Bērziņš, tagadējais prezidents Raimonds Vējonis un dažādu nozaru
profesori. Viss bija ļoti jauki un interesanti, taču
domas griezās ap to, kas tagad būs. Nespēju aptvert
notiekošo. Klases biedriem aizsūtīju ziņu: "Nu ir auzas. Es uzvarēju." Bet pretī saņēmu tikai labus vārdusviss būs labi, Paula, izdosies, tev vienmēr viss sanāk.
Tieši tas lika man saņemties un nepadoties.
18. novembrī uz Rīgu braucu kopā ar mammu un tēti.
Sakrāto stresu biju jau paspējusi "izstresot" un visu notiekošo uztvēru
kā jaunu pieredzi un mācību dzīvei. Viss šķita tik neierasti, sākot jau ar
caurlaidi un pasu pārbaudi, lai iekļūtu teātrī, gājienu cauri piesmēķētajam gaiteņiem, jo aktieri taču ir mākslinieki, brīvdomātāji, mēģinājumu un ieteikumiem no režisora, uzmundrinājumiem un padomiem no
tādām slavenībām kā Vestards Šimkus, Egils Melbārdis, Dita Lūriņa Egliena.
Savu uztraukumu uzstājoties es mērītu kā 5% no 100%.
Uztraukuma nebija tikpat kā nemaz. Jutos brīvi un ērti. Arī paldies
vārdi pēc manas runas deva jaunu motivāciju un iedvesmu. Kad pēc
pasākuma atver telefonu un redzi 20 ziņas WhatsApp, vēl 5 īsziņas tas tiešām ir nenovērtējami jauki. Paldies visiem, kuri man ticēja un
atbalstīja mani!
Foto no personīgā arhīva
Paula Silava (10.b)

Kā Valsts svētkus svin ģimnāzisti
Valsts, kurā mēs dzīvojam, neatkarības pasludināšanas
diena katram latvietim ir nozīmīga. Tā ir liela laime dzīvot brīvā valstī, kurā brīvi varam izteikt savas domas, piedalīties, kur vēlamies, un
darīt mūsu Latviju par labāko vietu pašiem mums. Mūsu zemes liktenis nebūt nav bijis viegls, bet šogad jau varam svinēt savas valsts 99.
dzimšanas dienu. Šis skaitlis nav mazs, jau tik ilgi esam pastāvējuši
par savu tautu, valodu un neatkarību, šīs lietas nevar un nedrīkst zaudēt! Katras ģimenes valsts svētku svinēšanas paradumi atšķiras, tāpēc
noskaidroju 8.a klases pārstāvju sajūtas par Valsts svētkiem un kā
svētki tika pavadīti.
Santa: “Svētkus pavadīju ģimenes lokā. Mēs kopā gatavojām svētku
vakariņas, visi kopīgi ēdām un skatījāmies Rīgas lielo svētku salūtu pa
televizoru.”
Elīza R.: “Latvijas dzimšanas dienā biju Rīgā pie radiem. Svētkus
pavadīju ģimenes lokā, dziedot latviešu dziesmas, runājoties un ēdot
svinīgas pusdienas. 18.novembra rītā vēroju militāro parādi, bet vakarā devos uz svētku salūtu, kas manī iedvesa lielu patriotisma sajūtu.”
Dagnis svētkus pavadījis mier īgā noskaņā kopā ar saviem tuviniekiem: “Mēs spēlējām dažādas spēles un ēdām svētku vakariņas.”
Mārtiņš: “Valsts svētkus pavadīju kopā ar ģimeni, domājot par to, kā
es varu Latviju padarīt labāku un skaistāku, jo tuvojas lielā simtgade.
Svētku vakarā pie televizora pults vēroju krāšņo uguņošanu.”
Krista stāsta, ka Latvijas dzimšanas dienā un svētku nedēļā pār ņem īpašas sajūtas. Var just patriotiskumu sevī un citos. Redzot katram mazo karodziņu pie mēteļa, liekas ka visi esam viena liela ģimene. Svētkus pavadīju mierīgi. Skatījos svētku pārraides un ēdu svētku
torti.
Elīza Elsiņa (8.a)
Klāt Valsts svētku nedēļa. Laiks, kad karogu mastos svinīgi
gozējas sarkanbaltsarkanais karogs, logos iemirdzas sveču liesmiņas
un visur, kur mēs ejam, mūs šķietami pavada cēla patriotisma gaisotne. Esmu pārliecināta, ka daudziem šis laiks ir sirdij tuvs, jo tieši tad
mēs patiesi izjūtam šo tautas vienotības garu, par ko bieži vien ikdienā
sanāk piemirst, un tas noput kādā tālākā mūsu domu nostūrī, bet ar

