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REDAKCIJAS SLEJA
Ar piespraustiem Latvijas
karodziņiem pie krūtīm un patriotismu sirdī, esam aizvadījuši novembri
- Latvijas mēnesi, kurā svinējām gan
Lāčplēša dienu, ejot lāpu gājienā,
gan valsts proklamēšanas dienu ar tai
veltītu koncertu, kurā uzstājās ģimnāzijas skolēni ar pašu veidotajiem
priekšnesumiem.
Taču kopā ar sniegu, krāsainām lampiņām, mandarīniem un
piparkūkām, ir pienācis jau decembris. Šis mēnesis vienmēr ir satraukumu pilns - gan patīkamu, gan ne
tik patīkamu. Skolēni satraucas par
ieskaitēm un skolas priekšnesumu
sagatavošanu, bet vienmēr taču beigās viss ļoti labi izdodas, un pārņem
tikai patīkams satraukums – Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšana un
svinēšana.
Jaunie ģimnāzisti, kuri septembrī mācības šeit uzsāka pirmo
gadu, ir, manuprāt, diezgan labi iejutušies jaunajā skolā. Bet divpadsmitie, kuri bauda savu pēdējo gadu
ģimnāzijā, jau sāk domāt par Žetonvakaru un lielākā daļa ir jau izvēlējušies savu tālāko ceļu pēc absolvēša-

 Kā ikkatru gadu - 11. novembrī devāmies
lāpu gājienā uz Lisaskalna kapiem, lai
godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.
 13.novembrī Madonas kultūras namā
Valsts svētku koncerts. Svinam Latvijas
svētkus kopā!
 Madonas Valsts ģimnāzija saņem apbalvojumu par iegūto 3.vietu pilsētu ģimnāziju grupā centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējumā. Lepojamies!
 Sākušās arī pirmās olimpiādes (angļu
valoda, bioloģija, vācu valoda u.c.), kurās
gūti panākumi. Prieks un lepnums!
nas.

Decembris ir vistumšākais
no visiem mēnešiem un tieši tāpēc
mūsu domām ir jābūt gaišām, lai šajā
tumsā neapmaldītos. Būsim iecietīgi
un laipni viens pret otru un gaidīsim
Ziemassvētkus, lai tos kopā pavadītu
ar saviem mīļajiem!
Foto autore Līva Dāve (12.a)
Ance Ludborža, 12.a

Laikmetīgās dejas noslēpumi
Projekta “Latvijas skolas
somas” ietvaros novembra sākumā
abu 10.klašu skolēniem bija iespēja
iepazīt laikmetīgo deju un apgūt tā
deju stila pamatus deju skolotājas
Vitas Grūbes vadībā. Vita Grūbe ir
mūsdienu deju grupas „Aliens” skolotāja.
Gan meitenes, gan puiši
divu mācību stundu garumā cītīgi
mācījās deju soļus, līdz noslēgumā
tika izveidota kopīga deja.
Pēc nodarbības Agnese Aizpuriete atzina: „Bija interesanta nodarbība, bet man labāk patiktu cita
veida dejas. Iespējams viss bija pārāk
ātri. Bija jāpārvar sava komforta
zona. Nebija tik viegli, kā es biju
gaidījusi, tāpēc bija jāpacīnās, bet
man patika!”
Savukārt Semija Ozoliņa
dalījās: “Nodarbība bija ļoti jauka,
tās laikā varēja “atslēgties” no skolas
radītā stresa un nekoncentrēties uz
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mācībām. Dejošana mani saista, jo tā
nomierina un dejojot nav laika domāt
par apkārtējām lietām. Ieguvu jaunu
pieredzi, patika, ka tika iesaistīti visi,
neviens nesēdēja malā.”
Krista Saulone (10.b)
Arī 7.a klasei bija iespēja
iepazīt laikmetīgās dejas soļus. 7.a
klasei šī nodarbība ļoti patika. Katrs
no klasesbiedriem iemācījās ko
jaunu. Daudzi klasesbiedri dejoja ļoti
labi, bet daži - ne tik labi, vēl dažs
labs nevarēja pārvarēt savu slinkumu
un vispār nedejoja. Stunda bija ļoti
jautra, atšķīrās no citām stundām. No
šīs stundas ieguvām arī idejas saviem
priekšnesumiem. Dejas nebija vieglas, izkustējāmies līdz nogurumam!
Rihards Klints (7.a)

 27.novembrī Madonas Valsts ģimnāzija
aicina 11. un 12.klašu skolēnus uz Karjeras dienu.
 28.novembrī “Carnival Youth” priecē
ģimnāzijas skolēnus ar jaunā albuma
atklāšanas koncertu.

 2.decembrī Adventa ieskaņas brīdis. Iededzam pirmo sveci!
 3.decembrī sarunā pie direktores ciemojas Skolēnu padome un apspriež aktuālo!
 7.decembrī ģimnāzijā rosās Ziemassvētku rūķi un atklāj Ziemassvētku pastu,
kurā ikviens var uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim!
 Šogad skolā darbojas vairāk nekā 10
skolēnu
mācību
uzņēmumi,
kas
7.decembrī Rīgā Domina Shopping piedalās tirdziņā CITS BAZĀRS ziemā, bet
13.decembrī skolēnu mācību uzņēmumu
tirdziņā Madonā.
 19.decembrī ilgi gaidītais Ziemassvētku
pasākums un balle ieskandinās Ziemassvētku sajūtas!
 20.decembrī beidzot saņemsim pirmā
semestra liecības. Un tad ziemas brīvlaiks var sākties! Lai silti un gaiši svētki!
Marta Marija Maltisova (12.a)
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Konference „Uzdrīksties uzvarēt”
31.oktobra agrajā rītā devāmies ceļā uz Rīgu, Ķīpsalu,
kur notika ikgadējā Junior Achievement uzņēmējdarbības iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt”. Kopumā šī konference pulcēja 5000 skolēnu un skolotāju no visas Latvijas. Tās
tēma bija “Pievienojies varoņiem biznesā!”.
Konferencē varēja uzzināt tiešām noderīgus padomus
no dažādiem uzņēmējiem, kuriem bija iegūta lieliska pieredze
savā jomā, lai sniegtu domu graudus, ieteiktu kādu stratēģiju,
iedvesmotu darīt labāk. Biju priecīga, ka programmā tika pārstāvēti cilvēki no dažādām jomām, lai katram skolēnam un skolotājai būtu interesanti, jo visiem jau šīs intereses ir atšķirīgas,
tāpēc varu sacīt, ka par katru tika padomāts.
Noderīgas bija skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvju
uzstāšanās, jo pati pirmo gadu esmu iesaistījusies šādā uzņēmumā. Tika sniegti noderīgi padomi no veiksmīgākajiem pārstāvjiem. To skaitā bija arī mūsu skolas 12.a klases skolniece Marta
Marija Maltisova, kura stāstīja par savu SMU. Ļoti lepojāmies
redzēt viņu uz šīs lielās konferences skatuves, iedvesmojot tik
daudzus cilvēkus.
Marta Marija Maltisova par uzstāšanos pastāstīja:
„Pirms 2 gadiem apmeklēju šo konferenci ar lielu apbrīnu un
sajūsmu, vēl tad neticēju, ka man pašai būs iespēja iedvesmot
kādu uz šīs lielās skatuves. Pagājušajā vasarā kopā ar SMU
komandu „Karika“ piedalījāmies uzņēmējdarbības nometnē
ASV, pateicoties Start Strong 3+3 programmai. Kopā ar Klāvu
no otras SMU komandas tikām intervēti 5000 cilvēku priekšā.
Neticami, ne? Šīs 20 minūtes uz skatuves paskrēja kā 10 sekundes. Tas nebija nekas sarežģīts, bet uztraukums bija, jo sajutu
lielu atbildības sajūtu. Mūs intervēja Toms Grēviņš un Magnuss
Eriņš, kas radīja vēl lielāku prieku, jo tomēr abi ir slavenas per-

sonības visā Latvijā. Šī
bija milzīga pieredze
manā dzīvē, ar kuru noteikti lepojos. Vēl joprojām esmu neizsakāmi
pateicīga skolotājai Ivetai
Vabulei, kas mani ierāva
šajā SMU darbībā, jo tā
mainīja manu dzīvi pilnīgi noteikti.”
Tāpat pasākumā
tika padomāts par konferences apmeklētājiem, jo
tika dots laiks pusdienu
pārtraukumam, piedāvātas aktivitātes dažādos
stendos.
Konferences
noslēguma daļā mūs sagaidīja intervija un muzikāls sveiciens no grupas
„Carnival Youth”, kas
bija jauks noslēgums
garajai, taču interesantajai, noderīgajai konferencei.
Vēlos pateikties, ka mūsu skolai ir šāda lieliska iespēja
iedvesmoties no veiksmīgākajiem stāstiem, gūt informāciju par
uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod.
Foto no Junior Achievement Latvia mājas lapas
Annija Asmus (11.b)

