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ĪSZIŅAS

REDAKCIJAS SLEJA

 1.septembrī visi kopā pul-

Ir klāt jaunais mācību gads, jaunas
iespējas un sapņi! Kāds varbūt pirmo reizi
staigā pa šiem gaiteņiem, kāds varbūt pēdējo?
Mēs nezinām, bet katram no mums vēl ir laiks
jauniem iespaidiem, piedzīvojumiem un cīņām!
Pieļauju, ka visi ar smaidu sejā vēl
kavējamies vasaras atmiņās, bet nu jau jāsāk
pievērsties mācībām. Tomēr neaizmirsīsim arī
mūsu aktīvo skolas dzīvi. Neaizmirsīsim krāšņās lapas un spožo sauli, kas turpina mūs
lutināt vēl joprojām, lai tas mums ir kā mudinājums uz jauniem, cerību pilniem sapņiem
un panākumiem!
Novēlu jums visiem izbaudīt mirkļus, nenožēlot izdarīto, smieties no visas
sirds un dzīvot ar pilnu krūti! Kā teicis Teodors Rūzvelts: “Ir sāpīgi izgāzties, bet nav
nekas sliktāks kā nemēģināt gūt panākumus.”
Lai sākas 2016./2017. mācību gads!
Foto no Lindas personīgā arhīva
Linda Amura (10.a)

cējāmies Saieta laukumā,
lai kopīgi iesāktu Jauno
mācību gadu!

 9.-10.septembrī 7.b klases

komanda
piedalās
18.Karoga svētkos. Balva
— klases brauciens uz
Stokholmu!

 23.septembrī

Olimpiskā
diena, klases dodas pārgājienos, bet MVĢ komandas izcīna 1.vietas olimpiskajās stafetēs.

 29.septembrī skolā izskan

dzeja un muzikāli priekšnesumi, norit Dzejas diena.

 29.septembrī 7.klašu pār-

Vasaras nometnē Francijā
Šajā vasarā skolēni devās pelnītā
atpūtā, bet daži par labiem panākumiem
mācību priekšmetos un olimpiādēs nopelnīja arī kaut ko īpašāku – braucienu uz
Franciju, kur piedalījās vasaras nometnē
„Mūzika jauniešiem”. Apbalvoto skolēnu
vidū bija arī 12.b klases skolniece Sintija
Zepa. Lūdzu viņu nedaudz pastāstīt
par piedzīvoto.
Kur un kad pavadījāt šo nedēļu?
- Nedēļu no 23. līdz 31. jūlijam pavadījām
Francijas pilsētā Kulēnā.
Kāds bija nometnes galvenais mērķis?
- Visa nedēļa bija saistīta ar mūziku, bija
dažādas nodarbības, iespēja izpausties un
iemācīties kaut ko jaunu dažādās meistarklasēs – dziedāt korī vai solo, spēlēt instrumentus, arī repot... Es izvēlējos dziedāt
korī. Beigās bija kopīgs koncerts, kur parādījām savas jaunās prasmes. Protams,
svarīga bija arī sadraudzība ar citiem
jauniešiem, īpaši no Vācijas un Francijas.

Kā jums veicās ar komunicēšanu?
- Jaunieši bija atvērti, tāpēc komunicēt
bija viegli, taču, protams, vajadzīga paši-

niciatīva un vēlme to darīt. Latvieši ir
diezgan kūtri pēc dabas, tāpēc mums ir
daudz grūtāk uzsākt sarunu ar nepazīstamiem cilvēkiem no citas tautas. Man šajā
ziņā palīdzēja pieredze no citiem gadiem,
un bija jau daži pazīstami cilvēki.
Kādas aktivitātes vēl piedzīvojāt kopā?
- Mēs iepazinām franču nesteidzīgās maltītes, kuru laikā varējām atvērties dažādām sarunām. Kopā devāmies izbraucienos, apskatot vietējo dabu, arhitektūru.
Vecpilsētas arhitektūra bija ļoti skaista.
Bijām arī atrakciju parkā. Kā arī akvaparkā, ko es arī tiešām izbaudīju.
Kāds ir Tavs iespaids par Franciju?
- Francūži ir atvērti un sirsnīgi cilvēki,
kuri māk baudīt dzīvi. Viņu dzīves plūdums ir mierīgs, taču tas nenozīmē, ka
garlaicīgs. Viņi visu uztver viegli, bez
lieka stresa, ko, manuprāt, mums vajadzētu no viņiem mācīties. Kopumā man nedēļa ļoti patika, jo tā bija lieliska atpūta un
brīnišķīgas jaunas pieredzes iegūšana!
Lauma Zariņa (12.b)

stāvji izcīna panākumus
Vieglatlētikas sacensībās.

 30.septembrī mūsu skolā
Skolotāju diena. Sirsnīgi
sveicam!

 4.oktobrī Madonas Valsts

ģimnāzijas
komandām
panākumi Rudens krosā.
Paldies ātrākajiem skrējējiem!

 6.oktobrī

Orientēšanās
sacensībās iegūts medaļu
komplekts: 1.vieta Emīls
Stiprais (11.b), 2.vieta
Monika Baduna (10.c),
3.vieta
Niks
Pļaviņš
(11.b).

 12.oktobrī Skolēnu Pado-

mes prezidenta vēlēšanas.
Par Skolēnu
Padomes
prezidentu kļūst Kristiāna
Tomiņa (12.b).

