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REDAKCIJAS SLEJA
Sveiks, skolas avīzītes lasītāj!
Skola ir sākusies un šis gads ir īpašs, jo skola var lepoties ar savu 110. darba sezonu. Cik daudz jau padarīts, iemācīts un piedzīvots pa šiem gadiem. Daudzie zināšanām, radošām aktivitātēm piepildītie gadi jau ir aiz muguras, un mēs atkal varam rakstīt jaunas lappuses savas skolas atmiņu albumā. Lai ilgs un ražīgs mūžs mūsu skolai
un tās kolektīvam!
Rudens vējš ar vēsiem pieskārieniem apvelta mūs un dabu, tas arvien centīgāk
uzbur spilgto krāsu gammu, ko redzam visapkārt. Domājot par rudens skaistumu, prātā
nāk Foto diena, kurā visi esam nudien uzposušies un smaidīgi. Tādi esam arī skolas
rudens pasākumā, kur varam izpausties ar savu klašu interesantajiem priekšnesumiem.
Smaids, kas mūsu sejās parādījās gluži netīšām, uzkāpjot uz košas, kraukšķošas lapas, ir neliels atgādinājums par to, cik rudens var būt jautrs. Jautra un aktīva ir arī Tūrisma diena, kas tiek pavadīta kopā ar klasi, vēl vairāk iepazīstot savu pilsētu Madonu. Prieks par skolēnu radošo izdomu, veidojot Miķeļdienas izstādi „Noķer vasaru
aiz astes” .
Skolotāju dienā bērnu atnestie puķu pušķi ļoti izdaiļo mūsu klases, skolu, kā arī
skolotāju ikdienišķo darbadienu. Šī diena ir svētki ne tikai skolotājiem, arī bērnus
iepriecina krāšņums klasēs un īsā darba diena. Ir tik liels prieks redzēt smaidu skolotāju un skolēnu sejās !
Dod citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,
Lai kurp tu iesi - tavi soļi ziedēs,
Lai ko tu teiksi - tavi vārdi plauks.
/ M. Laukmane /
Rudens brīvlaiks paiet nemanot, draiskojoties krāsainajās lapās, un tas neļauj mums
noskumt, jo tūlīt pēc tam mūs sagaida Mārtiņdienas tirdziņš. Tas ir patiesi aizraujoši
gan pircējiem, gan tirgotājiem.
Latvijas simtgades pasākumi notiek visā Latvijā. Arī mūsu skola aktīvi piedalās
Latvijas simtgades pasākumos, piemēram, zīmēšanas konkursā „Latvijai simts”. Aktīvi piedalāmies ierindas skates pasākumā, kur klašu kolektīvi var izcelties un parādīt
savu prasmi strādāt komandā , būt saliedētiem un vienotiem. Kā jau katru gadu soļošanas priekšnesumus vērtē žūrija , tāpēc klases var ļauties pozitīvam sacensību garam,
iegūstot balvas un titulus. Lepnumu par Latvijas simtgadi jūtam ikkatrs, kam rūp mūsu tēvzeme. Dedzam svecītes un vēlam ilgu mūžu dzimtenei.
Un tā nemanot klāt arī ziema. Leduspuķes logos izskatās tik aizraujoši, bet lielās
sniegpārslas aiz loga vilina iet ārā, slēpot un slidot, celt sniegavīrus un cietokšņus.
Par laimi, Ziemassvētku brīvlaiks nav aiz kalniem. Gaisā ir jūtama kanēļa un mandarīnu smarža, arī klasēs virmo Ziemassvētku gaisotne. Lai gaiša gada nogale un veiksmīgs viss mācību gads!
"Laime dodas rokā tikai gudriem cilvēkiem. Jo vairāk cilvēks zina, jo skaidrāk un
asāk viņš saskata pasaules skaistumu tur, kur to nekad nepamana cilvēks ar
trūcīgām zināšanām", citējot K. Paustovska vārdus, vēlos jums novēlēt, lai jūsu zināšanas
nekad nebeidz plaukt un jūsu ieceres turpina piepildīties!