“Īstenojam projekTU”
Katrs Madonas novada jaunietis ir dzirdējis par Madonas novada Jauniešu domi un par viņu organizētajiem pasākumiem. Viens no tiem ir tradicionālais Rudens forums, kas
šogad norisinājās 11.oktobrī. Ar intriģējošo nosaukumu
“Īstenojam projekTU” tas piesaistīja 50 jauniešus no Madonas,
Biksēres un pat tālākām vietām - Ļaudonas un Degumniekiem.
Jau pēc pirmajām pasākumā pavadītajām minūtēm
sapratām, ka šis būs interesants, kopā ar atraktīviem un darboties gribošiem jauniešiem pavadīts laiks. Visas aktivitātes un
pieredzes stāsti bija saistīti ar projektu rakstīšanu un īstenošanu, uzdrīkstēšanos un noticēšanu sev. Caur dažādām spēlēm un
radošiem uzdevumiem notika nepārtraukta komunikācija visu
atbraukušo jauniešu starpā, kas ļāva iepazīt jaunus draugus, kā
arī padarīja pasākuma noskaņu nepiespiestu.
Lai noskaidrotu sīkāk par Foruma būtību, intervējām
Madonas novada jauniešu domes priekšsēdētāju Katrīnu Lukaševicu (12.b):
Kā radās ideja par šo forumu?
- Šogad pavasarī Madonas pašvaldība izsludināja jauniešu
iniciatīvu projektu konkursu, kur jauniešiem bija iespēja iesniegt savu projektu un saņemt finansējumu līdz 250 Eur. Nākamgad šis konkurss notiks atkal, tāpēc forums bija vieta, kur
jauniešus par šādu iespēju informēt un iemācīt - kā šis projekts ir jāraksta.
Kādi ir ieguvumi no šāda foruma?
- Uzskatu, ka nākamgad šie projekti būs kvalitatīvāki, noteikti
skaitliski vairāk, jo šogad jauniešiem šķērslis bija tas, ka viņi
baidījās rakstīt projektu, jo īsti nezināja, kā tas jādara. Pēc
foruma viņi ieguva iemaņas, lai varētu īstenot savu projektu.

Kāds ir interesantākais jauniešu projekts, kurš tika īstenots?
- Nevaru nosaukt tādu vienu, jo katrs bija īpašs un citādāks.
Kāds priekšstats rodas par mūsdienu jauniešiem?
- Jauniešiem ir daudz oriģinālas idejas, un bieži, ja tās realizē
pieaugušais, tad tās neizdodas tik veiksmīgas. Uzskatu, ka
jaunieši paši var idejas īstenot, jo tad tas izdodas daudz labāk.
Šī ir iespēja mācīties rakstīt projektu, tāda kā pirmā pieredze,
iegūtās iemaņas dzīvē var noderēt daudz lielāku projektu īstenošanai. Patiesībā jau šajā projektu rakstīšanas un īstenošanas
procesā tiek apgūtas daudzas prasmes, sadarbošanās komandā,
komunikācija, budžeta plānošana, risku ņemšana vērā utt.
Ir ļoti svarīgi, lai jaunieši apzinātos savas iespējas un
spēku, kas ir ikvienam no mums. Mēs, tāpat kā pārējie pasākumu apmeklējušie jaunieši, sapratām, ka arī šķietami neiespējamā projektu rakstīšana nav nekas skolēnam neiespējams un ir
viens no tiem līdzekļiem, ar kuru palīdzību pozitīvi ietekmēt
savas pilsētas, pagasta un pat novada dzīvi.
Liels paldies Madonas novada Jauniešu domei, kas
nepārtraukti strādā pie tā, lai ne tikai pārstāvētu mūsu intereses
pašvaldības mērogā, bet arī nepārtraukti strādā pie personību
un talantu attīstošiem pasākumiem kā šis. Katrs tā apmeklētājs
pēc pasākuma bija smēlies sev nepieciešamo iedvesmas un
iedrošinājuma devu, lai noticētu saviem spēkiem- atliek vien
gaidīt, cik liela būs gaidāmā projektu raža.
Marta Marija Maltisova (12.a)
Ralfs Bormanis(12.b)
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Aktīvā atpūta Grieķijas tveicē
Baudot Egejas jūras dzestrumu un Peloponesas grieķu
mentalitātes šarmu, ir aizvadīta ERASMUS+ Physical Education and Lifestyle mobilitāte Grieķijā, kurā bija
iespēja piedalīties 6 ģimnāzistiem. Šī projekta
mērķis ir mudināt jauniešus piedalīties veselīga
un aktīva dzīvesveida veicināšanā, tādējādi iepazīstot Eiropas valstis - Grieķiju, Ungāriju, Lietuvu
un Čehiju, to skolēnus un viņu ikdienu, dzīvesveidu cauri pieredzei sporta aktivitātēs un skolas
dzīvē. Veicot garu pārgājienu lejup Diakopto kalniem un skrienot „olimpisko sprintu“ reliģijas un
mākslas centrā Olimpijā, esam iepazinuši grieķu
kultūru un tās mitoloģisko pusi, atpūtušies sauļojoties jūras krastā un galvenokārt aktīvi izsportojušies un nodibinājuši ilgtermiņa draudzību internacionāli.
Nedēļu garā jeb drīzāk īsā notikumu virkne
ietvēra sevī tiešām daudz iespaidu un piedzīvojumu, kas lika ilgoties pēc Grieķijas vēl krietni pēc
atgriešanās mājup. Kad ielidojām Atēnās un gaidījām šoferi tālākam ceļam uz Aigio, protams,
bijām patīkami satraukti, tomēr mazliet pārsteigti,
ka laiks ārā nemaz nebija tik silts, un ātri vien nospriedām, ka
neskaitāmās maiciņas un šorti nebūs tik noderīgi, tomēr šeit
mēs ātri vien kļūdījāmies. Laikapstākļi Grieķijā septembrī ir
pavisam labvēlīgi, vakarā, staigājot pa šaurajām ieliņām gar
tirkīzzilās jūras krastu, nemaz
neradās vajadzība „uzvilkt ko
biezāku“. Mobilitātes dalībniece
Agnese Aizpuriete (10.b) saka,
ka „ļoti patika atgriezties vasarā“. Neierasti silto klimatu ātri
vien izmantojām lietderīgi, dodoties peldēties dažādās pludmalēsgan oļainās, gan smilšainās Egejas jūras krastā, kur ūdens,
protams, šķita „kā silts piens“.
Mobilitātes dalībnieks
Rojs Roberts Dzilna (12.a) saka: „Ļoti iemīļoju „grieķu virtuvi“ ar stundām garajām vakariņām pie galda viesģimenes un
projekta dalībnieku sabiedrībā.
Šķiet, ka visvairāk atmiņā paliks
grieķu nacionālais ēdiens suvlaki, ko baudījām pat vairākkārt,
atrodoties Grieķijā.”
Pirmajā dienā devāmies iesildoši aktīvā atpūtā Akratas kalnos, kur, braucot pa serpentīniem augšup, varējām
baudīt elpu aizraujošus skatus florā un faunā. Šeit mēs devāmies zirgu izjādēs, izvizinājāmies ar kvadricikliem, izpētījām
apkārtējo dabu un iepazinām projekta dalībniekus tuvāk.
Otrajā projekta dienā ar bānīti devāmies augšup Kalavrita un Diokopto kalnos, no kuriem pēc tam gājām atpakaļ
uz pieturas vietu lēnā pārgājienā 5 stundu garumā. Šis tiešām
bija mazliet izaicinājums, jo dažreiz apturēja nogurums un
lietainie laikapstākļi, tomēr pavadītais laiks ar jaunizveidotajiem draugiem bija kolosāls. Aplūkojām nošķeltas klintis ar
miljoniem gadu veciem iežu nogulumiem, upes straumes, kas

