Janvāris, 2014
Redakcijas sleja
Ar 31.janvāri pēc Ķīniešu
kalendāra sākas Zirga gads. Jauno
gadu vienmēr var uzskatīt par jaunu
baltu lappusi mūsu dzīvē. Šajā
lappusē mēs varam ne vien pabeigt
iesākto, bet arī nebaidīties uzsākt
ko pilnīgi jaunu. Tādēļ daudziem
Jaunais gads saistās ar laiku, kurā
apņemties kaut ko jaunu, ar laiku,
kas dots, lai labotu iepriekšējo gadu
kļūdas.
Latvijā Jaunais gads atnācis
arī ar   jaunumu – jaunu naudu –
eiro, kā arī jaunu valdību. Jauno
mācāmies pieņemt un pie tā pierast.
Arī „Maģiskā” meklē ko jaunu –
šoreiz esam nolēmuši uzlabot avīzes
logo. Ceram, ka patiks, un jaunais
iedzīvosies!
Nevajag daudz, lai kaut ko
sasniegtu,- vispirms nepieciešams
izvirzīt savu svarīgāko vēlmi, bet
viss pārējais ir tikai jāpakārto tai!
Lai izdodas!

Vairāk darīt...
Uzdevām
jautājumu
skolēniem
un
skolotājiem: „Kā rīkoties, lai mācību gada
noslēgumā
liecība
nenestu
nevajadzīgus
pārsteigumus ?” Saņēmām daudzveidīgas atbildes un ierosinājumus, varbūt kāds no tiem noder!
- Sekot līdzi savām sekmēm un strādāt, lai tās uzlabotu.
Elementāri!
- Par to jāsāk domāt jau gada sākumā.
- Cītīgi mācīties, taču, ja nepaveicas, tad mēģināt „uzpirkt” skolotājus.
- Jāmācās visu laiku, nevis pēdējā nedēļā. Jābūt
atbildīgiem.
- Katru dienu jāieiet e-klasē un KATRU dienu jāizdara
atbilstošie secinājumi
- Nodarboties ar maģiju!
- Neskatīties savā liecībā.
- Atcerēties, ka viss, ko dari, ir tikai un vienīgi priekš
paša.
- Var izlikties, ka tā nav tava liecība.
- Mūžam atcerēties, ka arī slikti pārsteigumi ir pārsteigumi.
- Mazāk gulēt, vairāk darīt!
- Izrēķini vidējo atzīmi jau laicīgi. Nebūs pārsteigumu!
Novēlam, lai patīkamie pārsteigumi ņem
virsroku, un liecība mācību gada beigās ir viens no tiem!

Evita (11.a)

Kintija (12.c)
Olita (12.c)

2.lpp.                   NAUDAS LIETAS
Eiro - mūsu jaunā nauda
No šī gada 1.janvāra Latvijas oficiāla nauda ir
eiro. Viedokļi par eiro un tā ieviešanu ir dažādi, tāpēc
jautāju ģimnāzijā sastaptiem cilvēkiem, ko viņi domā
par eiro. Intervijā piedalījās vēstures skolotāja   Marita Kazakeviča, 11.c klases skolniece Ina Babule, 10.a
klases skolniece Anda Anna Kampe un 8.b klases skolnieks Arvis Kalniņš.
Vai esat pieraduši pie jaunās Latvijas naudas? Kā
jums tā patīk?
Sk. Marita: Jā, es esmu pieradusi un man patīk.
Ina: Neesmu vēl pieradusi.
Anda Anna: Jā, es emu pieradusi un man ļoti patīk.
Arvis: Nepatīk un neesmu vēl pieradis.
Kā patīk Latvijas eiro monētas dizains?
Sk. Marita: Ļoti patīk, izcili.
Ina: Centi atgādina santīmus, bet man patīk.
Anda Anna:  Man ļoti patīk, ka uz eiro ir attēlota Milda, un vēl man patīk, ka uz divu eiro monētas malas ir
rakstīts "Dievs svētī Latviju". Un tāpēc cerēsim, ka šie
eiro arī atnesīs Latvijai Dieva svētību.
Arvis: Nepatīk, jo monētas vērtība neatbilst tās
izmēram, piemēram, 50 centi ir lielāki par 1 eiro.
Kādas sajūtas bija šķiroties no tik mīļajiem latiņiem?
Sk. Marita: Es uztveru latus un eiro kā vienkārši naudu, līdz ar to man tādu milzīgu emociju nebija. Protams,
man arī ir Latvijas latu jubilejas monētu kolekcija.
Ina: Nezinu, mani tas neuztrauc.

