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REDAKCIJAS  SLEJA 

 Gaitenis 

N
0
1 

        

 Madonas pilsētas vidusskolas  

                  5. - 9. klašu avīze 

ĪSZIŅAS  
 

1. septembris - Zinību diena - laiks, 

kad dārzā zied krāšņas asteres, rasotā 

zālē krīt pirmie āboli  un mums zem 

kājām -  ceļš uz skolu. 

 

12.-14. septembris - Foto dienas - atkal 

kārtējais gads, kurā iemūžinām mūsu 

žilbinošos smaidus un mirdzošās acis. 

 

21. septembris - Tūrisma diena -  

braucam un ejam, lai ko jaunu redzētu 

un uzzinātu. 

 

22. septembris - Olimpiskā diena - 

atbalstām Olimpisko kustību un        

vairojam jauniešu interesi par sportu. 

 

 25. septembris - dārza velšu kompo-

zīciju izstāde „Kartupeļu fantāzijas” - 

laiks,  kad varam ļaut vaļu mūsu iztēlei 

un parādīt to, cik izdomas pilni mēs 

varam būt. 

 

29. septembris - Skolotāju diena - 

suminām savus mīļos skolotājus. 

 

11.-15. septembris - Dzejas dienas - 

cildinām dzeju un tās meistarus.  

  

17. oktobris - 5. pusmaratons -      

pārbaudām savu izturību un spēku.  

 

19., 20. oktobris - Rudens balle -

svētku gaisotnē rādīsim savus radošos 

priekšnesumus. 

 

 Esi sveiks,  lasītāj! Vai skolai viss jau gatavs? Protams, 

mazliet skumji, ka vasarai jāpamāj ar roku, tomēr arī rudenim 

ir sava  burvība, un priekšā bagātais zinību gads! Uzkrājuši 

saules enerģiju, mēs varēsim paplašināt savas zināšanas un 

pilnveidot sevi. 

 Kā ik gadu,  uzsākuši mācības ir arī pirmklasnieki, kam 

jaunajā vidē būs diezgan interesanti. Dzestrajos rudens rītos 

viņi dosies uz skolu, lai iepazītu zinību pasauli un iegūtu jaun-

us draugus. Bet mēs, pārējie, viņus pavadīsim,  mērojot  jau 

ierasto ceļu, kas arī  nesīs daudz jauna un negaidīta. 

 Katru gadu rudens atnes Dzejas dienas, lai kļūtu bagātāki   

dvēselē, un arī dārza veltes, ar kurām radoši izpausties  dārza 

velšu kompozīciju izstādē.  Tāpēc arī šis  ir  visbagātākais laiks 

gan sirdī, gan dabā, un mums jābūt čakliem un atvērtiem, lai 

spētu novērtēt rudens dāsnumu . 

 Līdz ar lapu nobiršanu, dārzā košuma tikpat kā  vairs  

nebūs, tāpēc jāpaspēj izbaudīt rudens krāšņums,  ielecot  lapu 

kaudzē no prieka un, protams,  ieliekot  divus kastaņus kabatā 

veiksmei. Ja  atvērsi acis, tad ieraudzīsi rudens krāsu gammas, 

kuras ikdienas  steigā varbūt nepamani. Jāizmanto laiks, lai 

uzņemtu ziemai vitamīnus un jāpaspēj izbaudīt zelta gadalaiks, 

jo mēs varam būt lepni par   zemi,  kurā to var piedzīvot. 

 Ne velti saka, ka cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet,     

Avīzes redaktore  

                 Anna Avišāne, 9.a 
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 Sārtainas kļavu lapu virtenes ir aizvirpuļojušas 

līdz skolas durvju lievenim.  Tāpat arī pirmklasnieki 

ar tikpat sārtiem asteru klēpjiem ir sākuši savas pirmās 

skolas gaitas, lai nokļūtu kaut kripatiņu tuvāk vēl neiz-

sapņotiem sapņiem. Šis mācību gads ir iesācies ar 

jaunām domām un vēlmēm, un tas noteikti  nesīs 

daudz sasniegumu un jauninājumu arī turpmāk! 