 Fukšu nedēļa no 10. līdz
14. oktobrim. Redzēsim,
ko fukšiem ir sagatavojuši
divpadsmitie!
Linda Amura (10.a)
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Madonas Valsts ģimnāziju iepazinu kā skolu,
kurā vēlētos atgriezties...
Jaunais
mācību gads iesācies
arī ar izmaiņām skolotāju kolektīvā. Ģimnāzijā darbu uzsāk jauna
direktora
vietniece
audzināšanas darbā.
Aicinājām Ligitu Irbi
uz sarunu.
Kāpēc Jūs atnācāt
strādāt uz Madonas
Valsts ģimnāziju?
- Ar Madonas Valsts
ģimnāziju biju iepazinusies jau 2012. un
2013. mācību gadā,
kad nostiprināju praktiskās iemaņas vadības
un
specializācijas
prakses laikā. Madonas Valsts ģimnāziju
iepazinu kā skolu,
kurā vēlētos atgriezties, un skolu, ar kuru vēlētos saistīt savu profesionālās darbības
nākotni. Sastopoties ar informāciju par darba vakanci, nolēmu
pamēģināt un pieteikties.

Ar ko Jūs nodarbojāties pirms kļuvāt par Madonas Valsts
ģimnāzijas skolotāju?
-Pirms tam, kā ari šobrīd studēju Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā.
Kāds Jums radies pirmais iespaids par skolēniem un skolotāju
kolektīvu?
-Jau prakses laikā gūtais priekšstats ir apstiprinājies. Šeit sastopami motivēti, radoši un atsaucīgi skolēni, kuriem ir noteikti mērķi.

Manuprāt, Madonas Valsts ģimnāzija var lepoties ar pieredzes
bagātiem un kompetentiem skolotājiem, kuriem piemīt arī veselīga deva humora izjūtas.
Kas ir tas, kas padara Jūsu ikdienu skolā interesantāku?
-Viennozīmīgi tā ir sadarbība ar skolēniem, jo skolēnus iepazīstu
pamazām. Katrs skolēns ir unikāls – ar savām idejām, savu skatījumu uz notiekošo, savu viedokli.
Vai Jūs kaut ko mainītu mūsu skolā? Varbūt Jums ir padomā
kādi jauni pasākumi?
-Idejas rodas darba procesā – ir padomā dažādi jauninājumi jau
esošajos pasākumos. Jaunākais, ar ko iepazīstināsim skolēnus, būs
Filmu vakari, kas drīzumā notiks kinoteātrī Vidzeme.
Kādi ir Jūsu vaļasprieki?
-Man ļoti patīk ceļot – paplašināt savu redzesloku, iepazīt citu
valstu kultūru. Vienmēr, kad rodas iespēja un ir pietiekami daudz
brīva laika, dodamies tuvākos un tālākos izbraukumos ar motociklu.
Vai Jūs atcerieties kādu interesantu atgadījumu no Jūsu skolas dzīves?
-Interesantu gadījumu ir bijis daudz – katrs no tiem saistāms ar
kādu mācību priekšmetu. Visspilgtāk atmiņā palicis atgadījums no
ķīmijas mācību stundas. Tā bija pirmā reize, kad darbojāmies
praktiski, un skolotāja katram skolēnu pārim bija izdalījusi nepieciešamos materiālus, tajā skaitā arī sauso spirtu. Protams, klasei
kopīgi radās ideja gabaliņa sausā spirta realizēt īsi pirms stundas,
to dedzinot. Grūti izstāstīt, kā mazā klase ātri piepildījās ar asu,
pastāvējušām olām līdzīgu aromātu, kuru nevarējām un nepaspējām izvēdināt no telpas. Rezultātā visa klase dabūjam rājienu no
ķīmijas skolotājas un kļuvām bijīgi pret sausā spirta ķīmiskajām
īpašībām.
Raksta autores foto
Marta Marija Maltisova (9.a)

Mans darbs ir arī mans hobijs
Kopš 1.septembra pārmaiņas arī 10.-12.klašu deju kolektīvā „Vidzeme”. Uz sarunu ar Maģisko aicinām jauno deju kolektīva vadītāju Rudīti Jurciņu.
Vai Jūs jau esat iepazinusi jauno deju kolektīvu
„Vidzeme”?
- Nevaru viennozīmīgi atbildēt. Šķiet, ka esmu iepazinusi katra
dejotāja spējas un varēšanu. Diemžēl vārdus visiem dejotājiem
vēl nezinu, visu laiku mācos. Tas ir mans trūkums. Bet ar TDA
"Vidzemi" strādāt ir ļoti forši! Katrreiz ar prieku braucu uz darbu.
Ir patīkami redzēt un sajust, ka tā ir pašu jauniešu vēlme nākt un
dejot, nevis kā dažkārt gadās bērnu deju kolektīvos, kur mammas
pēc savas vēlmes atved mazo pie rokas un tad mazais "taisās par
gudru". :) „Vidzemē" tomēr ir ļoti jūtama DEJAS MĪLESTĪBA
burtiski katrā dejotājā. Un par to, protams, ir jāsaka liels Paldies
viņu iepriekšējiem skolotājiem! Īpaši jau ilggadējam TDA
"Vidzemes" vadītājam Andrim Ezeriņam, par to, ka jaunieši
joprojām mīl deju un izvēlas dejot "Vidzemē".
Ko iepriekš domājāt par TDA „Vidzeme? Vai bijāt dzirdējusi par kolektīvu?
- Protams, ka biju dzirdējusi par "Vidzemi"! Esmu dzimusi, augusi Madonā, beigusi Madonas pilsētas ģimnāziju. Visu savu apzinīgo mūžu dejojusi, tai skaitā arī TDA "Vidzemē".
TDA "Vidzeme" vienmēr bijis un IR vārdos neaprakstāms, man
mīļš deju kolektīvs!