Anda Anna: Savā vecumā es varbūt to tik ļoti
neizjūtu, bet noteikti vecāka gadagājuma cilvēki, kas
ir piedzīvojuši savā mūžā vairākas valūtas, to izjuta
spēcīgāk.
Arvis: Bija žēl, jo jau iepriekš zināju, ka būs grūti   
pierast.

Vai iepērkoties veikalā vēl rēķināt un piedomājat
par cenu latos?
Sk. Marita: Rēķināt nerēķinu, bet kādreiz gan “uzmetu
aci” cenai, kas norādīta blakus eiro.
Ina: Cenai eiro blakus ir arī cena latos, tāpēc nav
jārēķina.
Anda Anna: Jā, bieži vien pieķeru sevi pie šādām
lietām.
Arvis: Nē, nepiedomāju.
Iespējams atceraties, ko pirmo nopirkāt par eiro?
Sk. Marita: Autobusa biļeti uz Rīgu.
Ina: Limonādes bundžiņu
Anda Anna: Neatceros īsti, laikam autobusa biļeti.
Arvis: Baltās semačkas.

Inga (10.a)

Ir mērķis, darīsim...
Skolēnu mācību uzņēmums ir lieliska iespēja
aizpildīt savu laiku ar kaut ko interesantu, iegūt
jaunu pieredzi, paziņas un, manuprāt, arī jaunu sparu
kļūt aktīvākiem. Tā ir iespēja, lai pārbaudītu sevi un
pierādītu sev, ka tu vari!
Es un Kristiāns (10.c), vēlēdamies uzsākt
kaut ko jaunu un gūt jaunu pieredzi, pieņēmām šo
izaicinājumu un izveidojām paši savu Skolēnu mācību
uzņēmumu – „Be Logical”. Kristiāns pastāstīja:
„SMU izveidoju, lai iegūtu pieredzi, veidotu kontaktus un iegūtu jaunus draugus, gūtu priekšstatu par
uzņēmējdarbību un parādītu sevi.”
SMU „Be Logical” piedāvā prātu un ķermeni
attīstošās spēles. Pagaidām ir izveidotas divu veidu
spēles – „Fizikas komplekts” un „Tev tas ir jāzin!”.
Ar pirmās spēles palīdzību bērniem var uzskatāmi
parādīt elektrības lielo spēku, var mudināt cilvēkus kļūt
radošiem un uz parastām lietām paraudzīties citādāk.
Otrā spēle ir lielisks veids, kā ģimenes lokā jautri
pavadīt brīvo laiku. Spēle ir izglītojoša un pozitīvā
veidā liek mums atcerēties, kā arī uzzināt daudz ko

jaunu par elementārām lietām, kas visiem būtu jāzina.
Nākotnē „Be Logical” plāno pilnveidot
produkciju, turpināt darboties, nospraust jaunus mērķus
un neapstāties! Arī Kristiāns, atbildot uz jautājumu par
nākotnes plāniem, atzina, ka vēlas piedalīties visos
tirdziņos, uzlabot esošo produkciju un izveidot jaunu.
Viņš plāno turpināt „Be Logical” darbību un parādīt
sevi no labākās puses, vēlas, lai „Be Logical” tiktu
ievērots.

Mums ir mērķis, un mēs darīsim visu, cik
spēsim, un vēl vairāk, lai to sasniegtu! Iespēja izveidot Skolēnu mācību uzņēmumu ir ikvienam! Nospraud
mērķi un izdari to arī tu!

Žanete (10.c)

NAUDAS LIETAS                  3.lpp.

