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ĪSZIŅAS  
 

10. novembris - lāpu        
gājiens uz Liseskalna      
kapiem - ar liesmojošām 
lāpām un siltumu sirdīs,  
dodamies pieminēt kaujās 
kritušos.  
 

17. novembris - ierindas 
skate -  diena, kad parādām   
savu attieksmi un prasmes 
soļošanā,  šajā dienā koman-
das gars vieno visus. 
 

17. novembris - Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts 
koncerts „Par savu zemi” - 
ar karoga lentīti pie krūtīm, 
ar svecīšu iededzināšanu pie 
skolas, ar skaistiem priekš-
nesumiem koncertā svinam  
savas valsts svētkus. 
 

21. decembris -               
Ziemassvētku koncerts 
„Zvaigznes stāsts” - varbūt 
kādam tie ir mierīgi svētki, 
varbūt kādam saspringti, jo 
rādīsim savus sagatavotos 
klases priekšnesumus un to, 
cik izdomas pilni un intere-
santi mēs varam būt, radot 
citiem prieku. 
 

12.-16. februāris - Projektu 
nedēļa - iegūsim jaunas  
zināšanas par tēmām, kuras, 
projektu, prezentāciju vai 
diskusiju veidā izpētīsim. 
 
 

 It kā nemanot, klusiņām atnācis novembris – svētku un klusuma mēnesis      
vienlaikus. Izejot ārā, varbūt kāda sniegpārsla uzkrita uz deguna. Skolā jau sāk 
virmot mandarīnu smarža  un vēl vairāk-  nevar sagaidīt gada gaišākos      
svētkus. 
  Novembris ir tāds kā kontrastu mēnesis, kad prieks mijas ar klusinātām     
skumjām – kaujās par Latvijas brīvību kritušajiem. Mūsu cīnītājus mēs           
pagodinām ar lāpu gājienu. Lai gan ir auksta diena, ar lepnuma sajūtu varam 
nolikt  ziedus, jo viņi bija tie, kuri padarīja Latviju par neatkarīgu valsti. 
 Ja runājam par neatkarību, tad 18. novembrī Latvija jau ieripo savā     
simtgadē. Šī diena vedina aizdomāties un novērtēt to, cik milzīga vērtība ir    
savas neatkarīgās valsts esamībai. Šo dienu svinam ar mūsu nacionālo         
bagātību – dziesmām par Latviju.  Un atcerēsimies to, ka, sveicot Latviju 
dzimšanas    dienā, mēs sveicam arī paši sevi, jo valsts taču esam mēs paši – 
katrs atsevišķi un visi kopā! 
 Novembra sākumā atzīmējam arī Mārtiņdienu – dienu, kas iezīmē ru-
dens beigas un ziemas sākumu.  Manuprāt, Mārtiņdienas tirgus ir ļoti iemīļots 
mūsu skolā, jo tajā var priecēt ne tikai acis, bet arī vēderus, kā arī attīstīt un 
prezentēt savu mācību uzņēmumu. 
 Valsts svētku nedēļas ietvaros arī piedalāmies ierindas skatē. Turpinot 
šo tradīciju, klases un komandieri sacenšas ierindas mācībā - prasmē nostāties  
taisnā rindā un soļot vienā ritmā, un šis svinīgais pasākums īpaši  vairoja 
valsts svētku sajūtas un emocijas. 
 Liekas, ka tik ļoti ātri paskrējis šis laiks, jo decembris jau klauvē pie   
durvīm. Tas  liek aizdomāties par to, ka vēl tikai nedaudz  līdz pirmā pusgada    
noslēgumam. Zināšanas ir manta, un mācības – šīs mantas atslēga, tāpēc ceru, 
ka jums izdosies sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus gan skolā, gan arī 
ārpus tās. 
 Klāt šī gada pēdējie, skaistākie un gaišākie svētki, kurus ieskandēsim.  
Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Zvaigznes stāsts” tiek piepildīts ar interesan-
tiem un krāšņiem priekšnesumiem, kuri ieinteresēs un atdzīvinās publiku,     
piešķirot pasākumam lielisku noskaņu. 
 Pēc ziemas brīvlaika, kad būs nosvinēts Jaunais gads, atkal atsāksies   
ikdienas  mācības,  daudz dažādu notikumu priekšā,  tajā skaitā arī projektu  
nedēļa, kurā veiksim dažādus pētījumus, iegūsim jaunu informāciju un           
izzināsim dažādas un noderīgas tematikas. 
,,Neapmētāsim cits citu ar ļaunu vārdu dadžiem, dāvāsim tās dāvanas, 
kas nemaksā naudu, bet kuras nopirkt nevar un kas sirgstošajai sirdij  