Avīzes redaktore
Alise Romanovska, 6.b

ĪSZIŅAS
3. septembris - Zinību diena speram pirmos soļus jaunajā
mācību gadā.
12.-13. septembris - Foto
dienas - dienas, kad iemūžinām
savus žilbinošos smaidus.
21. septembris - Tūrisma
diena dodamies piedzīvojumos
kopā ar klasi un rodam daudz
jauku iespaidu un informācijas
par mūsu Madonu.
25. septembris - dārza velšu
izstāde „Skaistumkonkurss
aizgājušajai vasarai”- prieks
par skolēnu radošumu un
izdomu, veidojot interesantas
kompozīcijas.
5. oktobris - laiks, kad
pateikties skolotājiem par visu,
ko tie mums devuši.

08. novembris - Mārtiņdienas
tirdziņš - diena, kad iegūstam
jaunu pieredzi, priecājamies par
ideju pārbagāto produkciju.
12.- 16. novembris Tēvzemes nedēļa - lepojamies
ar savu valsti, svinam tās
simtgadi, dziedot, soļojot un
dedzot svecītes, aktīvi
piedalāmies dažādos pasākumos.
17.-21. decembris Ziemassvētku laiks - dar ām
visu, lai nekas neaptumšotu
svētku prieku - cepam
piparkūkas, gatavojam priekšnesumus, neaizmirstam par
labajiem darbiem un sekmēm
mācībās!
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MŪSU LEPNUMS - VALODA
Kāpēc jāmācās dzimtā valoda?

5.b klase:
Par dzimto valodu sauc valodu, kur u cilvēks mācās jau no pašas bēr nības, lai var ētu sazināties ar šīs
valsts iedzīvotājiem.
Dzimtā valoda ir manas tautas valoda, un, tajā r unājot, es pieder u pie savas tautas.
Lai uzzinātu jaunus vār dus.
Lai mēs var ētu par eizi r unāt un r akstīt.
Lai valoda saglabātos vair ākus gadsimtus.
Lai var ētu lasīt un r akstīt dzimtajā valodā, kā ar ī spēlēt spēles.
Ja mamma to zina, kā es var u to nezināt?!
Lai par eizu dzimto valodu nodotu nākamajām paaudzēm.
Lai noder ētu dzīvē un dar bā.
Lai savā dzimtajā valstī r unātu savā dzimtajā valodā.
Tāpēc ka tā ir mūsu valsts valoda.
Tāpēc ka tā ir nodota mantojumā no mūsu senčiem.
6.b klase:
Dzimtā valoda ir kā spēks, bez kā mēs nevar ētu uztur ēties savā zemē. Tā palīdz mums justies labi savā
dzimtenē, savos cilvēkos.
Mums apkār t ir latvieši, bet bez savas valodas dr augus nevar iegūt.
Lai var ētu dzīvot savā valstī un sazināties ar saviem tautiešiem.
Lai būtu vieglāk iemācīties citas valodas.
Lai to tālāk nodotu saviem bēr niem.
Tas ir gods un lepnums, ka man ir pašam sava dzimtā valoda.
Es esmu dzimis Latvijā, un tā ir mana dzimtā valoda.
Es esmu savas valsts patr iots un man nepieciešams sazināties savas valsts valodā.
Lai iemācītu to saviem bēr niem un lai nebūtu kauns nemācēt savu dzimto valodu.
Lai to var ētu mācīt citiem.
Lai to nodotu paaudzi paaudzē.
Lai sazinātos ar citiem cilvēkiem, kas ar ī dzīvo manā dzimtenē.
Lai cienītu savu dzimteni un tās iedzīvotājus.
Lai citi sapr astu, no kur ienes mēs nākam.
Kas es var u būt par latvieti, ja nepr otu savu dzimto valodu!
Valoda ir jāzina, lai tā nepazustu, nekļūtu par mir ušu valodu.
Tā ir manas ģimenes un tautas valoda.
Dzimtā valoda it mūsu etiķete, ir jālepojas, ja mēs to mākam.