Radās apņemšanās un
ideja īstenojās - SMU
Skolēnu mācību uzņēmums „Foto Kalns”
piedāvā fotogrāfa pakalpojumus, kā arī iegādāties
dažādus foto dizaina elementus. Uzņēmumā darbojas
Laima Kalniņa (10.b) un Līva Brauere (10.b). Uz sarunu aicinājām Laimu.
Kā izlēmi veidot savu uzņēmumu?
Jau pirms uzņēmuma dibināšanas diezgan
aktīvi nodarbojos ar fotografēšanu, ar draudzenēm
organizējām foto sesijas, kā arī uzņēmu dažādus dabas skatus. Ideja par uzņēmuma radīšanu laikam radās
pēc pirmās ekonomikas stundas,    kad mums  stāstīja
par    Junior Achievment programmām. Tad radās
apņemšanās, un ar mammas atbalstu un skolotājas
palīdzību mana ideja īstenojās.
Kā izvēlējies nosaukumu “ Foto Kalns” ?
Vēlējos nosaukumā iekļaut savu uzvārdu,
varianti bija daudz: Kalna foto, Kalniņa foto un citas kombinācijas. Gala rezultātā ieguvu nosaukumu
FOTO KALNS, kā arī logo tika izveidots tā, lai tas
simbolizētu kalnu, kā arī izaugsmi. Jāsaka -  fakts, ka
dzīvoju Gaiziņkalna apkārtnē arī labi saistās ar izvēlēto
nosaukumu.

Kā sevi motivē turpināt?
Nav jau īsti arī
iemesla neturpināt, iesākts ir,
tas laikam bija tas grūtākais.
Vai ieteiktu citiem veidot
savus mācību uzņēmumus?
Kāpēc?
Es ieteiktu citiem dibināt savus uzņēmumus,
jāsaka gan, tam ir jāvelta diezgan daudz laika un
uzmanības, bet tas ir tā vērts -  kaut vai lai mācītos no
savām kļūdām un saprastu uzņēmējdarbības pamatus.
Spilgtākā pieredze, kas palikusi atmiņā, vadot savu
uzņēmumu?
Spilgtākā pieredze laikam ir no tirdziņiem,
kuros ar Līvu piedalījāmies, tajos var iepazīt dažādus
cilvēkus, kā arī salīdzināt sevi ar citiem uzņēmumiem.
Seko līdzi „FOTO KALNS” jaunumiem:
http://www.draugiem.lv/fotokalns/
https://twitter.com/FOTO_KALNS

Evita (10.b)

SMU - viens liels izaicinājums
Skolēnu mācību uzņēmumā „Eco magic” ar
panākumiem darbojas trīs meitenes: Laura Černova
(11.c), Lana Tauriņa (10.b) un Marta Madalāne (11.b).
Uzņēmums nodarbojas ar dabīgās kosmētikas ražošanu.
Uzņēmums piedāvā iegādāties  - dažāda veida
ķermeņa skrubjus, lūpu balzāmus un vannas konfektes.
Tiek piedāvāti  arī izsveramie ķermeņa skrubīši, kurus
ir iespējams sākotnēji izmēģināt. Viss tiek gatavots
no dabīgām izejvielām, kā, piemēram, no bišu vaska,
līdz ar to  produktus ir iespēja arī pagaršot. Šobrīd tiek
plānots ieviest jaunus dabīgās kosmētikas līdzekļus,
kā, piemēram, lūpu spīdumus un krēmveida smaržas.
Kā pastāstīja SMU „Eco magic” darbinieces: „Darboties uzņēmumā ir kā viens liels
izaicinājums, lai saprastu, kas pašām ir sirdij tuvāks. Ir
jāiegulda darbs, lai sasniegtu kādu rezultātu, un viss ir
jādara ar vislielāko atdevi, lai vēlāk pašam būtu prieks
skatīties uz paveikto. Kā viena no atziņām, kas ir nākusi
darbojoties uzņēmumā, ir tas, ka darbi ir jāiemācās
saplānot jau laicīgi, lai viss nepaliktu uz pēdējo brīdi,
un tad arī nebūs lielā noguruma.
Kā savu nākotnes vīziju varam minēt -

attīstīties, attīstīties un vēlreiz to pašu, jo vēlamies
arī turpmāk veiksmīgi darboties un arvien vairāk sevi    
pilnveidot.
Aicinām ikvienu izmēģināt mūsu produkciju
par draudzīgām cenām!”
Sīkāka informācija:
mob. 2628704, ecomagic@inbox.lv

Neko nedari tikai naudas dēļ.
/Periandrs/

Laura (12.b)

4.lpp.  