savu ceļu izkārpījušas laika gaitā
un neskaitāmās olīvkoku audzes
visapkārt.
Trešajā dienā devāmies garā pārbraucienā no Agio uz Peloponesas ziemeļu daļu pilsētā Elīdā, kur
iepazinām slaveno un ar mitoloģiskām leģendām apvīto Olimpiju. Gids mūs pavadīja ekskursijā
pa tās drupām, iepazīstināja ar
vietu, kur kādreiz atradās viens
no 7 pasaules brīnumiem - Zeva
statuja un Zeva templis. Ekskursijas beigās gids deva iespēju piedalīties „olimpiskajā sprintā“,
sacenšoties vienam ar otru. Pēc
tam apmeklējām Olimpijas muzeju, vēlāk devāmies atpūtā pie
jūras.
Nākamajā dienā devāmies aplūkot Grieķijas galvaspilsētu Atēnas. Pabijām Atēnu olimpiskajā centrā, kur nodevāmies
dažādu stafešu un aktivitāšu veikšanai, tomēr pilsēta ir kultūras kapitāls. Šeit redzējām tūristu
apmeklēto Akropoli, kas atrodas kalna virsotnē, un visiem
labi zināmo grieķu dievietei Atēnai par godu celto Partenonu,
no kura paveras skats uz visu Atēnu tuvāko panorāmu.
Pēdējā projekta dienā valdīja emocionāla
noskaņa, kas vijās ar vēlēšanos vēl laiku uzkavēties
savās viesģimenēs, tomēr neaizmirsām kārtīgi izpriecāties, dejojot sirtakus - nacionālo grieķu deju,
zumbu, sadarbojoties un izveidojot kopīgu prezentāciju par padarīto nedēļas laikā un kopīgi papusdienojot, palēnām atvadoties vienam no otra, un
apsolījām noteikti vēl satikties.
Agnese stāsta: „Atmiņas palikušas diezgan
košās nokrāsās, bet galvenais ir tas, ka kontakts ar
ārzemniekiem nav zudis. Vēlētos atgriezties, lai
satiktu cilvēkus un nostiprinātu jau iegūto draudzību!“
Mobilitātes dalībniece Katrīna Kramerovska (10.b) vēsta: „No Grieķijas man visvairāk pietrūkst cilvēku un sajūtas, ka esi gaidīts vienmēr un
visur. Patika, ka pie programmas bija piestrādāts un
gan paši grieķu skolēni, gan skolotāji bija sagatavojuši mums dāvaniņas un iepazīstināja ar savu kultūru, spēlējot teātri, dziedot un runājot. Patīkami pārsteidza projekta dalībnieku pretimnākšana un atvērtība.“
Projekta dalībniece Līva Emīlija Rudzīte (11.a) saka: „Ceļojums bija patiesi izglītojošs, un tā bija brīnišķīga
pieredze, kurā ieguvām draugus, kas noteikti paliks uz visu
mūžu. Mana viesģimene bija ļoti dāsna un tiešām super jauki
cilvēki! Prieks par iespēju doties tieši uz Grieķiju!“
Šis nedēļu garais piedzīvojums bija neaizmirstams
un aizraujošs jebkurā ziņā. Pateicamies skolotājai Diānai
Vaidotei par gūto iespēju doties uz Grieķiju un piedzīvot
neaizmirstamas emocijas.
Foto no projekta dalībnieku personīgā arhīva
Keitija Nikola Niedra (11.b)
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Ar karatē uz Čīli
No 23. līdz 27.oktobrim norisinājās karatē Pasaules čempionāts kadetiem, junioriem un
U21, kas notika Čīles galvaspilsētā Santjago. 11.b
klases skolēnam Nikam Dagnim Dieriņam bija
tas gods pārstāvēt Latviju šajā čempionātā, cīnoties un iegūstot lielisku pieredzi.
Lai uzzinātu vairāk par šo interesanto
sporta veidu, viņa pieredzi, sīvo čempionāta procesu un silto Čīli, intervēju Niku Dagni:
Cik ilgi esi saistījis savu dzīvi ar šo interesanto
sporta veidu?
- Pirms 11 gadiem aizgāju uz pirmo nodarbību, tā
lēnām sapratu, ka karatē tomēr ir mans kvēlākais
hobijs, kuru nekad neatstāšu novārtā. Trenējos pie
Rolanda Družoka, 2017.gadā ieguvu 1.pakāpes melno jostu.
Pastāsti par čempionāta procesu, nokļūšanu uz sacensībām
Čīlē?
- Protams, nokļūšana uz Čīli bija ļoti nogurdinošs process. Mēs no
sākuma lidojām uz Parīzi, tad pārsēdāmies lidojumā uz Čīles galvaspilsētu Santjago, kas kopā prasīja 12 stundas. Jutos ļoti noguris,
jo neiznāca kārtīgi izgulēties. Čīlē ieradāmies piecas dienas ātrāk,
lai pierastu pie jaunās vides, veiktu reģistrācijas, pierastu pie laika
izmaiņām, kas bija liels izaicinājums, jo Latvijai ir sešu stundu
starpība no Čīles. Pirmie iespaidi bija pozitīvi, jo bija prieks aizmukt no Latvijas drūmā, aukstā rudens uz kādu saulainu vietu.
Kas Tevi visvairāk pārsteidza Čīlē?
- Otrajā Santjago dienā devāmies nelielā ekskursijā, lai apskatītu
galvaspilsētu. Ekskursijas beigās izdomājām ieiet kādā tirdzniecības centrā, lai nopirktu pārtiku, taču mūs sagaidīja nepatīkams
pārsteigums – visi veikali bija ciet, bet pēc darba laika tiem vaja-

dzēja būt atvērtiem. Pēc kāda laika atradām veikalu, kura pārdevēja mums
pastāstīja, ka cilvēki tādā veidā protestē,
jo tika paceltas metro tarifa cenas par
pieciem centiem, viņa teica, ka būtu
drošāk, ja mēs atgrieztos viesnīcas numuriņā. Pēc tam pamanījām, ka cilvēki
no dzīvokļu mājas balkoniem rada troksni ar koka karotēm un pannām, tādā
veidā izrādot, ka viņi arī protestē. Pilsētā
nestrādāja ne veikali, ne sabiedriskais
transports. Veikali atvērās pēc divām
dienām, tad bija ļoti lielas rindas, kas
sagādāja grūtības ar pārtikas iegādi.
Visu viesošanās laiku bija pilsētas daļas, kuras turpināja protestēt,
ļoti labi atceros, ka mūsu pirmspēdējā Santjago dienā itāliešu placī,
kas ir ļoti populāra tūristu vieta, norisinājās protests, kurā piedalījās miljons cilvēku.
Kādi bija Tavi čempionāta rezultāti?
- Pirmajā cīņā uzvarēju sportistu, kas pārstāvēja Austrāliju
(rezultāts 8:0). Pēc tam nebija iespējas cīnīties par trešo vietu.
Kādi ir nākamie čempionāti, kas Tevi sagaida tuvākajā laikā?
- 7.decembrī došos uz Siguldu, jo tur notiks Latvijas karatē čempionāts 2019., 13.decembrī uz jauniešu Premjerlīgas posmu, kas
notiks Venēcijā, kurā būs gaidāma sīva konkurence, lidošu trīs
dienas ātrāk, jo ir jāveic reģistrācija un jānosveras.
Foto no Nika Dagņa Dieriņa personīgā arhīva
Annija Asmus (11.b)

