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REDAKCIJAS  SLEJA ĪSZIŅAS  
 

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

14. februāris - Valentīndienas tigus - 
pārdodam un pērkam pašu darinātas 
lietas. 

1. marts - 8. aprīlis -                          
konkurss „Skolas logo”- aktīvi un 
radoši iesaistāmies jaunā skolas logo           
izveidošanā. 

12.-16. marts -                                    
pavasara brīvlaiks - atpūšamies, lai   
ar jauniem spēkiem turpinātu mācību 
gadu. 

Marts - teātra mēnesis - apmeklējam 
dažādu teātru viesizrādes Madonā. 

3. maijs - Baltā galdauta svētki -     
domājot par valsts simtgadi,              
organizējam un piedalāmies dažādos               
pasākumos gan klasēs, gan skolā. 

9.-10. maijs - pasākums ”Gada      
skolēns’’- sveiksim skolēnus, kurus 
varam saukt par skolas lepnumu. 

18. maijs - Pēdējais zvans -           
veltīsim uzmundrinošus un cerību   
pilnus novēlējumus 9. un 12. klašu 
skolēniem eksāmenos. 

28.-30. maijs - sporta dienas -         
veselīgi un aktīvi sportosim,                
sacenšoties ar citu klašu kolektīviem. 

8., 15. jūnijs - izlaidumu laiks -    
sveiksim 9. un 12. klašu absolventus    
ar skolas beigšanu. 

Avīzes redaktore  

            Anna Avišāne, 9.a 

  
        

 Madonas pilsētas vidusskolas  

                  5. - 9. klašu avīze 

           skolēniem un skolotājiem 

            2017./2018. m. g.   

 Sveiki mīļie lasītāji! Ir pienācis pēdējais mācību pusgads, taču    
pavasaris kā nenāk tā nenāk! Nevar vien sagaidīt, kad pumpuri sāks    
raisīties, kad varēs putnu balsīs ieklausīties un dzirdēt,  kā pa zemi      
pavasaris staigā! Lai gan ārā vēl maza sniega kārta, tomēr saulītes      
spožums liek just, ka tuvojas pavasaris. 
 Kad man jautā, ar ko man saistās šis burvīgais gadalaiks, es bieži 
vien atbildu – ar Lieldienām, jo tie ir skaistākie un košākie pavasara   
svētki. Senlatviešiem šie svētki nozīmēja arī gadalaika maiņu un tika   
svinēti laikā, kad Saule šķērsoja debess ekvatoru, kas nozīmē, ka diena 
un nakts ir vienāda garuma. Pēc Lieldienām dienas kļūst garākas, bet 
naktis īsākas, kas man šķiet ļoti patīkami, jo no rīta ir vieglāk pamosties, 
ja ārā ir gaišs vai pat labākajā gadījumā  spīd saule. 
 Katrā klasē noteikti ir kāds skolēns, ar kuru lepojas vai kuru       
apbrīno klasesbiedri, piemēram, par panākumiem un izaugsmi mācībās  
vai arī par  radošumu un aktivitāti skolā. Un kā jau katru gadu, arī šogad 
būs iespēja un prieks pagodināt  un piešķirt gada skolēna titulu kādam no 
kandidātiem. Šajā pasākumā dalīsimies ar pozitīvām emocijām un       
apsveiksim skolēnus, kuri tiešām to ir pelnījuši,  kā Alberts Einšteins reiz 
teicis: ”Pamēģini kļūt nevis par veiksmīgu cilvēku, bet drīzāk par vērtīgu 
cilvēku.’’ 
 Mēnesī, kad ceriņi sāks smaržot un mācību gads jau tuvosies      
beigām, sāksies atbildīgākais laiks 9. un 12. klašu skolēniem. Pēdējais 
zvans būs tikai mazs atelpas mirklis pirms lielajiem pārbaudījumiem, kur 
parādīt   gadu gaitā uzkrātās zināšanas. Es šo laiku uzskatu arī par ražas 
laiku, kad skolēni un skolotāji  novērtē sava darba augļus. Kad grūtākie 
pārbaudījumi būs galā, tad tas laimīgais brīdis būs klāt, kad ar smaidu 
sejā pateiksimies saviem skolotājiem un ar prieku acīs saņemsim ziedu 
pušķus. 
 Šajā mācību pusgadā novēlu visiem sasparoties un beigt šo mācību 
gadu godam. Jo tālāk jūrā brien, jo dziļāka tā top, jo tālāk zinības mācies, 
jo nepārbrienamas tās top! 
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Pirmdien mūsu klase devās uz bibliotēku, kur mēs pildījām dažādus uzdevumus un piedalījāmies       

bibliotekāres sagatavotajās aktivitātēs. Spēlējām lielo riču raču, spēli „Izzini Madonu“, spēli par atkritumu 

šķirošanu, kā arī likām puzle ar Madonas objektiem un ainavām.  Manuprāt, pēc bibliotēkas apmeklējuma mēs 

esam kļuvuši daudz zinošāki.                        