                     

7.klasē jau savs uzņēmums

Skolēnu mācību uzņēmumā “Komforts 2” strādā divu cilvēku komanda - Toms  un
Artūrs Zvigzdiņi (7.), kas ražo un piedāvā termo
spilventiņus no dabīgiem materiāliem.
Kā pastāstīja Artūrs: “Šo ideju mēs
aizguvām no cita SMU, kas pirms vairākiem
gadiem arī ražoja termo spilventiņus. Esam
piedalījušies divos Vislatvijas tirdziņos Rīgā, kur
ieguvām divas nominācijas  - “Inovatīvākā ideja”
un “Sociāli atbildīgs uzņēmums”. Reģionālajā
tirdziņā Madonā ieguvām Ekoloģiski tīra produkta nomināciju. Pašlaik gatavojamies Rēzeknes
reģionālajam tirdziņam, kurā izrādīsim savu jauno
produkciju.”
Skolotāja Iveta Vabule par šo
uzņēmumu: “SMU „Komforts 2” dalībnieki ir
paši jaunākie no visiem Madonas Valsts ģimnāzijas
SMU pārstāvjiem, tāpēc par viņiem var teikt:
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Artūrs un Toms
savu uzņēmumu ir pratuši veiksmīgi prezentēt gan
skolas, gan novada, gan valsts līmenī, konkurējot
ar „lielajiem” kolēģiem un stājoties pretī nopietnai žūrijai. Savā uzņēmējdarbībā puiši „nestāv uz
vietas”, bet nepārtraukti pilnveido savu produktu,
domājot par tā dizainu, formu un funkcionalitāti.”

			

Toms (7.)

IZ SKOLAS DZĪVES
Svešvalodas ir mācību priekšmeti, kur
notiek vislielākie pārpratumi gan skolēniem, gan
skolotājiem. Tiek nepareizi pateikti un lietoti  
vārdi, tādēļ rodas dažādi pārpratumi. Aicinājām
krievu un angļu valodas skolotāju Diānu Vaidoti
atcerēties kādu jautru atgadījumu.
Krievu valodas stundās tas notiek ļoti
bieži. Visbiežāk jau tieši notiek pārpratumi ar
vārdiņu rakstību un izteikšanu. Kā piemēru var
minēt kādu mazo pārbaudes darbiņu, kad skolēns
vārda „семья” (ģimene) vietā bija uzrakstījis
„славик”, jo uzrakstītais vārds bija palicis prātā
no kāda stundā lasītā teksta, kur kādu zēnu šādi
sauca. Vēl vārda „tulks” vietā ir bijis uzrakstīts
„тук тук”, bet vārda tulkot – „мукмукать .

Jaunākajiem parasti viss sakāmais šķiet
grūts. Kādam skolēnam pēc brīvlaika skolotāja
jautājusi : „Как ты провёл каникулы?” (Kā tu
pavadīji brīvdienas?) un devusi trīs atbildes variantus – 1. весело (jautri) 2. скучно (garlaicīgi)
3. интересно (interesanti). Skolēns nemācējis
izrunāt garo vārdu, tāpēc vienkārši atbildējis: 3.
variants.
Reiz skolotāja stundas sākumā ienākusi
klasē, un pa radio skanējusi kāda no viņas
senajām mīļākajām dziesmām „Have you ever
seen the rain”. Stunda nesākusies, kamēr visi nav
to noklausījušies līdz galam.

Beāte Beatrise (8.b)