Veselību veicinošas aktivitātes
Mācību pusgada izskaņā Madonas Valsts ģimnāzijas
skolēni piedalās ESF projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Madonas novada iedzīvotājiem”, kas
sevī ietver vairākas plānotas aktivitātes skolēniem, saistībā ar
pareizu uzturu, fizisko slodzi.
29.novembrī devītajiem un divpadsmitajiem sporta
nodarbība norisinājās fitnesa un personīgās izaugsmes trenera
Dināra Zāģera vadībā. Dinārs Zāģers ir fitnesa treneris, kurš
savā ikdienas darbā ar sportistiem izmanto ne tikai fiziskos
treniņus, bet arī cenšas trenēt savu klientu prātu.
Pēc mazas iepazīšanās lielākā daļa klātesošo pildīja
visdažādākos vingrinājumus fiziskajai izturībai, sirdij un prātam. Tika izmēģināti daudzi neredzēti un radoši vingrinājumi,
kuri lika aizelsties jau pirmajās minūtēs. Sporta nodarbības
vidū padošanās tika manīta visapkārt- tikai stiprākie palika
stāvam. Nodarbības otrajā pusē ar koncentrēšanās uzdevumiem
veicās labāk, un ar smaidu tika izpildīti pilnīgi visi uzdevumi.
Pēc fiziskās sagatavotības nodarbības uzdevumu
veikšanas kopā ar Dināru Zāģeri pulcējāmies lielajā halles
zālē, kur runājām par iekšējām cīņām sportā. Apspriedām galvenās kļūdas, kas traucē sekmīgai sportošanai un laika plānošanai. “Ja esi izvēlējies savu mērķi – cīnies un neatkāpies. Nebaidieties kļūdīties un nebaidieties arī atkārtot kļūdas. Galvenais –
turpināt ceļu pretī savam mērķim,” ikvienu iedrošināja treneris.
Tāpat Dinārs Zāģeris palīdzēja mums saskatīt, kāda ir mūsu
elku ietekme uz mūsu motivāciju un mērķu sasniegšanu. Viņš
aicināja: “Paskaties! Motivācija ir visapkārt! Piemēram, ģimene, ar kuru Tu pēc iespējas ilgāku laiku vēlies pavadīt uz šīs
zemes.”
9.a klases skolnieks Haralds Ducens bija patīkami
pārsteigts par pārrunām: ,,Nekad vēl nebiju aizdomājies, cik
svarīgi ir nodoties sportam arī garīgā ziņā, atdot savu personīgo
dzīvi un smelties motivāciju apkārtējos cilvēkos.”

Visi piekrīt, ka varēja izbaudīt vingrinājumu sekas
vēl trīs dienas pēc nodarbības, muskuļi sāpēja katrā ķermeņa
maliņā. Tādēļ es iesaku izmantot iespēju un piedalīties šāda
tipa organizētajos pasākumos. Ieguvēji būs visi!
Marta Lība Igaune (9.a)
Šī gada 6. decembrī 8.a, 8.b, 9.b un 9.a klases meitenēm mājturības un tehnoloģijas stundās bija iespēja darboties
kopā ar uztura speciālistu Tatjanu Tepo no SIA ,,On plate’’.
Sākām ar mūsu uztura zināšanu pārbaudīšanu spēlē ,,Kahoot’’, kur lielākajai daļai veicās ļoti labi. Ar šo spēli,
manuprāt, katra meitene uzzināja vismaz vienu jaunu lietu par
uzturu. Kad spēle bija beigusies, 1. vietas ieguvēja bija 9.a klases skolotāja Zane Beģe-Begge. Pēc spēles sekoja izzinoša
prezentācija par veselīgu uzturu, kur uztura speciāliste sniedza
informāciju par ēdiena nozīmi cilvēka dzīvē, mēs uzzinājām
vairāk par katras uzturvielas nozīmi un nepieciešamību. Pēc
prezentācijas meitenēm bija jāsadalās 2 grupās - 1. grupa spēlēja spēli ,,Uztura detektīvs’’, kur bija jāaprēķina cukura daudzums dažādiem produktiem, bet 2. grupa pa to laiku sāka gatavot veselīgu smūtiju. Kad abas grupas savu darbu bija paveikušas, grupas samainījās vietām.
Palūdzu 9.a klases skolnieču viedokli par šo nodarbību: ,,Šajā nodarbībā bija interesanti, varējām pilnveidot savas
zināšanas par veselīgu uzturu. Mana mīļākā daļa no nodarbības
bija smūtija gatavošana,’’ tā savu viedokli pamatoja Felicita
Trokša. ,,Man ļoti patika aktivitātes, jo varēju uzzināt ko vairāk. Man ne īpaši garšoja smūtijs,’’ dalījās Enija Megija Kovaļevska. Adrija Kaire piekrīt Enijas viedoklim un ir gandarīta par
iespēju darboties praktiski.
Paldies Veselības projektam par iespēju pilnveidot
mūsu zināšanas par veselīgu uzturu!
Ksenija Mālniece (9.a)
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Piedzīvojums ar „Carnival Youth”
9. un 12.klašu skolēniem
28.novembrī tika dota lieliska iespēja projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros doties uz „Carnival Youth” koncertu Madonas kultūras namā. Diemžēl daudzi šo
izdevību palaida garām un neizmatoja
iespēju par brīvu aiziet uz koncertu.
Kaut arī apmeklējums nebija ļoti
kuplā skaitā, un zāle nebija pilna, es uzskatu, ka koncerts bija jauks un izdevies.
Mākslinieki pievērsa uzmanību publikai,
un bija sajūta gandrīz kā privātajā koncertā – stāvējām tuvu skatuvei. Visi fanoja un
dziedāja līdzi, taisot tādu troksni, ka izklausījās, ka zāle bija pilna. Kad koncerts
jau it kā bija beidzies, grupas dalībnieki vēlreiz uznāca uz
skatuves un nospēlēja pāris dziesmas, jo mēs negājām prom,
svilpām un aplaudējām.
Manuprāt, pasākums vienmēr būs izdevies, ja būsi
tuvu draugu kompānijā un nebaidīsies vakara gaitā sadraudzēties arī ar citiem. Esmu priecīga un pateicīga, ka man un
maniem draugiem un pārējiem ģimnāzistiem tika dota iespēja apmeklēt šo koncertu!
Ance Ludborža (12.a)

Satraukums, triceklis kājās, taču pats galvenais smaids līdz ausīm un sirsniņā prieks - tieši šīs sajūtas mums,
četrām meitenēm - Marta Marija Maltisova (12.a), Madara
Lukaševica (10.a), Līva Puķīte (11.b), Paula Silava (12.b),
bija iespēja piedzīvot, satiekoties ar “Carnival Youth” grupas
puišiem. Lai arī mēs visas bijām nedaudz nobijušās no tikšanās un īsti nezinājām, ko mēs tur darīsim, kādus jautājumus
uzdosim un kā uzvedīsimies,
tad, kad mūs personīgi sameklēja viņu grupas menedžeris Martins, šķita, ka viss notiek tā, kā
tam bija jānotiek.
Ar puišiem mēs satikāmies aizkulisēs, kur viņi mums
uzdāvināja jaunākos grupas albumus, kuru katrs no grupas
puišiem parakstīja, kā arī katrai
uzrakstīja uz albuma vārdu.
Katrs no puišiem bija citādāks,
kas man šķita ļoti jauki un mīļi.
Kamēr viņi parakstīja albumus,
viņi mums jautāja, vai ir kaut
kas tāds, ko vajadzētu pieminēt
koncerta laikā – kādas skolas
tenkas vai aktualitātes Madonā.
Uz šo jautājumu īsti neviena no
mums nezināja atbildi, taču pateicām, ka pie mums bija
valsts prezidents, kurš atklāja jauno tiesu namu.
Vēl mēs parunājām par skolas formām, tās viņiem
patika. Puišu viedoklis par formām bija pozitīvs, viņi novērtē
to, ka mūsu skolā ir formas, un atzina, ka saprot, kāpēc tās ir
lietderīgas tieši skolas vidē. Sarunas laikā uzdevām arī jautājumu, vai viņi bieži rīko tādas tikšanās pirms koncertiem, uz
ko mēs saņēmām atbildi: „Īsti nē, bija tikšanās ar faniem arī
Rīgā, taču citur vēl ne reizi.” Mēs bijām ļoti aizkustinātas un
jutāmies ļoti īpašas, tāpēc gribam teikt lielu paldies Ligitai
Irbei par to, ka mums bija iespēja satikties ar viņiem.
Pēc tam puiši mums prasīja, vai ir kādas īpašas vēlmes, ko gribētu dzirdēt koncertā. Mēs domājām, manuprāt,