No cik gadiem Jūs jau dejojat un cik ilgi esat deju vadītāja?
- Dejoju no 3 gadu vecuma. Un par deju skolotāju strādāju jau 20
gadus.

Kādi ir Jūsu hobiji?
- Man ir dikti paveicies, jo mans darbs ir arī mans hobijs - dejošana!
Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?
- Tāda gandrīz nav! Man ir 3 bērni un 3 darbavietas. nedaudz
laika atliek miegam un pavisam nedaudz draugiem.
Kāds ir Jūsu mīļākais našķis?
- Šokolāde!
Kādi ir Jūsu mērķi nākotnē?
- Tos skaļi nevēlos paust. Protams, ar TDA "Vidzemi" tuvākais
mērķis ir veiksmīgi apgūt repertuāru un 2018. gada vasarā piedalīties lielajos Dziesmu un Deju svētkos.
Ko Jūs novēlētu saviem dejotājiem?
- Pirmkārt, būt veseliem gan fiziski, gan garīgi.
Otrkārt, būt gudriem, atbildīgiem, enerģiskiem, priecīgiem,
treškārt, būt dejot gribošiem, tad arī visas pārējās vēlmes un mērķi, agrāk vai vēlāk, nešaubīgi, tiks sasniegti un piepildīti.
Beāte Beatrise Juško (10.c )

3.lpp.

Septembris/ Oktobris

Kā klājās absolventiem
Sācies jauns mācību gads. Ir daudz jauniņo septītajās un desmitajās klasēs, tomēr neaizmirsīsim par vecajiem . Pagājušajā
gadā Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klasi beidza daudzi talantīgi
un zinātkāri jaunieši. Lai saprastu, kā viņi izvēlējušies turpināt
savas mācības un vai viņi ilgojas pēc ģimnāzijas, uzrunājām dažus pagājušā mācību gada absolventus.
Lita Līva Kovaļevska: „Tagad mācos Jēkabpils Agrobiznesa
koledžā, studiju programmā grāmatvedība un finanses. Koledža
man ir jauns dzīves sākums, jo uzsāku apgūt profesiju, kura man
nākotnē noderēs. Ģimnāzijas pietrūkst pavisam nedaudz. Kāpēc
nedaudz? Tāpēc, ka tur ir daļa draugu, lieliskas atmiņas un atsaucīgi skolotāji, bet ilgas pēc ģimnāzijas novērš koledžas lektori,
kuri ir tikpat atsaucīgi kā skolotāji MVĢ. Protams, arī jaunie
kursa biedri padara katru dienu īpašu, jo esam tik pat draudzīgi,
izpalīdzīgi un jautri kā bija klasesbiedri ģimnāzijā.”

Edijs Žuks: „Šobrīd mācos Rīgas Tehniskajā universitātē
transportbūvēs. Pagaidām skola patīk, un kursabiedri arī gadījušies labi. Patīkami ir tas, ka šeit nemāca nevajadzīgus priekšmetus, kā literatūru, ķīmiju, dabaszinības. Labi, ka lekcijas sākas ap
desmitiem un beidzas ap diviem. Var pagulēt. Toties uz skolu
jāiet kādas divdesmit piecas minūtes. Jāmācās diži daudz nav,
toties ir ļoti daudz brīvā laika. Ģimnāzijas gan īpaši nepietrūkst,
jo tur ir ļoti daudz un dažādu cilvēku. Protams, labā nozīmē. Galvenais, kas man pietrūkst, ir Beķereja…”
Alise Amura: „Es mācos ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbību Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātē. Ir pagājis tikai mēnesis, bet sajūta, ka mācos šeit
daudz ilgāk, jo esmu labi adaptējusies un nejūtos kā „jauniņā”.
Mācības nav sarežģītas, ir maz ieskaišu, toties daudz grupu darbu
un prezentāciju. Protams, nedaudz pietrūkst ģimnāzijas kopības
sajūtas. Tur visi bijām kā ģimene. Šeit ir savādāk. Pat pēc mēneša
sanāk iepazīt kādu jaunu cilvēku gandrīz katru dienu!”