Valoda nevar būt bez domas, doma var būt bez valodas.
/Rainis/

LAIKA APSTĀKĻI            5.lpp.
Laika apstākļi mūs nebeidz pārsteigt - Ziemassvētku brīvdienās, kad gaidījām
sniegu un aukstumu, bija ziemai neraksturīgi silts, pelēcīgi drūms un dubļains, tagad,
janvārī, mūs jau vairākas nedēļas moka stindzinošs aukstums, un sniega plānā sega
liedz baudīt īstus ziemas priekus, tāpēc noskaidrojām, kā šoziem jūtas ģimnāzisti!
Gundega Elīza Viļčevska (10.b): “Es domāju, ka ieilgušais bezsniega un aukstuma periods
ir mācība mums, ka ir jāpriecājas par katru maigo sniegpārsliņu, vēja glāstu vai smaidošajiem
saules stariņiem. Ir jānovērtē to, ko sniedz daba un jāizturas pret to ar cieņu un mīlestību, to
nepiesārņojot, kopjot un lolojot.”
Krišjānis Beļaunieks (9.): “Bezsniega periods sagādāja problēmas, jo tajā nebija sniega.”
Liesma Zariņa (11.b): “Savā ziņā mums tādā veidā tika dota iespēja piedzīvot, kā tas ir, kad
nav sniega tad, kad to visvairāk gaidām. Toties pavasarī atkal ir risks, ka sniegs ilgi nenokusīs.”
Dana Āre (11.b): “Ziema bezkaunīgi nokavēja Ziemassvētkus un Jauno gadu un tagad pārcenšas
ar mīnusiem. Vispār pēdējos gadus man liekas, ka ziema īsti nesaprot, kas viņai jādara.”
Anete Vītoliņa (11.a): “Es domāju, ka daudzi skolēni ir apmierināti ar šo mazo sniega                   
daudzumu. Taču liekas ļoti jocīgi, ka ārā ir ļoti auksts, taču sniega principā nav. Protams,
vienmēr, lai arī kā būtu, mēs katrs uz to skatāmies savādāk. Un atradīsim tajā visā gan plusus,
gan mīnusus. Lai arī cik būtu auksts, mēs esam pieraduši, jo katru ziemu ir tāds aukstums. Bet
pie šī mazā sniega daudzuma  -  nē. Pagājušajā gadā ziema sākās vēlu, bet sniegs bija, bet šogad
atšķirība ir tāda, ka sniega gandrīz vai nav.”
Māra Lieplapa (11.b): “Likās, ka bija vienkārši ļoti garš rudens. Brīdis, kad tiešām vajadzēja
sniegu, bija Ziemassvētku vakars. Svētkus sagaidīju citādi - bez tās īpašās ziemas noskaņas. Bet
šobrīd - laiks man liekas ļoti skaists, jo spīd saule, ir gaišāks un vēl viss ir balts. Pat aukstums
neliekas tik traucējošs.”
Elīna Savickaite (7): “Kad bija šis mērenais laiks, tas man patika. Man patīk silts laiks. Kad no
rītiem devos uz skolu, tad nenosalu. Bija silti bez biezām zeķēm kājās un cepures galvā. Man
labāk patika tā, nekā tagad, kad ir ļoti auksti.”
Krišjānis Kallings (11.c):  “Žēl, ka sniegs nebija brīvlaikā - tad, kad to visvairāk var izbaudīt,
bet pašlaik nemaz neliekas, ka būtu tik auksts. Vajadzēja kārtīgāku sniega kārtu.”
Laura Zaruma (8.b): “Es domāju, ka bezsniega periods bija superīgs, jo man nepatīk sniegs
un ziema. Varbūt bija drūmāks nekā tad,kad ir sniegs, bet tomēr man labāk patika, kad nebija.
Nepatīk nekas, kas saistīts ar slēpošanu, sniegu, puteni, ledu. Ceru, ka šis aukstuma periods ātri
beigsies.”
Lauma (9.)
Nesteidzieties žēloties par notiekošo nogaidiet iznākumu: nereti, kas slikts, beidzas labi. /Buasts/

6.lpp.       

LITERĀRĀ LAPA

Arī šajā „Maģiskā” numurā mūsu ģimnāzijas talanti dalās savos daiļdarbos,
šoreiz brīvi izvēlētā tēmā. Nav noslēpums, ka viņiem tas tiešām ir izdevies!
00:00
Nāc - ir mūsu sirdīm gana.
Pat vēja zvani laiku sit.
Kā aitas abus laiks mūs gana,
Likteņsuns grib satramdīt.

Krītošās krāsas
Lēciens pār grāvi
kā cildenām stirnām.
Man vērojot likās,
tām spārni.
Tik rāmi, tik rāmi,
tik mierīgi, lēni,
rudens krita
mēmi.

Nāc - es nelieku, bet lūdzu.
Pat smiltīs ciparnīca trīs.
Kā divus zirgus tur mūs jūgā,
Grib samocīt mūs Likteņvīrs.

