Oktobris, 2013
Redakcijas sleja
Numeroloģe Andra Bērziņa  
teikusi: „10 ir laimes skaitlis un satur veiksmes solījumu visās dzīves
sarežģītākajās situācijās“. Šogad Madonas Valsts ģimnāzijai tas ir laimes
skaitlis, jo skola svin savu desmito jubileju. Kā maza pilnība, ko raksturo šī apaļā
jubileja,  kā jauns sākums, kas ir kaut kā
jauna turpinājums, ģimnāzija iekāps jaunā
desmitā, neaizmirstot visu skaisto un labo,
ar ko lepojusies šo gadu laikā.
10 ir karmas skaitlis. Nesavtīgs
darbs, ne tik vieglās stundas skolā, kuras
pavada skolotāji, ir atmāksājušās ar laiku,
cik ilgi skan Madonas Valsts ģimnāzijas
vārds, jo skolotāji ir pats skolas pamats.
Skolēni ir tie, kuri veido skolas dzīvi, kuri
padara skolotāju darbu interesantāku.
Palīdzēsim skolai ziedēt kā
neizsīkstošam ziedam, kurš iepriecina un
motivē visus! Iesaistīsimies skolas dzīvē,
veidosim skolu par draudzīgāku vidi
mums visiem. Skola ir mūsu otrās mājas.

DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS
DIENĀ!

Evita
Laura

Mūsu sapņi
Madonas Valsts ģimnāzijai 10 gadi! Tāpēc
Maģiskās reportieri veica nelielu aptauju skolēnu un
skolotāju vidū, noskaidrojot, kādu redzam ģimnāzijas
nākotni?
-Viskvēlākā mūsu skolēnu un skolotāju
nākotnes vēlēšanās ir  ģimnāzijas piebūve -  ar lielu
sporta zāli, ēdnīcu un aktu zāli, kur rīkot pasākumus.
-Ģimnāzisti nākotnē sapņo par jaunām
izglītības programmas, kā arī   iespēju apgūt jaunus
mācību   priekšmetus, piemēram, spāņu valodu un     
astronomiju.
-Daudzi arī nākotnē vēlas saglabāt
draudzīgumu, ģimeniskuma sajūtu un skolas tradīcijas
(piemēram, Fukšu izdarības!).
-Daži ģimnāziju nākotnē iedomājas kā skolu,
kura ir pazīstama visā Eiropā, pateicoties SMU,
panākumiem olimpiādēs un skolēnu apmaiņas
programmām.
-Skolēni nākotnē cer arī uz formu dažādību,
tai skaitā sporta tērpiem ar ģimnāzijas logo. Daudzi
ir pārliecināti, ka nākotnē skolas formas nēsāsim visi,
katru dienu kā īsti MVĢ patrioti.
-Citi ģimnāziju redz radikāli mainītu -  
pārkrāsotu, ar peldbaseinu un biljarda zāli, un saules
baterijām uz jumta. :D
Bet visvairāk mēs visi ceram, ka mūsu mīļā
ģimnāzija paliks tikpat atvērta jaunām idejām kā līdz
šim! Lai mūsu sapņi piepildās!
Maija Iveta
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Kopīgi mērķi, kopīga nākotne,
kopīgas mājas - mūsu skola