sagādā lielāko veldzi: liepu lapas laipnību’’, citējot Zentas Mauriņas    
atziņu, vēlos jums novēlēt šo gadu aizvadīt ar siltumu sirdī, un lai jums 
piepildās viss iecerētais!” 
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            No 2. līdz 6. oktobrim  norisinājās Erasmus+ projekts. Mēs - Katrīna Bērziņa (7. klase), Atis 
Pērkons (8. klase), Kima Krūmiņa (9. klase), Elita Gusarova (skolotāja) - devāmies uz Polijas pilsētu 
Gilovicu. Man patika izrauties no ikdienas rutīnas un aizlidot prom atpūsties, bet tajā pašā laikā ar ī 
mācīties un apgūt peldēšanu. 
           Skolēni un skolotāji no Latvijas, Čehijas, Somijas, Austrijas un Polijas sabrauca kopā, lai jauki un   
lietderīgi  pavadītu laiku. 
           Otrajā dienā devāmies uz Gilovicas vidusskolu klausīties lekciju par dopinga kontroli, kā arī iejutāmies 
ekspertu lomā. Lai sāktu peldēšanas nodarbību, mums bija 
jāapgūst pirmās palīdzības sniegšanas prasmes. Kad bijām to  
apguvuši, nu varējām paši droši doties ūdenī! 
           Trešajā dienā devāmies uz Polijas labāko pelētāju   
pilsētu – Osvencimu. Nodarbības mums tur vadīja Atēnu 
Olimpisko spēļu dalībnieks, Polijas komandas treneris, kluba 
vadītājs – Piotrs Vožnickis. Un vēlāk devāmies atpūsties SPA 
daļā, kur guvām peldes prieku. 
           Ceturtajā dienā mēs satikām Gilovicas vidusskolas  
absolventi, Polijas un Pasaules čempioni brīvajā niršanā – 
Magdelēnu Soliču - Talandu. Sportiste ar vienu elpas vilcienu 
var nopeldēt 191 metru. 
             Piektajā dienā mēs devāmies mājās. 
             Man ļoti patika šis projekts, kas piesaista tik daudz 
aktīvu  skolēnu.  Mēs varējām iepazīties ar visiem dalībnie-
kiem no dažādām valstīm. Ieguvām tik daudz draugu, un 
draugi ir zelts! 
                                                       Kima Krūmiņa (9.a) 
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 Latvija - tās ir manas mājas. Mana dzimtā vieta. Tā ir maza, bet spēcīga. Tā ir viena no viszaļākajām ze-
mēm pasaulē. Man tas ir milzīgs lepnums. 
 Šogad Latvijai palika 99 gadi. Protams, nav ļoti daudz, bet domāju, ka visiem latviešiem tas ir  liels 
lepnums. Tas ir lepnums, jo drīz apritēs simtgade, kopš Latvija ir bijusi brīva valsts. 
 Latvijas dzimšanas dienas mēnesī pie mums notika dažādi pasākumi. Skolēni devās lāpu gājienā, kas  ir 
ļoti svarīgs un nozīmīgs. 11. novembra lāpu gājiens tiek rīkots, lai atcerētos visus kritušos, kas piedalījušies 
Latvijas brīvības cīņās. 17. novembrī skolēni piedalījās ierindas skatē, kas tiek rīkota, lai skolēni var sekmēt 
nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, kā arī tā stiprina skolēnu patriotismu. Pēc tam notika svētku 
koncerts, kur skolēniem bija uzdots izveidot priekšnesumu. Šis pasākums tika rīkots, lai sveiktu Latviju tās 
dzimšanas dienā, tāpēc arī priekšnesumam bija jābūt par Latviju.     
 Šajās dienās pie mums skolā  ieradās zemessardzes karavīri. Viņi mācīja mums disciplīnu, kā pareizi uz-
vesties, stāstīja par to, ka pret Latviju kā valsti  jāizturas ar cieņu, jo tā gājusi cauri daudzām nelaimēm. Vis-
vairāk man atmiņā palika tas, ka ne vienmēr situācija būs patīkama, ne vienmēr mums būs ērti darīt kādu kon-
krētu lietu.  Taču mūsu tautieši, latviešu karavīri, kas izcīnījuši Latvijas brīvību, gājuši cauri kam briesmīgā-
kam. To es vienmēr atceros, un tā ir ļoti laba motivācija izdarīt darbu līdz galam. 
 Es ļoti lepojos ar savu zemi, savu dzimteni. Es lepojos ar cilvēkiem, kas bija gatavi zaudēt dzīvību, 
lai padarītu šo skaisto zemi brīvu. Mana vislielākā vērtība ir šī zeme - Latvija. 
 