dziesmām, dažnedažādiem pasākumiem un vienkārši, mazu pabakstīšanu pie pleca‐ neaizmirsti, ka tu esi latvietis un tev ir sava, brīva
Valsts‐mēs beidzot gluži vai atmostamies un padomājam par to, kam
iets cauri, kā veidojusies mūsu dzimtene un kāda tam visam ir bijusi
cena. Katrs to saprotam savādāk, tāpēc katrs arī izvēlamies, kā Latviju
godināt, vai tas ir kas pavisam vienkāršs kā sarkanbaltsarkanas lentītes pielikšana pie apģērba, vai dažādu Valsts svētkiem veltītu pasākumu apmeklēšana, tas viss mūsos veicina lepnumu par savu Valsti un
tautu, un šī, manuprāt, ir vissvarīgākā īpašība stipras un vienotas valsts
veidošanā.
Aptaujāju 10.b klases skolēnus, kā viņu ģimenēs izvēlas
pavadīt Valsts svētkus, un mani patiesi iepriecināja tas, ka aktīvi tiek
apmeklēti dažādi pasākumi un, protams, arī ievērotas tradīcijas. Visbiežāk saņēmu atbildes, ka cītīgi tiek nēsātas lentītes un apmeklēti
skolas rīkoti pasākumi, kā gājiens uz Liseskalna kapiem par godu
Lāčplēša dienai, koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Uzzināju arī par kādām tradīcijām, kas ir īpašas tieši ģimenēs— sarkanbaltsarkano lentīšu nēsāšana, dažādu pasākumu apmeklēšana par godu Latvijas Valsts svētkiem, došanās uz Rīgu, lai vērotu
lielo svētku salūtu. Tomēr arī, ja uz Rīgu nav iespēja nokļūt, tad tiek
iedegtas svecītes un svētki pavadīti tuvāko radu pulkā, ēdot īpašus
ēdienus, kā piemēram pašceptu kūku Latvijas nacionālajās krāsās.
Ģimenēs šie ir ļoti nozīmīgi svētki, kas ļauj atskatīties uz iepriekš
paveikto valsts labā, un dod jaunu ierosmi labu darbu veikšanai! Par
zīmīgu tradīciju daudziem ir kļuvis arī pasākums “Staro Rīga“ apmeklējums, kad mūsu galvaspilsēta iemirdzas gluži kā zvaigzne. Ik uz
stūra vērojamas neskaitāmas, interesantas instalācijas un performances, un katrs var atrast ko skaistu un atmiņā paliekošu. Šis pasākums
ik gadu pulcē cilvēkus no visdažādākajiem Latvijas nostūriem. Šogad
to apmeklēja daudzi 10.b klases skolēni, tajā skaitā arī es.
Valsts svētkus mēs katrs varam svinēt pēc sirds patikas, bet
vissvarīgākais ir atcerēties par šo svētku patieso būtību un neaizmirst
par to arī visu nākamo gadu!
Madara Liekumniece — Grandāne (10.b)

4.lpp.

MAĢISKĀ

Jāļauj izplest spārnus pašu lidojumam
Ģimnāzijā arvien vairāk tiek organizētas dažādas aktivitātes karjeras izvēlē. Skola iesaistījusies ESF projektā „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Kopš
projekta sākuma skolā darbojas pedagogs—karjeras konsultants
Gita Eiduka, kur u aicinājām uz sar unu.
Kā Jūs izdomājāt kļūt par karjeras konsultēšanas speciālistu?
Otrajā Madonas Valsts pastāvēšanas gadā kopā ar direktori Vandu Madernieci startējām Eiropas Sociālā fonda (turpmāk
ESF) projektu konkursā. Ieguvām finansējumu karjeras jeb, toreiz
lietoja terminu, profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanai. Projekta mērķis bija noorganizēt informatīvus un konsultatīvus pasākumus par turpmākā izglītības ceļa izvēli, profesionālo
orientāciju, karjeras izvēli toreizējā Madonas rajona 9., 10., 11.
un 12.klašu skolēniem. Projektu aktivitātēs tika iesaistīti vairāk
nekā 600 Madonas rajona skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Pēc gada atkal rakstījām projektu un atkal izdevās. Tā ģimnāzijā
tika ieviesta Karjeras diena. Pateicoties mūsu direktores entuziasmam, Karjeras diena ģimnāzijā notiek katru gadu.
Man darbs šajā jomā iepatikās. Likās, ka labprāt gribētos
iegūt vairāk zināšanas par to, kā palīdzēt jauniešiem karjeras izvēles brīdī. Toreizējā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija (turpmāk RPIV A) izveidoja studiju piedāvājumu iegūt
karjeras konsultanta kvalifikāciju. Iestājos RPIVA Alūksnes filiālē maģistrantūrā. Divus gadus katru otrdienu braucu uz lekcijām,
lai apgūtu komunikāciju, karjeras attīstības un konsultēšanas teorijas, piedalījos arī nodarbībās par darba meklēšanas procesu,
darba tirgu un nodarbinātību, karjeras atbalsta likumdošanu. Noslēgumā tika izstrādāts maģistra darbs “Karjeras attīstības atbalsta
kvalitāte vidusskolā”. Tā 2010.gadā ieguvu gan profesionālā maģistra grādu izglītības zinātnē, gan karjeras konsultanta kvalifikāciju. Izglītība bija iegūta, taču tobrīd skolās netika paredzēta
valsts apmaksāta karjeras konsultanta vieta. Iegūtās zināšanas
varēju izmantot, strādājot skolas bibliotēkā, kā arī klases audzināšanā.
Ar 2016.gada 1.janvāri visā valstī tiek realizēts vērienīgs
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tas paredz arī apmaksātu pedagoga karjeras konsultanta likmi projektā iesaistītajās skolās. Tad nu ģimnāzijā kopš
1.aprīļa es veicu šos pienākumus, protams, paralēli darbam bibliotēkā, kas ir mans pamatdarbs. Vēl taču japiemin mīļās un sirsnīgās 11.c klases audzināšana. Esmu „trīs vienā”.
Kādi pienākumi jāveic, strādājot par projekta pedagogu karjeras konsultantu?
Pienākumu saraksts ir diezgan garš. Tā ir karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšana, koordinēšana. Jāmeklē kontakti ar uzņēmumiem, iestādēm, lektoriem, lai varētu sarīkot tikšanās, nodarbības, lekcijas. Karjeras informācijas nodrošināšana
gan skolēniem, gan skolotājiem, karjeras nodarbību vadīšana
skolēniem. Īpašas projekta dokumentācijas veidošana, kas ir diezgan laikietilpīgs darbs, jo pirms pasākuma jāsagatavo vesela dokumentu mape, lai tas varētu vispār notikt. Pēc tam jāveido atskaites. Jārūpējas, lai par projekta aktivitātēm informācija būtu
pieejama gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Jāapmeklē projekta sanāksmes, kursi, supervīzijas. Lai to visu izdarītu, nenoliegšu, ka reizēm cieš darbs bibliotēkā, reizēm klases
audzināšana, reizēm mans brīvais laiks.
Vai ir grūti veidot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus skolēniem?
Vienmēr esmu teikusi, ka ģimnāzijā ir brīnišķīgi skolēni.
Mums ir jaunieši, kuriem var uzticēt savu nākotni. Viņos ir dedzība, zinātkāre, neatlaidība, mērķtiecība. Uz viņiem var paļauties.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi ģimnāzijā, var teikt,
ir tikuši organizēti jau kopš tās dibināšanas. Ar šo projektu ir
iespēja jau tradicionāliem pasākumiem, piemēram, jau pieminētajai Karjeras dienai piesaistīt ESF finansējumu. Pasākumi notiek
pēc iepriekš izveidota plāna, ar kuru jūs visi varat iepazīties skolas mājas lapas apakšsadaļā “Karjeras izglītība”.
Tad saskaņā ar plānu un pasākuma mērķi, meklēju uzņē-