Lauma Katrīna Āboliņa: „Es esmu regulāri aizņemta, un tas
ir pavisam noteikti jebkuram cilvēkam, kas izvēlējies studēt arhitektūru. Tādēļ labprāt padalīšos ar informāciju, kā man iet Rīgas
Tehniskajā universitātē Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Ar ko lai sāk?! Varu teikt, ka ir interesantas lekcijas, lieliski
kursabiedri, nu vismaz lielāko dienas daļu... Arī naktis pavadām
skolā, lai mācītos, jo liels uzsvars ir likts tieši uz praktiskajām
zināšanām. Mācībās trenējam praktisko domāšanu, apmeklējam
pasākumus, kas noder pašizpausmei. Galvenais priekšmets ir
projektēšana un nākamnedēļ jau jānodod pirmo projektu: Brīvdabas muzeja kādas guļbūves celtnes arhitektiskos rasējumus. Vēlāk
gan mēs rasēsim tikai savas idejas... Madonas Valsts ģimnāzijai
esmu pateicīga par to, ka skolotāji mums sniedza arī tādu informāciju, kas nav paredzēta izglītības sistēmā. Tas ļoti palīdz izcelties un būt pārliecinātai par sevi. Šeit jūtos kā savā īstajā vietā,
tāpēc būtu muļķīgi skatīties atpakaļ pagātnē un ilgoties pēc tā, kas
jau aizgājis, kaut arī jūtami pietrūkst koju dzīves…”
Klinta Bičevska: „Šogad uzsāku studijas Rīgas Stradiņa
universitātē, studiju programmā - medicīna. Studiju process ir ļoti
interesants, taču arī ļoti grūts. Kā jau studējot ir ierasts, ka 50%
no tēmām ir jāapgūst pašam un 50% zināšanu iegūstam nodarbību
vai lekciju gaitā. Bet jau pēc pirmā universitātē pavadītā mēneša,
esmu droša, ka esmu pareizajā vietā un pareizajā laikā, jo ar izvēlēto studiju programmu esmu ļoti apmierināta. Ģimnāzijā pietrūkst mazo mājas darbu un īso stundu, jo dažreiz liekas, ka pat
negulētas naktis neattaisno aizmigšanu lekcijās!”
Līva Brauere: „Īstam studentam vienmēr pietiek laika
visam! (izņemot mācības) Tātad, studēju Rīgas Stradiņa universitātē par audiologopēdu. Tā kā neesmu izvēlējusies ārsta profesiju,
noslogojums nav tik liels. Šeit ļoti daudz ir jāpiemācās pašiem,
lekcijās ir tikai vadlīnijas noteiktajai tēmai. Ģimnāzijas, protams,
pietrūkst, daudzas paziņas gribas satikt un papļāpāt ar skolotājiem. Bet tā kā katru dienu ir lekcijas, un brīvdienās skolā jau
neviena nav, nekādi nesanāk apciemot ģimnāziju.”
Iluta Žīgure (10.b)

Sveiciens Skolotāju dienā!
Skolotājs - tas ir vairāk nekā
profesija. Tas ir dzīvesveids. Pavadot
un sagaidot Skolotāju dienu un novērtējot skolotāju ieguldīto darbu Mēs, skolēni, novēlam jums, SKOLOTĀJI:
 Lai jums pietiek pacietības mācīt mūs!
 Lai jums vienmēr būtu labs garastā








voklis!
Lai jums prieks un veselība!
Lai jums nekad nekā netrūkst!
Lai jums daudz radošuma!
Lai jūs vienmēr būtu dzīvespriecīgi!
Lai jums nekad netrūkst mīlestības un
atbalsta!
Lai jums nav jāliek zemākas atzīmes
par 7!
Lai jums vienmēr garšīgas brokastis!

 Lai jums daudz naudas!
 Veselību, veselību un vēlreiz

naudu!
 No dažiem skolēniem atsevišķi sveicieni skolotājam Jānim
Švikam!
 Mēs gribam, lai jūs zināt, ka
jūs esat skaistas/-i, foršas/-i, un
mēs jūs mīlam!
7.-9.klašu skolēnu
sveicienus apkopoja
Lara Babina (9.b)
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7.a klase — vislabākā klase pasaulē

Lai gan tikai pirms mēneša sanācām kopā
un iepazināmies, jau tagad uzskatam, ka esam labākā klase pasaulē. Kopā esam tikai 13 cilvēki, bet
mums piemīt liels spēks. Protams, esam bijuši
kopā mazu brīdi, bet tagad esam visīstākie draugi.
Mums ļoti patīk radošas aktivitātes un piedzīvojumi. Mēs labi dziedam, zīmējam un esam ļoti pozitīva klase. Īstenībā sajūta nav kā klasei, bet gan
jaukam draugu bariņam. Pagaidām kopā esam
piedzīvojuši ļoti jautru Olimpisko dienu, šobrīd
gatavojamies fukšu nedēļai, svešvalodu pēcpusdienai, kopā apgūstam mācību vielu, krājam labas
atzīmes un jautri pavadām laiku.
Foto no skolas arhīva
Elīza Elsiņa (7.a)

7.b klase — jautri un saliedēti

Šogad mācības Madonas Valsts ģimnāzijā 7.b
klasē uzsāka 18 skolēni no 6 dažādām skolām. Klasē ir seši
zēni un divpadsmit meitenes. Lielākā daļa klases iet arī
mākslas skolā, mūzikas skolā vai apmeklē treniņus sporta
skolā, tādēļ ir viegli klasē atrast kādu skolēnu ar talantu

kāda citiem nav. Kolektīvs ir
ļoti jautrs un saliedēts- jau
pašā septembra sākumā komanda devās uz O.Kalpaka
piemiņai veltītajiem 19. karoga svētkiem, Olimpiskajā
dienā jautri pavadījām dienu
pārgājienā un arī ikdienā
viens otram izpalīdzam.
Esam jau sākuši plānot pašu
pirmo klases ekskursiju, un
tā solās būt ļoti jautra, kā arī
izglītojoša. Arī mācību darbā mums, kā bioloģijas un
matemātikas novirziena klasei, sokas labi, un, cerams, tā
turpināsies visu atlikušo mācību gadu!