ilgi, taču tad es ieminējos, ka vēlētos koncertā dzirdēt dziesmu „Akmentiņi”, ko vēlāk arī koncertā dzirdējām.
Tad arī nofotografējāmies – gan atsevišķi katra,
gan kopā. Vienmēr apbrīnoju māksliniekus, kam ir pacietība
ilgi fočēties un smaidīt.
Pēc tikšanās sirsnīgi pateicāmies viņiem. Kad izgājām ārā no lielās zāles, mums emociju bija tik daudz, ka vārdos nevarēja izteikt, tāpēc laimes pārpilnas sēdējām dīvānos
un apskatījām bildes un labākās, protams, ielikām sociālajos
tīklos.
Uz koncertu liela daļa atnākušo bija skolēni, jo projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja saņemt
brīvbiļetes. Koncertā skanēja gan jaunākā albuma dziesmas,
gan arī kaut kas no vecām, labajām dziesmām. Īpašs pārsteigums man bija, kad izdzirdēju Menueta dziesmu „Dzeguzes
balss”, to viņiem, manuprāt, izdevās skaisti nodziedāt. Šī
dziesma viņiem ļoti piestāv. Kā mūsu četrotnes lūgumu viņi
arī
izpildīja
“Akmentiņus”,
visa zāle šūpoja rokas gaisā,
dziedāja līdzi
un dziesmas
beigās arī lūdza dziesmu
atkārtot,
ko
diemžēl viņi
neizdarīja, taču
mums
bija
iespēja visiem
a
cappella
nodziedāt
dziesmas piedziedājumu.
Tajā brīdī, lai
gan zāle bija
tikai nedaudz aizpildīta, likās, ka visa zāle bija pilna ar cilvēkiem un vairs nekur nebūtu vietas. Kā pēdējo dziesmu pēc
skatītāju pieprasījuma grupa spēlēja “Never have enough”.
Visa zāle sāka dziedāt līdzi un kustēties līdzi ritmam.
Koncertā visi bija sajūsmā. Neviens vairs nedomāja
ne par kādiem kontroldarbiem vai mājāsdarbiem. Visi bija
laimīgi un kārtīgi atpūtušies - pat ja tās bija tikai divas stundas ar skaistu mūziku un pozitīvi uzlādētiem cilvēkiem.
Foto no personīgā arhīva
Līva Puķīte (11.b)
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Atskats uz īsfilmu festivālu
31.oktobrī ģimnāzijā notika jau trešais īsfilmu festivāls, šogad ar nosaukumu „Laime, kur tu rodies”. Uzrunājām
ģimnāzistus, lai noskaidrotu, kā viņiem festivāls patika šogad:
Kas Jums patika īsfilmu festivālā?
Jūlija Ginta Cerbule (9.a): „Man patika redzēt klašu radošumu izveidotajās filmās.”
Skolotāja Zane Beģe – Begge: „Īsfilmu festivāls ir īpašs ar
savu atmosfēru. Pasākums ir jauks, tā ir laba iespēja katrai klasei un katram skolēnam izpausties radoši, iejusties režisora,
operatora, aktiera lomā. Šādam pasākumam jāturpinās vēl un
vēl. Šogad pasākumu atsvaidzināja un padarīja interesantāku –
filmu minēšana, kas bija pēc īsfilmu noskatīšanās. Skatītājiem
patika!”
Ritvars Raize (9.a): „Neskatoties uz to, ka šajā skolā mācos jau
trešo gadu un esmu piedalījies visos īsfilmu festivālos, ļoti liels
prieks bija par pasākuma organizēšanu. Manuprāt, ar katru gadu
tā tiek uzlabota un nostiprināta, kas ļāva kvalitatīvi, bez aizķeršanām baudīt šo pasākumu. Biju pārsteigts par to, ka žūrijā tika
pieaicinātas Latvijā zināmas personības, kuri izteica savu viedokli no profesionālā rakursa, kā arī deva labas pamācības turpmāko filmu veidošanā. Manuprāt, pasākuma vadītāji bija izcili
skatītāju uzmundrinātāji, kuri spēja jautri un interesanti izteikties par katru filmu un vēl vairāk ieinteresēja noskatīties to.”
Edgars Frīdvalds (9.b): „Man īsfilmu festivālā iepatikās tas,
ka bija salasīta jauna žūrija un bija popkorns.”
Kuri filmu fragmenti vislabāk palika prātā?
Jūlija Ginta Cerbule (9.a): „Visvairāk prātā palika 10.b klases
īsfilmas fragmenti no ,,Miyagi turpinājuma”, kur klasesbiedri
devās pie Mistera Miyagi meklēt laimi.”
Skolotāja Zane Beģe – Begge: „Protams, visvairāk atmiņā
palikusi manas audzināmās – 9.a klases - īsfilma! Interesanti un
acij tīkami kadri bija arī citu klašu filmās. Katrā filmā bija kas

unikāls.”
Ritvars Raize (9.a): „Katrai klasei bija dažādi viedokļi par
to ,,kas ir laime’’, bet man visspilgtāk atmiņā palika 9.b klases
īsfilma, kurā bija nevis speciāli attēlota laime, bet noķerti spilgtākie mirkļi ar klasesbiedriem no ikdienas dzīves, kuros bija
redzama laime, kopā pavadot brīvos brīžus ekskursijās, pasākumos, kā arī starpbrīžos.”
Edgars Frīdvalds (9.b): „Man visvairāk prātā palika 8.b klases
īsfilmas fragmenti, kur Rainers Upenieks runāja klases priekšā
kā ģeogrāfijas skolotājs.”
Vai Jūs uzskatāt, ka uzvaru bija pelnījusi cita klase nevis
10.b?
Jūlija Ginta Cerbule (9.a): „10.b klasei bija ļoti interesanta
filma, bet, protams, katrs bija pelnījis uzvarēt.”
Skolotāja Zane Beģe – Begge: „Ikvienam ir subjektīvs skatījums uz radošām lietām, mākslu, arī filmām. Bet, uzskatu, pasākuma žūrija bija profesionāla un īsfilmas vērtēja, strikti pieturoties pie vērtēšanas kritērijiem. Paldies pasākuma organizatoru
komandai, katras klases čaklajiem ,,rūķīšiem’’, kas filmēja,
montēja, veica visus darbus, kas nepieciešami, lai īsfilmas taptu! Ar prieku un interesi apmeklēšu pasākumu arī nākamgad.”
Ritvars Raize (9.a): „Man šī filma neuzrunāja, jo nesaskatīju
tās domu, tāpēc, manuprāt, vajadzēja uzvarēt kādas citas klases
īsfilmai, bet par to ir bezjēdzīgi spriest, jo katram gaume ir savādāka, un žūrijai iepatikās šī īsfilma.”
Edgars Frīdvalds (9.b): „Man liekas, ka mums šogad bija ļoti
laba īsfilma, bet žūrija 10.b klases īsfilmā saskatīja kaut ko labāku, kas ļāva viņiem uzvarēt, un neviens to lēmumu nevar
nosodīt.”
Adrians Romanovskis (9.a)