mējus, lektorus u.c., kas varētu skolēniem novadīt karjeras nodarbības, meistardarbnīcas, lekcijas. Pasākumiem jādod iespēja
jauniešiem izpētīt sevi, veicot pašnovērtējumu, jāpiedāvā izglītības iespēju izpēte, darba pasaules iepazīšana, jāatvieglo karjeras
lēmumu pieņemšana.
Tā, piemēram, pagājušajā pavasarī pasākumā “Mans ceļš
uz profesiju” vairākas klases devās pārgājienos uz Madonas vai
tuvākās apkārtnes uzņēmumiem. Uz dažiem uzņēmumiem nācās
zvanīt vairākkārtīgi, kamēr izdevās pārliecināt pieņemt skolēnu
grupas. Vietējie uzņēmēji vēl nav pieraduši pie projekta aktivitātēm. Nepieciešams pacietīgs un neatlaidīgs skaidrošanas darbs.
Viņiem sarežģīta un smagnēja likās arī projekta dokumentācija.
Taču pēc pārgājiena saņēmu daudz labu atsauksmju. Sajūsmināti
bija gan skolēni, gan vairāki klašu audzinātāji, kas devās kopā ar
viņiem. Uzņēmumu pārstāvji bija centušies, lai skolēnu vizīte ir
interesanta. Skolēni varēja piedalīties arī praktiskās nodarbībās,
gan veidojot karameles, gan māla krūzītes keramiķa J.Seiksta
darbnīcā, gan piedalīties ekspreskonkursos ar balviņām.
Vai skolēni ir ieinteresēti piedalīties karjeras pasākumos?
Man, šķiet, ka skolēnu ieinteresētība ir atkarīga no motivācijas, viņu pozitīvās domāšanas un sapratnes par to, kurš ir
atbildīgs par karjeras lēmumu pieņemšanu. Zinu ģimnāzijā ļoti
daudz motivētus skolēnus, kuri mērķtiecīgi ir izvēlējušies savu
turpmāko izglītības ceļu un karjeru. Šiem skolēniem īpašs karjeras attīstības atbalsts nemaz nav vajadzīgs. Taču ir skolēni, kuri
šaubās un meklē savu ceļu, kuriem lēmuma pieņemšana sagādā
grūtības. Tad to visu varētu atvieglot paša skolēna ieinteresētība,
vēlme piedalīties skolā piedāvātajos karjeras pasākumos, vēlme
iegūt pēc iespējas vairāk informācijas gan par izglītības iestādēm,
gan profesijām. Šobrīd ir izveidoti brīnišķīgi interneta resursi,
minēšu www.niid.lv un www.profesijupasaule.lv. Tur jauniešiem
ir iespēja gan pildīt sevis izpētes testus tiešsaistē, gan iegūt visu
informāciju par dažādas pakāpes izglītības programmām, gan
izpētīt profesijas, iegūstot priekšstatu par to, ko katras profesijas
pārstāvis ikdienā dara, pārbaudīt savu atbilstību konkrētajai profesijai, uzzināt, kurā mācību iestādē profesiju apgūt. Portāls
niid.lv piedāvā arī e-karjeras konsultanta pakalpojumus.
Man liekas, ka jauniešiem jāsaprot, ka pašiem būs jāpieņem karjeras lēmums. Un te nu tiešām jāklausa savai sirdsbalsij
un intuīcijai. Te nederēs nedz “iestājos tādēļ, ka draugs tur aizgāja”, nedz “mamma un tētis teica, ka man jākļūst par ārstu”. Tā ir
jūsu dzīve, jūsu atbildība. Mums, vecākiem un skolotājiem, jābūt
tiem, kas jūs iedrošina, iedvesmo, palīdz saprast, kas ir jūsu dzīves aicinājums, jāļauj izplest spārnus jūsu pašu lidojumam.
Kā pavadāt savu brīvo laiku?
Man patīk pabūt kopā ar ģimeni. Kopā doties kādā ceļojumā. Tā, piemēram, pagājušajā vasarā visi kopā bijām Slovākijā,
Augstajos Tatros. Atmiņā iespiedies kalnu pārgājiens visas dienas
garumā, kad bija jāpārvar savas spēju robežas. Visi četri uzveicām 2016 m virs jūras līmeņa. Tā bija fantastiska sajūta tur stāvēt
un redzēt vai visu pasauli mums pie kājām. Tādas atmiņas dod
spēku visam gadam.
Vēl patīk lasīt grāmatas. Ja iznāk, palasiet Edgara Untāla
“Korporatīvās pasakas”. Atradīsiet daudz atziņu dzīvei un karjerai. Kādreiz daudz adīju. Nesen atsāku adīt zeķes dēlam. Tas
nomierina, sakārto domas. Vasarās ārkārtīgi patīk strādāt dārzā.
Visiem smejos, ka dārzs ir mans psihoterapeits.
Varbūt Jums ir kāds novēlējums skolēniem, izvēloties savu
tālāko karjeru?
Aristotelis reiz esot teicis: “Vietā, kur krustojas tavi talanti un pasaules vajadzības, atrodas tava profesija”. Vai nav lieliski
teikts? Mums tikai jāsaprot, jāapzinās savi talanti. Mums ikvienam ir dotas iedzimtas spējas kaut ko paveikt labāk par citiem.
Atliek pielikt pūles un censties to sevī saskatīt. Un neticēt tiem,
kas saka – Tu jau to nevarēsi. Darīt par spīti viņiem. Ar savu
iekšēju spēku, pārliecību. Tādus cilvēkus pamana, un tad jau arī
panākumi neizpaliek.
Beāte Beatrise Juško (11.c)

