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      ĪSZIŅAS  
 
 

4.-7.februāris -                                              
Projektu nedēļa - veidojam       

projektus vai prezentācijas un    
iepazīstamies ar dažādām tēmām 

diskusijās. 

8.februāris -                                                                   
Valentīndienas tirdziņš - pērkam 
un pārdodam mūsu pašu SMU    
pašdarinātās lietiņas. 
 

11.-15. marts -                                                  
Pavasara brīvlaiks  - atpūšamies 
un  saņemam spēkus turpmākajam 
mācību gadam. 
 

 19.-22.aprīlis -                                             
Lieldienas - jauki pavadām laiku, 
svinot svētkus savās ģimenēs. 
  

1.-4.maijs -                                                   
valsts svētki - piedalāmies  skolas 
un valsts rīkotajos pasākumos. 
 

9.-10. maijs -  
Gada skolēna pasākums -sveicam 
skolēnus, kas bijuši aktīvi skolas 
labā visa gada garumā. 
 

17.maijs - Pēdējais zvans - vēlam 
veiksmi eksāmenos 9. un 12. klašu 
skolēniem. 
 

7., 14.jūnijs - izlaidumu laiks - 
sveicam 9. un 12. klašu skolēnus   
ar skolas pabeigšanu un vēlam      
veiksmi nākotnes gaitās. 
  

  

                                                                  
 
 Pienācis jau otrais mācību pusgads. Arī pavasaris vairs nav tālu, tomēr 
dažbrīd vēl jūtami ziemas vēsie pieskārieni. Nevar vien sagaidīt, kad apkārt 
skanēs putnu spalgās balsis un gaisā virmos puķu saldā smarža. Saule, kas 
dažbrīd izpleš savus košos un siltos starus, liek minēt par pavasara drīzo       
ierašanos.   
   Arī projektu nedēļa nu jau ir klāt. Vai tas nav brīnišķīgi!? Vesela nedēļa, 
ko pavadīt kopā ar klasi, iepazīstot savu pilsētu, dodoties uz muzejiem,        
apmeklējot bibliotēku un satuvinoties, dodoties kādā ekskursijā. Arī Valentīn-
dienas tirdziņš, kurā piedalās mūsu skolēnu mācību uzņēmumi, tepat vien ir.  
   Kas gan nāk prātā, domājot par pavasari? Varbūt Lieldienas- pavasara 
košākie un jautrākie svētki. Olu ripināšana, krāsošana, rotaļās iešana un,   pro-
tams, šūpošanās. Tās ir Lieldienas manā un tavā  ģimenē, bet, protams, tās var 
svinēt visdažādākajos veidos. Lieldienas, bez šaubām, ir neatņemama   pava-
sara sastāvdaļa gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuriem ar Lieldienām atnāk 
arī brīvdienas.      
   Vasarai tuvojoties, klasēs jau jūtama neliela konkurence. Klasesbiedri 
jau sāk izvirzīt savus kandidātus gada skolēna titulam. Katrā klasē ir kāds, kas 
aktīvi piedalās pasākumu organizēšanā, piedalās arī ārpusklases pasākumos un 
konkursos vai izceļas ar labām sekmēm. Gada skolēna pasākums ir lieliska 
iespēja dalīties ar pozitīvām emocijām. 
   Tuvojoties vasarai, klāt arī 9. un 12. klašu skolēnu atbildīgākais laiks. 
Pēdējais zvans ir tikai neliela atelpa pirms eksāmeniem, kas sekos. Tie        
pārbaudīs gadu gaitā uzkrātās zināšanas. Drīz pēc tam arī nāk izlaidums. Liels 
notikums ikvienam no skolēniem. Tas ir brīdis, kad tiek teiktas atvadas  skolai 
un skolotājiem, un sveicināta pasaule, kuras gaitās tūlīt dosies mūsu skolēni.   
   Šajā mācību pusgadā visiem novēlu tiekties pēc saviem mērķiem un būt 
neatlaidīgiem, gūt labas sekmes un sasniegt jaunas virsotnes! 
 „Kad tu vairs neredzi iemeslu turpināt, tev jāatrod iemesls sākt no jauna,” tā 
uzskata Linda Pointdekstere, un tam var tikai pievienoties. Lai mums  visiem 
veicas! 

Avīzes redaktore  

      Alise Romanovska, 6.b 
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2. 

 PROJEKTU NEDĒĻA SKOLĀ 

Projektu nedēļa ir pagājusi, bet es vēlētos dalīties  5.c klases gūtajos iespaidos un  pieredzē. 

 Pirmā diena: Mēs strādājām vieni un iepazinām paši sevi. Mēs  veidojām plakātus par  to, kas un 
kādi mēs esam. Mēs arī rakstījām vēstules paši sev, kuras mēs atkal lasīsim  9. klasē- Pēdējā zvana norises 
laikā. Mēs varēsim redzēt, kā esam mainījušies un vai esam palikuši labāki. 

