
VARAVĪKSNE 
(Gulbenes 2.vidusskolas radošā avīze) 

 

 

Tikšanās ar islandiešu rakstnieku Sjonu 

Gulbenes novada bibliotēkā 
2.novembrī radošā pulciņa meitenes devās uz Gulbenes novada 

bibliotēku, lai tiktos ar islandiešu rakstnieku Sjonu un piedalītos viņa 

grāmatas “Ēnu lapsa” atvēršanas svētkos. Sjona grāmatas ir tulkotas 

36 valodās, taču šī ir pirmā grāmata, kas tulkota latviski. Protams, ka 

Sjons runāja islandiski, tāpēc saruna tika tulkota un to tulkoja Dens 

Dimiņš – cilvēks, kas ir šīs grāmatas tulkojuma autors. Interesanti 

likās grāmatas fragmentu lasījumi, jo vispirms fragmentu lasīja Sjons 

islandiešu valodā, pēc tam to pašu fragmentu lasīja Dens Dimiņš 

latviešu valodā. Interesanti, ka latviski lasītais fragments bija gandrīz 

trīs reizes garāks, nekā tas, kurš bija islandiešu valodā.  

Kad beigās tika dots laiks klausītāju jautājumiem, uzdevām 

Sjonam jautājumu, kurš mūs ieintriģēja doties uz šo tikšanos. 

Pasākuma afišā bija rakstīts, ka autors 15 gadu vecumā izdeva savu 

pirmo dzejoļu grāmatu par paša līdzekļiem. Tad nu jautājām, kā 

viņam tas izdevies. Un Sjons izstāstīja, ka tolaik tas bijis tik viegli! 

Viņam esot bijuši uzrakstīti dažādi dzejoļi, vienā dienā viņš tos 

paņēmis, aizgājis uz izdevniecību, atdevis visu savu sakrāto naudu un 

jau pēc nedēļas iznācis no izdevniecības ar kasti, kurā bijuši 100 

eksemplāri ar viņa dzejoļu grāmatām. Interesanti ir tas, ka vēl nesen, 

kad viņš izdevis savas dzejas izlasi, gandrīz visus no šiem pirmā 

krājuma dzejoļiem viņš iekļāvis izlasē.  

Šī tikšanās patiešām iedvesmoja! Iedvesmoja ticēt saviem 

spēkiem, sapņot un ticēt, ka sapņi piepildās!  

Ja ir vēlme grāmatu izlasīt, tā ir pieejama pie 

skolotājas Ramonas Ruņģes – Keišas.  

Radošā pulciņa meitenes 

  

Viz saule  

Aiz mākoņa maliņas, 

Uzzied kā ziedi 

Smaids uz manas 

sejiņas. 

 

Nāk bargs, 

Tumšs mākonis pretī, 

Aizēno sauli, 

Iemet lāsīti klēpī. 

 

Sākas cīņa 

Starp sauli un mākoni. 

Viens pāri otram 

Spoži un drūmi. 

 

Pēkšņi pār debesīm 

Krāsu juka! 

Un abi cīkstoņi 

Pēkšņi nu muka! 

 

Viens pa labi, 

Otrs pa kreisi. 

Un pa vidu uzplauka –  

Varavīksne!  

(Marta Birzniece 6.a) 

Varavīksnei krāsas ir septiņas. 

Kā pirmā – sarkanā, 

Ar magonēm tā draudzējas. 

Tā otrā – oranžā, 

Liela draudzene rudenim. 

Nākamā – dzeltenā, 

Ar pienenēm un saulīti. 

Bet zaļā kā zāle – 

Lapu karaliene. 

Piektā tā zilā – 

Mīl saplūst ar debesīm. 

Un tad vēl tumši zilā, 

Māsiņa ar zilo krāsiņu. 

Galā – violetā – 

Tā krāsu karaliene. 