Šogad skolai ir 10 gadu jubileja, tāpēc intervējām skolas direktori Vandu Madernieci, kas visus
šos gadus ir bijusi skolas pamats gan attīstībā,  gan arī jauniešu motivācijas veidošanā.
Kāda ir Jūsu specialitāte?
Mana specialitāte- matemātikas un fizikas skolotāja, bet pēc tam ieguvu
skolvadības maģistra izglītību.
Pastāstiet, kā un kāpēc radās Madonas Valsts ģimnāzija?
Latvijā bija izveidotas 8 valsts ģimnāzijas, un Madonas pilsētas ģimnāzijas
mācību rezultāti bija atbilstoši valsts ģimnāzijas statusam, tādēļ nolēma dibināt valsts
ģimnāziju arī Madonā. Taču Madonas pilsētas ģimnāzijā mācījās skolēni no 1.klases,
tādēļ tā nevarēja kļūt par valsts ģimnāziju. Izveidojās atsevišķa skola- Madonas
Valsts ģimnāzija, bet Madonas pilsētas ģimnāziju pārdēvēja par Madonas pilsētas                             
1.vidusskolu.
Kādu atbildību un sava veida „kvalitātes zīmi” piešķir Valsts ģimnāzijas statuss?
Valsts ģimnāzijas statuss ir jānotur visus gadus. Un valsts ģimnāzijas kritēriji ir:
-skolēnu skaits 10. līdz 12.klasē ir vismaz 150 (mūsu administratīvajā teritorijā);
-izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis
vismaz par 10 procentiem augstāks nekā valsts vidējais CE procentuālais novērtējums;
-ģimnāzija veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.
Tādēļ arī valsts ģimnāziju absolventi startē uz augstskolām ar šo „kvalitātes zīmi”- „beidzis valsts
ģimnāziju”.
Pirmajā gadā, kad izveidojās šī skola, kāds bija skolēnu skaits? Vai izveidojās visas klases? Kādas
tendences ir šobrīd?
2003.gadā skolēnu skaits bija 301, bija tikai 10.-12. klases. Šobrīd no 7. līdz 12. klasei kopējais
skolēnu skaits ir 270. Skolēnu skaita samazināšanās tendence vērojama gan visā Madonas novadā, gan arī
valstī kopumā.
Katrai skolai ir noteikti simboli un tradīcijas, kas veido iestādes koptēlu. Ar ko īpaša ir mūsu
Madonas Valsts ģimnāzija?
Madonas Valsts ģimnāzijai ir savs logo, karogs, himna. Ieviestas skolas formas. Izveidota sava
nozīmīte, kuru saņem no jauna uzņemtie skolēni pēc „fukšu” pārbaudījumiem. Izstrādāta skolas īpašā balvastikla trauks ar skolas simboliku, to saņem izcili 9. un 12. klases audzēkņi zvana svētkos. Katru mācību
gadu tiek veidota Madonas Valsts ģimnāzijas Gadagrāmata, kuru dāvinām 12.klases absolventiem. Skolai ir
sava skolēnu avīze „Maģiskā”, skolotāju metodiskais izdevums „Madonas Valsts ģimnāzijas metodiskā centra Informatīvā lapa”. Izveidojušās savas tradīcijas. Mūsu īpašās tradīcijas: Gada Ģimnāzistu nominēšana,
konkurss „Superklase”, Talantu konkursa rīkošana. Kā tradīciju varam minēt arī skolēnu pētnieciskās
darbības ievirzi jau 7.klasē.
Kurš notikums Jums visspilgtāk paliks atmiņā no šiem 10 aizvadītajiem gadiem skolas direktores
amatā?
Manā zemapziņā dziļi iegūluši pārdzīvojumi pirmās akreditācijas laikā, jo tā bija jauna pieredze un
ļoti liela atbildība. Atmiņā noteikti paliks 2004.gada 1.septembris, kad stipri lija, pilsētas laukumā stāvējām
zem lietussargiem, bet fonā- skolas ēka bez jumta (skolas renovācijas laikā mācību process uz laiku bija
pārcelts uz Saules ielu 9).
Vai ir kādi mērķi, ieceres, ko Jūs vēlētos realizēt nākamajos 10 gados?
Mūsu kopīgs mērķis- piedzīvot Madonas Valsts ģimnāzijas piebūves celtniecību.
Ko Jūs novēlat skolotājiem, skolēniem turpmāk?
Atbalstošu attieksmi citam pret citu, dzīvesprieku un degsmi, jaunas ieceres un to piepildījumu, bet
skolēniem- karjeras izaugsmi, kas ļauj kļūt par izcilām personībām.
Paldies par atsaucību!