Otrdien mūsu klase apmeklēja muzeju, kur mums bija iespēja iepazīt dažādus nozīmīgus cilvēkus, kas 

dzimuši un auguši Madonā. Pēc šīs aktivitātes mēs apskatījām muzeja izstādi par veco laiku virtuves ierīcēm, 

priekšautiem un veco laiku traukiem. Kad apskatījām izstādi, muzeja darbiniece mums piedāvāja padarboties 

pie muzeja speciālā datora. Pēc manām domām, muzeja apmeklējuma laikā mēs sapratām, ka mums ir   

jālepojas ar to, ka dzīvojam Madonā, kur ir auguši tik nozīmīgi un gudri cilvēki. 

Trešdien mūsu klase devās ekskursijā uz Cēsu ZIINO centru un Valmieras teātra izrādi „80 dienās 

apkārt zemeslodei“. No rīta mēs devāmies uz ZIINO centru, kur mums bija iespēja pašiem uztaisīt papīra  

raķetes. Kad mēs tās pabeidzām taisīt, devāmies ārā tās palaist. Pēc ZINOO centra aktivitātēm devāmies uz 

Valmieru, lai noskatītos teātra izrādi „80 dienās apkārt zemeslodei“. Izrāde bija par kādu gudru un precīzu 

vīrieti, kurš saderēja un kopā ar savu sulaini devās apkārt zemeslodei 80 dienās. Mūsu klasei ļoti patika šī 

izrāde, jo galvenais varonis uzvarēja derībās. Es domaju, ka mums tā paliks atmiņā kā spilgta Valentīndienas 

izrāde ilgu laiku. 

Ceturtdien mūsu klasei bija uzdots patstāvīgs darbs  saistībā ar grupas projektu.  Projekta tēma bija         

„Madona Latvijas simtgadē“. Mūsu klase tika sadalīta piecās grupās un katrai gupai tika piešķirta kāda no 

tēmām:  cilvēki, objekti, sports, tradīcijas vai uzņēmumi.  

Man un klasesbiedriem ļoti patika projektu nedēļas aktivitātes, kurās mēs piedalījāmies. Nākamajos   

gados vēlētos ieteikt arī piektdienu pavadīt, piedaloties dažādās aktivitātēs, kā arī ieteiktu projektu nedēļu   

ieviest skolā vismaz divreiz gadā.   

 

          PROJEKTU NEDĒĻĀ 

Alise Romanovska (5.b) 



 12. februārī sākās projektu nedēļa, un tā beidzās 16. februārī. Tas ir diezgan mazs laika brīdis, taču tas 
nenozīmē to, ka mūsu 6.a klase šo brīdi nevarēs padarīt par ļoti interesantu! Mēs sadalījāmies divās grupās un 
uzsākām dienu interesantā ekspedīcijā pa muzeju! 
  Vienai no grupām pirmā stunda bija ‘’Kulinārais mantojums’’, bet otrajai grupai pirmā stunda bija     
Zigmunda Lauriņa izstādes ‘’Sešas maņas’’ apskatīšana. Izstādē bija aplūkojami dažādi instrumenti,            
piemēram, bungas un kokle. Bija apskatāmi šķīvji, karotes, krēsli u.c. priekšmeti. Taču izstādē ‘’Kulinārais 
mantojums’’ varēja apskatīt dažādus traukus un priekšautus, kādi bijuši senos laikos. Man ļoti patika          
Zigmunda Lauriņa izstāde. Pēc viņa taisīto priekšmetu aplūkošanas mēs veidojām mazas piemiņas kaklaroti-
ņas no koka. Uz tās varēja rakstīt jebko. Izstādes laikā atklājās, ka Zigmunds ir ļoti talantīgs cilvēks. Viņš     
spēlē klavieres pēc sajūtām, nezinot notis. ‘’Tā es kādreiz esmu juties,’’ Zigmunds stāsta, ‘’šie visi skaņdarbi ir 
manu emociju raksturojums’’.  
 Pēc ilgas skaņdarbu klausīšanās un instrumentu pētīšanas muzejā vairāki cilvēki nofotografējās pie     
izšūtajiem gobelēniem un pītajām cepurēm. Gleznas bija tik skaistas, ka smaidīt vien vēlējos. Diena bija       
patiešām izdevusies, taču lai tā būtu pavisam izdevusies, es un mani klasesbiedri uztaisījām fotogrāfiju uz lielā 
ekrāna.   