 Šogad mūsu skolas durvis vērtas atkal no jauna 

skolēniem, kas ar  saviļņojumu sirdīs ir devu-

šies pretī vēl nezināmajam, ko šis mācību 

gads atnesīs. Kādam šis mācību gads ir pir-

mais, kādam pēdējais šajā skolā, bet kāds ir 

pašā mācību plaukumā. Kādam šogad paveik-

sies vairāk kā citam, cits atklās sevī jaunus 

talantus un spēs ar savām dotībām aizkļūt līdz 

sasniegumu virsotnēm, bet varbūt  kāds šogad 

aizstāvēs skolas godu  valsts mērogā un vēl 

tālāk. Skola mums sniedz daudz dažādu iespēju, un mums ir tikai sev jānotic, lai mēs jau būtu soli tuvāk sa-

viem sapņiem  un spētu savas idejas atspoguļot, kāpjot pa karjeras pakāpieniem. 

 Šobrīd Latvijā daudzas mācību iestādes skar  skolu reforma, arī mēs esam  tajā skaitā, jo notikusi  apvie-

nošana starp mūsu pilsētas vidusskolām. Vispār skolu durvis šajā mācību gadā vērušas 790 vispārizglītojošās 

skolas, kur ( pēc IZM apkopotās statistikas) skolas solos sēdušies 214 414 skolēni.  Skolēnu skaits valstī pēdē-

jo 12 gadu laikā sarucis par 25%.  Pirmo reizi skolā iesoļojuši nepilni 19000 pirmklasnieki. Mūsu skola  var 

būt lepna ar skolēnu un pedagogu skaitu, jo  Madonas 

vidusskolā šobrīd ir 1014 skolēni un 106 pedagogi. 

 Iesākot jauno mācību gadu,  nevajag aizmirst, ka 

mācāmies  sevis dēļ un esam paši savas laimes kalēji. 

Manuprāt, galvenais ir nezaudēt motivāciju mācību 

procesa laikā  un izvērtēt savas vēlmes un  iespējas. 

Bet iespējams ir pilnīgi viss, ir jāprot tikai ticēt, zināt, 

varēt un darīt! Novēlu veiksmīgu un mērķu pilnu jaun-

o mācību gadu! 

ZINĪBU DIENA 

2 
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TŪRISMA DIENA 

 Tūrisma dienā 5.b.klase devās uz sporta zirgu audzētavu „Pakavi“, kur mēs 

daudz uzzinājām par šiem tik brīnišķīgajiem dzīvniekiem- zirgiem.  Mums tika 

piedāvāta iespēja gan izjāt ar zirgiem, gan  apskatīt un samīļot  dažādus zirgus un 

ponijus.  

  Gids mums  pastāstīja par zirgu šķirnēm un to dalību sacensībās, kas ir sarežģīts 

un grūts darbs. Interesanti bija uzzināt par zirgu lielumiem un zirgu krāsām. Tiem var 

būt ruda, melna, zilsirma, albīna, krēma, dārka, bēri dārka, lāsumaina, losa vai cita 

krāsa.  

 Vēlāk mēs devāmies uz piknika vietu, kas atradās 

turpat netālu no zirgu fermas Kujas upes krastā. Īstā 

piknika vieta šogad bija applūdusi, bet mums tika 

ierādīta cita, kur puiši pierādīja savas spējas un uzku-

rināja ugunskuru. Tad mēs sameklējām zarus, uz kā cept līdzpaņemtās desiņas 

un zefīrus. Kad ugunskurs bija gatavs, visa klase sēdēja pie tā un  sildījās, jo    

diena bija drēgna.   

Kad bijām paēduši, mēs     

uzspēlējām dažas spēles ar 

sporta skolotāju un lieliski 

izkustējāmies. Pusdienlaikā 

mēs bijām noguruši un      

devāmies mājup.               

 Visi bijām apmierināti 

ar šo lieliski pavadīto dienu. 

    

   

            Alise Romanovska (5.b) 

 

 

 

 1. septembrī  mūsu 6.b  klase devās ekskursijā uz Liepsalām. Spara pilni mēs apciemojām Oskaram Kal-

pakam veltītu muzeju. Tur mēs uzzinājām par pulkveža bērnību, par to, kā viņš centās un mācījās, lai tiku kara 

skolā. Mums pastāstīja, kā viņš mācījās spēlēt vijoli, lai matemātikā viņam veiktos labāk. Mēs visi izmantojām 

iespēju, lai pamielotos arī  ar gardajām vīnogām.   