11.klases ekskursijā izzina vēsturi
Projekta „Latvijas Skolas somas” ietvaros ar 11.a un
11.b klasi devāmies uz Rīgu, kur apmeklējām Latvijas nacionālajā teātrī izrādi "Katls".
Sākumā apmeklējām vēstures muzeju, kurā bija izstāde
par godu Latvijas dzimšanas dienai. Gide vadīja ļoti interesantu
un pamācošu ekskursiju. Izstādē bija 10 posmi, katrs no tiem
vēstīja daļu no Latvijas vēstures. Eksponāti un informācija tika
ņemti un apkopoti no dažādiem Latvijas pilsētu muzejiem (arī
no Madonas).
Vakarpusē Latvijas Nacionālajā teātrī apmeklējām
vēsturisko izrādi "Katls". Tā vēsta par notikumiem pēc 2. pasaules kara, kā viens cilvēks spēj ietekmēt citu cilvēku likteņus.
Šķita, ka izrāde nepatiks un būs garlaicīga, bet tā ieintriģēja jau
pašā sākumā. Izrādes beigas nebija klišejiskas, parādīja, ka viss
ne vienmēr beidzas laimīgi. Aktierspēle aizkustināja, likās reālistiska. Ieteiktu jauniešiem noskatīties šo izrādi, jo tā pastāsta par
to, kas nav rakstīts vēstures grāmatās, par cilvēku sadzīvi un
dzīvi kopumā.
Uzrunāju arī 11.a klases skolēnus, noskaidrojot, ar

kādiem mācību priekšmetiem varētu saistīt muzeja un teātra
apmeklējumu?
Beatrise: „Izrādē saskatīju vēsturi. Man patika negaidītais pavērsiens beigās, un dažādu emociju izjušana izrādes gaitā.”
Ance Ā.: „Teātri saistītu ar vēstures stundām, jo daudzi notikumi, apģērbs un arī runa bija senlaicīga. Izstāde man patika, jo tā
bija ļoti saprotama un mūsdienīga.”
Laila: „Muzeju un teātri saistītu ar vēstures stundām. Muzejā
bija par Latvijas vēsturi, bet teātri par to, ko vēstures grāmatās
neraksta. Muzejs šķita interesants, bija prieks uzzināt kaut ko arī
par Madonas novadu.”
Jevgēņijs: „Es saskatīju literatūru, jo muzejā bija padziļināti
raksturoti latviešu vēsturnieki, un teātrī bija raksturota latviešu
dzīve.”
Vits: „Muzejs bija par Latvijas vēsturi un attīstību, tāpēc to saistīšu ar vēstures un kulturoloģijas stundām. Izrādi saistītu ar literatūru un latviešu valodu, jo bija daudz senvārdu un interesanti
dialekti.”
Paula Krista Pauere (11.a)

7.b klases ekskursija
15.oktobrī 7.b klase brauca ekskursijā uz Līgatnes dabas takām un piedalījās orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts”
Turaidas pilī. Pirmais apskates objekts bija Līgatnes dabas takas,. Kad tās bija izstaigātas, devāmies uz Turaidas pili, kur piedalījāmies orientēšanās spēlē. Liekot nopietno pie malas, mēs
aizbraucām arī uz Siguldas rodeļu trasi.
Mario Stroda domas par klases ekskursiju: “Man pati-

ka, jo ekskursija bija labi izplānota, interesantas aktivitātes un
labs kolektīvs. Es arī uzzināju daudz ko jaunu un interesantu.”
Agneses Romules domas par klases ekskursiju: „Man ļoti patika
Turaidas pilī, jo varēja apskatīt visādus seno laiku priekšmetus
un piedalīties spēlē.”
Adriāna Kampe (7.b)
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Desmito karjeras ekskursija
14. novembrī 10.a un 10.b klase kopā ar skolotājām
devās karjeras ekskursijā uz Valmieru. Mums bija iespēja visas
dienas garumā paviesoties trīs iestādēs un gūt ieskatu dažādās
profesijās.
Pirmā pieturvieta bija Valmieras drāmas teātris, kurā
mūs sagaidīja pazīstamais šī teātra aktieris Arnolds Osis. Viņš
pastāstīja abām klasēm par Valmieras drāmas teātra rašanos un
plašo vēsturi, tad mēs sadalījāmies divās grupās un devāmies
ekskursijā pa teātri. Bija interesanti ieraudzīt dažādās telpas un
saprast, ka teātrī strādā ne tikai aktieri, bet arī daudz citu dažādu
profesiju pārstāvji. Lielāko iespaidu atstāja, tā saucamais, bunkurs - slēgta telpa bez logiem, ar betona sienām un metāla
konstrukcijām pa vidu. Tā ir palīgtelpa, kurā atrodas skatuves
griešanas mehānisms, bet šajā telpā arī notiek izrāde “Meža meitas”.
Pēc teātra apmeklējuma mēs visi devāmies uz Vidzemes Augstskolu. Tur augstskolas tūrisma fakultātes entuziastiskais students mūs iepazīstināja ar studiju iespējām un programmām Vidzemes Augstskolā, kā arī pastāstīja par kopmītnēm un
dzīvi Valmierā no studenta skatupunkta, kas ļāva patiesi izprast,
kā būtu studēt un dzīvot Valmierā.
Nākamais ekskursijas objekts 10.b klasei bija
“Valmiera Glass group”, kas ir viena no vadošajiem stikla
šķiedras produktu ražotājiem Eiropā, bet 10.a klasei - “Re:TV”
jeb Latvijas Reģionu televīzija, kur arī skolēni varēja iejusties
ziņu diktora lomā.
Una Undīne (10.a): “Interesanti bija uzzināt dažādu profesiju
pārstāvju pienākumus un gūt ieskatu viņu ikdienā, neskatoties uz
to, ka nākotnē plānoju darīt kaut ko citādāku. Visvairāk man
patika apskatīt Valmieras Drāmas teātri un tur ieraudzīt to, ko
izrāžu apmeklētāji neredz.”
Imants (10.a): “Ļoti vērtīgi bija iepazīt izglītības iespējas Vidzemes Augstskolā.”Re:TV” uzzināju par dažādām profesijām, kas
nepieciešamas televīzijā. Interesanti, ka vairākas no tām nemaz
nevar apgūt Latvijā.”
Sigita (10.a): “Man patika apmeklēt teātri, jo bieži mēs neaizdomājamies, cik patiesībā liels darbs jāiegulda, lai izveidotu tikai
vienu izrādi. Manu redzes loku paplašināja Vidzemes Augstskolas apmeklējums, jo man interesē tūrisms un patīk mācīties nelielās skolās. Latvijas reģionu televīzijā es aizdomājos par dikcijas
svarīgumu, jo nekad nevaram zināt, kāds uzdevums dzīvē tiks
uzdots.”
Sabīne (10.a): “Teātrī bija interesanti ieraudzīt dažādās teātra
telpas un saprast, ka pie vienas izrādes īstenošanas jāstrādā patiešām daudz cilvēkiem. Visinteresantākā telpa, manuprāt, bija tā,
kurā tiek veidotas dekorācijas izrādēm. “Re:TV” man ļoti patika