 

          Amanda Randare (6.a) 
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    Projektu nedēļas noskaņa 6.b klases skolēniem bija ļoti zinātkāra. 

  Pirmdien mēs, visa klase, devāmies pie Silvijas Čurkstes. Tur mēs uzzinājām, kā ir jācep maize. Pati 
saimniece mūs cienāja ar tradicionāliem latviešu ēdieniem, piemēram, cūku pupu bumbiņām, kas tiešām bija 
ļoti garšīgas. 

 Otrdien mēs devāmies uz muzeju, kur aplūkojām divas izstādes. Pirmā bija par senajiem latviešu galda 
piederumiem. Tur  uzzinājām daudz ko par virtuvi. Aplūkojām arī otro izstādi, kurā cilvēks ir gatavojis galdus, 
bļodas, krēslus no nokritušajiem zariem. 

 Trešdienu mēs pavadījām skolā, kur rakstījām savas senās  ģimeņu receptes. Tagad mums ir mūsu 6.b 
klases seno recepšu grāmata. Vēl mēs arī paši cepām speķpīrāgus un saldās kanēļbulciņas, kas garšoja visiem. 

 Ceturtdiena bija uztraukuma pilna, jo latviešu valodā 
mums bija  Diagnosticējošais darbs, kur stāstījām par lasīto 
grāmatu. Taču, neskatoties uz uztraukumu, mēs visi to   
veiksmīgi  nokārtojām. 

 Šī projektu nedēļa bija ļoti interesanta, kā arī mēs   
uzzinājām daudz ko jaunu.      
                        Rasa Lauma Paegle (6.b)          

          PROJEKTU NEDĒĻĀ 
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Valentīndienas ieskaņu SMU gadatirgus  
 

8. februārī mūsu skolā notika SMU gadatirgus sadarbībā ar  Madonas Valsts ģimnāziju un „Erasmus 
plus” projekta dalībniekiem no Itālijas un Spānijas. Pircējus priecēja 10 Madonas pilsētas vidusskolas          
uzņēmīgākie skolēnu mācību uzņēmumi ne tikai no pamatskolas, bet arī no vidusskolas posma. Skolēniem bija 
interesanti vērot arī spāņu SMU, kuri tirgoja nozīmītes ar asprātīgiem teicieniem. Viņi ieguva arī nomināciju 
“Eksporta prece”.  

Mūsu skolas jaunie uzņēmēji piedāvāja ļoti dažādas un interesantas preces: vannas bumbas, dažādus 
interjera priekšmetus, radoši noformētus kaktusus un sukulentus, šalles un citas noderīgas lietas.  Ārzemju    
pircēju iecienītākā prece bija ķermeņa skrubis, kuru piedāvāja SMU Beauty Body no 6.c klases. Kā allaž Krists 
Garkalns meistarīgi demonstrēja savas pārdošanas prasmes, kas nodrošināja uzņēmumam prāvu peļņu. Itālijas 
skolēni bija sajūsmā par SMU Super dāvanas  radoši noformētajiem kaktusiem un sukulentiem, kuri priecēja 
pircējus gaumīgi un skaisti noformētā stendā. 

 Šī diena īpaša bija  SMU Calmeco, jo 11. klases skolēni pirmo reizi demonstrēja jaunā produkta       
prototipu.  Par gaismas stipruma regulatoru galda lampām (iBrighter) prasmīgi stāstīja Kalvis Kristers Krīgers. 
Viņš ir arī šī izgudrojuma autors un radītājs. Skolēni ne tikai  prezentēja savu produktu, bet arī prata brīvi    
komunicēt angļu valodā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolēni mācību uzņēmumos bija cītīgi strādājuši un veiksmīgi sevi pierādījuši. Kā SMU konsultante 

droši varu teikt, ka tikai ar regulāru darbu, milzīgu uzņēmību un atbildību var veiksmīgi darboties uzņēmumā. 
Erasmus plus projekta dalībniekiem no Spānijas un Itālijas šī bija lieliska iespēja smelties pieredzi, savukārt, 
Madonas pilsētas vidusskolēni varēja būt lepni un gandarīti par saviem skolēnu mācību uzņēmumiem.  