(Emīlija Mia Kundrate 6.a) 



Kā dažādās valodās skan vārds RUDENS: 
 

Albāņu – vjeshtë 
Baltkrievu – восень 

Bulgāru – есен 
Horvātu – jesen 
Čehu – podzim 

Dāņu – efterår 
Igauņu – sügis 

Franču – 

C'automne 
Ukraiņu – осінь 

Vācu – Herbst 
Grieķu – φθινόπωρο(fthinóporo) 

Ungāru – őszi 
Īslandes – Haust 
Īru – fhómhair 
Itāļu – autunno 

Lituviešu – ruduo 
Maķedoņu – есен 

Zviedru – höst 

Norvēģu – høst 
Poļu – jesień 

Portugāļu – outono 
Romāņu – toamnă 

Krievu – осень 

Serbu – јесен 
Slovāku – jeseň 
Slovēņu – jesen 
Spāņu – otoño 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sasildi rudeni! 
Katra diena kļūst arvien vēsāka, tevi sasildīs tase aromātiskas, karstas tējas.  

 

Kumelīšu tēja ar piparmētrām 

Kumelīšu tēja mazina iekaisumu, nomierina nervu 

sistēmu un atbrīvo no bezmiega. 

Sastāvdaļas: 

1 tējkarote melnās tējas, 

1 tējkarote kumelīšu ziedu, 

1 tējkarote piparmētru,  

1,5 glāzes ūdens. 

 

Pagatavošana: 

Kumelītes, tēju un piparmētras aplejiet ar vārošu 

ūdeni un zem vāka ļaujiet 

ievilkties 10 min. 

Novārījumu izkāsiet. 

Pasniedzot tējai varat 

pievienot medu. 

 

Karsta ingvera tēja ar citronu 
Viens no labākajiem profilaktiskajiem līdzekļiem 

pret saaukstēšanos. 

Sastāvdaļas: 

1 l ūdens, 

3 ēdamkarotes smalki sarīvēta ingvera (vai 

sagriezta ripiņās), 

3 ēdamkarotes medus, 

šķipsniņa maltu melno piparu, 

1 citrons vai apelsīns,  

sasmalcinātas piparmētru lapas (pēc garšas). 

 

Pagatavošana: 

Vārošā ūdenī beram sarīvētu ingveru. Ļaujam dažas 

minūtes vārīties, rūpīgi izkāšam traukā. Tad 

pievienojam piparus, citronu (apelsīnu), piparmētras 

un medu. Pasniedzam karstu! 
 

 

Gulbenes 2.vidusskolas sporta skolotāju ieteikumi – ko darīt, lai rudenī 

neslimotu. 
 

Skolotāja Līga Berkolde iesaka: 

 katru dienu vingrot, vismaz 10-15 min, 

 veikt rīta rosmi, 

 dzert daudz šķidruma, 

 veikt vingrošanas kompleksu, 

 ēst veselīgi. 

Skolotājs Voldemārs Mezītis iesaka:  

 dzert svaigi spiestas sulas (ķirbju, burkānu u.c.); 

 ēst ķiplokus, sīpolus, 

 rūdīties, 

 pēc iespējas vairāk uzturēties svaigā gaisā, 

 daudz kustēties. 

 

Skolotājs Gundars Rauza iesaka:  

 no rītiem vingrot, 

 ēst brokastis, jo tas ir enerģijas avots,  

 ievērot dienas režīmu – laicīgi ēst brokastis, pusdienas un  vakariņas, 

 lietot sabalansētu uzturu, 

 aktīvi piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, piemēram, sporta stundās. 

 



Intervija ar matemātikas skolotāju Sandru Aņisimovu 
 

1. Kāds ir Jūsu pirmais iespaids par šo skolu? 

Skola ir ļoti plaša un gaiša.  Vēl neorientējos daudzajos kabinetos, bet viss vēl 

priekšā. 