 Otrā diena: Mēs strādājām pa pār iem. Iepazinām vienu cilvēku no savas klases. Mēs bijām paņē-
muši līdzi kādu sev svarīgu lietu un iepazīstinājām ar to cits citu. Mums arī bija pāru uzdevumi, piemēram, 
vienam cilvēkam tika iedots attēls, un tas bija jāizkrāso. Acis bija aizsietas ciet ar šalli, un otrai personai bija 
jādiktē, kādas krāsas ņemt  un kur krāsot. Vēl kādā uzdevumā  pārim bija jānostājas uz žurnāla un jādejo. Pēc 
kāda laika žurnāli tika pārlocīti uz pusēm un, ja viens cilvēks no pāra uzkāpj uz zemes pāris izkrīt. Tā turpinā-
jās  līdz uz žurnāliem bija palicis tikai viens pāris. 

 Trešā diena: Mēs mācījāmies sadarboties  kā klase. Pirmo pusi no dienas mēs sadalījāmies četrās 
grupās. Mums tika doti uzdevumi, par kuriem mēs ieguvām punktus. Uzvarēja komanda ar visvairāk punk-
tiem. Otro pusi no dienas mēs pavadījām ārā. Klase sadalījās divās komandās. Katrai komandai bija  15 minū-
tes, lai uzbūvētu kādu sienu no sniega, izveidotu sniega pikas utt. Tad sākās simboliska cīņa starp  šīm divām 
grupām. Beigās uzvarēja draudzība. 

 Ceturtā diena: Mēs sākām ar  filmu „ Majors Peins ”. Tā ir komēdija, es ieteiktu noskatīties. Pēc fil-
mas mēs spēlējām dažādas galda spēles. Laiks pagāja ļoti ātri, un pēc pusdienām ( tā vietā,                                          
lai ietu mājās) lielākā daļa klases palika ilgāk. 

Es ceru, ka citām klasēm gāja tikpat jautri kā 5.c klasei. 

                                                                                                                                            Ance Caune (5.c) 

Projektu nedēļa 7.b klases skolēniem bija ļoti interesanta un emociju pilna. 

Pirmdien mēs visi izzinājām profesijas. Mēs uzzinājām, kas ir  kar jera. Skolēni ar ī spēlēja dažādas  

spēles.  Vislielāko interesi klasē iemantoja spēle ”Uzmini profesiju”. Šajā spēlē vieni skolēni rādīja profesijas 

ar žestiem un mīmiku, savukārt pārējiem skolēniem bija jāuzmin. Mēs arī klausījāmies, ko 1. un 12. klases 

skolēni stāstīja par profesijām un karjeru. Mēs dienas beigās sapratām, ka jāizvēlas profesija, kurā strādājot, 

darbs sagādā prieku un gandarījumu. 

Otrdiena tika veltīta skolēnu ģimeņu profesiju izzināšanai. Visa klase turpināja izzināt profesijas ar  

spēļu palīdzību. Visinteresantākā klasesbiedriem šķita spēle, kurā klasesbiedri gan raksturoja viens otru, gan 

atzīmēja profesijas, kurās katrs skolēns varētu strādāt. Visiem bija interesanti un jautri, jo varēja  pasmieties 

par citiem piedēvētajām profesijām, kā piemēram, Martai tika piedēvēta dārznieka profesija utt. Klasē diskutē-

jām arī par vecāku un vecvecāku piedzīvoto darba mūžu kolhozos. Dienas noslēgumā secinājām, ka profesiju 

ir ļoti daudz un katrs var izvēlēties sev tīkamāko. 

Trešdien bija eksper imentu diena. Skolēni uzzināja jaunas lietas par  savu veselību. Katrs  piedalī-

jās savas veselības izpētē un izvērtēšanā. Mēs nosvērāmies, mērījām plaušu tilpumu, mērījām asinsspiedienu, 

pulsu, pārbaudījām redzi un refleksus. Dienas beigās nonācām pie vienota slēdziena – mēs visi klasē esam  

veseli. 

Ceturtdiena bija prezentāciju diena. Visi klases skolēni rādīja prezentācijas par  savas ģimenes pro-

fesijām. Pēc kārtīgi padarīta darba, visa klase devās uz Sporta centru, kur bija noorganizēta kāpšana pa klinšu 

sienu. Šo iespēju izmantoja visi klase skolēni. Tā kā visi kāpt  pa klinšu sienu nevarēja, tad daži skolēni nolē-

ma aizpildīt laiku lietderīgi. Viņi sāka spēlēt futbolu. Tika izveidotas divas komandas - meiteņu un zēnu ko-

manda. Futbola spēlē uzvarēja zēnu komanda ar pārsvaru 2:0. Dienas beigās visi klases skolēni un skolotāja 

bija priecīgi un par izdevušos dienu. 