                                                                                                                             
SMU konsultante - Līga Kārkliņa  

    
 
 
 

   Iegūtās nominācijas: 
Nominācija- Labākā pārdošanas komanda - SMU BEAUTY BODY 

    Melānija Repša, Santa Logina, Krists Garkalns (6.c) 

Nominācija- Videi draudzīgs uzņēmums - SMU BIG BATH 

   Alise Vējiņa, Jasmīna Bērziņa, Evelīna Bišuka (6.b) 

Nominācija - Labākais stends - SMU SUPER DĀVANAS 

   Alise Rozīte (6.b) un Lelde Starce (6.a) 

Nominācija- Inovatīvs produkts - SMU CALMECO  

       Kalvis Kristers Krīgers, Andis Poļaks, Karlīna Putniņa (11.klase) 

SMU CALMECO  SMU SUPER DĀVANAS SMU BIG BATH 

4 
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Valentīndiena 6.a klasē   

 

      Protams, daudzi uzskata, ka Valentīndiena ir tikai mīlētājiem, bet vai to  
      nevar nosvinēt, pavadot laiku kopā ar draugiem un iepriecinot viņus? Protams, 
      ka var! Tieši 6.a klase to arī darīja!  
        Mūsu klasē ir īpaša tradīcija. Puiši meitenēm gatavo pārsteigumu uz 8. martu, bet   
meitenes puišiem uz  Valentīndienu. Un šogad mēs viņiem noorganizējām interesantu, brīnišķīgu pārsteigumu, 
kuru gatavojām   vairāk nekā divas nedēļas kopā ar mūsu lielisko skolotāju! Un tagad mēs pastāstīsim, kā mēs 
šo fantastisko pārsteigumu rīkojām. 
     Zinājām, ka tuvojas Valentīndiena, tāpēc lēnām jau sakām domāt, kā iepriecināt mūsu klases zēnus. Bija 
visādi varianti, kā viņus pārsteigt, līdz nonācām pie galapunkta un izdarījām sekojošo: mēs puišiem             
sagatavojām uzdevumus. Uz katras  uzdevumu lapas bija uzrakstīta vieta, uz kurieni viņiem jādodas un jāpilda 
uzdevumi. Kā arī katrā vietā puišiem uzdeva nākamo norādi, uz kurieni viņiem jāiet, un katrā vietā viņiem   
iedeva arī kādu našķi. Tā, staigājot pa Madonu un sekojot norādēm, mūsu klases zēni nonāca pie „Efejas”   
baseina. Jā! Šis ir tas pārsteigums! Meitenes Valentīndienā sponsorēja puišiem baseinu! Vēl mēs viņiem      
sagatavojām    gardus našķus un gāzētos dzērienus. Un tagad Jūs gan jau domājat: ,,Kā gan viņi var peldēt bez 
peldbiksēm?’’  
 Par to mēs arī padomājām! Un šis gadījums bija vissmieklīgākais no visa pasākuma! Un tas notika tā:         
skolotāja katrai meitenei iedeva kāda puiša mammas telefona numuru. Mums bija uzdevums viņām piezvanīt 
un palūgt, lai viņas mums iedot sava dēla peldbikses un dvieli. Bija tik neērti to prasīt, bet tajā pašā laikā tik 
smieklīgi! 
      Kamēr zēni laimīgi peldējās baseinā, meitenes otrajā stāvā spēlēja galda spēles un ēda savus līdzi           
paņemtos našķus. Kad puiši izpeldējās, mēs visi draudzīgi gājām uz klasi. Kad bijām klāt, izrādījās, ka arī zēni 
meitenēm ir sagādājuši Valentīndienas pārsteigumu. Viņi mums uzdāvināja skaistas rozes, lielu sirsniņveida 
cepumu un konfektes, uz kurām bija attēlotas sirdis. Mēs bijām tik laimīgas!  
      Tā nu mēs viens otram pateicāmies un laimīgi devāmies uz mājām.  
      Paldies, mūsu skolotājai Sandrai Šimkēvicai, kura palīdzēja mums noorganizēt šo brīnišķīgo dienu. Atā! 
         

           Zane Kuldperka un Ketija Kaicnere (6.a ) 

LEPOJAMIES 
10. martā Rīgā t/c Domina notika Vislatvijas SMU  Pavasara gadatirgus  

“CITS BAZĀRS” 

nomināciju- 
UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTS PRODUKTS un  

SIMPĀTIJU BALVU no Biznesa Augstskolas “TURĪBA” 

 

   ieguva 
 

 SMU CALMECO  
  no 11. klases  

 
 Andis Poļaks,  

 Karlīna Putniņa,  
 Zane Čipāne,  

Kalvis Kristers Krīgers 
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     LIELDIENAS   

 
 

      Ai, zaķīti, garausīti, 
 Kā es tevi sen gaidīju 
 Ar raibām oliņām, 
  Ar kadiķu ziediņiem.     