5.lpp.
Desmitie sajūt „Biznesa garšu”
28. novembrī Madonas Valsts ģimnāzijas 10. klasēm Madonas biznesa inkubatorā bija lieliska iespēja apmeklēt lekciju- diskusiju
„Biznesa garša”. Uzklausīt divus jaunus, konkurētspējīgus uzņēmējusMairi Gailumu, SIA „Dream sleep” uzņēmuma vadītāju, un Armandu
Kalniņu, kurš vada uzņēmumu „MIITECH”.
Mairis Gailums, nu jau Madonas Valsts ģimnāzijas absolvents, uzņēmumu dibinājis pēc tam, kad panākumus ar savu komandu
guva, veiksmīgi startējot ar skolēnu mācību uzņēmumu „Dream sleep”,
ražojot īpašus spilvenus, kas paredzēti kā ceļošanai, tā arī atpūtai mājās. Savukārt Armands Kalniņš ir pavisam nesen izveidota uzņēmuma

„MIITECH” vadītājs. „MIITECH” veido sistēmas, kurās var viegli
pārvaldīt uzņēmumā notiekošos procesus, izstrādā mājaslapas u.c. Divi
ļoti atšķirīgi uzņēmumi un stāsti, kas šo lekciju padarīja interesantu un
aizraujošu.
Vairāk uzzinājām par to, cik daudz darba ir jāiegulda uzņēmuma radīšanā, kā veiksmīgi vadīt uzņēmumu un veidot spēcīgu komandu. Kopumā ļoti produktīvs un veiksmīgs pasākums, kas deva iespēju vairāk uzzināt par uzņēmuma izveidi un vadīšanu.
Vineta Šakina (10.a)

Karjeras diena
Kā jau ierasts, arī šogad, 29. novembrī, Madonas Valsts
ģimnāzijā norisinājās Karjeras diena, pateicoties Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Uz to ieradās
11.,12. klašu skolēni no Madonas novada skolām.
Madonas MFJIC ”Kubs” norisinājās lekcija ”Es = savas
dzīves līderis!”, kas tika paredzēta ģimnāzijas 12.klašu skolēniem.
Nodarbībā tika organizēta ledlaužu aktivitāte, praktiskie paņēmieni
līderības trenēšanai, kā arī darbs grupās. Kā atzina skolēni, vērtīga ir
jebkura pieredze un uzklausītais viedoklis arī.
Tika domāts ne tikai par vidusskolēniem, arī Madonas
Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēniem norisinājās nodarbība ”Es un mani
resursi dzīves mērķu sasniegšanai”. Skolēniem tika piedāvāts tests
”Kas es esmu?”, personīgā SVID analīze par personīgajiem resursiem,
kā arī jautājumi par to, ko es vēlos no dzīves? 9.klašu skolēniem nodarbība patika, viņi iepazina vairāk ne tikai sevi, bet arī viens otru, kā arī
iemācījās izteikt kritiku viens otram un paši sev.
Madonas kultūras namā uzaicināto skolu 11. un 12. klašu
skolēniem tika paredzēta nodarbība ”Kā būt veiksmīgam karjerā un
dzīvē?”, ko vadīja Daina Kriviņa – eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, motivācijas programmu
autore, SIA ”DK Projekts” vadītāja, kas skolēniem piedāvāja ”doties