Kintija

Vairāk zina nevis tas, kas ilgi nodzīvojis, bet tas, kas daudz sasniedzis.
/Arābu sakāmvārds/
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Gods būt Madonas Valsts ģimnāzijas
absolventam!
Skolas skaistajai un apaļajai jubilejai par godu intervējām vienu no pirmajiem Madonas Valsts
ģimnāzijas absolventiem - Gintu Andžānu.
1. Sniedz īsu aprakstu par sevi.
- Esmu Dailes teātra 9.studijas absolvents, šobrīd "Dailes teātra" štata             
aktieris. Madonas Valsts ģimnāzijas 2005.gada absolvents (12.c klase, klases
audzinātājs   Aivars Bebrišs).
2. Pastāsti kādu notikumu, kas visspilgtāk palicis atmiņā no Madonas
Valsts ģimnāzijā pavadītā laika?
- Mēs ar klasesbiedriem telefonos ierakstījām skolas zvana melodiju un
mēdzām to atskaņot 5-7 minūtes pirms stundas beigām, lai ātrāk tiktu prom
no stundas. Un vairākas reizes mums arī izdevās to realizēt! :) Pie šī punkta
sirsnīgi sveicieni vēstures skolotājai Maritai Kazakevičai un angļu valodas
skolotājai Ārijai Fārtei!
3. Kā nolēmi – būšu aktieris? Vai šo lēmumu ietekmēja mācības Madonas Valsts ģimnāzijā?
- Aktivitātes, kas bija pieejamas, mācoties ģimnāzijā - iespēja radoši darboties skolas sabiedriskajā dzīvē,
dziedāt jauktajā korī, dejot TDA "Vidzeme", improvizēt teātra sportā utt. - , nenoliedzami, bija faktori, kas
ietekmēja manu profesijas izvēli un par visu apgūto es esmu bezgala pateicīgs saviem skolotājiem: Ainai
Miezītei, Inesei Naglei un Andrim Ezeriņam.
4.Kurus ģimnāzijas skolotājus atceries vēl šodien?
- Visi skolotāji ir palikuši atmiņā ļoti spilgti, un katrs no viņiem prata iemācīt to, ko mēs vēl nezinājām, kas,
manuprāt, ir ļoti svarīgi. Paldies Jums!
5. Vai bieži viesojies Madonā, Madonas Valsts ģimnāzijā?
- Šobrīd gan Madonā, gan Madonas Valsts ģimnāzijā viesoties sanāk diezgan reti, jo dzīve un darbs ir
saistīti ar Rīgu, bet, pie iespējas, labprāt vienmēr atgriežos. Ir ĻOTI žēl, ka netieku uz salidojumu.
6. Ko Tu vēlētos ieteikt ģimnāzistiem? Uz ko mudināt?
- Ģimnāzistiem novēlu: klausīties un dzirdēt, skatīties un redzēt, pierakstīt un atcerēties visu, ko                                
Madonas Valsts ģimnāzijas erudītais un brīnišķīgais skolotāju kolektīvs piedāvā, jo nākotnē iegūtās
zināšanas noderēs.
7. Ko Tu novēli Madonas Valsts ģimnāzijai tās 10 gadu jubilejā?
- Ģimnāzijai novēlu: saglabāt savu, nenoliedzami, augsto, respektablo un atzīto statusu, jo šīs skolas
audzēkņi un kolektīvi ir pierādījuši un pierāda sevi ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē! Gods būt Madonas
Valsts ģimnāzijas absolventam!