 Nedēļas laikā katrs ieguvām jaunas zināšanas par sevi. Interesanti uzzināt bija klasesbiedru vērtējumu 

par savām rakstura īpašībām, kā arī par to, kurā profesijā, cituprāt, katrs varētu strādāt. Tika dota iespēja iepa-

zīties ar plašo profesiju klāstu. Interesanti katram skolēnam bija izzināt savas ģimenes profesijas.  

Paldies mūsu skolotājai Kristīnei par jauko, interesanto un aktīvo Projektu nedēļu!                                        

            Marta Rudzīte (7.b) 



 

   No 4.-7. februārim mūsu skolā norisinājās  

projektu nedēļa. Tajā mēs, 6.b klases skolēni,        

ieguvām jaunas zināšanas, baudījām ziemas    

priekus un piedzīvojām pārbaudījumus. Šī nedēļa 

bija neliels atelpas brīdis no skolas saspringtās 

ikdienas.    

   Pirmdien, mēs devāmies uz Madonas      

novadpētniecības un mākslas muzeju. Tur mēs 

uzzinājām daudz jaunus faktus par vēsturi -     

akmens  laikmetu un senajām rotaļlietām. Ar 

gides palīdzību mēs apskatījām izstādes, spēlējām 

muzeja izveidotu spēli un apskatījām muzeja    

krātuvi. Manuprāt, klasei visvairāk patika intere-

santā spēle, kur bija jāapģērbj latviešu tautumeitas un tautudēli (tas viss bija datorizēts). 

   Otrdien, mēs devāmies uz Madonas novada bibliotēku. Mēs dalījāmies grupās un kopā ar bibliotekārēm 

piedalījāmies dažādu uzdevumu veikšanā. Viena grupa gāja uz Uzziņu lasītavu, kur mēs veicām uzdevumus 

datoros un klausījāmies prezentāciju, bet otra grupa palika bērnu lasītavā un ar digitālajām pildspalvām veido-

ja dažādas formas. Katrs izveidoja kaut ko unikālu un drīkstēja paņemt to līdzi uz mājām. Ikviens no mums 

bija iepriecināts par brīnišķīgi pavadītu dienu! 

   Trešdiena bija saspringta diena, jo visi gatavojās stāstīt par savu izlasīto grāmatu, diagnosticējošā darba 

mutiskās daļas ietvaros. Pulksten 9.00 visa klase bija gatava  pārbaudes darbam. Pēc manām domām, katrs 

skolēns bija veltījis laiku, lai sagatavotos pārbaudījumam, un visiem bija interesants stāstījums. Katrs varēja 

justies atvieglots pēc stāstījuma par savu izlasīto grāmatu, arī es.  

   Ceturtdiena bija lielā ziemas prieku diena. Mēs kopā ar 6.a klasi devāmies uz Viešūra kalnu. Laika    

apstākļi bija brīnišķīgi, bez nokrišņiem (tikai nelielu brīdi bija migla.). Tur bija iespēja slēpot, slidot, snovot, 

šļūkt ar pūšļiem un baudīt ziemu. Skolēnu izvēle bija dažāda, citi izvēlējās pat divas nodarbes. Katram bija 

iespēja arī baudīt Viešūra kalna piedāvātās pusdienas un atkal atgūt iztērēto enerģiju. 

   Man patika šī projektu nedēļa, un es domāju, ka tāds pats viedoklis ir arī maniem klasesbiedriem. Paldies 

par iespēju piedzīvot šādu brīnišķīgu projektu nedēļu un iegūt jaunas zināšanas un iemaņas. 

  
                                 Līna Bērziņa (6.b) 
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 PROJEKTU NEDĒĻA SKOLĀ 
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4. 

 MŪSU PANĀKUMI 

Skolēnu mācību uzņēmumi pārsteidz ar čaklumu un idejām 
Šajā mācību gadā Madonas pilsētas vidusskolā ir nodibināti 44 skolēnu mācību uzņēmumi pamatskolas 

grupā. Sestās klases skolēni sociālo zinību stundās uzņēmējdarbības projektā apguva zināšanas un vajadzīgās 
prasmes, lai varētu veidot firmu, attīstot uzņēmējspējas dažāda mēroga SMU pasākumos. Skolā šogad pirmo 
reizi tika organizēti trīs SMU tirdziņi - (Mārtiņdienā, pirms Ziemassvētkiem un par godu Valentīndienai).     
Pircējiem tika piedāvāti kvalitatīvi kalendāri-kubi no koka, ekskluzīvas kaķu rotaļlietas, zaļās tējas, galda spē-
les, krāsainas linu auduma somas, dažādi interjera priekšmeti no koka, rotaslietas, sapņu ķērāji, ziepes un vēl 
daudzi citi SMU izstrādājumi. Jaunie uzņēmēji ļoti vēlējās tirgoties ar savu produkciju, un pārsteigt pircējus ar 
radošajām idejām,  centību un prasmi pārdot.  Skolēniem uzņēmumā ir jāprot ne tikai tirgoties, bet arī prezentēt 
savu uzņēmumu un produktus. Izglītojamos īpaši motivē censties tas, ka katrs tirdziņš ir arī konkurss ar žūriju. 
Jaunie uzņēmēji gan nopelna naudu, gan arī centīgākie iegūst dažādas nominācijas. 