ceļojumā 10 gadus uz priekšu”, uzstādīt mērķus, kā arī apzināties šķēršļus to sasniegšanā. Kāds skolēns atzina: ”Man patika oriģinālā pieeja
šai lekcijai. Patika atmosfēra, ko radīja lektore” Jo tik tiešām zāli piepildīja dažādi mērķi un pārdomas.
Pēc tam skolēni tika aicināti uz dažādām Madonas Valsts
ģimnāzijas klasēm, lai noklausītos izvēlētās augstskolas prezentāciju.
Kad tā bija beigusies, sekoja nākamās augstskolas uzruna, bet pēc tam
— individuālās konsultācijas. Skolas bija gatavojušās gan ar pārsteiguma balvām, gan arī ar augstskolas bukletiem un grāmatiņām, kas bija
pieejamas ikvienam interesentam. Kopumā Karjeras dienā piedalījās 11
augstskolas – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biznesa augstskola Turība, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Banku augstskola, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Jūras administrācija/Latvijas Jūras
akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīgas
Ekonomikas augstskola (Stocholm School of Economics in Riga)
Skolēniem tik tiešām ir labas atsauksmes par šo dienu, jo
katrs ieguva sev ko vērtīgu, kāds atrada savu nākotnes skolu, bet kāds
vienkārši sāka ar savu mērķu uzstādīšanu. Kāds no skolēniem sacīja:
”Patika, bija interesanti. Ļoti jauki, ka ir tāda iespēja uzzināt par skolām jaunas lietas un ievākt jaunu informāciju!”
Linda Amura (11.a)

Par ko vēlas nākotnē kļūt septītie
Novembrī 7.b klase apmeklēja Madonas novada pašvaldību.
Skolēni iepazinās ar pašvaldības darbinieku darbiem un pienākumiem.
Iedvesmojoties no Madonas novada pašvaldības apmeklējuma, 7.b
skolēni aizdomājās, kādu profesiju viņi vēlētos apgūt nākotnē:
Vika vēlas kļūt par džeza dziedātāju. Viņai ļoti patīk džeza mūzika.
Vika aizraujas ar saksofona un klavieru spēlēšanu. Viņa plāno 10. klasē
skolas gaitas uzsākt Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā.
Mārtiņš vēlas kļūt par galdnieku vai guļbūvju ēku celtnieku. Viņam patīk darboties ar koku, radīt noderīgas un ikdienā izmantojamas
lietas. Profesiju Mārtiņš apgūs Priekuļu tehnikumā.
Keita Kitija vēlas kļūt par pavār i. Viņai padodas gatavot sar ežģītus
un ļoti garšīgus ēdienus. Keitai vislabāk patīk gatavot cepumus un
smalkmaizītes. Pavāra profesiju Keita Kitija plāno apgūt Rīgas Ekonomikas un Biznesa skolas izstrādātajā Ēdināšanas pakalpojumu programmā.
Armands, iedvesmojoties no Mar ija Sklodovska-Kirī, kura saņēma
Nobela prēmiju ķīmijā par rādija un polonija atklāšanu un to radioaktīvo īpašību pētīšanu, vēlas kļūt par ķīmiķi, Viņam patīk matemātika un
bioloģija.
Terēze vēlas kļūt par žur nālisti. Viņa ļoti aktīvi iesaistās latviešu
valodas un literatūras stundās, lai pilnveidotu un paplašinātu savu vārdu
krājumu. Terēze, katru dienu skatoties Rīta Panorāmu saprata, ka vēlas
kļūt par žurnālisti. Žurnālista profesiju viņa plāno apgūt Rīgas Stradiņa
universitātē.
Anete Tropa (7.b)

Maģiskā uzrunāja arī dažus 7.a klases jauniešus, noskaidrojot, par ko viņi vēlas nākotnē kļūt.
Stefānija: Nā kotnē es vēlētos kļūt par pr ogr a mmētāju. Manupr āt,
šī profesija ir ļoti interesanta, un es vēlētos uzzināt vairāk par datorprogrammām un to radīšanu. Turklāt es vēlētos radīt pati savs programmas.
Man piemīt pacietība, kas palīdzēs veikt laikietilpīgus darbus, esmu

radoša, tādēļ varēšu veidot aizvien jaunas programmas. Man ļoti interesē, kā programmas attīstās un veidojās, man interesē, kā tās var pielāgot
un izplatīt. Es noteikti gribu strādāt Latvijā, jo šī ir mana dzimtene.
Enija Megija: Es nākotnē gr ibētu kļūt par pr ezidenti. Manupr āt,
tas ir interesanti, un es varētu izšķirt taisnību valstī. Es esmu ļoti uzņēmīga, tas palīdzēs man pārvaldīt valsti, un es esmu neatlaidīga. Visvairāk man patīk doma, ka varēs iepazīties ar citu valstu prezidentiem, un,
protams, palīdzēt savai valstij attīstīties. Kas man jādara, lai kļūtu par
prezidentu? Nezinu, manuprāt, jāiegūst cita profesija un aktīvi jādarbojas sabiedrībā.
Adrians: Nākotnē es gr ibētu kļūt par advokātu. Šo pr ofesiju es
vēlos apgūt, jo tur var iegūt lielu pelņu un iegūt daudz zināšanu. Man
piemīt neatlaidība, tas noderēs tiesas sēdēs, kurās jāizstāv savs klients.
Es esmu uzņēmīgs, tāpēc varēšu daudz mācīties, lai kļūtu par advokātu.
Advokāta profesijā man interesē tiesu lietas un iesaiste valsts problēmu
risināšanā. Manuprāt, lai kļūtu par advokātu, jāpabeidz ģimnāzija, koledža un kāda universitāte. Šajā profesijā es vēlos strādāt Lielbritānijā vai
ASV, jo, manuprāt, ārzemēs ir nepieciešami advokāti.
Adrija: Nākotnē es vēlētos kļūt par pasākumu or ganizētāju. Manuprāt, tas ir ļoti radošs darbs, un es ar prieku strādātu katru dienu. Es
esmu ļoti komunikabla, tādēļ man būs viegli sazināties ar saviem klientiem. Man ļoti interesē pasākumu veidošana un ir prieks padarīt kāda
dzīvi priecīgāku. Par pasākumu organizētāju es velētos strādāt Londonā, jo tur ir vairāk iespēju.
Kristaps: Nākotnē es vēlētos kļūt par advokātu. Man patīk aizstāvēt savu viedokli un pieiet lietām no citas puses. Man piemīt bagāts
vārdu krājums, kas palīdzēs ikdienā, un man ir spēja pārliecināt cilvēkus. Mani ļoti interesē tiesu process, likumi un to sastādīšana. Ir jāiegūst augstākā izglītība un jāpabeidz juridiskā fakultāte. Visticamāk, ka
strādāt vēlos Latvijā, jo es vislabāk pārzinu latviešu valodu, un man
būtu viegli apgūt terminus.
Lība Marta Igaune (7.a)

6.lpp.