7.b klase:
Dzimtā valoda ir katr as tautas lepnums, tā jāmācās, lai ar mums lepotos, un tā jānodod tālāk paaudžu paaudzēs, lai tā nekad neizmirtu.
Dzimtā valoda ir jāattīsta, ir jāzina, kā par eizi veidot teikumus, kur likt pietur zīmes.
Lai nākotnē var ētu iegūt labu izglītību un str ādāt savā valstī.
Lai mūsu bēr ni ar ī var ētu apgūt to.
Lai spētu sapr asties savā valstī.
Lai tauta zinātu valodas likumus, rakstību, izrunu un citas lietas, kas tai ir svarīgas.
Lai tauta attīstītos un ar vien vair āk cilvēku r unātu latviski.
Lai savā valodā lasītu un r akstītu daiļliter atūr u- dzejoļus, stāstus un pasakas.
Valoda ir jākopj, lai tā mūžīgi pastāvētu.
Tāpēc ka cilvēkam tikai viena ir dzimtā valoda.
Tā ir tava dzimtā un vienīgā valoda, tā skan tavā ģimenē, tā skan tev visapkār t.
Tā ir nenovēr tējama dāvana, ko var izmantot atkal un atkal.
Dzimtā valoda labi jāpr ot jebkur am. Tā ir jāiemāca ar ī saviem bēr niem, lai neizzustu.
Piedzimstot cilvēkam, palielinās cilvēku- valodas lietotāju skaits. Jo vairāk cilvēku, jo valoda bagātāka.
Mācoties dzimto valodu, mēs cienām savu valsti un tās cilvēkus.
Savu dzimto valodu var bagātināt ik uz soļa.
Ja nemācēsim dzimto valodu, kļūsim nedr oši
un nepārliecināti par sevi.
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MŪSU LEPNUMS - VALSTS
Kas tev ir Latvija?

6.a klases skolēni:
Latvija ir zaļa zeme, mana valsts un tēvu zeme.
Man Latvija ir dzimtās mājas, kur es dzīvoju.
Latvija ir mana dzīve, zeme, kur ā dzīvošu savu mūžu.
Latvija ir kā mājas- vieta, kur vienmēr jāatgriežas.
Tā ir Tēvzeme un skaistākā vieta uz zemes.
Šeit ir mana skola un mani dr augi! Pr iecājos, ka var u te dzīvot.
Vieta, kur es jūtos br īva un uzklausīta, kur var u par ādīt un attīstīt savus talantus.
Latvijā ir mana pilsēta, mana mājvieta. Latvija ir manā sir dī.
Man Latvija ir neaizmir stama vieta, te vienmēr var atgr iezties, te mani sagaidīs ar atplestām r okām.
Latvija ir manas mājas un valsts, kur es ieder os.
8.a klases skolēni:
Man Latvija ir valsts, kas cīnījās par savu br īvību un uzvar ēja, maksājot ar savām asinīm.
Te es esmu dzimis, dzīvojis, mācījies, dr audzējies un bijis ilgu laiku, cer u, ka ar ī palikšu.
Man Latvija ir mājas, jo es esmu īsts latvietis.
Latvija ir mana mājvieta, kur vienmēr ir labi.
9.b klases skolēni:
Latvija ir valoda, kur ā r unāju, un zeme, pa kur u staigāju.
Pr iecājos, ka Latvija nekar o un tā ir mier mīlīga valsts, kur bez uztr aukuma un pr oblēmām var
dzīvot savu dzīvi.
Latvija manā sir dī ir bijusi un būs vienmēr … Mana senču dzimtene, manas dvēseles mājas.
Latvijas meži - tik zaļi un draudzīgi. Latvijas upes - krācošas un mierīgas.
Latvija- mana dzimtene.
Latvija ir mana ģimene, ko mīlu.
Latvija man ir kā mazai puķei pļava - plaša un liela. Tā ļauj man augt, kā pats es vēlos.
Man Latvija ir tauta - patriotiska, braša un lepna par savu zemi.
Latvija ir dziesmas, kas paaudzēs skanējušas tieši sir ds dziļumos.