2.  Kā jūtaties šeit, Jūsu sajūtas? 

Manas sajūtas ir pozitīvas. Draudzīgs skolotāju kolektīvs, kolēģi ir atbalstoši 

un saprotoši. Protams, daži skolēni sākumā ‘’testē’’ skolotāju, bet tas mani 

nebiedē. 

3. Kas Jums vislabāk patīk strādājot par skolotāju? 

Skolotājs nav profesija, bet dzīvesveids. Ir patīkami, ka pēc daudziem gadiem, 

satiekot savus audzēkņus, dzirdi labus vārdus un pateicību par kopā pavadīto 

laiku un sniegtajām zināšanām. Visu laiku esot starp jauniešiem arī pats jūties 

jaunāks, nav laika novecot. 

4. Kas Jums sagādā grūtības? 

Varbūt dažu skolēnu vienaldzība.  Es nevaru un negribu nevienu bērnu 

piespiest mācīties, varu tikai ieinteresēt, motivēt apgūt ko jaunu. Bet katrs pats 

nolemj, vai viņš iesaistīsies mācību procesā vai nē. Matemātika attīsta loģisko 

domāšanu. Nekas nav ‘’jāiekaļ’’ no galvas, bet jāatrod likumsakarības, 

jābalstās uz iepriekšējām zināšanām. 

5. Kā Jūs sargājat savu veselību rudens laikā? 

O, rudens ir vīrusu laiks. Nograužu kādu ābolu vai bumbieru no sava dārza. 

Man mājās uz galda stāv bļodiņa ar dzērvenēm, tās tad arī uzēdu kā C vitamīnu devu šoruden. 

6. Vai Jūs darāt kaut ko īpašu rudenī, piemēram, cepat pīrāgus vai taisāt tējas? 

Nezinu, vai tas ir kas īpašs, bet atkal esmu atsākusi adīt. Pašlaik adu meitai cimdiņus. Man ļoti patīk minēt 

krustvārdu mīklas. Vismaz vienu dienā pie kafijas tases. 

7. Jūsu rudens recepte. Aprakstiet rudeni! 

Šogad rudens ir sevišķi krāšņs. Cik krāsaini ir sakrāsojušies koki! Man šis rudens ir mazliet citādāks kā citu 

gadu, jo uzsāku strādāt divās skolās. Līdz šim, visus 28 gadus par savu skolu saucu Gulbenes vidusskolu, bet 

dzīvē viss mainās ( tāpat kā dabā) un tagad man ceļš no rītiem ved arī uz šo skolu. 

8. Jūsu novēlējums mūsu skolas skolēniem. 

Skolēniem novēlu būt procesā - domāt, spriest, noskaidrot nezināmo, nebaidīties izteikt savu 

viedokli, argumentēt to, būt zinošiem un varošiem, cienīt skolotājus un mīlēt savus vecākus. 

 

Evelīna Vinogradova 11.b 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iesvētības 
Šogad arī mana klase piedzīvoja iesvētības un tika 

pieņemta vidusskolēnu pulkā.  Pasākumu mēs gaidījām ar sajūsmu, 

taču mazliet bijām nobijušies, nezinot dotos uzdevumus. 11. klases 

mums bija sagatavojušas pārbaudījumus nedēļas garumā. Iesvētību 

dienās mēs visi pārtapām multfilmu varoņu tēlos, cietumniekos un 

piedzīvojām brīdi kā veci ļaudis. Šī nedēļa mums bija īstas 

ugunskristības – abām klasēm bija jāorientējas pa Gulbeni lietus 

laikā! Gatavojoties noslēguma pasākumam, kas tika rīkots kā 

Holivudas sarkanais paklājs, katrai klasei bija jāsagatavo mājas 

darbs, filma vai priekšnesums, kas pierāda, ka esam vislabākie, kā 

arī bija jāievēro atbilstošs ģērbšanās stils. Mūsu tērpi radīja sajūtu, 

ka tiešām esam Holivudas dāmas un kungi! Vakara garumā arī 

mūsu audzinātājas piedzīvoja pārbaudījumus. Beidzoties 

iesvētībām, notika zvēresta nodošana, kas apliecināja mūsu 

pilntiesīgu uzņemšanu skolas vecāko klašu kolektīvā.  