MAĢISKĀ

11.a klases piedzīvojums
Nesteidzīgi
drēgnā 28. novembra rītā
11.a klase devās ekskursijā uz Rīgu. Izkāpjot no
autobusa, pirmais, ko
varēja manīt, bija biezā
migla, kas ieskāva lielos
tiltus virs varenās Daugavas. Sākot ceļu dziļāk
iekšā Vecrīgā, pētījām
mazās ieliņas, klases
audzinātāja Sandra Sinele pastāstīja, ko vairāk
un bija jau pienācis laiks
doties uz aizraujošo
piedzīvojumu «Real Quest» (escape room).
Galvenais mērķis ir atrisināt mīklas, atrast pavedienus,
norādes un visas apslēptās atslēgas, lai izkļūtu no istabas. Katrai
komandai bija sava istaba, ar saviem uzdevumiem. Skolēni atzina,
ka tas bija gana iespaidīgi un kā jauns piedzīvojums, jo neiztikām
gan bez baiļu spiedzieniem, gan arī pāris matemātikas uzdevumiem.

Turpmāko dienas
daļu skolēni izvēlējās pavadīt
izglītojoši, tāpēc devāmies uz
Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju. Par iespaidīgāko,
domāju, tika atzīta stikla grīda, uz kuras ne kurš katrs
spēja uzkāpt.
Dienas beigās Latvijas Nacionālajā teātrī tika
apmeklēta izrāde „Trīs vīri
kūrortā”. Par izrādi gan
domas dalījās, kāds izsmējās
no sirds, kāds garlaikoti vēroja, bet kāds nolēma, ka tā ir

piemērota vieta, lai pagulētu.
Tā nu mums gāja! Enerģijas izsmelti, bet smaidīgi devāmies mājās. Paldies klases audzinātājai Sandrai Sinelei par ekskursijas organizēšanu!
Foto no klases arhīva
Linda Amura (11.a)

Vismīļākā vieta ģimnāzijā
Mēdz teikt, ka skola ir mūsu otrās mājas, te mēs pavadām savas dienas lielāko daļu. Tāpēc noteikti katram ir skolā kāda
mīļa, forša vietiņa, kur viņš jūtas vislabāk.
10.b klase: Kura ir mūsu mīļākā vietiņa skolā, kur mēs jūtamies vislabāk? Visur. Katru, pat vistumšāko skolas stūrīti mēs
cenšamies piepildīt ar savu smaidu un pozitīvajām emocijām. Bet
par savām mājām saucam Vijas Bebrišas 110.fizikas kabinetu. Tur
varam izrunāt savus priekus un bēdas. Zinām, ka skolotāja vienmēr sagaidīs ar smaidu, palīdzēs, cik būs viņas spēkos, un, ja būsim pelnījuši rājienu, tad tur arī varēsim nobērt kādu asaru.
„Nekur nav tik labi kā mājās”.
12.b klase: Skola ir vieta, kur atnākam kr āt zināšanas, bet
pienāk brīdis, kad vajag atpūsties un atgūt spēkus, tādēļ mūsu
klases mīļākā vieta skolā ir kafijas automāts, kurš atrodas skolas
foajē. Ienākot skolā, uzreiz to ieraugām un jau skaitam monētas,
lai varētu dienas gaitā nogaršot vismaz vienu tasi šīs gardās kafi-

jas. Bieži sanāk, ka ilgu laiku pavadām pie skapīšiem, tādēļ tās
mums jau ir kā otrās mājas. Lielākajai daļai no mūsu klases skolēniem ir nācies nest ziemas jakas, matemātikas grāmatas un literatūras pierakstus uz pagraba skapīšiem jau vairāk kā piecus gadus.
12.c klase: Ja ir jār akstur o kāda vieta skolā, kas mūsu klasei
ir īpaša, tad tādu ir daudz, bet viena pavisam īpaša vieta ir skolas
lasītava. Daudzi to sauc par atpūtas telpu, jo mēs katru starpbrīdi
tur varam iet un atpūsties, parunāt ar citiem skolas biedriem par
viņu dienu, jauniņajiem pajautāt, kā viņi ir iejutušies ģimnāzijā.
Lasītavā daudzi no mūsu klases atrodas gan no paša rīta, gan pašā
vakarā, jo braucējiem šī ir ideāla vieta, kur pasēdēt un pabūt klusumā pirms stundas sākuma. Visbiežāk lasītavā mēs pārspriežam
gaidāmās un jau uzrakstītās ieskaites, mēs mācāmies, izrunājam
pasākumiem idejas un apspriežam klases jaunumus.
Juta Lapsiņa (12.c)