Laura

Dzīve nav nekā vērta, ja cilvēkam nav iekšēja prieka.
/J.Jaunsudrabiņš/
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Sports tas ir dzīvesveids
Jau 10 gadus Madonas Valsts ģimnāzija
ap sevi ir pulcējusi lieliskus sportistus, kuri ir
guvuši ļoti labus sasniegumus dažādās sporta
disciplīnās. Ar sūru darbu nopelnītie apbalvojumi, kuru skaits ar gadiem tikai turpina augt,
pierāda to, ka Madonas Valsts ģimnāzijas
ģimnāzistiem sports nu dien nav svešs, un tieši
tāpēc jau 10 gadus, lai vēl vairāk godinātu un
motivētu citus censoņus, tiek apbalvots gada
veiksmīgākais Madonas Valsts ģimnāzijas
sportists. Jau 9 ģimnāzisti ar savām pūlēm
un mīlestību pret sportu ir šo titulu godam
nopelnījuši.   Noskaidrojām, ko labākie Madonas Valsts ģimnāzijas sportisti dara šodien
un vai sports viņu ikdienā arī šobrīd ieņem
nozīmīgu vietu.

Arnis Šmugais
- 2005.gada Labākais sportists
1. Kuru sporta disciplīnu sasniegumi Tev
palīdzēja iegūt Labākā sportista titulu?
Visdrīzāk, ka distanču slēpošana, taču
piedalījos, manuprāt, visos sporta pasākumos
(vieglatlētika, sporta spēles, rudens krosi u.c.),
kuros bija jāaizstāv Madonas Valsts ģimnāzijas
gods.
2. Vai arī šobrīd nodarbojies ar sportu?
Nodarbojos, bet hobija līmenī - skrienu,
uzspēlēju futbolu vai basketbolu, ziemā slēpoju.
3. Kāda loma sportam ir Tavā dzīvē?
Sports manā dzīvē ir bijis visu laiku
– pamatskolā tie bija intensīvi treniņi biatlona nodaļā pie E. Ziņģīša, kas man iemācīja
neatlaidību, mērķtiecību, pacietību, disciplīnu.
Pēc vidusskolas iestājos Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā, kur ieguvu maģistra
grādu, studijas deva iespēju iegūt plašāku redzes
loku un jaunus draugus ne tikai Latvijā, bet arī
ārzemēs, jo piedalījos dažādos sadarbības projektos, semināros un nometnēs, kas deva man
iespēju pabūt Čehijā, Zviedrijā, Lietuvā.
Paralēli studijām augstskolā jau strādāju
par distanču treneri Rīgas sporta skolā, tagad
dzīvoju un strādāju Madonā - Madonas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā par treneri, kā arī Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Varu droši apgalvot, ka sportam manā
dzīvē ir un būs svarīga nozīme!

Labākie sportisti
2003./2004. m.g. – Māris Jevgrafovs
2004./2005. m.g. – Arnis Šmugais
2005./2006. m.g. – Ivars Kokars
2006./2007. m.g. – Arnis Jubelis
2007./2008. m.g. – Jurģis Eglītis
2008./2009., 2009./2010. m.g. – Sintija Skraustiņa
2010./2011. m.g. – Diāna Jakubjaņeca
2011./2012. m.g. – Raivis Kaspars
2012./2013. m.g. – Raimo Vīgants