  



Mācību gada ietvaros skolēnu mācību uzņēmumiem ir iespēja piedalīties 12 dažāda 
mēroga pasākumos, kas beidzas ar uzņēmumu finālu Jūrmalā, kurš šogad norisināsies no 
9.-11. maijam. Iekļūt finālā ir ārkārtīgi grūti, jo JA Latvija  žūrija, izvērtējot gada ziņojumus, uzņēmuma attīstī-
bu un centību, uzaicina uz šo pasākumu tikai 15  labākos SMU pamatskolas grupā no visas Latvijas. Konkuren-
ce ir ļoti sīva, bet, neskatoties uz to, mūsu skolas divi uzņēmumi, pieteiks dalību šim pasākumam, jo visu  gadu 
ir smagi strādājuši, attīstījušies, ieguvuši dažāda mēroga nominācijas un turpina pilnveidoties arī šobrīd.  Īpaši 
čakli šogad ir izrādījušies piekto klašu skolēni. SMU “Pet’s Spot” no 5.a klases - Rihards Ūdrass, Helvijs Zeps 
un Aksels Pankratenko un SMU “PaMaLino” no 5.b klases - Paula Madžule un Madara Paula Eglīte.  

Iedvesmojoties no SMU, Paula Madžule (5. b klase) ir pieteikusi dalību radošajam konkursam- 
Stilīgi audzēkņu radīti iepirkumu maisiņi "Es sāku ar sevi-Tīrai Latvijai", ko rīko "Zaļā josta"          
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.  

Apbrīnoju šo skolēnu mērķtiecību, centību, atbildību, milzīgās darbaspējas un gribasspēku. Lai šiem 
skolēniem izdodas pārstāvēt savu uzņēmumu un mūsu skolu, sasniedzot iecerēto SMU finālā Jūrmalā! 

 

           Līga kārkliņa 
                                                                                               sociālo zinību skolotāja, SMU konsultante 
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5. 

 SMU ‘’PaMaLino’’  

 Mācību gada sākumā skolotāja Līga Kārkliņa sociālo 
zinību stundā piedāvāja 5. klašu skolēniem veidot skolēnu mācību 
uzņēmumu. Lai gan īsti nezinājām, ko tas viss nozīmē, piekritām, 
jo tas likās interesanti un aizraujoši. Sākumā pat nevarējām īsti sa-
prast, ko varētu ražot, bet zinājām, ka gribam piedāvāt klientiem 
kaut ko vajadzīgu un noderīgu. Ideja radās pēkšņi, kad Paulas 
mamma posās uz kādu pasākumu un nevarēja atrast piemērotu vei-
du, kā paņemt līdzi savas augstpapēžu kurpes. Rimi maisiņā? Nē! 
Maksimas maisiņā? Nē! Bet kur? Tā radās ideja šūt linu auduma 
somas apaviem un radās SMU PaMaLino (Paula+ Madara+ Lini),                                                       
kurā darbojas 5.b klases skolnieces Paula Madžule un                               
Madara Paula Eglīte. Paula ir  SMU direktore, produktu                                                  
ideju autore, grāmatvede, bet Madara ir                                                                     
ražošanas daļas vadītāja.  



   Pirmajā Mārtiņdienas tirdziņā  piedāvājām savas jaunās apavu somas un 
ieguvām no mināciju „Videi draudzīgs produkts”. Jau šajā tirdziņā sapratām, ka 
klientiem ir nepieciešamas arī dabai draudzīgas somas pirkumiem, jo saņēmām 
savu pirmo pasūtījumu šādai somai. Uz Madonas Uzņēmēju dienām bijām      
saražojušas jau linu auduma somas pirkumiem ar īsiem rokturiem. Tās bija ļoti 
pieprasītas, taču daži klienti apjautājās, vai nav somu ar gariem rokturiem. Tā nu 
klienti paši palīdzēja mums augt un attīstīties, jo ar katru tirdziņu mēs, uzklausot 
klientu viedokļus un vēlmes, radījām jaunus produktus un uzlabojām esošos. 
Uz Pavasara tirgu „Cits Bazārs” Dominā piedāvājām pircējiem somas ar tāfeles 
auduma elementiem un bērnu tāfelītes.  Tirdziņā Aizkrauklē iepriecinājām klien-
tus arī ar skaistiem aksesuāriem somām un ar pavasarīgi rotāto stendu – ar snieg-
pulkstenīšiem un izplaucētiem zariem. 
Kopumā esam piedalījušās 10 dažāda mēroga tirdziņos un esam ieguvušas  6 no-
minācijas un dažādas simpātiju balvas.  
Piedalāmies Erasmus+ projektā, kas sniegs mums iespēju aizbraukt arī uz kādu 
citu valsti un iepazīties ar citiem  SMU pārstāvjiem. 
Pašlaik gatavojam pieteikumu SMU finālam.  
Vēlamies pateikt sirsnīgu paldies mūsu skolotājai Līgai Kārkliņai par sniegtajām 
zināšanām, veselīgo kritiku, vērtīgajiem padomiem, kā arī mūsu vecākiem par     

      atbalstu, pacietību un palīdzību. 