                                                                                              

Annija Sintija Toma 10.a   

 



Literārā lappuse 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nākamajā avīzē lasiet:  

 intervijas ar citiem mūsu skolas jaunajiem skolotājiem; 

 skolēnu un skolotāju ieteikumus adventes un Ziemassvētku laikam; 

 kādas ir iespējas darīt labus darbus Ziemassvētku laikā un daudz ko citu!  

Tiekamies pēc mēneša!  

Katra diena 

Ir kā sapnis. 

Katra diena 

Ir kā piedzīvojums. 

Dienas iet, 

Un laiks iet. 

Bet, ja es ar tevi būšu, 

Man draugs, 

Tā būs labākā diena. 

(Normens Valdis Štāls 5.b) 
 

Katra diena ir 

Prieka pilna, 

Ja visapkārt 

Draugi ir. 

 

Katra diena ir 

Kā saules stars, 

Kas no rīta 

Sagaida mūs. 
 

(Terēze Ance Putene) 
 

Katra diena ir emociju pilna. 

Varbūt šad tad asara birst. 

Varbūt acis telefonā nirst. 

Kurš lai zina, kāda ir katra diena, 

Ja blakus nav neviena? 

(Alise Brūniņa 8.c) Zīmējuma autore  Evelīna Vinogradova 11.b 

Manā sirdī pukst Latvija. 

Manā dvēselē mājo Latvija. 

Manās asinīs rit Latvija. 

Es esmu Latvija! 

 

Manos darbos skan – es esmu latviete! 

Manos vārdos skan – es esmu latviete! 

Manā dziesmā skan – es esmu latviete! 

Manā balsī skan – es esmu latviete! 

 

Es stāvu par savu Latviju. 

Es krītu par savu Latviju. 

Es lūdzu par savu Latviju. 

Es mīlu savu Latviju! 
(Radošā pulciņa meitenes:  

Marta, Emīlija Mia, Linda 6.a) 

Latvija mūžīgi būs mana valsts, manas mājas un mana 

īstā vieta uz zemes. Varbūt Latvija nav bagātākā un lielākā 

valsts pasaulē. Varbūt mums šeit nav tādu iespēju kā citur, 

taču mums pavisam noteikti ir zaļākie meži, Rainis un 

Aspazija, dainas, rudzu lauki un vēl tūkstošiem, tūkstošiem 

lietu, ar ko lepoties!  

Mīlēsim valsti, kur esam dzimuši, kur dzīvojam un 

dzīvosim!  

(Marta Birzniece 6.a) 

Es mīlu savu Latviju tik ļoti, ka nevar izteikt vārdos. 

Mīlu visu, kas šeit ir. Katru zaļu zāles stiebru, katru rudens 

krāšņuma pilno koka lapu. Latvija vienmēr ir man devusi 

spēku.  

Pasaulē ir dažādas valstis, bet mana Latvija ir īpaša. 

Latvija ir kā māmiņa, kura dzīvo mūsu sirdī un dvēselē.  

(Emīlija Mia Kundrate 6.a) 

       Es esmu latviete. Manī skan latviešu dziesmas. Latvijā es esmu un būšu, jo tā manai sirdij ir mīļa. 

Tās daba kā fotogrāfija manā prātā stāv.  

       Man patīk ceļot un redzēt jaunas vietas, iepazīt citus cilvēkus, redzēt citus dabas skatus, dzirdēt 

svešas valodas. 

       Bet, jo vairāk es ceļoju, jo vairāk es saprotu, ka tieši mūsu cilvēki, mūsu dabas skati un mūsu valoda 

man sirdij vismīļākā.  

(Linda Daniela Ķestere un Marta Birzniece 6.a) 
 