 
 
 

    Lieldienas ir svarīgi kristiešu svētki, kuros tiek svinēta Jēzus Kristus augšāmcelšanās trešajā dienā pēc krus-
tā sišanas. Lieldienas ievada Klusā nedēļa ar Pūpolu svētdienu, Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu un Kluso    
sestdienu, bet svētdienā tiek atzīmētas pirmās Lieldienas. Otrās Lieldienas ir nākamās nedēļas pirmdiena.  
    Katrai no minētajām dienām ir īpaša nozīme. Pūpolsvētdiena, saukta arī par Palmu svētdienu, ir diena, kad 
Jēzus ieradās Jeruzalemē un viņa ceļš tika klāts ar palmām. Mēs palmu vietā laužam pūpolu zarus. Lielā      
ceturtdiena ir diena, kad Jēzus Kristus baudīja pēdējās vakariņas kopā ar saviem mācekļiem, tādejādi ieviešot 
Vissvētāko sakramentu. Lielā piektdiena kristiešiem ir Jēzus Kristus ciešanu un nāves diena. Klusajā sestdienā 
Jēzus guļ miris kapā. Un visbeidzot Lieldienās Kristus uzvarēja nāvi. 
    Šie svētki svarīgi bija arī senlatviešiem, jo Lieldienas bija viens no četriem punktiem gadalaiku maiņu ciklā, 
tas bija īpaši svarīgi zemkopjiem. Lieldienas jeb pavasara saulgrieži tika svinētas pavasara ekvinokcijas laikā, 
kad Saules centrs šķērso debess ekvatoru. Ekvinokcijas brīdī uz Zemes diena un nakts ir vienādā garumā, un 
iestājas astronomiskais pavasaris. Pēc Lieldienām, dienām kļūstot arvien garākām, nakts tumsa samazinās, bet 
dienas gaisma palielinās. Šo "gaismas uzvaru pār tumsu" senās baltu tautas atzīmēja ar pavasara saulgriežu 
svinībām. No tā arī varētu būt radies svētku nosaukums – Lieldienas – laiks, kad diena ir kļuvusi lielāka par 
nakti. 
    Protams, mums visiem šie svētki saistās ar daudz un dažādām tradīcijām un aktivitātēm. Šīs paražas ir gan 
saglabājušās no mūsu senčiem, gan mēs paši esam ieviesuši jaunas tradīcijas. Manuprāt, katra ģimene         
Lieldienās krāso olas. Šī ir ļoti interesanta nodarbe, kas patīk gan maziem, gan lieliem, jo, krāsojot olas, varam 
radoši izpausties. Mazākiem bērniem ļoti patīk meklēt un ripināt olas, jo tas ir ļoti jautri. Šajos svētkos       
Lieldienu zaķim ir mitoloģisks truša tēls, kas Lieldienās bērniem dāvina saldumus. Manuprāt, šis tēls         
daudziem bērniem ir kļuvis ļoti mīļš. 
    Svētkos nekad neiztikt bez krāšņi klāta galda, arī Lieldienās senie latvieši galdā cēla dažādus kārumus, tie 
svētkiem tika īpaši pietaupīti, jo parasti uz pavasari krājumi pagrabos un klētīs sāka izsīkt. Lieldienās noteikti 
jāēd olas, jo ,kā zināms, olas ir arī dzīvības un veselības simbols. Šajos svētkos ieteicams būtu gatavot apaļas 
formas ēdienus, kas atgādina saules formu. Tas var būt apaļš rausis, apaļas smalkmaizītes, apaļā bļodā ievietoti 
salāti u.c. Ēdienam vajadzētu būt raibam, jo pavasaris atmodina dabu un krāsas. 
 

    Ar Lieldienām ir saistīti daudzi ticējumi: 

 Kas Lieldienu olas ēd bez sāls- tas visu vasaru melos! 

 Lieldienu rītā pēc iespējas agrāk jāmostas, lai labi veiktos darbi visu gadu, jāuzvelk gluži jauns krekls un 
jāiet nopērt aizgulējušos. 

 Lieldienu rasā jāvārtās, lai veselība būtu visu gadu. 

 Lai govis nebizotu, Lieldienu rītā bez Saules uz slotas 3 reizes savas robežas jāapjāj. Ja Lieldienu naktī ar 
pīlādža rungu ap māju apskrien — to māju noburt nevar. 

 Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā neēstu odi un citi kukaiņi. 

 Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad pa gadu nekausies ar „lāča miegu”. 

 Lietus pirmajās  Lieldienās norāda, ka līdz vasaras svētkiem katra svētdiena būs lietaina. 

 Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara. 

 Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā laime gaidāma. 
 