 Pēc tam mēs jau  bijām gatavi doties mežā un purvā, lai pārbaudītu savas  orientēšanās prasmes.  Orien-

tēšanās punkti bija noslēpti viltīgi-  krūmos un grāvjos, lai mēs tos tik viegli  neatrastu.  

Pēc ilgajām 40 minūtēm, noskraidījušies pa mežu un purvu,  mēs tikām pie gardām desiņām, kuras mēs visi 

notiesājām  gardām mutēm. Noteikti neizpalika arī fotografēšanās, lai  iemūžinātu  šo  jauki  pavadīto dienu 

kopā  ar klasesbiedriem. 
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 Mēs, 9.a klase, Tūrisma dienā  ar pārējām 

devītajām klasēm devāmies ekskursijā uz Līgatni un 

Siguldu.    

Pirmais apskates objekts bija 

Līgatnes dabas parks, kur mēs 

katrs individuāli, bez gida va-

rējām apskatīt savvaļas dzīv-

niekus. Dažu stundu laikā mēs 

izstaigājām dabas parku. Lī-

gatnē bija lāči, lūsis, vāveres, pūces...., taču vislielāko uzmanību izpelnījās meža cū-

kas sivēni, kas bija piedzimuši rudenī. Mazie, strīpainie rezgaļi draiskojās savā iežo-

gojumā un iedvesa dzīvību rudens apņemtajā parkā. Protams, mēs arī uzkāpām skatu 

tornī, no kā varēja redzēt plašo Līgatnes    dabas parku.     

                                  Tad mēs izstaigājām bunkuru, kas ir 

9 m dziļumā zem zemes. Bunkurs bija tik plašs, ka tajā varētu viegli apmaldīties, taču mums bija lieliska gide, 

kas arī prata ieinteresēt ar saviem stāstiem par bunkuru un to nozīmi gadu gaitā. Visbeidzot varējām gūt adre-

nalīnu Siguldas piedzīvojumu parkā Tarzāns. Katrs pieveicām tik daudz šķēršļu joslas, cik spējām. Pēc Tarzā-

na trases bijām izmirkuši līdz ādai, taču tas nesagandēja prieku par paveikto. Vēlu vakarā  mēs ieradāmies 

Madonā. Manuprāt, visi bija apmierināti ar   ekskursijā piedzīvoto un kā vislabāko atzina  pēdējo ekskursijas 

daļu – Tarzānu.                                                                

8.d klase  
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MĀRTIŅDIENA 

 
     Zeme rīb, rati klaudz, 

     Kas to zemi rībināja? 

     Nu atbrauca Mārtiņdiena 

     Deviņiem kumeļiem. 
        

     Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad    beidzās 

pieguļas un ganu laiks. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp  

rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tie tiek svinēti 10. novembrī.  

Mārtiņos beidzas Veļu laiks un sākas Sala laiks. 

     Svētki savu vārdu ir ieguvuši jau pirms 16.gadsimta  no Livonijas Ordeņa svinētās piemiņas dienas par  

godu romiešu karavīram Mārtiņam, kas zirgā sēdēdams , piedāvājis savu apmetni salstošam nabagam. Pēc tam 

viņš sapnī uzzinājis , ka tas esot bijis pats Jēzus. Kristiešu leģenda vēstī, ka Mārtiņš neesot vēlējies kļūt par 

bīskapu un tāpēc noslēpies putnu kūtī, tomēr vietējās draudzes piederīgie tikmēr staigājuši apkārt, kamēr viņu 

atraduši pēc putnu trokšņošanas. Tādēļ arī latviešu Mārtiņdienas ticējumi un pareģojumi ir saistīti ne tikai ar 

zirgiem un drēbēm, bet arī mājputnu kaušanu un Mārtiņbērnu gājieniem. 