Dziesmusvētki - neaptverami krāšņi.
Latvija ir tik skaista, ka nevar iemainīt pr et zelta gabalu vai vēr tīgu akmeni. Tā ir noslēpumu zeme, kas
slēpjas pakalnos, mežos, pļavās, ūdeņos.
Latvija ir tautas pasakās un teikas, kas ik gadu tiek izstāstītas.
Latviju nevar nemīlēt, nevar aizmir st. Tā būs vienmēr sir dī kā neaizmir stama daļa. Es ar Latviju lepojos!
9. c klases skolēni:
Latvija - mana dzimtene, sirds un gods. Varu iet ar paceltu galvu un runāt savā valodā. Dziedāt pašas skaistākās
tautas dziesmas, dejot līdzi. Piedalīties Dziesmusvētkos un būt laimīgai par Latviju.
Latvija ir mūsu tagadne. Zeme, kur dzīvojam tieši tagad.
Latvija ir mana svar īgākā vieta uz pasaules. Vieta, kur vienmēr atgr iežoties sejā par ādās smaids
un šī labā sajūta.
Latvija ir manas mīļās mājas.
Latvija - skaista un smaržīga puķe, kas plaukst, sniedzoties pēc saules, sniega un lietus, lai redzētu savus krāšņos
rudeņus un baltās ziemas.
Latvija ir mana dzimtene, mana ģimene, mani dr augi un hokejs. Latvija ir manas mājas,
sarkanbaltsarkanais karogs, Daugava, Brīvības piemineklis, prezidents un cilvēki.
Latvija ir mūsu zeme.
Latvija ir ziedu lauks, kur ziedu papilnam. Es plūcu vienu un plūcu otr u, bet tie nekad ne
beidzas. Tā arī Latvijā latvju tauta nekad nebeigs runāt, dejot un dziedāt.
Latvija ir valsts ar stipr ākajiem iedzīvotājiem, pr oti, latviešiem. Tauta, kas nepadodas cīņā, bet cīnās līdz
pēdējam.
Mana valsts Latvija ir bagāta ar 4 gadalaikiem un
pieeju pie skaistās jūr as, mums ir sava valoda.
Mēs esam maza, bet tomēr stipr a tauta, ja vien
neizklīdīsim pa pasauli.
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MŪSU LEPNUMS - CILVĒKI
Kādi esam mēs - latvieši?
5. c klases skolēni:
Mēs, latvieši, esam izpalīdzīgi, bet ar ī mazliet slinki, jautr i, bet ar ī nedaudz nopietni, kā ar ī talantīgi, jo katr am it kas
tāds, ar ko lepoties.
Lai gan dzīvojam četr os novados, mēs esam vienoti.
Esam dr audzīgi, laipni, gudr i un str ādīgi, vienmēr uzklausām cits citu un r ūpējamies par savu valsti.
Mēs novēr tējam visu , ko Dievs mums ir devis- skaistumu, skanīgās balsis, optimismu, labo humora
izjūtu un dejošanas prasmes. Latvijai - saules mūžu!
Mēs esam cilvēki, kas nebaidās r iskēt, ejam tālāk dzīvē, labi dejojam un dziedam.
Latvieši ir stipr i, tādi bija ar ī mūsu senči, viņi centās „noturēt mūsu mūrus”, lai nākotnes bērniem būtu laba dzīve. Šie
stiprie cilvēki to panāca, tāpēc mums tas jāturpina.
Dažr eiz esam nedaudz slinki, tomēr mēs var am un dar ām.
Mēs nekad nepadosimies, jo mēs daudzi no visas sir ds dar ām.
Latvieši esam mēs, kas dzīvo Latvijā. Mums ir sava valoda, kur ā r unājam. Latvieši daži ir jauki,
daži ir slikti- visādi mēs esam.
Mēs esam dejotāju tauta, visi latvieši vienmēr ir kopā r oku r okā dr augu lokā. Mēs esam gudr i dziedoši un stipr i.