    Lieldienas ir paražām bagāti svētki, visi līksmo un priecājas. Es esmu laimīga, ka 

mums ir vēl vieni svētki, kuros varam gūt pozitīvas emocijas, jautri pavadīt laiku un būt 

kopā ar ģimeni! Papildināsim Lieldienas ar jaunām tradīcijām, spēlēm un atrakcijām! 

Priecāsimies, jo Jēzus Kristus augšāmcelsies!   

 

                                                 Linda Kaščuka (9.a) 
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Reportāžas no pagātnes 
 Dinozaura šāviens 

Madonas pilsētas vidusskolas 7.b klase 2016.gada18.maijā devās divu dienu ekskursijā uz Lietuvu,    
apmeklēja arī Dinozauru parku. Vai šāviens bija          
paredzams? 
Kopā ar klasi pavadījām divas burvīgas un piedzīvoju-
miem bagātas dienas Lietuvā. Pa ceļam apskatījām 
Krusta kalnu. Klaipēdā pārcēlāmies ar prāmi uz Kuršu 
kāpu un pabijām delfinārijā. Dienas noslēgumā, 
18.maijā, devāmies uz Dinozauru parku. Pirmā doma 
bija, ka parks domāts bērniem līdz 8 gadu vecumam, bet 
viedoklis mainījās, kad redzējām dažādus dabīga izmēra 
kustīgus un rūcošus aizvēsturiskos dzīvniekus. Diena 
gan nebija pārāk silta, un mazliet pūta vējš. Ne visas 
meitenes bija uzvilkušas jakas. Sarunājām pieiet pie   
dinozauriem nofotografēties, devāmies pie vismazākā 
un mīlīgākā, kad tuvojāmies, atskanēja šāviens... Dino-
zaurs negaidīti aplēja mūs ar ūdeni, drēbes kļuva mitras. 
Negaidītais ūdens šāviens vēl ilgi paliks atmiņā. 

Iveta Nagle 9.b 
 Nakts uzdzīve 

Es, Krista un Agnese jau pirms ekskursijas sarunājām, ka līdzi ņemsim daudz saldumu un augļu, un man 
bija tik smaga soma, ka gandrīz nevarēju to panest. 2016.gada 18., 19.maijs – Lietuvas ekskursija bija         
neaizmirstama, pirmajā dienā bijām Krusta kalnā, Radaiļu meža Dinozauru parkā, bet nākamajā dienā        
redzējām delfīnu izrādi, Dzintara muzeju. 

Mēs nakšņojām Dinozauru parka viesnīcā, gājām klasesbiedru istabiņās, lai tās apskatītu. Svinējām   
vakaru mūsu trīsvietīgajā numuriņā: es, Agnese, Krista, Lauma un Annija, un vēl kvantums augļu, saldumu un 
šampanietis. Agneses un Kristas mērķis bija nokrāsot man seju melnu ar acu laineri, un viņas mērķi sasniedza. 

Lietuvas ekskursijā mēs ļoti labi pavadījām laiku, fotografējāmies, apskatījām Baltijas jūru, skaistus 
dzintara gabalus, kustīgus, lielus dinozaurus, delfīnu dejas, izmēģinājām braucienu ar prāmi, bet galvenais – 
izbaudījām cits cita klātbūtni. 

Dagnija Dreika 9.b kl. 
Zēns iekrīt purvā 
2016.gada pārgājienu dienā Madonas pilsētas 1.vidusskolas 7.b klase devās uz „Silmalām” spēlēt    

peintbolu, tas notikums visiem palicis prātā ar zēna iekrišanu purvā. 
Sākumā uzvilkām tērpus, spēlējām peintbolu. Vēlāk cepām desiņas, spēlējām ķerenes pa mežu, Rūta, 

ķerot puisi, nepaspēja to apturēt, un viņš iekrita bedrē, kur bija ļoti slapjš, saprotams, ka jaunieši atradās      
purvainā vietā. Labi, ka gadījās citi klasesbiedri un palīdzēja cietušajam izkļūt laukā, viņš tikai noskurinājās 
un ielēca „Silmalu” dīķī, lai noskalotos. 

Atgadījums beidzās bez upuriem.         Agnese Janoviča 9.b kl. 
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 Mūsu „devītie“ drīz vien spers savu pirmo soli plašajā  pasaulē, tāpēc mēs esam veikuši nelielu aptauju, 
kurā viņi mums pastāstīs savas skolas atmiņas un sajūtas pirms eksāmeniem.   
 

Kādas ir jūsu spožākās skolas atmiņas?  
 

Keitija Nikola (9.a):  No skolas laika visspožāk atmiņā noteikti paliks ekskursijas, braucieni uz  ZZ                   
čempionātiem un laiks, ko pavadījām kopā.             