     Nepārprotami ir tas, ka gadskārtu svinamās dienas vienmēr ir bijušas ciešā sakarā ar zemkopju darba      

secību, kuru noteica attiecīgā gadalaika dabas apstākļi. Mārtiņi noslēdza garu un smagu darba posmu, kurš 

sākās ap Jēkabiem ar rudzu pļauju un tad turpinājās pēc Miķeļiem, padarot atlikušos rudens darbus, kamēr  

zeme nav aizgājusi pie miera. Līdz Mārtiņiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana, lai nosvinētu arī          

apkūlības. Par  darbiem, kas jāpadara līdz Mārtiņiem, stāsta daudzi latviešu ticējumi.. 

Līdz Mārtiņiem jāapar zeme, jo pēc Mārtiņdienas tā dodas atpūtā, ja to traucē miera periodā, 

tad        nākamajā gadā nav gaidāma nekāda raža.  

Pēc Mārtiņdienas nejāj pieguļā, jo tad zirgus plēš vilki, kam šai laikā atļauts darīt, ko grib. 

Arī par laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. 

Ja Mārtiņos ir sniegs uz jumtiem, tad būs gara ziema. 

Ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema būs silta. 

Ja Mārtiņdienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks. 

Ja Mārtiņdienā zosis iet pa ledu, tad Ziemassvētkos tās peldēs pa ūdeni. 

 Tā kā Mārtiņi iekrīt bagātā laikā, tad svētku galdā nekad nekas nav trūcis un tā tas ir arī šobaltdien – vistas 

un cūkas gaļa, pīrāgi, maize, zirņu bumbas, kaņepes, kartupeļi, putraimdesas, rauši, biezpiens, plātsmaizes un 

saldie ēdieni, kas nu kuram labāk tīk. Tā kā šai dienai vakara maltīte ir skaidra – latviski, sātīgi un pamatīgi 

ēdieni. Kā jau jebkuros latviskos svētkos, galdam ir jābūt bagātīgi klātam, lai nekas netrūktu visu turpmāko 

gadu un pats galvenais - ziemas laikā. 

     Gaiļa kaušana ir viena no mūsu senču tradīcijām, šo rituālu veica, lai zirgi ziemu pārciestu bez slimībām un 

likstām. Dažas teikas vēsta, ka putna asinis piejauca auzām un deva zirgiem ēst. Mārtiņi iezīmē arī citu      

mājlopu kaušanu. 

     Mārtiņdienai raksturīga arī zīlēšana, kad jaunās meitas varēja uzzināt sava nākamā vīra izskatu. Visjautrākā 

un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni jeb budēļi, kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās 

Meteņos. Ķekatu tēli simbolizē mirušos garus, kuri saimniecībai nes svētību un pārticību. Mārtiņbērni parasti 

pārvēršas dzīvnieku tēlos, piemēram, kazas, vilka, 

lāča, dzērves un citos tēlos. Mārtiņbērni pārģērbās 

arī par siena kaudzi, nāvi, čigāniem u.c. Budēļu 

tēva un mātes pavadībā tie dodas no sētas uz sētu, 

kur cienājas ar  dažādiem labumiem un dodas 

prom, lai atgrieztos atkal nākamgad. 

     Mārtiņdienas tradīcijas, kuras  aizsākuši mūsu 

senči, vairs nav tik populāras,  kā tas bija agrāk, 

un mūsdienās Mārtiņdiena nav vienlīdz svarīga ar 

Ziemassvētkiem,  tā pamazām cilvēku acīs, jo īpa-

ši jaunajā paaudzē, zaudē vērtību, taču es    domā-

ju, ka mums būtu jāņem piemērs no mūsu senčiem, jo viņi drūmo rudens noskaņu pārvērta jestrā un prieka 

pilnā dienā. 
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 Ir pagājuši pirmie divi šī mācību gada mēneši. Vēl nesen jūsmojām par skaisto,  

saulaino Skolotāju dienu! Pazudis rudenīgi krāšņais lapu zelts, esam sagaidījuši pirmās,  

pūkaini maigās sniega pārsliņas. Tuvojas Tēvzemes nedēļa, un darbs rit pilnā sparā. Kā 

 tu jūties, skolotāj, šajā laikā?                                                               

Paldies visiem skolotājiem, kas neatteica dalīties savās pārdomās uz viņiem  

uzdotajiem jautājumiem. 

 

Kapēc izvēlējāties skolotāja profesiju? 