Diāna Jakubjaņeca
- 2011.gada Labākā sportiste

1. Kuru sporta disciplīnu sasniegumi Tev palīdzēja
iegūt šo titulu?
Tur summējās dalība dažādos sporta pasākumos
un disciplīnās. Bet pamatā skriešana no 800 m līdz 1500m.
2.Vai vēl projām nodarbojies ar sportu?
Vēl joprojām nodarbojos. Trenējos sporta klubā
"Metroons". Skrienu distances - stadionā: pamata   distances 1500 m -5000 m, šoseja: 5000m - 10 000m.
3. Vai sports Tavā dzīvē ieņem svarīgu lomu?
Jā. Treniņi notiek katru dienu, jāsaka, ka tie
aizņem lielāko daļu mana brīva laika. Esmu priecīga,
ka man ir iespēja trenēties klubā "Metroons" pie
Latvijā atzīta skriešanas trenera Jura Beļinska. Treneris                            
katram individuāli sastāda skriešanas plānu, pēc kura arī
trenējamies. Lai treneris varētu kontrolēt padarīto, treniņa
dati (pulss, veiktā distance, starplaiki utt.) tiek fiksēti
pulsometrā un pēc tam nosūtīti trenerim. Treniņi līdz      
decembrim notiek ārā, skrienam arī pa sniedziņu, bet, kad
tuvojas ziemas sacensību sezona, trenējamies manēžā.
Treniņi nav viegli. Citiem šķiet - "Skriet jau ir
viegli", taču patiesībā treniņi sastāv ne tikai no skriešanas
- ir atšķirīga tempa treniņi + vispārējā fiziskā sagatavotība,
spēka vingrinājumi utt. Arī brīvdienas parasti paiet
sacensībās. Tā, piemēram, pagāja visa mana vasara.
Trenējos, jo, kā jau katram sportistam, ir svarīgi uzlabot
savus rezultātus, kā arī patīk adrenalīns, kas tiek iegūts
sacensību laikā. Un, protams, tā arī ir iespēja paceļot
ārpus Latvijas robežām.
4. Kādi ir Tavi sasniegumi sportā?
2013.gada sasniegumi 1.vieta Latvijas vasaras
čempionātā 3000 m, 3.vieta Latvijas vasaras čempionātā
1500 m. Nordea Rīgas maratonā 1 vieta – 5000m. Arī
6.vieta 3000 m  un 5000 m  Eiropas komandu čempionātā
SVK – Banska Bistrica.
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Andis Jubelis - 2007.gada Labākais sportists

1. Kuru sporta disciplīnu sasniegumi Tev palīdzēja
iegūt šo titulu?
Šķiet, to nodrošināja labi rezultāti krosā,
slēpošanā, vieglatlētikā. Kā arī biju skolas futbola
komandā. Ja pareizi atceros, tad tajā gadā bija arī Valsts
ģimnāziju sporta spēles, kur arī startēju veiksmīgi
vieglatlētikā, orientēšanās un lielajā balvā.
2. Vai vēl joprojām nodarbojies ar sportu?
Jā, joprojām pietiekoši nopietni esmu sportā.
Lielākais laiks tiek veltīts orientēšanās sportam, bet
pamatā tā ir skriešana, slēpošana un  peldēšana 6-10
reizes nedēļā. Ārpus tā patīk ar draugiem arī uzspēlēt
futbolu un piedalīties kādos sportiskos pasākumos, un
aktīvi pavadīt brīvo laiku.
3. Kāda loma sportam ir Tavā dzīvē?
Sports manā dzīvē ieņem svarīgu lomu, jo

aktīvi tajā esmu no 12 gadu vecuma, tāpēc tas ir vairāk
kā dzīves veids un dzīves sastāvdaļa, un joprojām ir
sapnis kļūt par profesionālu sportistu. Šobrīd studējot
un strādājot brīvais laiks nav tik daudz, lai sevi varētu
pietiekami pilnveidot, lai realizētu savu potenciālu
sportā, bet tuvākajā nākotnē, pēc maģistra studiju
beigšanas, ļoti ceru savu sapni īstenot.
Sports dzīvē ir iemācījis ļoti daudz, piemēram,
pārvarēt grūtības, būt pacietīgam, tas iemāca arī
uzvarēt un zaudēt, kā arī analizēt savas kļūdas un
rīcību. Ir bijusi iespēja arī apskatīt pasauli, braukājot
pa sacensībām. Protams, sporta dēļ arī nākas daudz ko
upurēt, jo ir jāievēro attiecīgs dzīvesveids. Sacensības
vai treniņš lielākoties ir svarīgāks par citām lietām,
tāpēc mazāk izklaides, mazāk brīvā laika citām
aktivitātēm. Mani sportā pievelk tieši tā lieta, ka varu
pārbaudīt sava ķermeņa spēju robežas un uzlabot tās,
un ja tās spēj atnest arī labus rezultātus, tad sajūta ir
pavisam laba.
4. Kādi ir Tavi sasniegumi sportā?
Pēdējos 4 gadus esmu Latvijas pieaugušo
izlases dalībnieks un pārstāvējis Latvijas izlasi
dažāda mēroga sacensībās. Labākie panākumi ir
6.vieta Eiropas čempionā ziemas orientēšanās, kas                                
notika iepriekšējā ziemā šeit pat Madonā, un 39. vieta         
pasaules čempionātā. Latvijas čempionātos šajā gadā
piecās no sešām distancēm izcīnīju medaļu.