Iveta (9.b):  Manas spožākās skolas atmiņas ir ierindas skates, kur katra klase parāda savu disciplīnu un 
sadarbību klases kolektīvā.                                                                                                        

Dagnija (9.b):  Manas visspožākās atmiņas saistās ar ārpusstundu pasākumiem un ekskursijām, piemēram, 
7. klasē ekskursija uz Lietuvu, Klaipēdu un Palangu man vienmēr paliks atmiņā. Pasākums „ 
Ķepa uz sirds “ un balle pēc tā arī man vienmēr liks iegrimt labās atmiņās.    

Ko jūs esat iemācījušies pa šiem skolas gadiem?  

 Iveta (9.b): Pa šiem skolas gadiem, manuprāt, ne tikai es, bet ikviens ir iemācījies sadzīvot ar savu klases 
kolektīvu, uzklausīt citu viedokļus un idejas, cienīt sevi, apkārtējos.                                 

 Keitija Nikola (9.a): Esam iemācījušies būt atbildīgāki, plānot savu laiku, draudzēties, sadarboties un prast 
analizēt. Domāju, ka ir ļoti svarīgi savu pasaules uztveri paplašināt tieši skolā.                                           

Daniels (9.a): Esmu iemācījies visu to, ko skolotājas man ir mācījušas.  

Kā jūs vērtētu skolā iegūtās zināšanas?   

Dagnija (9.b): Izmantot tās varēšu visur, ik uz katra soļa. Gan dzīvē, gan vidusskolā...                  

Keitija Nikola (9.a): Domāju, ka zināšanas, ko gūstam ir diezgan labā līmenī, salīdzinot ar pārējo pasauli. 
Ja vien skolēns ir ar vēlmi zināt, visas iespējas paveras. Mums ir gan skolotāji, gan       
līdzekļi, ar kuriem varam līdzēt paši sev mācībās. Ir tikai jābūt vēlmei izzināt.                         

Krista (9.b): Manuprāt, zināšanas, kuras es esmu ieguvusi pa šiem skolas gadiem, ir nenovērtējamas, jo tas 
ir kaut kas tāds, kas būs ar tevi visu mūžu, un neviens to nespēs atņemt. Protams, katram tās ir 
citādākas, un, kā viņš tās izmantos, ir viņa ziņā.                                       

Elizabete (9.c): Skolā iegūtās zināšanas es vērtētu diezgan augstu, jo tās ir pamatzināšanas, kuras tev vēlāk 
noderēs, ejot uz kādu citu skolu vai meklējot sev piemērotu profesiju.                                           

Gatis(9.c): Zināšanas vērtēju ļoti labi. Tās var izmantot visās debespusēs. 

Kāds ir jūsu mērķis, beidzot pamatskolu? 

Keitija Nikola (9.a): Beidzot pamatskolu, manuprāt, galvenais ir gūt labu pamatu, ērtu vietu, no kuras     
atsperties turpmākām mācībām. Uzskatu, ka pamatskolas izglītība noteikti ir tā izglītība, 
kas veido to vissvarīgāko ceļu cilvēka nākotnei un izaugsmei.   

Dāvis (9.a): Saglabāt  zināšanas un turpināt mācīties.  

Iveta (9.b): Pamatskolu vēlos pabeigt ar labām sekmēm, lai varētu veiksmīgi turpināt mācības vidusskolā.  

Sintija Blauberga (9.c): Iet uz kādu tehnikumu, izmācīties, un, kad pabeigšu studēt, tad veidot savu biznesu. 

Kādas ir sajūtas pirms eksāmeniem? 

Iveta (9.b): Tuvojoties eksāmeniem, rodas neliels uztraukums par to, kā tas būs. Vairāk laika tiek veltīts     
mācībām un konsultācijām.                                                                                                                                                                                                                                    

Krista (9.b):  Protams, laiks pirms eksāmeniem ir ļoti satraucošs, jo tajos būs nepieciešams izmantot       
daudzas zināšanas, bet es ticu, ka cilvēki, kuri ir apzinīgi mācījušies un ir apņēmības pilni, tos 
noliks ar lieliskiem rezultātiem.                                                                                                      

Dagnija (9.b):  Ir diezgan liels satraukums, bet arī nedaudz gribas, lai ātrāk pienāk, jo tad es varēšu         
pierādīt savas iegūtās zināšanas pa šiem daudzajiem gadiem.                                           

Elizabete (9.c):  Iekšējā sajūta ir ļoti dīvaina, liekas, ka varētu nenolikt kādu eksēmenu, un ir diezgan liels 
uztraukums.  
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Prognozējiet sajūtas izlaidumā! 