Varenīte Vīgante:  Es gribēju pierādīt, ka var mācīt savādāk un iemācīt. Konkrēti             

      toreiz (pēc 11. klases) runa par mājturību, jo zeķes un cimdus tā  

       arī  neiemācījos skolā adīt. 

Ingrīda Grudule:  Mana mamma arī bija matemātikas skolotāja, un mani šis darbs          

        ieinteresēja. 

Līga Ozdoba:     Kad gāju bērnudārzā, gribēju kļūt par bērnudārza audzinātāju.  

   Kad sāku mācīties skolā - par skolotāju. 

 

Cik gadus strādājat šajā skolā? 

Daiga Gailuma:    Šajā skolā strādāju jau 20 gadus. 

Varenīte Vīgante:   Pavasarī būs 18. gads šajā skolā. 

Līga Riekstiņa:     Es šajā skolā strādāju aptuveni četrus gadus. 

 

Kas šajā darbā visvairāk iepriecina? 

Varenīte Vīgante:   Tas, ka katra diena ir pilnīgi neparedzama. Iepriecina, kad izdodas      

 forši novadīt stundu, sasniegt rezultātu. 

Līga Ozdoba:    Manuprāt, skolotāja ikdiena ir bagāta ar pozitīvām emocijām,            

 bērnu mīlestību un uzticību. Skolotāja darbs nevar būt garlaicīgs. 

Ingrīda Grudule:    Skolēnu panākumi un vēlme viņiem apgūt jaunas zināšanas. 

 

Kas šajā darbā visvairāk apbēdina? 

Līga Riekstiņa:     Apbēdina, ja bērni dara viens otram pāri. 

Varenīte  Vīgante:  Mūsdienu jauniešu negribēšana. Daudziem jauniešiem mūsdienās    

 pietrūkst tādās kā dzirkstelītes ikdienai, mācībām, hobijiem. 

Daiga Gailuma:    Apbēdina skolēnu agresivitāte un tas, ka lielākoties  vecāki to           

 atbalsta. 

 

Kādi papildus mācību līdzekļi būtu jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba  

kvalitāti? 

Ingrīda Grudule:    Iespēja rādīt interesantus eksperimentus, kvalitatīvus video vai  

   citus  IT materiālus. 

Daiga Gailuma:      Interaktīvā tāfele, projektors, katram skolēnam planšete. 

Varenīte Vīgante:    Domāju, ka arī ar to, kas ir (dators, projektors, atskaņotājs), jau  

  ir  labi, bet, protams, interaktīvā tāfele, uzdevumu kopums ar   

APTAUJA 
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Cik svarīga ir  tīrība un kārtība telpās? 

Līga Riekstiņa:      Ļoti, jo savāktā vidē arī cilvēki ir savāktāki. 

Līga Ozdoba:     Telpas un apkārtējās vides tīrība pozitīvi ietekmē emocionālo  

   fonu, kas svarīgi vispārējai pašsajūtai. Tīrā telpā ir patīkami  

   darīt jebkurus darbus. 

Daiga Gailuma:    Telpu tīrība ir ļoti svarīga, tas iepriecina. 

 

Vai ir piemērots jūsu vajadzībām telpu izkārtojums? 

Daiga Gailuma:    Jā, laikam piemērots. 

Varenīte Vīgante:   Principā, jā. Varbūt projektors varētu būt pie griestiem, bet  

   tas nav pašlaik būtiski. 

Līga Ozdoba:    Telpas ir izkārtotas atbilstoši MK prasībām. 

 

Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums darba laikā? 

Ingrīda Grudule:   Tādu brīžu gandrīz nav. 

Daiga Gailuma:    Darba laikā atpūtas brīžu nav, tāpēc pēc darba tūlīt dodos uz  

   mājām atpūsties. 

Varenīte Vīgante:   Stundu laikā, tas ir mazo bērnu ēšanas starpbrīdis (30min.),  

          bet pārējie starpbrīži ir diezgan noslogoti- gatavošanās nākamajai  

          stundai, bērnu uzraudzīšana. Atpūta drīzāk ir tad, kad es dodos  

          uz dziedāšanas un deju mēģinājumiem. Tas uzlādē, relaksē un  

          dod kādu radošu dzirkstelīti. 

            

 

 

 

 