Latvija ir mūsu dzimtene, un šeit ir visstipr ākie cilvēki- ne par velti mēs izcīnījām mūsu zemi Latviju.
Esam saudzīgi pr et Latvijas dabu, jo mūsu meži un pļavas ir visskaistākās.
Mēs esam gudr i un gr ibam tikai labu savai valstij, lai tā var ētu būt uz kar tes vēl vismaz simts
gadus.
Latvieši var lepoties ar sevi un savu valsti. Mums ir stipr i spor tisti, slaveni dziedātāji un aktier i, esam dabas dr augi
un esam mēs paši.

6.c klases skolēni:

Latvieši ir dziedoša tauta, tāpēc mums ir Dziesmu svētki.
Esam mēr ķtiecīgi, jo izcīnījām savu neatkar ību.
Latvieši ir čakli, jo gadu laikā ir izaudzējuši daudz mežu un labības lauku, tas palīdz padar īt šo zemi skaistāku.
Esam ļoti kār tīgi, jo Latvija ir ļoti tīr a un sakopta.
Mēs esam kopīga saime, jo pr otam dar īt visu kopā un atbalstām cits citu, ja ir kādas gr ūtības.
Katr ā no mums ir kāds talants un spējas, pr otam palīdzēt un atbalstīt.
Esam godīgi, jo sakām, ko domājam un kā jūtamies.
Mēs esam čakli, daudz str ādājam un palīdzam cits citam, lai visiem būtu labi.
Vienmēr esam cīnījušies līdz galam, esam visu dar ījuši paši un ne ar spēku, bet ar pr ātu.
Ja mēs vēlamies kaut ko, tad čakli str ādājam, lai to sasniegtu.
Mūsu tauta ir bijusi stipr a visgr ūtākajos laikos, no paaudzes paaudzē mantots šis spēks.
Latvieši ir spor tiski, jo ar ī mūsu klasē ir daudz spor tistu.
Mēs, latvieši, esam pr iecīgi, jo mums ir ģimenes, kur visi mīl cits citu.
Latvieši nekar o, viņi piedalās sacensībās un rīko lielus svētkus- Dziesmusvētkus.
Esam gudr i un latviski, jo mums pašiem ir savas tautasdziesmas.

7. c klases skolēni:
Mēs, latvieši, esam stipr a tauta un dr īz jau būsi sasnieguši 100 gadus, dzīvojot neatkar īgā valstī. Mums pašiem ir
jākopj skaistie, zaļie meži, jo mūsu senči cīnījās par šo zemi.
Latvieši ir laipni, jo pieņem cilvēkus no citām valstīm tādus, kādi tie ir .
Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, jo mums ir meži un mēs nepiesār ņojam savu zemi.
Mēs, latvieši, esam stipr i un neatlaidīgi, visi kopā esam sasnieguši jau 100 gadus. Esam tikuši pār i visām nelaimēm,
mūsu dziesmas vēl joprojām tiek dziedātas un mūsu tradīcijas ir dzīvas.
Latvieši ir labsir dīgi, spēcīgi, pilni ar dzīvespr ieku, jo mēs palīdzam citiem cilvēkiem, nekad nepametīsim
kādu, kas ir nelaimē.
Esam labi un dr audzīgi- ja kaut ko nākas paprasīt nepazīstamam cilvēkam, viņš vienmēr laipni atbildēs.
Mēs esam r adoši un kar eivīgi latvieši, jo pr otam par sevi pastāvēt jau veselus 100 gadus.
Latvieši ir atjautīgi un r adoši, jo vienmēr izdomā kaut ko inter esantu.
Mēs, latvieši, esam neatlaidīgi, patstāvīgi, ļoti stipr i un iztur īgi. Mēs vienmēr cīnāmies, paciešam visu slikto un, ņemot
vērā visu, kas ar mums noticis, nekad nepadodamies!
Latvieši ir čakli, jo vēlas iegūt labu izglītību un labu dar bu.
Mēs esam skanīgi, jo mēs daudz dziedam, lai cīnītos ar ļauno, ar nemier u un sliktām emocijām.
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