              Paula Madžule (5.b) 
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 SMU Pet’s Spot – eksluzīvu kaķu rotaļlietu ražotāji 

SMU Pet’s Spot dibinātāji ir Rihards Udrass, Aksels Pankratenko un Helvijs Zeps.  
 Mēs esam skolēnu mācību uzņēmums, kas izgatavo rotaļlietas kaķiem. 
Jūs domāsiet, ka mūsu rotaļlietas ir parastas, bet tā nav. Tajās ir baldriānu tēja, kas ļoti             
piesaista kaķa uzmanību. Visi trīs esam piedalījušies deviņos dažāda mēroga tirdziņos            
un visos ieguvām nominācijas un simpātiju balvas - labākā pārdošanas komanda, labā-
kais stends, uz zināšanām balstīts uzņēmums, komerciālākais produkts, kvalitatīvākais                   
produkts, divas no tām ir iegūtas Latvijas mēroga SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”. 
Ideja aizsākās no pirmā prototipa, kurā bija tikai poliesters, bet kaķis ar to nespēlējās un  
gribējām, lai tas spēlētos, mēs izmēģinājām kaķu mētras pilienus, bet tie nebija dabīgi, un 
tad izdomājam, ka baldriānu tēja ir īstā. Nākotnes mērķis ir tikt uz  SMU finālu un sākt          
ražot rotaļlietas suņiem. Kā arī mēs piedalāmies uzņēmējdarbībā ‘’Erasmus +’’ kurā 
mums jābrauc skatīties, kā citās valstīs attīstās skolēnu mācību uzņēmumu darbība.             

Aksels nesen devās uz Grieķiju, Rihards 31. martā dosies uz Horvātiju, bet Helvijs maijā 
uz Spāniju. Kā  arī mēs ejam pie mūsu skolas ceturto klašu skolēniem un stāstām par 
SMU, lai jau viņiem rastos kāda ideja vai  iedvesma. Finanšu ziņā mums iet ļoti labi, jo jau 

tagad esam ietirgojuši gandrīz 1000 eiro un mūsu peļņa varētu būt ap 
600 eiro. Viens no lielākajiem ieguvumiem, darbojoties uzņēmumā,                                   
ir pavadītais laiks kopā ar vecākiem, ražojot produktus.                                   
Domājam vēl attīstīt uzņēmumu un vēl augt, ņemam vērā                             
žūrijas un klientu padomus. 
Paldies!                                                                

Rihards Udrass (5.a )  
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7. 

 MŪSU PANĀKUMI 

            Vieglatlēti sasparojas! 
 

 Rudens un pavasaris vispārizglītojošās skolās allaž ir vieglatlētikas zīmē. Par medaļām individuālajās 
disciplīnās un kausu kopvērtējumā gan zēniem, gan meitenēm, skolas sacenšas Madonas reģionālajās skolu 
sacensībās vieglatlētikā. Rudenī tās notiek „A”(10.-12.kl.) un „B” (8.-9.kl.) vecuma grupām Varakļānu vidus-
skolas stadionā. Pavasarī – „C” (6.-7.kl.) un „D” (1.-5.kl.) vecuma grupām attiecīgi Varakļānu vidusskolas 
stadionā un Lubānas vidusskolas stadionā. Šie skolu stadioni ir renovēti atbilstoši mūsdienu prasībām. Kā tad 
mūsu skolas skolēniem gāja rudens sacensībās 13. septembrī Varakļānos? 
A grupā: Daniela Keita Lielupe 100m 3.vieta un 400m 1.vieta; Kr istaps Dušs 700g šķēpa mešanā 1.vieta 
un 5kg lodes grūšanā 2.vieta; Miks Gailītis 400m 2.vieta un tāllēkšanā 9.vieta; Jur is Ivars Spruksts 100m 
15.vieta un tāllēkšanā 14.vieta; Dairis Biķernieks 100m 17.vieta un 5kg lodes grūšanā 4.vieta. Komandu vēr-
tējumā Madonas pilsētas vidusskolas komandas gan zēniem, gan meitenēm palika 5.vietā aiz Madonas VĢ, 
Lubānas, Cesvaines un Varakļānu vidusskolu komandām. 
B grupā: Ēr ika Līna Rivseniece 80m barjerskrējienā 1.vieta un tāllēkšanā 1.vieta; Zanda Reinšmite 
80m barjerskrējienā 2.vieta un 3kg lodes grūšanā 2.vieta; Samanta Pudule tāllēkšanā 9.vieta un 3kg lodes grū-
šanā 3.vieta; Laur is Zālītis 80m barjerskrējienā 2.vieta un 600g šķēpa mešanā 2.vieta;Silvestrs Švauksts 
1500m 4.vieta; Kristers Griboniks 100m 6.vieta un 4kg lodes grūšanā 9.vieta. Abas mūsu skolas komandas 
startēja nepilnā sastāvā. Meitenes 10 komandu konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu, zaudējot vien Mado-
nas VĢ, trešās palika Barkavas pamatskolas meitenes. Zēni palika 6.vietā 11 komandu konkurencē, kur uzva-
ras laurus plūca Madonas VĢ, otrie Cesvaines vidusskola, trešie Varakļānu vidusskola.  
 Aprīlī un maijā uz starta stāsies mūsu jaunāko klašu vieglatlēti. Novēlu viņiem veiksmi                                      
startos un sporta skolotājiem sakomplektēt vislabākās komandas, lai ar lepnumu varam teikt –                                          
Mēs no Madonas pilsētas vidusskolas, sportiskākās reģiona skolas! 