Ziemassvētki - brīnumu laiks
Ziemassvētki tautas
tradīcijās ir gaismas, auglības
un cerību svētki. Kad tīruma
darbi bija apdarīti, ļaudis varēja
atvilkt elpu, stāstot teikas un
pasakas, minot mīklas, strādājot rokdarbus un pošoties svētkiem.
Ziemassvētku vakars
senčiem skaitījās brīnumu
laiks, kad atdzīvojas koki un
mājlopi sāk runāt cilvēka balsī,
stāstot nākotni. Tas bija cerību
laiks, kad šķita, ka viss, par ko
sapņo, var kļūt par īstenību. Dažas no senču gudrībām iespējams ir
noderīgas arī mūsdienās. Izmēģini, Ziemassvētki ir brīnumu laiks!
 Ja Ziemassvētku rītā uzceļas agri, tad visu gadu neaizgulēsies.
 Kas Ziemassvētku rītā pirmais pieceļas, tas visu gadu ies
pirmais ar darbiem priekšā.
 Pirmajā sniegā jāmazgā mute, lai nākamo gadu nebūtu samiegojies un būtu skaists.










Ziemassvētku vakarā vajag visas lampas sadegt, lai Laimīte
redzētu, kur staigāt.
Ja meita redz Ziemassvētku naktī sapnī kādu puisi viņai kreklu
pasniedzam, tad tas būs viņas brūtgāns. Ja tāpat puisis redz
meitu, tad tā būs viņa brūte.
Ziemassvētku vakarā ātri jābeidz darbi, lai darbi labi veiktos
visu gadu.
Lai naudas nekad netrūktu, tad Ziemassvētkos nedrīkst visu
naudu izdot.
Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara, tad turpmāk visi
darbi labi veiksies.
Ja Ziemassvētkos basām kājām apskrien apkārt savām mājām,
cilvēks kļūst vesels, spēcīgs un auglīgs.
Lai nesāpētu zobi, Ziemassvētku vakarā ar basām kājām trīs
reizes jāapskrien apkārt mājai.
Ziemassvētku vakarā ēdot nedrīkst laizīt pirkstus, citādi tos
bieži pārgriezīs.

7.lpp.

Skola pārtop Ziemassvētku pastā
9.decembris Madonā bija maģisks laiks – Ziemassvētku
izrāde, dažādas darbnīcas, kuras īpašāku padarīja visiem tik ilgi
gaidīto Ziemassvētku egles iedegšanu. Šajā dienā arī Madonas
Valsts ģimnāziju bija pārņēmusi sestdienai neraksturīga rosība.
Visapkārt smaidīgi un pozitīvi noskaņoti bērni, kuri ar savu enerģiju un degsmi uzlādēja arī ģimnāzijas rūķus. No plkst.15:00 līdz pat
plkst.18:00 ģimnāzijā tika uzņemti visi, kas izrādīja interesi uzrakstīt Ziemassvētku vecītim vēstuli vai izveidot kādu mīļu apsveikumu.
Bija bērni, kuri rakstīja savu pirmo vēstuli Ziemassvētku
vecītim, bija tādi, kuri Madonas Valsts ģimnāzijā viesojās pirmo
reizi, un bija tādi, kuriem Ziemassvētku pasta apmeklējums jau ir
izveidojusies kā ikgadēja tradīcija. Iespējas rakstīt vēstuli bija
dažādas – tika dota iespēja rakstīt gan ar roku, gan datoru, gan arī
rakstāmmašīnu.
Ziemassvētku pasta darbnīcā darbojās 13 ģimnāzijas
rūķi, kas viesiem palīdzēja uzrakstīt Ziemassvētku vecītim vēstuli
un jau sajust Ziemassvētku noskaņu, jo Madonas Valsts ģimnāzijā
tā pilnīgi noteikti bija.
Laimīgi bērni, laimīgi vecāki – laimīgi mūsu rūķi. Tika
saņemti arī apsveikumi ģimnāzijai ar laba vēlējumiem, bet šī pasākuma galvenais ieguvums – pozitīvas emocijas.
Foto Līva Dāve
Laura Lapsa (10.a)

Kas ir Ziemassvētku garša?
Ziemassvētku garša sākas ar smaržu. Kad kādam klasē ir
mandarīns, tā smarža zibens ātrumā izplatās pa klasi un mutē ikvienam riešas siekalas. Ir arī tādi, kuriem vienkārši garšo vecāku gatavotais rasols. Varbūt kāds tik ļoti gaida Ziemassvētkus, ka ir iegādājies Adventa kalendāru, kur zem katras dienas slēpjas kaut kas
salds. Man Ziemassvētku garša saistās ar piparkūkām veikalu stendos, bet vēl labāk, ja tās gatavojam paši.
To patiesāko Ziemassvētku garšu varēsi sajust tikai tad, ja
pats esi pagatavojis kādu našķi un iepriecinājis savus tuviniekus.
Tāpēc es piedāvāju jums izmēģināt šo vienkāršo šokolādes pudiņa
recepti.
Recepte:
1 l piena
1 ēdamkarote miltu
2 ēdamkarotes kartupeļu cietes

100 ml saldā krējuma
3 ēdamkarotes kakao pulvera
1 glāze cukura
1 olas dzeltenums
Pagatavošana:
 Visas sastāvdaļas liek katliņā un kārtīgi samaisa.
 Vāra, visu laiku maisot, līdz masa sabiezē. Apmēram 15 minūtes.
 Karstu pudiņu salej trauciņos. Kad tas ir atdzisis, liek ledusskapī
uz 2-3 stundām.
Pati vēl neesmu šo recepti izmēģinājusi, bet Ziemassvētkos to noteikti pagatavošu sev un ģimenei. Sirsnīgus un saldus svētkus!
Elizabete Ozoliņa (10.a)