Bez balss, bez valodas
uz priedes galotnes,
vērojot krāsas,
dvēsele atmodās.
/Matīss B., 12.a /
Viss, kas šeit zils
Zilas asinis un dzīslas,
Caur ādu spīdošas,
Augumu pārvilktās stiegras.
Bērna acīs zilām izklaidēm,
ziliem sapņiem
spoguļoties ļoti tīk.
Caur ezeriem zilas debesis,
Cerību gudrajos prātos nesīs
Pasaules skaistākā ziņa.
Zila kniepadatas galviņa,
kabatās staipīta.
Zils penālis zīmuļiem un iespējām
pilns.
Viss, kas šeit zils.
/Renāte S., 10.b /

Nāc - iet minūtes, iet stundas.
Jau jūrā šalko nakts un rīts.
Kā zāģis dižam ozolstumbram,
Mums liktens` sirdis saplosīs.
Nāc - man neder Tavas atrunas.
Pat pasaule nu tikšķos trīc.
Bet Tevi satver pātagasEs Tevi pazaudēju pusnaktī.
/Undīne S., 11.a /

Kad salna zemi ietērpj savā kažokā,
Tad mana sirds sāk runāt balsī skanošā.
Tā sauc pēc miera, tā sauc pēc brīvības,
Tik daudz tas viss manī iedveš dzīvības.
Es ieelpoju miera vēju,
Lai turpinātu savu ceļu.
Tik daudz akmeņus es projām veļu,
Lai atbrīvotu savu miera eju.
Mana miera osta ir manas mājas,
Triecos turp, kamēr nepagurst man kājas.
Tur ir viss, kas mani apskauj
Un tomēr katru dienu arī aizrauj.
/Zanda K. 8.b /

Paldies par uzdrīkstēšanos!

Ja vēlies publicēt savus dzejoļus, droši sūti tos uz magiskaa@gmail.com !
Kintija (12.C)

    HOROSKOPI 2014.GADAM
AUNS - Gads iesāksies ar nereti
flegmatisku enerģijas pieplūdu, kas
novedīs gan ceļos, gan neceļos.
Vairākkārt nāksies ieskatīties zirgam zobos un iedurt dunci kādā
vecā tepiķī, tomēr veiksme
nepametīs un nesīs arī jaunumus individuālās
personības attīstībā.
VĒRSIS - Piecdesmit reizes
nomērīsi, galu galā - nenogriezīsi.
Daudz neparedzētu darbu, kam
nāksies atdot sevi visu. Par laimi,
gaidāms labs atalgojums un īstās atlaides, īstā vietā. Satiksi jaunus
cilvēkus, gan īstus, gan aktierus. Nenobīsties no smagumu cilāšanas, liekulības audzina raksturu.
DVĪŅI - Ne jau velti saule bieži
spīdēs tieši tev uz mēles gala - būs
nepieciešami vitamīni, jo priekšā
adrenalīna un gastronomisko
izvirtību gads. Pie durvīm klauvēs
visādi brīnumi, dažreiz folijā tīti,
citreiz svaigā formā. Jāuzmanās no pliekanas domu
apmaiņas, tieši šogad galvā jutīsi pacilātu eiforijas
pēcgaršu.
VĒZIS - Katru dienu dzīvo it kā
pēc pēdējā eksāmena. Nāksies
aplaudēt un nāksies spiegt, tikai
jāapzinās, ka dažreiz tu attapsies
klusā bibliotēkā. Gads sagādās
daudz  maratonisku korķu, gan slidenu kritienu, tomēr celies augšā
un spied gāzi grīdā - būs arī daudz smeķīgu mirkļu.
LAUVA - Kad uz ielas pamanīsi
piecīti, atceries- tagad eiro modē. Laid
vaļā vecos paradumus un slien augšā
jaunu telti. Tomēr piesargies, atstāj arī
kādu zuti makā - ja nu gadās kāda
tālsaruna pa vidu. Jo vairāk bāzīsies
pretim izdevībai, jo izdevīgāk būs dzīvot - dari tagad,
vēlāk negribēsi.
JAUNAVA - Piepes aug arī dienvidu pusē, tāpat ir ar ieradumiem.
Vāc jaunu bagāžu, izjutīsi turbulenci un pēcāk klusumu pēc vētras.
Iešūposies vēl augstāk nekā    
parasti un izjutīsi fifīguma,
cacīguma dūmaku. Uzmanies no
sāls lietošanas, bet kā ome vienmēr saka - viss ar
mēru.

7.lpp.