                                                                                                     Daniela Keita Lielupe  ( 9.a ) 

Oskara Kalpaka atceres dienas pasākums 
 

 Meirānu Kalpaka pamatskolā 3. februārī 
notika veiklības stafete.  Madonas pilsētas vi-
dusskolas komanda ieguva 2. vietu 1.-4. kl. 
grupā. Mūsu klasi šajā komandā pārstāvēja 
Haralds Justs. 
 19. februārī Madonas pilsētas vidussko-
lā notika ierindas mācības skate. Piedalījās 
komandas no   Madonas novada skolām. Es mā-
cos Madonas pilsētas vidusskolas 4.a klasē, un 

arī mūsu klase tika izvirzīta uz šo ierindas skati. Mūsu klases komanda ieguva 1. vietu!  Mēs saņēmām kausu! 
Kopvērtējumā Madonas pilsētas vidusskolas komanda ieguva 2. vietu. 
Man ļoti patika piedalīties Oskaram Kalpakam veltītajos pasākumos!                                 Asne Kaškure (4.a) 

      Ziemas festivāls 
 Ērgļos bija jautri, jo tur bija mani draugi, un arī mēs iepazināmies ar dažām meitenēm. Pirmā dienā mēs 
slēpojām un šāvām. Pēc garās dienas mēs braucām uz apbalvošanas ceremoniju, kas sākās pl. 19.30. Pēc       
apbalvošanas tur notika jauka diskotēka. Otrā dienā mēs slēpojām skikrosā- šķēršļu trasē.  

    Es vēlētos vēlreiz piedzīvot šos jaukos notikumus.                                                Ance Upeniece (4.a) 

        Skolēnu panākumi olimpiādēs 
 

 Nu jau gandrīz paskrējis kārtējais, notikumiem bagāts mācību gads Madonas pilsētas 
vidusskolā. Netrūka ne interesantu pasākumu, ne sasniegumu sportā, kā arī panākumu           
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Šogad Madonas pilsētas vidusskolas vārds tika pārstāvēts deviņdesmit sešas reizes, un 
kopumā tika iegūtas četras pirmās vietas, vienpadsmit otrās vietas, deviņas trešās vietas un sešas atzinības. 
Vislabākie rezultāti tika uzrādīti fizikas olimpiādē- divas pirmās un trīs trešās vietas. Visvairāk skolēni pieda-
lījās bioloģijas olimpiādē- 15 skolēni-, latviešu valodas olimpiādē- 14 skolēni-, matemātikas olimpiādē- 14 
skolēni un fizikas olimpiādē- 13 skolēni. Šogad savās pirmajās olimpiādēs labus rezultātus uzrādīja arī trešo 
klašu skolēni- tika iegūta pirmā vieta latviešu valodas un matemātikas olimpiādē. 

Nav šaubu par to, ka mūsu skolā ir daudz spējīgu un gudru skolēnu, kuri padara Madonas pilsētas 
vidusskolas vārdu atpazīstamāku Latvijas skolu vidū. Atblastīsim un novēlēsim viņiem veiksmi arī turpmāk! 

 

             Ērika Līna Rivseniece (9.c)            
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8. 

"Erasmus+Grieķijā" 

        Mana skola (Madonas pilsētas vidusskola) piedalās projektā „Erasmus+”. Šajā projektā piedalās                 
skolēni no Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Horvātijas, Īrijas un, protams, Latvijas. Šī projekta apmaiņas 
programma starp Grieķiju un Latviju ilga no 28.-31.janvārim. „Erasmus+” apmaiņas projekta mērķis ir 
dalīties zināšanās un iepazīt citu valstu un skolu bērnus kā arī iesaistīties to ikdienā.                                                                                                                                                      