Foto no skolas arhīva
Marta Dreimane (7.b)

10.b klase — esam diezgan gudri
Kopā ar 10.b klasi nekad nebūs garlaicīgi,
jo kāds vienmēr pateiks kaut ko negaidītu. Mūsu
klasē ir ideālisti, evolucionisti, kuri spilgti izceļas
vēstures un filozofijas stundās. Matemātikā liekus
jautājumus neuzdodam, taču ar latviešu valodu reizēm ir, kā ir. Klasē sportistu un mākslinieku skaits
ir vienlīdzīgs. Kopumā esam diezgan gudri, bet paši
sakām, ka neesam, vismaz lielākā daļa. Mums patīk
uzņemt pašbildes, ne vienmēr visiem kopā, bet
arvien cenšamies, lai bildē tiktu iekļauta lielāka daļa
klases. Esam draudzīgi un mēģinām respektēt cits
citu.
Esam gatavi būt radoši, pieņemt izaicinājumus, uzstāties skolas priekšā, mācīties atbilstoši
mūsu spējām, būt atvērti jaunām iespējām un vēl,
un vēl.
Foto no skolas arhīva
Alise Avotiņa (10.b)

5.lpp.
Pārsteigumu pilnā 10.a

Mums, 10.a klasei, šis 1. septembris bija savādāks,
kā jau visām jaunajām klasēm. Domājams, ka visiem vajadzēja būt klusiem, noslēgtiem, bet ne mūsu klasē! Liela
daļa no klases jau zināja viens otru, un tas tikai padara mūs
saliedētākus un atvērtākus. Jau pirmajā dienā klasē bija
dzirdami smiekli un jautras sarunas. Klasē esam 18 meitenes un 4 zēni, kas gan var būt lieliskāks par šo! Tomēr tas

mūsu ikdienu padara tikai jautrāku
un krāšņāku, visiem zēniem ir lieliska humora izjūta un joki, kas
sasmīdinās ikvienu. Visas meitenes
ir ideju pilnas un nebaidās izteikt
savu viedokli, jo vienmēr viena otru
papildināsim un iedrošināsim.
Mums ir tiešām lieliska un
dzīves gudra skolotāja Sandra Sinele, jau pirmajās dienās sapratām, ka
mums ir līdzīgas intereses un par to,
kur braukt ekskursijā vai doties
pārgājienā, strīdi neradīsies.
Ikdiena mūsu klasē ir ļoti
skaļa ar daudz smiekliem, jāsaka
gan, ka ir bijušas reizes, kad citiem
apnīkam, bet tas vien nozīmē to, ka
esam katrs ar savu dzirkstelīti un pozitīvisma pilni. Ar
nepacietību gaidām fukšu nedēļu, kad varēsim gan viens
par otru pasmieties, gan uztaisīt skaistas bildes atmiņām
(noteikti būs redzamas rāmī pie sienas 308.kabinetā), gan
arī kopīgiem spēkiem pārvarēt grūtības!
Foto no 10.a klases arhīva
Linda Amura (10.a)

Drosmīgiem pieder pasaule — 10.c
Mēs, 10.c, esam drosmīga,
pašpārliecināta un brīvajā laikā traka
klase, kura nodota dzīvespriecīgās un
gādīgās audzinātājas Gitas Eidukas
rokās. Mēs esam draudzīgi, izpalīdzīgi,
spontāni un pilni radošu ideju, kas arī
pieradījās Skolotāju dienā, pārsteidzot
audzinātāju ar pilnu klēpi rožu, un kas,
manuprāt, pierādīsies gaidāmajos fukšos. Ceru, ka mūs vienos lieliskas atmiņas no daudziem pasākumiem un
klases ekskursijām un, ka mēs varēsim
sevi pierādīt kā drosmīgu klases kolektīvu.
Uzmanāties “āči” un “bēči”,
ka neiekarojam skolotāju sirdis un ar savu atbildīgo mācību
darbu un draudzīgo attieksmi nekļūstam par skolotāju mīluļiem!

Foto no 10.c klases arhīva
Megija Rauza (10.c)

Vērtīgas atziņas jaunajiem...
 Ja tev jāiet cauri ellei, tad ej un neapstājies. (Vinstons Čērčils)
 Lai dzīvē tiktu uz priekšu, ir vajadzīgas trīs lietas: nesatricināma pārliecība, nesalaužams
mugurkauls un neizsīkstošs humors. (Reba Makintaira)
 Ļauj dzīvei notikt. Tici man, tā vienmēr sniegs tev tieši to ko vajag. (Rainers Marija
Rilke)
 Nav iespējams pagriezt laiku atpakaļ un radīt citu sākumu, bet jau šodien vari sākt darīt
visu, lai beigas būtu citas. (Marija Robinsone)
 Kas izdarīts, izdarīts. (Šekspīrs)

6.lpp.