Tumšajiem ziemas vakariem
Ziemassvētki jau gandrīz klāt, tumšie vakari zem siltās
segas arī, ko gan darīt? Labākais šādam vakaram ir kāda filma,
tādēļ pāris Ziemassvētku filmas, kas svētku sajūtu ļaus noķert pat
Grinčam! Ja arī tev ir apnicis Kevins, kas atkal paliek viens, tad
ielūkojies te un noteikti atradīsi kaut ko!
Filmas ir daudz un dažādas, kādam patīk jaunākās, kādam tomēr vecās, tāpēc dažas no tām:
 Murgs pirms Ziemassvētkiem (The Nightmare Before Christmas
1993)
 Ziemassvētku dziesma (A Christmas Carol 2009)
 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus (How the Grinch Stole Christmas 2000)
 Polārais Ekspresis (The Polar Express 2004)
 Ziemassvētku kartiņa (The Christmas Card 2006)
 Viss, ko vēlos Ziemassvētkos (All I want for Christmas 2007)
Runājot vairāk par mūsdienu filmām, izvēle ir ļoti plaša
– komēdijas, ģimenes filmas, romantika un vēl visdažādākās filmas:

 Divpadsmit Ziemassvētku pārsteigumi
(On the twelfth day of Christmas 2015)

 12 Ziemassvētku vēlēšanās (12 Wishes
of Christmas 2011)

 Divpadsmit Ziemassvētku dāvanas (12
gifts of Christmas 2015)

 Kāda liktenīga satikšanās (A Very
Merry Mix Up 2013)

 Sliktās mammas 2 (A Bad Moms
Christmas 2017)

 Trakā Ziemassvētku ballīte birojā (Office Christmas party 2016)
 Trakie Ziemassvētki ar Kūperiem (Love the Coopers 2015)
Atrodi savu un baudi!

Linda Amura (11.a)
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LITERĀRĀ LAPA
Draugs
Katram ir sava laime
Vai liela vai maza, bet sava.
Mana laime esi tu.
Tu dienu no dienas uzrodies
Kā spoks un pinkains mūdzis,
Bet tu ar mani pasmejies
Par mani un par sevi.
Tu vienmēr mainies nejauši
Uz labo pusi vai labāko,
Bet, kad mainos es, tad arī tu
Zobojies par mani.
Tam jau draugi domāti,
Lai pasmietos par tevi,
Bet, ja gribi pasmieties,
Tad smejies tik’ par sevi.
/Anonīms, 9.klase/

Ziemassvētku rīts
Viss tik jauks un skaists
Kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts
Sniegs izvēlēts.
Un tad pāri
Nobirst visu sapņu zvani,
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs
Cerības ticībā dzimst.
Un pār kluso lauku
Laižas Ziemsvētku rīts.
Iemirdz cilvēku sirdis,
Jo pāri Latvijai
Laižas Ziemsvētku rīts.
/Anonīms/

Kādā ziemas vakarā
Apsnigusī pasakā
Visapkārt tik kluss,
Un mazs bērns saldi dus.

Sniegs lēnām krīt no gaisa,
Bērna domas galvā maisa
Tas dzird, kā pārslas klusi krīt,
Kādus piedzīvojumus tās nesīs rīt.
Dzird, kā aizsalst logs,
Vējā lokās žogs.
Brīžiem kļūst baisi,
Kādēļ ziema tādu troksni taisi?

Mans ziemas stāsts

Ķekariem vien krūmos karājas pīlādži. Mazas zīlītes un lieli sīļi lido
no zara uz zaru, meklējot kaut ko ēdamu. Bērni ārā pikojas un smejas, kaut arī
viņu zābaki un cimdi ir jau cauri slapji. Bet es sēžu siltumā un gaidu, kad viss
nokusīs. Es ziemā guļu, kā lācis alā. Neeju ārā, jo tur ir pārāk auksts. Es labāk
pasēžu pie silta radiatora, jo kamīna man nav. Ietinos pledā un dzeru karstu
kakao ar zefīriem. Es nelasu, bet vienkārši sēžu un izbaudu ziemas klusumu.
Mana ziema ir mierīga un sapņaina, jo tādu es to gribu.
/Anonīms, 10.a klase/

Putenis sāk stipri plosīties,
Nakts vidū sniegs sāk rosīties.
Kad saule spīdēt sāks,
Tad miers un klusums atkal nāks.
/Smilga, 10.b klase/

Mans ziemas stāsts

Saulei austot, lēni paveras vizoša sniega kārta, kas apsegusi sētas stabus un jumtu kores, gaida sarkankrūtīšus. Tas vilināja... tas sauca, gandrīz kā ar dzirdamu balsi. Neviens nespēj tam
turēties pretī, jo vizošie kristāli, kā cukurs kārdina mazus bērnus,
aicināja to paņemt rokās un uzsviest augstu gaisā. Es, tikko pamodies, jau apāvis kājas skrēju laukā un ielecu dziļākajā kupenā.
Auksts un pūkains sniegs aizkrita man aiz krāgas un uz vaigiem
apmeties sārtums lika jau nojaust dzestrā rīta aukstumu. Bet man
vienalga, es uzsēdies uz ragavām iestūmos, cik vien varēju un
laidu lejā no piemājas kalna... sniegam putot pa gaisu un aizvērtām acīm es sāku smieties un tad...
Es pamodos. Gultā ar seju spilvenā. Bet es pamodos un
saule spīdēja pa aizsalušo logu. Apāvu kājas un devos sniegā kā
sapnī, kā miegā…
/Anonīms, 10.a klase/
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