 Apmaiņas programmā uz Grieķiju, Atēnām devās Madonas pilsētas vidusskolēni no 5.a: Mārtiņš           
Janovskis un Aksels Pantratenko, no 6.b: Alise Romanovska un Mārcis Šķēls un no 6.c: Sintija Vāvere. 
Mums līdzi brauca arī trīs skolotājas: Līga Kārkliņa, Arnita Krīgere, Lidija Butlere. Skola, kurā        
viesojāmies ir 3. Egaleo pamatskola “Nikolaos Politis”.  
 Projekta laikā dzīvojām grieķu ģimenēs un iesaistījāmies viņu ikdienā. No rīta devāmies uz skolu, kur 
mums bija sagatavotas aktivitātes. Pirmdien iepazināmies ar viņu skolu un piedalījāmies sporta un vizuālās 
mākslas stundās. Otrdien devāmies uz atkritumu pārstrādāšanas centru. Trešdien mums bija ekskursijas diena 
un devāmies uz Akropoli - tur apskatījām sengrieķu celtnes un skatu uz Atēnām no augšas. Ceturtdiena bija 
pēdējā  diena Grieķijā. Mēs palikām skolā un pārstrādājām papīru glāzītēs un bļodiņās. 
Vakaros mēs pavadījām laiku kopā ar savām grieķu ģimenēm. Viņi mūs dažādi izklaidēja un iepazīstināja ar 
apkārtni. Man ļoti patika pavadīt laiku grieķu ģimenē, jo apmeklējām dažādus apskates objektus un guvām 
spilgtus iespaidus. Devāmies uz atrakciju parku, iepirkšanās centru, dabas parku un pilsētas centru, kur sagā-

dājām suvenīrus. 
     Man ļoti patika doties šajā ceļojumā saistībā ar 
projektu „Erasmus+”. Es ieguvu jaunu pieredzi, 
draugus, zināšanas un, protams, lieliskas emoci-
jas. Ceļojuma laikā man bija iespēja iepazīties 
tuvāk ar cilvēkiem no Grieķijas, Spānijas, Itālijas, 
Horvātijas un Īrijas, kā arī no manas skolas. Šis 
brauciens pavisam noteikti ir satuvinājis bērnus 
no dažādām valstīm un skolām.  Ļoti izbaudīju šo 
ceļojumu un vienmēr būšu pateicīga                                
par braucienā gūtajām atmiņām. 
 



Mārcis: Man ļoti patika kā ģimene mani uzņēma, dažādās aktivitātes skolā un ārpus tās. Mēs, projekta da-
lībnieki, devāmies uz Atēnu- Egaleo rajona domi, atkritumu šķirošanas centru, Akropoli un muzeju. Grieķu  
ģimene aizveda uz Atēnu centru (staigājām pa veikaliem), boulingu un kafejnīcām. Izbaudīju grieķu tradicionā-
los ēdienus, piemēram, “souvlaki” un “pistachio”. Iemācījos dažus vārdus grieķiski. Protams, izbaudīju patī-
kamos laika apstākļus – siltumu un sauli. 
Mārtiņš: Bija ļoti jauki un interesanti  dzīvot  svešā grieķu ģimenē, jo tur  ieguvu daudz jaunas pieredzes. Es 
dzīvoju ģimenē, kur bija divi bērni: viena meita un viens dēls. Šī ģimene bija veģetārieši un bija nedaudz grūti 
pierast pie viņu ēdiena. Man ļoti patika ekskursija uz Akropoli, jo tur bija ļoti skaisti. 
Aksels: Es ļoti jauki pavadīju laiku šajā Grieķijas ceļojumā ar savu grieķu ģimeni. Ceļojumā uzzināju dažā-
das lietas, kā piemēram, par grieķu aizvēsturiskajiem notikumiem. Arī izmēģināju viņu tradicionālos ēdienus, 
kā piemēram, suflakī. Kopumā šis ceļojums bija ļoti jauks! 
Sintija: Man ļoti patika ceļojums uz Grieķiju. Man bija jautri, smieklīgi, interesanti pavadīt laiku kopā ar 
visiem. Beigu beigās es biju satuvinājusies ar grieķu ģimeni un bija grūti atvadīties. Pilnīgi viss man ļoti pati-
ka! Es biju ļoti priecīga par pavadīto laiku Grieķijā, bija ļoti interesanti un jauki. 
 

      Mums visiem ceļojums ļoti patika, un esam pateicīgi par mums doto iespēju gūt šīs burvīgās atmiņas 
kopā ar visiem projekta dalībniekiem un mūsu grieķu ģimenēm!     

 

                                         Alise Romanovska (6.b) 
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9. 

"Erasmus+Grieķijā"  

Skolēni gatavojas braucienam uz Horvātiju 
 

 Madonas pilsētas vidusskolas pamatskolas skolēni šajā gadā ak-
tīvi iesaistās ERASMUS + projekta realizēšanā, kas ilgs divu gadus. Projek-
tā iesaistītās valstis ir Grieķija, Horvātija, Spānija, Īrija, Itālija un Latvija. 
Projekta mērķis ir mācīties, dalīties ar zināšanām un iepazīt citu valstu kul-
tūru, skolēnus un viņu ikdienu gan skolā , gan mājās  kopā ar ģimeni. 
ERASMUS+ ir projekts uzņēmējdarbībā, kura laikā skolēniem jāražo,         
jāreklamē un jāpārdod no otrreizējās pārstrādes materiāliem izgatavotas 
tradicionālas eko spēles.  