MAĢISKĀ

Olimpiskā diena aizvadīta godam
“Olimpiskā diena 2016” šogad notika 23.septembrī
“Eiropas Sporta nedēļas” ietvaros. “Eiropas Sporta nedēļas”
mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā
iesaistīties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs. Šogad
“Olimpiskās dienas 2016” devīze Latvijā ir “Padod bumbu!”, un tā ir veltīta Olimpiskā sporta veida – volejbola
popularizēšanai.
Kā ik gadu vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās
dienas 2016” norises vietās pasākums sākas ar Olimpisko
rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un
sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt
par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas
sastāvdaļu.
Olimpiskā diena notika arī Madonas Valsts ģimnāzijā. Rītu sākām ar kopīgu vingrošanu. Krišjāņa
Beļaunieka (12.b) vadībā tika iesildītas un izlocītas kājas,
lai pēc tam katra klases dotos pārgājienā. Maģiskā noskaidroja, kā klases aizvadījušas šo dienu.
Elīza Elsiņa par 7.a klasi
Olimpiskā diena aizsākās ar aktīvu rīta vingrošanu pie Madonas Valsts ģimnāzijas galvenās ēkas . Pamodušies un pavingrojuši devāmies uz autobusu, kas mūs
nogādāja Cesvainē. Tur mēs piedalījāmies orientēšanās
spēlē pa Cesvaines pili un pilsētu. Pēc aptuveni 2 noskrietām stundām devāmies uz mūsu piknika vietu skaistajā pils
parkā. Tur mēs paēdām un spēlējām saliedējošas spēles
Olimpiskajā dienā mēs viens otru kārtīgi iepazinām un
izpriecājāmies no sirds. Visiem šī diena ļoti patika un paliks
atmiņā ilgi.
Elīna Pūce par 7.b klasi
7.b klase devās pārgājienā uz Biksēri. Tur tika
apskatīts senlietu muzejs un kopīgi tika uzņemtas ļoti daudz
fotogrāfijas ar koka skulptūrām un metāla gleznu, kura atradās vietā, no kuras pavērās skaista Latvijas dabas ainava.
Tika kurināts ugunskurs un cepti kartupeļi, bet mežā tika
spēlētas spēles. Seši skolēni no 7.b klases piedalījās volejbola sacensībās, kur iegūta pirmā vieta. Lai arī klasesbiedri
cits citu pazīst ļoti īsu laiku, kopā tika pavadīta ļoti jautra
un piedzīvojumiem pilna diena.

Zane Gerenberga par 10.a klasi
Mēs, 10.a klase, sporta dienā devāmies pārgājienā
uz Praulienu pie mūsu klasesbiedra. Tas bija mūsu pirmais
lielais klases pasākums, kura laikā bija iespēja iepazīt savus
jaunos klasesbiedrus. Kopā spēlējām dažādas spēles, kā arī
taisījām foto. Tika vārīta kopīga zupa, kas izdevās lieliska.
Laiks arī bija piemērots pārgājienam. Mēs ļoti daudz runājām un uzzinājām daudz jauna par citiem. Atpakaļ devāmies ar autobusu, kas arī izvērtās par jautru pasākumu. Mūsu pārgājiens bija izdevies un jautrs, kā arī tā bija ļoti interesanta diena.
Marta Marija Maltisova par 9.a klasi
9.a klasei olimpiskā diena pēc vingrošanas turpinājās Madonas autoostā. Tur mēs gaidījām autobusu, lai kopīgi dotos uz Kusu. Piedzīvojums sākās „Airsoftā”. Tā ir spēle, kurā divas komandas „karo” viena pret otru. Katram
pirmās izjūtas bija atšķirīgas, bet visi bijām gatavi cīņai. 6
stundas paskrēja vēja spārniem. Klasei grupās bija lielisks
komandas darbs, tādēļ šī spēle rosināja prieku. Visi bijām
patīkami noguruši, un šis piedzīvojums paliks mums atmiņā
ilgi!

Alise Avotiņa par 10.b klasi
Foto no 10.b klases arhīva
Olimpiskajā dienā 10.b klase devās uz Rāceņa
ezeru Lazdonā. Pārgājiens pagāja sportiskā garā. Tika spēlētas dažādas spēles, tostarp volejbols, kurš bija šā gada
Olimpiskās dienas sporta veids, arī futbols, ‘’Pirtiņa deg’’,
kurā, protams, neiztika bez kritieniem, spēlējām arī mafiju
un dažādas veiklības spēles. Kopīgi ugunskurā cepām arī

desiņas. Pārgājiens bija lielisks, lai arī laikapstākļi nelutināja un bija vēss. Jauki pavadījām laiku, iepazinām cits citu
daudz labāk, klases kolektīvs vairāk saliedējās. Domājam,
ka šādus pārgājienus vajadzētu organizēt biežāk, jo kas gan
var būt labāks par laika pavadīšanu pie dabas un kopā ar
klasi.
Lauma Zariņa par 12.b klasi

Olimpiskajā dienā 12.bēči devās diezgan tālā ceļā
uz Praulienas pusi ciemos pie klasesbiedrenes Ilzes. Lai gan
šķita, ka attālums ir paliels, ceļš izrādījās pārvarams un pat
baudāms ar dažādiem skaistiem dabas skatiem. Galapunktā
baudījām rudenīgo laiku, sildoties pie ugunskura un atveroties sarunām. Par siltumu un pilniem vēderiem parūpējāmies kopīgi rūpīgās un sirsnīgās namamātes vadībā. Lai
gan vienā klasē esam jau trešo gadu (daži pat vairāk), tomēr
kopā pavadītais laiks ļāva iepazīt vienam otru vēl vairāk un
piedzīvot pozitīvas emocijas.

Ieva Pūce par 11.b klasi
Šogad mūs iepriecināja neliela pārmaiņa- sporta
dienu katra klase pavadīja, kā nu kura vēlas. 11.b devāmies
kārtīgi izkustēties uz sporta un atpūtas bāzi „Smeceres sils”.
Sporta dienas programmā tika iekļauts volejbols, basketbols, kā arī spēle „kartupelis”. Neiztikām arī bez spēka pārbaudes pie tā dēvētajiem „stieņiem”, lai pārliecinātos, vai
mūsu klases puiši ir pietiekami spēcīgi. Pēc 3 aktivitātēm
piepildītām stundām, bija laiks ieturēt pusdienu maltīti, par
kuru jāpateicas pavārītēm. Patiess prieks piedalīties pavisam savādākā olimpiskajā dienā. Cerams, ka katrs nākamais
gads mums nesīs jaunas piedzīvojumu vēsmas ne tikai sporta dienā, bet arī citos skolas pasākumos.