                                                                                                                            Nikola Linna Rēdliha (9.a) 
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 Š. g. 17. novembrī mūsu skolā notika dzies-
mu konkurss un soļošanas parāde. Mūsu  6.b klase  
dziesmu konkursā piedalījās ar dziesmu 
"Cielaviņa". Šajā konkursā izcēlās 8. klašu priekš-
nesums "Par Latviju". Tālāk notika soļošanas pa-
rāde, kurā tiesneši bija zemessargi. 5.-6. klašu 
grupā mēs ieguvām skanīgākās dziesmas titulu,  
kā arī 1. vietu 7.-9. klašu grupā  ieguva 8.b  klase. 
Prieki pēc pasākuma bija pārsteidzoši-visi tika 

apbalvoti un gandarīti ar sniegumu.     

 

             Ralfs Frīdvalds (6.b) 
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Nākat iekšā, Ziemassvētki, 
Nu mēs jūs gaidīsim; 
Nama māte durvis vēra, 
Rokā gaiša uguntiņa. 
 Ziemassvētki jeb Ziemsvētki ir ikgadēji svētki, kuros svin ziemas saulgriežus un Jēzus Kristus 
dzimšanu. Tos svin no 24.-26.decembrim. Manuprāt, šie ir  tie svētki, kas ir  vislabāk saglabājušies no 
mūsu senču  tradīcijām, bet, protams, mūsdienās ir ieviesušās arī jaunas paražas. 
 Mūsu senčiem gatavošanās svētkiem nozīmēja mājas tīrīšanu, alus brūvēšanu, pīrāgu cepšanu, rotājumu 
gatavošanu un svētku drēbju gādāšanu. Ziemassvētki senajiem latviešiem saistījās arī ar ķekatām un masku 
gājieniem. Un tad vēl zīlēšana, laimes liešana, dziesmas, rotaļas un mielošanās pie bagātīgi klāta galda.      
Ziemassvētku vakars senčiem skaitījās brīnumu laiks, kad atdzīvojas koki un mājlopi sāk runāt cilvēka balsī, 
stāstot par nākotni. Tas bija cerību laiks, kad šķita, ka viss, par ko sapņo, var kļūt par īstenību.  
 Viena no seno latviešu tradīcijām bija tā sauktais Bluķa vakars, kas atgādina par senu rituālu darbību – 
bluķa velšanu, atdarinot saules gaitu. Senie latvieši dažos novados Ziemassvētkus sauca arī par Ķūķu vakaru, 
jo tas apzīmēja senu rituālu ēdienu izvēlē, kam bija jāveicina turība un labklājība. Šo ēdienu gatavoja 
no miežu vai kviešu graudiem, kurus vārīja kopā ar cūkas galvas pusi, klāt mēdza pievienot arī zirņus un     
pupas.  
 Viena no plašāk pazīstamākajām Ziemassvētku tradīcijām bija ķekatās jeb čigānos iešana.        
Ķekatnieki, dažādās maskās tērpušies, gāja no viena ciema uz otru, lai nestu tur svētību un aizdzītu prom dažā-
dus ļaunos garus. Tāpēc ķekatniekus visur labprāt uzņēma un pacienāja.  Budēļu vadonim — budēļu tēvainim 
jeb budēļu vecajam, kas bija visa ķekatnieku pulka vadonis, līdzi allaž bija rīkste, ar ko nopērt visus mājas   
ļaudis. Šī budēļu tēva dzīvības rīkste, kam latviešu tradīcijā piedēvēts burvju spēks — veselības, auglības un 
tikumības nesējas statuss, sasaucas ar visā Eiropā izplatīto paradumu ziemas saulgriežus sagaidīt ar izplaucē-
tiem zariem, kurus ņēma līdzi gājienos un, pieskardamies ar tiem cilvēkiem un kustoņiem, pārnesa uz tiem 
dzīvības spēku, kas mīt šajos zaros. Katrā novadā ķekatas sauca savādāk, piemēram, Kurzemē un Zemgalē tās 
sauca par budēļiem vai danča bērniem, Vidzemē par vecīšiem, maskaratiem, skutelniekiem un nūjiniekiem, 
bet Latgalē par kaļedām vai talderiem. Parasti maskās mēģināja attēlot tos garus, kuriem gribēja pielabināties 
vai iespaidot. Viena no pazīstamākajām maskām bija lāča maska, jo lācis ar savu rūkšanu spējot aizbaidīt    
visus ļaunos garus. Ķekatnieki mēdza pārģērbties arī par bukiem, dzērvēm, nāvi u.c. radībām. 
 Protams, par Ziemassvētkiem ir arī ļoti daudz ticējumu: 
 Ziemassvētku rītā jāceļas agri, lai visu gadu varētu agri celties. 
 Zaļi Ziemassvētki dara baltas Lieldienas. 
 Ja Ziemassvētku rītā mājā pirmais cilvēks, kas ienāk, ir vīrietis, nākamais gads būs laimīgs, ja sieviete – 