Sintija Skraustiņa - 2009., 2010.gada Labākā sportiste

Iestājoties augstskolā, spēlēju volejbolu
skolas komandā, bet līdzko sāku strādāt, vairs nebija iespējas visu apvienot, jo treniņu laiks sakrita ar
darba laiku. Šīs vasaras vakarus pavadīju pie jūraspēc darba regulāri braucām uz jūrmalu spēlēt pludmales volejbolu (tā arī bija aktivitāte, kas aizņēma             
faktiski visu brīvo laiku), piedalījos dažādos turnīros
un sporta spēlēs; skrēju Nordea Rīgas maratonā- fan-

tastisks pasākums, noteikti iesaku visiem pamēģināt,
jo    emocijas neaprakstāmas.
Sports noteikti ir viena no prioritātēm brīvā
laika pavadīšanai. Bieži vien šķiet, ka diena ir par
īsu, lai visu paspētu, bet, ja vien ir gribēšana, tad var
atrast laiku it visam.
Šobrīd (rudens periodā) nav tik daudz         
laika un iespēju, tad izmantoju brīvākos vakarus un
apmeklēju sporta klubu vai volejbola treniņus, vai
vienkārši dodos ārā skriet.
Katrā ziņā- sportot vajag! Un jo vairāk, jo
labāk!:) No pieredzes varu teikt- jo aktīvāk pavadi
dienu, jo mazāks nogurums un vairāk enerģijas ir
nākamajā dienā.
Liels PALDIES visiem, visiem Madonas
treneriem un aktīvistiem   - viņu ieguldījums bērnu
un jauniešu dzīvēs ir nenovērtējams! Arī no manis
milzīgs PALDIES, jo esmu ļoti pateicīga viņiem,
ka bija iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku un pateicoties viņiem vēl tagad varu piedalīties ļoti, ļoti
daudz un dažādās sporta sacensībās!:)

Evita
Žanete

6.lpp.           DAUDZ LAIMES
Katram cilvēkam un lietai ir vēsture. Madonas Valsts ģimnāzija sasniegusi desmit gadu
slieksni, un vēstures pūrā ir gana daudz ielikts. Katram noteikti ir kas īpašs, ko pastāstīt par šajos
desmit gados notikušo.
Dzimšanas diena! Dzimšanas dienā  parasti dāvājam ziedus, dāvanas un skaistus vārdus!
Tā nu apkopojām ģimnāzistu apsveikumus mūsu skolai šajā apaļajā jubilejā. Tie ir apsveikumi arī
mums ikvienam, jo mēs katrs taču esam daļa no skolas!
Lai skolēnu sekmes plaukst ikdien,
un katrs uz skolu nāk ar mirdzošām acīm un platu
smaidu !

Skoliņ , tu esi skaista, kāda esi.
Nepazaudē savu skaistumu, kas esam
mēs – skolēni un skolotāji!

Skaistākais mūsu skolā
ir interesantie un sirsnīgie pasākumi. Lai arī
turpmāk tie būtu tik pat izjusti !