tas, ka tur mums pastāstīja par to, kādam jābūt labam raidījuma
vadītājam, un varējām uzzināt, kā notiek filmēšana televīzijā.”
Tomass (10.b): “Brauciens uz Valmieru bija ļoti noderīgs. Manā
skatījumā visinteresantākais bija Valmieras Drāmas teātris, jo tas
mani uzrunāja. Apmeklējām arī Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcu, bet tas man likās garlaicīgi. Kopumā bija tiešām noderīga
ekskursija.”
Sintija (10.b): “Man visvairāk patika Valmieras Drāmas teātris,
jo gids bija ļoti smieklīgs un ar labu humora izjūtu, tik žēl, ka
nebija iespējams arī apskatīt izrādi. Valmieras Stikla šķiedra bija
kas jauns. Par to man nebija nekādas informācijas, tāpēc bija
interesanti uzzināt ko jaunu. Vienīgais, domāju, ka mums parādīs
ko vairāk reālajā dzīvē, - izrādīs rūpnīcu, tāpēc biju pavisam nedaudz vīlusies. Vidzemes Augstskolā esmu bijusi daudz reizes,
tāpēc man nekā jauna nebija, un laika ierobežotības dēļ pat diemžēl nepaguvām apskatīt visu skolu.”
Viesturs (10.b): “Vidzemes Augstskolā bija interesanti noklausīties prezentāciju un uzzināt, kādas programmu iespējas ir šajā
skolā. Teātrī bija interesanti redzēt, cik liela piepūle tiek pielikta
veiksmīgai izrādei. Valmieras Stikla šķiedrā bija mazliet garlaicīgi, bet tajā pašā laikā varēja uzzināt par citādāku darba vidi.”
Pēc ilgajām karjeras aktivitātēm mums bija dots brīvais
laiks Valmierā, kur katrs pēc savām vēlmēm pavadīja dotās stundas. Ekskursija bija piepildīta un intensīva, dienas garumā mēs
uzzinājām daudz jauna un iepazinām dažādas profesijas, kā arī
uzzinājām par studiju iespējām tepat - Vidzemē.
Foto no 10.a klases arhīva
Elīza Elsiņa (10.a)
Krista Saulone (10.b)

8.klases iepazīst uzņēmumus
7. novembrī 8.b un 8.a klases devās karjeras ekskursijā
uz uzņēmuma „Madara Cosmetics” noliktavu un Rīgas lidostu.
„Madara Cosmetics” noliktavā varēja novērot, kā ķīmiķi no dažādām vielām veido jaunus produktus. Viņi izmanto
Latvijā sastopamu augu eļļas. „Madara” ir pilnībā dabīga un
ekoloģiska kosmētika, kas ir sertificēta pēc starptautiskā Ecocert standarta. Kad produkta paraugs ir gatavs, pārbauda,
kā tas reaģēs uz temperatūru svārstībām un ādas. Pašā noliktavā,
caur stiklu uz citām telpām, klases redzēja saražoto produktu
lielās cisternās un fasēšanas iekārtu. Pēc ekskursijas varēja paņemt mazus kosmētikas paraudziņus un nopirkt „Madaras” produkciju.
Starptautiskā lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā

iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības.
2018.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7 miljonus pasažieru. Rīgas lidostā gide mums stāstīja, kāds ir pasažieru ceļš līdz
iekāpšanai lidmašīnā, tāpēc arī skolēniem vajadzēja iziet drošības
kontroli. Ar autobusu klases izvadāja pa lidostas teritoriju, un
gide pastāstīja interesantus un smieklīgus atgadījumus.
Ralfs pēc ekskursijas saka: „Man kā puisim mazāk
interesēja kosmētika, bet bija labi”. Toties Rasa secina: „Beidzot
bija iespēja redzēt, kā top kosmētika, ko paši mājās lietojam.
Lidostā man patika, kā gide stāstīja neparasti smieklīgos atgadījumus”.
Samata Terēze Rumpīte ( 8.b.)

8.lpp.

MAĢISKĀ

Ziemassvētki - radošas iespējas izpausties
Jau atkal ir sācies šis brīnišķais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad arvien biežāk dzirdam Ziemassvētku dziesmas, Beķerejā parādās piparkūkas un skola sāk smaržot pēc
mandarīniem. Aizvien biežāk pieķeram sevi pie domas, kā šos
svētkus svinēt, kā tos sagaidīt? Kas tad īsti ir šī Ziemassvētku
gaidīšana? Vai tas varētu būt kaut kas radošs? Par to jautāju
ģimnāzistiem:
Elīza Elsiņa (10.a): „Šajos Ziemassvētkos mēs ikkatrs varētu
aizdomāties par tiem, kam neiet tik viegli kā mums, piemēram, maznodrošinātajiem bērniem, bērniem bērnu namos,
cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai senioriem aprūpes iestādēs. Ap Ziemassvētku laiku notiek dažādas labdarības akcijas, kas ļauj palīdzēt, iepriecināt dažādus cilvēkus grūtībās,
piemēram „Dod Pieci”, „Eņģeļi pār Latviju”, „Laimas labdarības namiņš”, „Eņģeļu pasts” un vēl daudzas citas. Vairākās no
tām var ziedot līdzekļus, bet dažās pats personīgi var veidot
dāvanu.
„Eņģeļu pasta” projekts Ziemassvētku vecīša darbnīca, kas risināsies no 13.12 līdz 21.12, ir lieliska iespēja pašam
izvēlēties cilvēku, ko iepriecināt, un viņam palīdzēt. Apmeklējot interneta adresi, var izvēlēties kādu no daudzajām aprūpes
iestādēm Latvijā, uzspiežot uz tās, var ieraudzīt visus tās iemītniekus ar vārdiem un uzvārdiem un viņu dāvaniņu vēlmes,
kas patiešām ir ļoti niecīgas un mums šķietami pašsaprotamas,
piemēram, siltas zeķes, avīze, šokolāde utt. Katrs var izvēlēties cilvēku un izveidot kastīti tieši viņam, tur ieliekot viņam
nepieciešamās lietas un ar pakomāta palīdzību nosūtīt uz
„Eņģeļu pastu” Rīgā. Kastītes Ziemassvētkos tiks nogādātas
aprūpes iestādēs un dāvās cilvēkiem ļoti lielu prieku!
Manuprāt, ļoti lieliska doma ir šo darbiņu veikt kopā
ar draugiem, jo bieži vien, tāpat nezinām, ko dāvināt draugiem

svētkos, un nauda tiek iztērēta veltīgi. Tā vietā kopā ar draugiem var sarūpēt dāvaniņu cilvēkiem, kam ikdienā ir grūti, un
dāvāt prieku viņiem, jo katrs ir pelnījis saņemt mīlestību un
siltumu.”
Rasa Lauma Paegle (8.b): „Ziemassvētku laikā mūsu sirsniņām jābūt siltām. Skatīties „Viens pats mājās” kopā ar ģimeni
un dzert karsto šokolādi, kā arī ēst tikko svaigi ceptas piparkūkas. Šīs lietas tiešām liek sirdij kvēlot vēl siltāk.”
Sintija Kurzemniece (10.b): „Ziemassvētku dziesmu klausīšanās, mājas dekorēšana, dāvanu meklēšana, eglītes rotāšana
ar dārzeņiem mežā, piedalīšanās dažādos pasākumos, mandarīnu ēšanā + Ziemassvētku filmu skatīšanās, cept visādas lietas, ne tikai piparkūkas, ziedot naudu - patversmēm vai bērniem. Tāpat lieliski atpūtas veidi ir ziemas prieki – slidot, slēpot, velt sniegavīru, taisīt eņģeļus, pikoties.”
Renārs Krūmiņš (10.a): „Visiem kopā cept piparkūkas, iet
pakaļ eglītei un kopīgi veidot Adventes vainagu. Cept pīrāgu,
gaidīt vecīti, ēst vecmammas pīrāgus - tas, kas man liek sajust
Ziemassvētku garu. Ziemassvētkos visiem jābūt kopā ar ģimeni!”
Samanta Terēze Rumpīte (8.b): „Man patīk dzert karstu,
paštaisītu Ziemassvētku tēju, klausīties mūziku un krāsot mandalas, jo tā var relaksēties un nedomāt par skolas lietām.”
Laila Līdaka (11.a): „Es domāju, ka kaut kas radošs, ko es
varētu darīt Ziemassvētkiem, un jau arī daru, ir istabas dekorēšana Ziemassvētku stilā. Es jau uzliku lampiņas, salīmēju
sniegpārslas un sniegavīru uz durvīm. Pa šo laiku izdomāšu,
ko vēl var izdarīt. Nekad nav par agru gatavoties svētkiem.
Man ļoti patīk Ziemassvētki un ziema, tāpēc šāda dekorēšana
man sagādā prieku un liek justies omulīgi.”
Sanija Beatrise Barinska (10.a)