Iveta (9.b):  Es domāju, ka izlaiduma diena būs satraukta, taču gandarījuma pilna. Katrs no mums varēs būt 
laimīgs par pamatskolas beigšanu. Tā būs viena no svarīgākajām dienām ikvienam no mums.                                      

Egija (9.a):  Lepnums, pacilātība, sajūsma par paveikto visu šo gadu garumā.         

Keitija Nikola (9.a):  Domāju, ka būšu ļoti priecīga, un ceru, ka visu dienu būšu labā garastāvoklī. Dīvaini 
noprast to, ka deviņu gadu ilgas mācības tuvojas finišam.     

Ko jūs novēlētu savai skolai/skolotājiem turpmāk? 

Keitija Nikola (9.a):  Skolai es novēlētu izaugsmi, sasniegt savas „sapņu skolas“ izskatu, celt savu izglītības 
līmeni un, protams, ilgi turpināt savu darbību. Skolotājiem novēlu izturību un, mācot sko-
lēnus, turpināt izglītoties arī pašiem.   

Daniels (9.a):  Es novēlu skolotājiem vairāk smaidīt un mācīt tā, kā līdz šim viņas ir mācījušas.  

Dagnija (9.b):  Skolai novēlu pastāvēt mūžu mūžos un skolotājiem mācīt vēl ļoti daudz gudrus un inteliģentus 
skolēnus, kuri parādīs, ka mūsu skola ir vislabākā. Skolotājiem novēlu arī  izturību šajā tik ļoti 
vajadzīgajā darbā.    

 

    Paldies 9-to klašu skolēniem par atbildēm uz jautājumiem! Lai veicas gan eksāmenos, gan turpmāk dzīvē! 

                          Interviju veidoja Alise Romanovska un Līna Bērziņa (5.b)      



                                                              RADOŠĀ  LAPA 
 

Es lūdzu tevi, saule, 

Sildi mūs visus! 

Es lūdzu tevi , Dievs, 

Gādā mums laimi! 

Es lūdzu tevi, māmiņ, 

Skauj mani cieši jo cieši! 

Es lūdzu tevi, tēti, 

Gādā par mani! 

Es lūdzu tevi, pasaulīt, 

Dod manai tautai to labāko, 

Dod laimi, sirsnību, prieku, 

Pasaulīt, lūdzu, dod! 

                                  Rēzija Oša (9.a) 

No visas sirds es lūdzu, 

Lai nebūtu karu, 

 Viss, ko šobrīd vajag, ir miers un saticība. 

Lūdzu, lai latvieši paliktu Latvijā, savā dzimtenē, 

Un to pilnveidotu, to sargātu. 

Lūdzu, lai mēs turpinām kopt savu valodu dzimto. 

Lūdzu, lai bērni ir lepni par savu valsti- Latviju! 

Lūdzu, lai Latvijas vārds skan skaļi un cēli 

It visur pasaulē. 

                                         Līva Rudzīte (9.a) 

Es lūdzu veselību visai Latvijai,  
Lūdzu, lai ikkatra seju rotā smaids, 
Lai ikkatra prātā gaišas domas mājo. 
Es lūdzu, lai nesaskaņas gaist 
Un lai visu slikto projām spējam laist. 
 

Lūdzu, lai ikkatrs atcerētos, ka darbs cilvēku dara 
skaistu 
Un nevienam nevajadzētu kļūt par slaistu. 
Jāatceras mums ir tradīcijas senās 
Un tas, ka nozīme nav tikai tam, kas izsakāms cenās. 
 

Es ļoti lūdzu, lai mēs esam pateicīgi 
Par visu, kas mums dots, 
Lai paliekam mēs katrs tāds, kāds esam,  
Jo tā ir laime būt atšķirīgiem, drosmīgiem un patiesiem. 
Es ļoti, ļoti lūdzu. 
                                                    Linda Kaščuka (9.a) 

Pazemīgi es lūdzu- dodiet mīlestību, mieru un klusumu. 

Ļaujiet vienmēr atrast ceļu mājup- uz dzimteni. 

Pazemīgi es lūdzu- dodiet spēku, sparu un sapratni. 

Ļaujiet vienmēr nest tautas karogu,  

Nezaudēt tautas lielāko vērtību- cilvēkus. 

Ļaujiet zelt pļavām, augt mežiem, 

Ļaujiet zelt meitām, augt dēliem. 

Ļaujiet nezaudēt dziesmu un deju, 

Ļaujiet nezaudēt ģimenes un būt tām līdzās. 

Lūdzu, lai Latvija nekur nezustu! 

Lūdzu, lai vienmēr būtu brīvi! 

                                                                                                          
Keitija Nikola Niedra (9.a) 
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