Neapstāties pie sasniegtā un
izturēt vēl 10 gadu pārus !

Skola – nesabrūc !
Turies vēl ilgi un dikti !

Lai skola paliek tik pat starojoša un labām emocijām bagāta kā
tagad! Svarīgākais – saglabāt pozitīvisma garu !

Skola mums katram ir otrās mājas,
turēsimies cieši pie tās un darīsim visu, lai skola būtu tāda, kādu
to redzam mēs – skolēni !

Lai skolotāji turpmāk ir tikpat
saprotoši un interesanti, kā tagad.
Pat vēl vairāk !

Madonas Valsts ģimnāzija – labākā skola !
Nenokrīti pa kāpnēm, bet tikai turpini kāpt!
Tu to spēj!

Beāte Beatrise

         7.lpp.
IZ SKOLAS DZĪVES  
Skolēni katru dienu ierodas uz stundām, lai mācītos, iegūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu sevi. Taču, kas gan būtu ikdiena mācību darbā bez humora, maziem pārpratumiem un
jokiem. Pa šiem 10 gadiem jautrie brīži atmiņās ir saglabājušies ļoti daudz, un ir prieks tos
atcerēties, pasmieties par sevi un dalīties piedzīvotajā ar citiem.
Kādu dienu, kad skolotāja Inga Šneidere
pēc stundām laboja skolēnu darbus, viņai gadījās
neliela ķibele. Nebēdnīgie klases puiši bija
ieslēguši savu skolotāju kabinetā. Protams, tas
ir nedaudz nepatīkami, tāpēc skolotāja negribēja
to izrādīt un turpināja iesākto. Laiks gāja un       
neviens nenāca palīgā. Zēni bija cerējuši, ka Inga
Šneidere kāps ārā pa logu, taču to viņa negrasījās
darīt. Nobirdinājusi pāris asaras, viņa turpināja
gaidīt, līdz beidzot kāds skolotāju Ingu atbrīvoja.
Saprotams, pēc tam dažiem vajadzēja skaidroties
un atvainoties!
Savukārt citā reizē latviešu valodas
skolotāja Inga Šneidere bija aizmirsusi par kādas
klases stundu, taču skolēni viņu pacietīgi gaidīja.
Saukt gan nenāca. Tā ritēja minūtes. Skolotāja
darbojās skolotāju istabā. Apmēram 15 minūtes
pēc stundas sākuma viņa ieradās klasē, kura bija
pilna ar skolēniem. Ienākusi klasē bez jebkādiem
mācību materiāliem, skolotāja nepajautāja,
kāpēc skolēni tur sēž,   bet sāka aktīvi rosīties
pa klasi. Latviešu valodas skolotāja aplaistīja
puķes, noslaucīja putekļus, pieliecās, lai kaut
ko paceltu. Skolēni vēl arvien gaidīja, līdz beidzot, kad stunda bija jau gandrīz galā, kāda meitene uzdrošinājās pajautāt: “Vai stunda šodien            
notiks?” Skolotāja attapās, ka pati negribot ir
izlaidusi vienu mācību stundu.

Tu neiemācīsies slidot, ja baidīsies kļūt
smieklīgs. Dzīves ledus ir slidens.
/Š.Dž.Bernards/

Skolotāja Anita Vabule katru
gadu 1.aprīlī mēdz izjokot kādu skolēnu,
piemēram, pasakot, ka skolas medmāsa
viņu gaida pie sevis, bet izrādās, ka tajā
dienā māsiņa nemaz nav skolā. Dažreiz
skolotāja joko, ka mamma kādam atbraukusi un gaida viņu ārā, kaut gan patiesībā
neviens jau tur nav.
Kādu reizi matemātikas skolotāja
Anita Vabule gribēja pārbaudīt 9. klases
atjautību. Tā kā devītajiem un vienpadsmitajiem tēmas bija vienādas (protams, tikai
vecākajiem – padziļinātāk!), viņa nolēma
9.klasei iedot 11. klases kontroldarbu.
Sākumā viss klasē  bija kluss - kāds rēķināja,
kāds skatījās apkārt, kāds, nodūris galvu,
domāja. Tikai pēc 15 minūtēm skolēni sāka
rosīties un kļuva nemierīgi. Protams, pēc
tam viss atklājās un viņi varēja pildīt savu
īsto kontroldarbu.