SVARI - Nemētājies ar akmeņiem,
nospiedumi paliek pat pēc labas
špakteļa kārtas. Gadīsies pārdomāt
finanses un laiku pa laikam arī
paskatīties uz pirkstgaliem. Atradīsi
dzīves jēgu, turies cieši un labi, un
labumi birs kā no debesīm.
SKORPIONS - Gadam divi gali abi balti, tomēr tu būsi brūns un
pilnīgs. Sanāks gan nosauļoties, gan
labi paēst. Galvenais turēties pretī
kārdinājumam un pamasēt ikrus,
pirms vēl sāk sāpēt. Turi tuviniekus
pie siksnas, grūtos brīžos noderēs.
STRĒLNIEKS - Labāk bulta kokā,
nekā šuve rokā. Bieži kā gaisma
tuneļa galā - pretī spīdēs izdevība.
Fokusējies veidot saiknes gan ar tuviem, gan tāliem ienaidniekiem.
Sajutīsi faķīra laimi, gadam ejot uz
beigām, galvenais - atceries - elpo dziļi un ar paceltu
zodu.
MEŽĀZIS - Nerīvējies tur, kur
kož un dur. Gadu iesāksi ar smaidu
uz sejas un desmit kabatā. Nobeigsi ar salūtu un blāvu, bet tomēr
iespilgtu apziņu par padarīto. Baidies tikai no tā, kas nav biedējošs
un griez grožus pa pilno. Noteikti atradīsi sev kādu
asumiņu un fišku, bet piedomā pie horeogrāfijas pirms
lec.
ŪDENSVĪRS - Būs uzsmejamas
četras atdalītas slinkuma izjūtas.
Nāksies definēt aksiālu izturību un
iespēju robežās būs jānovalda alkas
pēc eksotiskākām lietām. Kas peļķi
pielej, tas māk peldēt. Kamēr iesi
uz priekšu ar paceltiem plakstiņiem,
ne pīle spalvu nenometīs. Dari un tad domā, bet neatstāj
pierādījumus.
ZIVS - Dziļie ūdeni ir tie
seklākie. Nemeklē loģiku tur, kur
kāds to pazaudējis. Šogad
nāksies pavērot sevi no malas un
izjust emocionālu karuseli, kas
sevi važās ieturēs ar smalku
pašapziņas pieplūdu. Turies uz
ceļa, bet aizdomājies par pagriezienu.

Aknīstes Karbunkulis

                      KONKURSS                     8.lpp.
Lai pārbaudītu “Maģiskās” lasītāju zināšanas un modrību, piedāvājam piedalīties
konkursā. Atbildes meklējamas ģimnāzijas mājas lapā un šajā mācību gadā iznākušajās
“Maģiskās” lappusēs.
Uzdevums: Aizpildi krustvārdu mīklu un atbildes sūti līdz 18.02 uz
e-pastu:
magiskaa@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, klasi.
Visi pareizo atbilžu autori, kas līdz 18.02 būs iesūtījuši e-pastu, piedalīsies izlozē,
kas notiks skolēnu padomes sanāksmes laikā. Balvās - skolēnu mācību uzņēmumu
ražojumi. Par balvu saņemšanu ziņosim personīgi!
1. Kādā mājas lapā var pasūtīt skolas formas  www. ____ .lv ?
2. Kā sauc Skolēnu padomes prezidenti [vārds] ?
3. Kā  „Maģiskās” septembra numurā sevi nosauca 10.a klase?
4. Kāds ir Taizemiešu skolnieces Moji, kas mācās 11.a klasē, īstais vārds?
5. Kura projekta sauklis ir “Jaunatne bez robežām”?
6. Kurš Madonas Valsts ģimnāzijas pulciņš notiek otrdienās 15.30  107.kabinetā?
7. Kā sauc skolēnu, kura dzeja ir publicēta visās šī mācību gada „Maģiskās” avīzēs [vārds] ?
8. Kā sauc direktores vietnieku saimnieciskajā darbā [uzvārds] ?
9. Kādās sacensībās Latvijas Valsts meži uzdāvināja Madonas Valsts ģimnāzijai orientēšanās poligonu?
10. Kāda bija 2013.gada Ziemassvētku pasākuma tēma?
11. Veiksmīgākais 2012./2013.m.g. SMU Madonas Valsts ģimnāzijā?

Laura (12.b)

Kas meklē, tas atrod.
/Latviešu sakāmvārds/
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