nelaimīgs. 
 Ziemassvētki ir auglības svētki, tādēļ Ziemassvētku sestdienā jāēd un jādzer līdz pulksten div-

padsmitiem, tad būs auglīga vasara. 
 Ziemassvētku vakarā vajag visas lampas sadegt, lai Laimīte redzētu, kur staigāt. 
 Ziemassvētkos jāapēd visi zirņi: cik neapēstu zirņu, tik neizraudātu asaru. 
 Kas Ziemassvētku rītā pirmais pieceļas, tas visu gadu ies pirmais ar darbiem priekšā. 
 Mūsdienās Ziemassvētki vairāk asociējas ar siltuma, ģimenes un mīlestības sajūtām, bet, protams, arī 
tagad ir ļoti daudz tradīcijas, kas katrai ģimenei nedaudz atšķiras. Viss sākas jau ar Adventa laiku, kad gatavo 
Adventes vainagus, lai, dedzinot svecītes, ātrāk pienāk Ziemassvētki. Svecīšu liesmas, gaišās domās, Adventa 
laika apņemšanās un  Ziemassvētku satraukums ir tas, kas sasilda mūsu sirdis un padara šo gaidīšanas laiku tik 
īpašu. 
 Šie svētki vienmēr ir tik neaizmirstami un sirsnības pilni, jo tos papildina daudz un dažādi nieciņi, kas 
piešķir īpašu nozīmi it visam, un Ziemassvētki tad kļūst par neaprakstāmi brīnumainu laiku, kam neviens    
nespēj pretoties. Citu agrāk, citu vēlāk piemeklē dāvanu satraukums, kad jāizvēlas, ar ko gribi iepriecināt sev 
mīļos un tuvos cilvēkus. Ziemassvētkiem tuvojoties, mūs sagaida eglītes rotāšanas prieks un skuju smarža, arī 
sniegpārsliņas mēdz mūs pārsteigt, padarot šo laiku gaišāku un baltāku. Piparkūku cepšana ir viena no tām  
tradīcijām, kas šos svētkus padara garšīgākus, nu kas gan tie būtu par Ziemassvētkiem, ja cepeškrāsnī neceptos 
piparkūku vīriņi, eglītes, sniegpārsliņas un kas tik vēl ne?  Un, protams, ģimenes sanākšana kopā ir visneaiz-
stājamākā, jo Ziemassvētki ir svētki, kad neviens nedrīkst būt viens un izjust vientulības sajūtu. 
 Kā jau katru gadu arī šogad Ziemassvētkus gaidu ar nepacietību un siltumu sirdī, jo šis ir laiks, 
kad cerības kļūst par īstenību, cilvēku sejās rotājas smaids un sirdīs mājo visgaišākās domas! Arī jums 
novēlu padarīt Adventa laiku un Ziemassvētkus mīlestības pilnus! Dāvāsim prieku un neaizmirstamas 
sajūtas cits citam!                                                                                     
                               Linda Kaščuka (9.a) 
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  21. decembrī mūsu skolā notika 5.- 7. klašu Ziemassvētku pasākums „Kādas zvaigznes 