Lauma

                  LITERĀRĀ LAPA                8.lpp.
Veltījums Agatai Kristi
Kā Kaķis baložu barā
Es esmu Trešā meitene.
Šis noslēpums gluži kā skavās
Ieslēdzis Austrumu Ekspresi,
Un Ērkšķis pirkstā man duras,
Bet Nāves suns (šūpuļ) dziesmas dzied,
Lai teiktu, kas patiess, kas meli,
To Pēdējās lietas steidz sniegt.
Tad apmetīšos Bertrama viesnīcā,
Kur Lielais četrinieks atkal kaļ plānus,
Kā iedvest Šausmas Endhausā
Un novērst Šķiršanos pavasarī.
Bet Noslēpumaino misteru Kīnu es satikšu,
Risinot Zilā vilciena noslēpumu,
Tomēr, lasot Divpadsmit varoņdarbus,
Viņu nospiedīs Nevainības smagā nasta.
Bet pie viņa es ilgāk vairs nekavēšos,
Jo Trīspadsmit problēmas jārisina
Un Likteņa vārti tad vērsies vaļā,
Un parādīsies Ļaunums zem saules tik kvēlās.
Tikai Skursteņa noslēpums paliks tīts miglā,
Jo risinājumu nav lemts man rast.

One

Madonas Valsts ģimnāzijas
10 gadu jubilejai veltītā konkursa
uzvarētāji

10. – 12. klašu grupā
1.vieta  (18 punkti no 19 iespējamiem)  
Patrīcija Kolāte, 12.c klase
2. vieta   (17 punkti)  
Gundega Elīza Viļcevska, 10.b klase
Oskars Niks Mālnieks, 12.b klase
Kintija Stīre, 12.c klase
3.vieta (16 punkti)
Agnese Sīle, 11.b klase
Laine Pole, 12.a klase
Linda Kalniņa, 12.b klase
7. – 9. klašu grupā
1.vieta (16 punkti)
Krišjānis Beļavnieks, 9. klase
Kristiāna Stočka, 9. klase

Es māku noķert saulesstaru,
Debessjumu acīs ieslodzīt,
Lai mirdzu es kā laumas gariņš,
Lai acis nemitīgi spīd.
Es vēlos ziedus izzināt
Un putnu dziesmas dziedāt,
Un itin katru izprašņāt,
Kāpēc gan jūs to liedzāt?
Es dzīvošu šim brīdim
Un smaidīšu vēl biežāk,
Un gan jau pavisam drīz,
Varēšu soļot mazliet liegāk.
Soļot, staigāt, skriet,
Ik kustību kā deju
Un it kā pat mazliet
Skriet pa dzīves eju.
Prožektoru gaisma
Un skatuve ir man,
Un sajūta, pat baisa,
Kad ausīs čalas skan.
Un mikrofons kā stikls,
Mana balss kā leduspuķe,
Lai uzzied katrs mirklis
Kā gaisma viņu sirdīs.

One

Mīnusi magnētam

Es Tev tuvojos,
Tu bēgi.
Es muku,
Tu pakaļ skrēji.
Mēs nevaram būt kopā,
Jo abi esam mīnusi magnētam!
Matīss

2.vieta (15 punkti)

Krišjānis Kucins, 8.b klase

3.vieta (14,5 punkti)

Ieva Karpova, 9. klase
Paldies visiem par piedalīšanos konkursā!
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