Janvāra beigās pieci skolēni viesojās Grieķijā, kur prezentēja gan valsti, 
gan arī mūsu skolu. Priecēja skolēnu angļu valodas zināšanas, prasme komuni-
cēt un sadarboties. 31. martā skolēni dosies vizītē uz Horvātiju. Šobrīd rit 
spraigs darbs, lai sagatavotos braucienam: Skolēni raksta atbildes vēstules             
projektā iesaistītajiem bērniem  un radoši tās noformē. Atsaucīgākie ir 5.a klases 
skolēni. Savukārt, 5.b klases meitenes kopā ar audzinātāju Varenīti Vīganti, ir izgatavojušas radošus 
apsveikumus no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Ir  izgatavotas latviešu tradicionālas spēles, lai dāvi-
nātu tās bērniem no iesaistītajām valstīm. Uzņēmām arī video, kā šo spēli “Makšķerēšana” spēlē mūsu skolas 
bērni.  Ir izveidotas arī vairākas prezentācijas. 

 Esmu lepna par skolēnu mācību uzņēmumu “ROCK&PLAY”, kura direktors Toms Gulbis no 
6.b klases ir radījis brīnišķīgu biznesa ideju - galda spēli “Krustiņi un nullītes”. Šo spēli mēs prezentēsim 
Horvātijā, kā biznesa ideju no Latvijas. Iespējams, ka nākotnē būs iespējams šo spēli tirgot arī 
starptautiski projekta ERASMUS + ietvaros. Daudz darāmā būs arī turpmāk, jo jau maija vidū 
skolēni dosies uz Spāniju. Lai izturība un centība neizsīkst 5. un 6. klašu skolēniem arī turpmāk, 
realizējot  visu iecerēto! Paldies projekta koordinatorei mūsu skolā Arnitai Krīgerei par milzīgo 
darbu un atbalstu projekta realizēšanā. 

Līga kārkliņa 
sociālo zinību skolotāja, 
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                              RADOŠĀ  LAPA 

 Ziema jau dodas prom lēniem soļiem, atskatīdamās uz 
pasauli. Šur tur var pamanīt zāli, kas atpūtusies zem biezās 
sniega segas. Tas nozīmē, ka ziemas vietu sāk ieņemt ziedo-
šais pavasaris. 
Šis pavasaris no visiem citiem atšķiras ar maldīgumu - 
šķiet, ka nāk, bet neatnāk. Te lietus piles krīt, te atkal snieg-
putenis virpuļo. Pagaidām par pavasara izskatu neko daudz 
nevar spriest, jo tam vēl sniega mētelis mugurā, kas noslēpj 
visu košumu. 
Ārā vēl dubļi un netīrs sniegs, kaut kas starp lietu un sniegu. 
Tas ir pārejas posms no ziemas uz pavasari. Šis laiks nekad 
nav patīkams… brr! Bet tūlīt jau nāks pavasaris! 
Pavasaris ir skaists un brīnišķīgs laiks, kad viss zied un daba 
ir pamodusies no miega. Šis ir mans mīļākais gadalaiks.  
Sagaidīsim pavasari! 
                                Mārcis Šķēls (6.b) 

 Pavasaris atnāk, ar savu brīnumnūjiņu pieskaras ezeram, un tas sāk kust. Ar katru soli tas 
arvien vairāk pietuvojas vasarai. Tas uzpūš dvašu debesīm, un saule mums uzsmaida. Ar otu 
pārvelk apvārsnim un nokrāso to zilu, zaļu, baltu, dzeltenu- it visās varavīksnes krāsās. Kad 
dienas ir kļuvušas tik krāsainas, arī cilvēku sirdīs ielīst prieks un vēlme kļūt aktīvākiem.   

 

                                      Līva Palieka (6.b) 

 Kad ziema pamet apvārsni, pavasaris ienāk manā pagalmā. Tad paveras pavisam cita    
pasaule! 
Saules stari šķiet tik spoži kā nekad, tie liek pasmaidīt un pamanīt pavasara ierašanos. Tie    
sasilda zemi, kas tik tikko atbrīvojusies no smagās sniega cepures. Arī putni vairs neklusē un 
ļauj vaļu savām dziesmām, tās spēj piecelt pat lāci no ziemas miega. Arī kukainīši sāk          
atmosties, izjūtot pavasara siltos pieskārienus. Tie dodas no zieda uz ziedu un rosās pa zaļo   
zāli. 
Visapkārt virmo saldā ziedu smarža un zaigo košās pavasara krāsas. Tas viss liek smaidīt ik-
vienam, kas skata to vaigā, tas rada prieku visapkārt. 
                                       Alise Romanovska (6.b) 