7.lpp.
Renāte Pleša par 8. klasi
Tā kā Olimpiskās dienas rīts iesākās ar labu laiku,
sportiskās aktivitātes varēja sākties. Vispirms plkst. 8.30
pulcējāmies klasē, un tad visi kopā devāmies uz atspirdzinošo rīta rosmi. Kārtīgi izvingrojušies, ap plkst. 9.00 devāmies ceļā uz Karjera ezera atpūtas vietu “Gulbja spārni.”
No sākuma mums vajadzēja iegūt sev rudenīgus vārdus,
piemērotus tieši šai dienai, piemēram, saulesstariņš, dzērve, gulbis, kafija u.c. Tad sekoja jautras spēles, kā,
“pēdējais pāris šķirās”, “akmentiņ lec laukā” u.c. Pēc skriešanas, bēgšanas un kārtīgiem smiekliem sasēdāmies pie jau
iekurtā ugunskura un sākām cienāties ar to, kas nu kuram
bija. Audzinātāja bija mums sarūpējusi cepamos zefīrus,
kas izcepti garšoja ļoti labi. Tad spēlējām visādas spēles
sportiskā garā, piemēram, volejbolu, futbolu u.c. Bija arī
iespēja iet pa gumiju un rāpties šķēršļu sienā. Pašās beigās
mēs sapulcējāmies, lai atvadītos un pateiktos viens otram
par jautri pavadīto laiku.

Vikija Ikauniece par 12.a klasi
Šī gada olimpiskajā dienā 12.a klase devās pārgājienā uz netālo Rāceņu ezeru. Pārgājiena mērķis bija jautri
pavadīt laiku ar klasi. Tas arī lieliski izdevās. Nonākot tur,
tika iekurts ugunskurs, ceptas desiņas un pavadīts laiks sarunās.

Megija Rauza par 10.c klasi
Šī gada 23.septembrī mēs, 10.c klase, Olimpiskās
dienas ietvaros devāmies pārgājienā uz Smeceres silu un
moto trasi, kur ar draudzīgu sacensību garu skrējām foto
orientēšanos. Pēc pievarētā kalnainā ceļa līdz Smeceres sila
moto trasei, atpūtāmies, iepazināmies tuvāk viens ar otru,
kļuvām vēl draudzīgāki nekā bijām pirms tam un pusdienojām, cepot desiņas un zefīrus. Kamēr lielākā daļa klases
atpūtās, divi 10.c klases skolēni kopā ar citiem ģimnāzistiem cīnījās Olimpiskās dienas volejbola sacensībās un,
braši aizstāvot Madonas Valsts ģimnāzijas godu, ieguva
1.vietu. Varu uzskatīt, ka 10.c Olimpisko dienu pavadīja
visnotaļ sportiski un veiksmīgi.
MVĢ komandu uzvara Olimpiskās dienas stafetēs
Kamēr klases devās pārgājienos, Madonas Sporta
centrā ģimnāzijas komandas startēja olimpiskajās stafetēs.
Madonas Valsts ģimnāzija izcīnīja 1.vietu gan 7.-9.klašu
grupā, gan 10.-12.klašu grupā. Sveicam komandu dalībniekus: Katrīnu Kramerovsku, Agnesi Aizpurieti, Anci Lūsi,
Mārīti Ārmani, Emīlu Priževoitu, Rihardu Bucenieku 7.b
klasē, Uvi Akmentiņu, Ralfu Dunci 8.klasē, Janitu Dzelmi,
Dāvi Kolnu 10.c klasē, Hārdiju Kristiānu Nagli, Jēkabu
Gruduli, Jāni Mišku 11.c klasē, Dārtu Pelsi 12.a klasē, Viktoriju Ladigu un Krišjāni Beļaunieku 12.b klasē!
Marta Apsīte (8.)

Vai pokemoni pārņēmuši arī ģimnāzistu prātus?
Kā jau visiem zināms, arī Latvijā iecienīta ir viedtālruņu spēle „Pokemon Go”. Kopš jūlija, kad tā pieejama
arī pie mums, tā kļuvusi par biežāk lejupielādēto mobilo
aplikāciju. Šajā spēlē fiktīvi radījumi ir ievietoti reālajā
dzīvē, un tās uzdevums ir ar virtuālu bumbu noķert pokemonu. Tie var parādīties jebkurā laikā un jebkurā vietā.
Vēlamies uzzināt, ko par spēli domā mūsu skolasbiedri.
Dāvids Siliņš (12.b):
- Kā jau gandrīz viss mūsdienās, kas diezgan ātri paliek
populārs, tas arī ātri vien paliek neinteresants un nepopulārs. Tā arī pokemoni, kas varbūt ir ieguvuši
lielu slavu ārzemēs, bet šeit Latvijā tiem nav
izaugsmes īpašības. Mums ir mazāk cilvēku,
mazāk vietu, kur meklēt pokemonus, un, lai
to spēli izbaudītu pilnībā, ir nepieciešama
nauda, kas pusaudzim var maksāt kabatas
naudu. Es turos līdzi modei un aktualitātēm
Latvijā, un pokemoni vairs tur nav atrodami.
Dagnis Lībors (7.a):
- Agrāk es spēlēju pokemonus, bet vairs nē,
jo man apnika. Man tā spēle likās forša, no
sākuma gan likās tāda nelaba, bet tad es viņu
ielādēju un nevarēju noķert nevienu pokemonu, tāpēc izdomāju viņu spēlēt demo versijā,
tas man likās interesanti, bet apnika. Es domāju, ka šī spēle
ir laba un nedomāju, ka tā ir bīstama.