stāsts“. Šajā pasākumā katra klase bija sarūpējusi priekšnesumu, ar ko priecēja koncertā. Pasākuma 
laikā tika pasniegtas arī zelta un sudraba liecības mūsu skolas čaklākajiem un gudrākajiem bērniem. 
Arī mūsu klase varēja lepoties ar saviem klasesbiedriem, kuri saņēmuši šo godalgu. Koncerta laikā izbaudījām 
skaistus un interesantus priekšnesumus. Redzējām mazu ludziņu par Grinča Ziemassvētkiem, kā arī iz-
baudījām piparkūku deju un vēl mūsu sirdis sildīja jaukas Ziemassvētku dziesmas un stāsts par zvaigzni.  
Priecēja arī skolas koris un ansamblis, kā arī tautisko deju dejotāji, kas pasākumu radīja krāsainu un svinīgu. 
No visiem šiem priekšnesumiem ieguvām pozitīvu enerģiju un radošu pieredzi nākamajiem pasākumiem, kā 
arī varējām papriecāties par tik talantīgiem bērniem mūsu skolā. Koncerta nobeigumā visi kopā nodziedājām 
dziesmu „Zili brīnumi“ un devāmies uz savām klasēm, lai pārģērbtos svētku ballītei. Pēc maza brītiņa šī 
skolēnu visvairāk gaidītā pasākuma daļa varēja sākties. Izdejojāmies no visas sirds un guvām labu noskaņu 
Ziemassvētkiem.        

     Alise Romanovska (5.b) 
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 Decembris ir senlolotais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kuru ar prieku un siltām sajūtām uzņēmām 
arī mēs – Madonas pilsētas vidusskolas skolēni. 

Kā jau katru gadu ierasts, arī šogad mūsu skolā notika ar Ziemassvētku tematiku saistīts pasākums – 
„Pazaudētā zvaigzne”. Ar nesamākslotu smaidu, patiesu prieku, neaprakstāmu sajūtu- tā mēs izjutām šo brīnu-
maino pasākumu. Visu 8. – 12. klašu skolēni sagatavoja aktīvus, muzikālus, spridzinošus un sirsnīgus priekš-
nesumus, ar kuriem priecēja skolasbiedrus, skolotājus un atbalstītājus. Pasākums pavisam noteikti  izdevās, jo 
svētku sajūta bija jaušama ikviena acīs. Vēl lielāks prieks šajā pasākumā bija pirmā semestra „gudriniekiem” 
– zelta un sudraba liecību ieguvējiem -  par to, ka viņu pūles un centienus spēj novērtēt arī pārējie. Šādi 
pasākumi ir vajadzīgi, un ir labi, ka tādi notiek, jo tad ikviens skolasbiedrs spēj novērtēt citu klašu audzēkņu 
izaugsmi, entuziasmu un centienus, veidojot priekšnesumus, lai iepriecinātu pārējos. 
   Novēlu visiem laimīgu, aktīvu, pozitīviem iespaidiem un izcilām sekmēm bagātu Jauno – 2018. gadu! 
 

              Rēzija Oša (9.a) 