Latviešu filmas ziemas vakariem
Es ticu, ka katram ir vismaz viena mīļa latviešu
filma, kuru varētu skatīties vairākas reizes, ietinoties segā,
dzerot siltu tēju un vienkārši izbaudot mierīgo mirkli. Vecajām latviešu filmām ir izcils humors, viena no manām mīļākajām filmām noteikti ir „Tās dullās Paulīnes dēļ”. Tomēr es
pati esmu redzējusi tikai mazu daļu no mūsu filmām, tāpēc
tieši ziemas vakari būtu laiks, kad izbaudīt latviešu kinofilmas. Lai gūtu iedvesmu katrs, ģimnāzisti dalījās ar savām
mīļākajām filmām:
Marija Mežāne (10.a): „Man ir divi favorīti. Man ļoti patīk
Jāņa Streiča filma “Mans draugs nenopietns cilvēks”, jo
mūsdienās, manuprāt, mums visapkārt ir tik daudz negatīvisma, tik daudz cilvēku, kuri ir aizmirsuši par vienu būtisku
dzīves vērtību - smaidīt un radīt smaidu, pozitīvismu arī
citos. Šī filma ikvienam var būt kā mācība, kā saglabāt pozitīvismu, labu humora garu, neskatoties arī uz visām cilvēka
ikdienas grūtībām. Tā liks pasmaidīt!”
Otrs mans favorīts ir “Aveņu vīns”. Jau kopš bērnības esmu īsta kriminālfilmu piekritēja. Sižeta galvenais notikums ir noziegums- slepkavība, kas tiek veikta mājā, dzimšanas dienas svinībās. Aizdomās turamie, protams, ielūgtie
viesi. Filma noteikti jānoskatās tiem, kuriem ļoti patīk spriedze, jo intriga tiek saglabāta līdz pat filmas beigām.”
Kristiāna Knoha (7.b): „„Limuzīns Jāņu nakts krāsā“ filma atklāj latviešu dabu, sadzīvi un ikdienu. Katru reizi,
skatoties to, atklājas, kas jauns, par ko var smieties un padomāt. Tur ir gan prieks, gan skumjas. Nekad neapnīk skatīties

šo filmu. Filmā ir tādi joki, kas būs saprotami tikai latvietim.”
Lindas Šņepstes (8.a): „Mana iecienītākā latviešu kino
filma ir "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", tā ir humoristiska.
Mans mīļākais filmas žanrs ir komēdija, tāpēc šī filma man
likās ļoti interesanta. Aktieri pēc manām domām bija izcili.
Filma ir ar savu odziņu."
Anete Tropa (9.b): „Pirmā filma, par kuru iedomājos, izdzirdot par latviešu kino ir „Limuzīns Jāņu nakts krāsā“ man patīk, ka tā ir humoristiska un atklāj latviešu ikdienas
dzīvi tajos laikos. Stāsts ir diezgan interesants, atšķirīgs un
unikāls.”
Indra Pelša (10.b): „Man patīk filma ,,Bille'', jo šī filma
māca nepadoties un ticēt saviem sapņiem. Ja cilvēkam būs
bagāta iztēle, viņš spēs saskatīt pozitīvo pat visdrūmākajā
situācijā. Man patīk, ka šī filma ļauj paraudzīties uz pasauli
caur bērna acīm - Billes acīm.”
Līva Puķīte (11.b): „Mana mīļākā filma ir “Četri balti krekli jeb Elpojiet dziļi”. Padomju laikā šī filma tika aizliegta
grupas “Menuets” dziesmu vārdu un scenārija teksta dēļ.
Viscauri filmai skan pazīstamākās “Menuets” dziesmas, kā
“Dzeguzes balss” un “Četri balti krekli”. Tieši tas man patīk,
jo pēc filmas vēl ilgi prātā skanēs šīs dziesmas. Latviešu
filmas kā šī stiprina manī patriotismu pret valsti.”
Marta Marija Maltisova (12.a)
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Klašu Ziemassvētku vēlējumus apkopoja
Ralfs Bormanis (12.b)
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Mana bērnība
Ak, šī jaukā un saulainā bērnība, kad katrs rīts
likās saules pieliets, kad katra diena bija bezrūpības pilna.
Bērnība, kad varējām ar brāli skraidīt pa dārzu ar basām
kājām un rotaļāties kurmja rakumos.
Kad spēlējām ķerenes lietū, tik siltā kā tikko
slauktā pienā. Pat bites dzēliens basajās pēdās bija tikai
nieks. Šīs bērnības dienas ir tik jaukas kā zemenes ar putukrējumu - nekad nevar būt par daudz un ir tik žēl, ka
ātri paiet.
Vēl dienu, vēl tikai vienu dienu atgriezties šajā
vasarā…
Matīss Elksnītis (7.b)

Ziemassvētki klāt,
Kad mājās klusums.
Egle izrotāta stāv,
Un lēnām vakars nāk.
Vecāki gultā sēž
Un sveces liesmu dzēš.
Katrs savu pantiņu skaita
Un pie sevis saldi smaida.
Brīžiem aizmirst kādu rindiņu
Un saņem dāvanā siltu cimdiņu.
Naktij tuvojoties, pilnīgā tumsā
Dedz sveci, gaidot salaveci.
Piparkūkas un mandarīni
Gaida kādu brīvu brīdi,
Sniega kārta pārsniedz sprīdi,
Šovakar nenotiek nekādi strīdi.

Man patīk ziemas aukstais gaiss
Un tā spirgtā vēsma,
Kad debesis kļūs tumšākas,
Un no zemes spraucas ledus.

Ik pa laikam pazūd elektrība,
Šī nakts kļūst dzīva,
No darbiem brīva,
Tik ļoti pozitīva.
Mārtiņš Smilga (12.b)

Šis laiks ir kā pasaka,
Ko cilvēks nespēj novērtēt ,
Viņš spēj tikai redzēt
Un ar savām jūtām apzvērēt.
Ziema ir kā melodija,
Zema un klusa,
Tas ir kā instruments,
Auksts, bet skaists.

Ar noveltu akmeni no krūts
Un degošu sveci rokās,
Mēs stāvējām, starpā tikai loga rūts.
Un neviens no mums nebija vairs mokās.

Sniegā stāv pāris
Un acīs viens otram skatās,
Un cer uz to,
Ka labas atmiņas tie sakrās.
Mārtiņš Smilga (12.b)

Kā melns sniegs, kafija bira krūzē.
Un ja es teiktu, ka pusnaktī snigs,
Vai tu noticētu man?
Un vai tu tici, ka pusnakts nepieder nevienam?
Neviens jau nav aizliedzis
Vārīt naktī tev kafiju.
Un, kad tu būsi aizmidzis,
Zeme paliks balta, es apsolu.
(A.L)

Mana bērnība
Mana bērnība ir kā dabas lelle. Tā ģērbusies koši
zaļā zāles kleitā, un tās gaiši zilās acis kā dziļa debess vēro
mūs.
Laime skrien ar mums šajos nebeidzamos laukos un
pļavās. Mīlestības viļņi skalo mūs, un mēs esam brīvi kā putni. Atceros rotaļas ārā un iekšā, prieks bija tik salds kā konfektes. Zaļais salmu paklājs, pa kuru skrējām, jau ir izzudis,
bet es atceros bezgalīgās emocijas. Es vēlos atgriezties uz to
vietu un laiku, kad nevajadzēja uztraukties. Miers bija visur
apkārt, ne raizes, ne bēdas.
Mana bērnība, es tevi lūdzu, nāc man pakaļ un ved
mani uz tavām mājām!
Loreta Tropa (7.b)
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