Agne Lībore (10.a):
- Jā, es spēlēju šo spēli, man viņa ļoti patīk. Es domāju, ka
šī spēle nav bīstama, ja tu rāpsies un staigāsi pa sliedēm,
tad viņi arī tur parādīsies, bet ja tu kā normāli cilvēki iesi
pa trotuāru, tad viņi parādīsies tur, kur tu ej, nevis kokā. Šī
spēle ir laba, tāpēc, ka ir jāstaigā. Sākumā es braucu ar riteni, bet tad viņi uzlika ātruma ierobežojumu 7 km/h, tāpēc
cilvēkiem nācās staigāt vairāk ar kājām, un tas šo spēli
padara vēl īpašāku. Forša spēle, iesaku pamēģināt, tikai
nekļūstiet atkarīgi!
Lorita Ozola (11.a):
- Man nepatīk šī spēle, liekas nevajadzīga un
lieka laika pavadīšana ar draugiem, ķerot
pokemonus, kuri neko nedod un nemaina.
Vienīgais labi, ka šī ir atkarība, ar kuru ir
jāstaigā.
Linda Amura (10.a)
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LITERĀRĀ LAPA

Dzejas diena
Dzejas dienas Madonas Valsts
ģimnāzijā norisinājās 29. septembra pēcpusdienā. Gan klausītājus, gan jaunos
dzejniekus skolas vestibilā sagaidīja
mīksti pufi, rudenīgi, karamelizēti āboli,
silta tēja un, protams, vieglā un jaukā
atmosfēra. Dzejas dienās piedalījās jaunās dzejnieces, kuras savus dzejoļus nebaidījās nolasīt arī publikas priekšā.
Aija Kalniņa (12.b) fascinēja
ar saviem pārsteidzoši vieglajiem un
gaisīgajiem vārdiem, kas it īpaši izcēlās viņas dzejolī
„Vienmēr ziedos”. Egija Ance Stafecka (12.a) aizr āva
klausītājus ar katru vārdu, jo viņas dzejoļi burtiski liek dzīvot līdzi. Iluta Žīgure (10.b) dzejā parādīja to, ka katrs var
būt mākslinieks, kaut nedaudz, bet tomēr. Lorita Ozola
(11.a) ar saviem dzejoļiem par mīlestību un tās r ūgto
garšu, ļāva iejusties tēlā, kurš tiešām jūt šo „trīs atpakaļ un
vienu pa kreisi”. Laura Lapsa (9.b) par ādīja, ka dzejniekam atliek vien ticēt un dzejolis atnāks pats, kaut vai pusstundu pirms pasākuma. Renāte Pleša (8.) spēja ievilināt
likteņpirkstos katru, kurš spēja ieklausīties dzedrajos, tomēr patiesajos liktens vēstījumos.
Tomēr pats galvenais, ko jaunās dzejnieces uzsvēra - uzraksti rindiņu, tad nākošo. Tomēr, ja vajadzēs, tā,
uzreiz, tad tas vairs nebūs īsti dzejolis. Jāgaida, kad tas
atnāks pats, bet, ja nesanāk, nevajag to salīdzināt ar kāda

cita, jo katrs dzejolis ir īpašs un
unikāls.
Dzejas dienās nevar iztikt
bez muzikāla pavadījuma. Par
skaistajām kokles skaņām un folkloristisko noskaņu varam pateikties Asnātei Zirnei (12.a) un Elīnai Kolnai (12.a). Tomēr vēl krāšņāku šo pasākumu padarīja dziesmas, kurām varējām dziedāt līdzi.
Par to varam pateikties Martai
Ikauniecei (12.a), Krišjānim Pulkstenim (10.a) un Kristiānai Tomiņai (12.b).
Zanda Kočāne (12.a):
„Šis bija pirmais gads, kad apmeklēju dzejas dienas. Es ilgi
domāju un beidzot to izdarīju. Mani diezgan šokēja, ka ir
tik maz klausītāju, jo atmosfēra taču ir tik jauka un vēl te ir
laba mūzika. Katrā ziņā man ir liels prieks par jaunajiem
dzejniekiem, jo es viņus apbrīnoju. Viņu drosme saņemt
sevi rokās un nolasīt pašu radītu dzejoli ir tiešām apbrīnojama. Dažus dzejoļus var ēst kā desertu. Katru dienu pa
vienam un lielās porcijās, jo tie tiešām ir ļoti labi. Man
patika šīs Dzejas dienas un nožēloju, ka neatnācu jau
agrāk.”
Paldies visiem dalībniekiem par izdevušos vakaru! Lai top vēl nedzirdēti dzejoļi, kas aizraus mūs vēl vairāk.
Foto no skolas arhīva
Iluta Žīgure (10.a)

Liktens pirksti
Tik viegli aizskar katru dzīvības ziedu
Katru ziedu, pumpuru un nodzeltējušu ziednesi
Tik vieglām rokām
Kā glāstot dūnu pēļus.

Likteņpirksti, tie noglāsta bagātu, nabagu
No tiem neizbēgt
No to šalcošā glāsta
Tie vienmēr tevi atradīs.
Kas lūgs, tam mūžam ceļā tu stāsies
Kas padodas, tam mūžam neaizmirst tos
Bet, kas garā stiprs drēbnieks, tam mūžam cīnīties.
Neaizmirsīsi, nepalaidīsi tos projām
Jo tie mūžam sekos tev
Tev mūžam cīnīties
Nepadoties...
Renāte Pleša (8.)
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