
 

 

  

Decembra izlaidums 2016 



 

Spēļu vakars projekta “Esi 

Līderis!” ietvaros 

Jau trešo gadu Cesvaines vidusskola piedalās Vislatvijas 

skolu  projektā „Esi Līderis!”, kas dod iespēju gūt zināšanas 

uzņēmējdarbībā un sevis izzināšanā. Projektā ir iesaistījušies skolēni 

no visām vidusskolas klasēm. 

Šogad 25.novembrī, pirmo reizi projektā, notika pasākums 

spēļu nakts „Uzsāc biznesu!” un tieši Cesvaines vidusskolai tika gods 

uzņemt šīs spēles dalībniekus. Spēlē spēkus izmēģināja 91 

dalībnieks no 11 Latvijas skolām – to skaitā 4 skolēni no Cesvaines 

vidusskolas.  Spēļu vakarā arī piedalījas 12 Cesvaines vidusskolas 

skolēni, kuri palīdzēja pārējiem vakara dalībniekiem izprast spēli. 

Spēle „Uzsāc biznesu!” ir galda spēle, biznesa veidošanas 

stratēģijas izstrādē, lēmumu pieņemšanā un misijas izpildē. Treniņš, 

kurā apgūst prasmi pareizi rīkoties ar resursiem,  izmantojot jebkuru 

iespēju vēl vienam solim ceļu uz panākumu sasniegšanu. Spēlē tiek 

izmantots viens no galvenajiem biznesa panākumu principiem „Ceļu 

pieveic ejošais ”  vai „Ņem un dari”.  

Vakara beigās visi spēles dalībnieki un tā vadītāji izrunāja, 

kas viņiem visvairāk patika no šī vakara.  Atsauksmes, kuras 

visbiežāk tika dzirdētas bija, ka noteikti šāda veida pasākumu vajag 

atkārtot, un, ka viņiem patika iepazīt dalībniekus no citām skolām – 

lieta,  kas ikdienā nenotiek. 

Māra Bandeniece 

 



 

Mācību prakses brauciens 

uz Itāliju 

Kamēr Latvijā un Cesvaines vidusskolā iezogas rudens, 

skolēni oktobra brīvdienās izmantoja „Esi Līderis” projekta 

piedāvāto iespēju, doties uz siltākām zemēm, šoreiz Austrijas Alpi 

un ziemeļitālija. Izzinošajā mācību praksē Cesvaines vidusskolu 

pārstāvēja 10. un 12.klases skolnieki,  6 dienu ceļojumā skolēni 

devās agrā ceturdienas rītā, jo bija jāmēro garš un nogurdinošs ceļš 

no Cesvaines uz Rīgu, un no Rīgas uz Polijas-Čehijas robežpilsētu, 

kur viesnīcā tika pavadīta pirmā nakts. Visa ceļojuma laikā ceļojuma 

dalībniekiem bija jāizpilda tiem uzticēts mājasdarbs, proti, katram 

stāstīt par kādu noteiktu apskates objektu, tāda veidā mācoties 

uzstāties publikas priekšā.  

Nākamajās denās, tika iepazītas gan Austrijas skaistākās 

pilsētas, gan Itālijas brīnumpilsētas Veronas un Venēcijas izskatā, 

izbaudot Itālijas atvasaru, tika pārbaudīti Venēcijas ūdens kanāli, 

izdzīvoti Romeo un Džuljetas mīlasstāsta notikumi, izpētīta 

Mocarta dzimtās mājas akustika, izstaigātas Alpu šaurās kalnu 

takas, kā arī iepazīti jaunie ceļojuma draugi. 6.dienā, jau veltīta 

mājupceļam, un atvadām no Itālijas un jaunajiem draugiem, no 

kuriem nemaz vairs tā negribas šķirties. Galu galā var teikt, ka tika 

piedzīvotas 6  skaistas dienas, iegūstot vērtīgas praktiskās, 

teorētiskās, kā arī kultūrvēsturiskās zināšanas, kas tad arī ir tas 

vērtīgākais šādos ceļojumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ēriks Graudiņš 



 
 

“Ziemas vitamīns” 2016 

Nu jau ir aizritējis  vienpadsmitais “Ziemas vitamīns” 

Cesvaines vidusskolā. Diena sākās ar kolektīvu sagaidīšanu un cilvēku 

iepazīšanu - bija prieks redzēt tik daudz smaidīgu seju mūsu skolā. 

Pēc tam, sporta spēlēs, ikviens centās arvien ārtāk un ātrāk pabeigt 

stafeti, lai kolektīva komandai būtu labāks laiks. Aula bija piepildīta 

ar smiekliem un atbalstošiem kliedzieniem.   

Visi dalībnieki turpināja iedejot mūsu skatuvi un atrast savas 

vietas tajā. Daži vēl ašā solī bija aizgājuši līdz veikalam, lai varētu 

pirms koncerta iestiprināties. 18 : 00 sākās gadskārtējais “Ziemas 

vitamīna”  koncerts, ko varēja apmeklēt ikviens gribētājs.  

Pēc pasākuma beigām bija pasēdēšana ar labu mūziku un 

smieklīgām prezentācijām no citiem kolektīviem. Gaidīsim visus 

atkal nākamgad, kad atkal būs sācies decembris un visi gribēs kopā 

uzdejot! 

      Liene Bērziņa 

 

Brauciens uz Stokholmu 

"Lai kaut ko nopelnītu, kaut kas ir arī jāizdara''. Kā jau katru gadu 

mūsu klase izveidoja komandu, lai dotos uz Oskara Kalpaka dzimtas 

mājām "Liepsalām" un piedalītos karoga svētkos.  

Bijām izveicīgi un ieguvām 2.vietu. Pats labākais sekoja pēc tam. Mēs 

ieguvām biļetes braucienam uz Zviedriju. Bijām lielā sajūsmā! 

Ceļojums sākās 25.oktobrī, kad devāmies uz Rīgas pasažieru ostu. 

Autobusā skanēja sarunas un smiekli, bet lielā sajūsma bija tad, kad 

uzkāpām uz kuģa. Ļoti gaidījām atiešanas brīdi un atvadījāmies no Rīgas 

esot uz kuģa klāja visi kopā. Ceļš bija ilgs, nakts negulēta. Izklaides, 

jautrība, dejas, smiekli, tas viss bija vienā naktī. Laiks pilsētā bija dots ļoti 

īss, bet apskatījām muzejus un pastaigājām pa Stokholmu. Kad bija laiks 

doties atpakaļ uz ostu, gaidījām autobusu. Sešas meitenes iekāpām iekšā, 

nopīkstinājām biļetes un tikai tad sapratām, ka vietas autobusā citiem 

nav. Mums bija neliela panika par to vai izkāpsim pareizajā pieturā. Bez 

skolotājiem, svešā valstī, valodu nezinām, bet tas bija jautrs 

piedzīvojums. Izkāpām pareizi un bijām gatavi ballēt vēl vienu nakti, lai 

nonāktu mājās. Tās tik bija vienas traki labas brīvdienas! 

Džeina Viskova 



 
 

 

 

 

  

Fukši 2016 

Tradīcija - konkrētā ļaužu kopienā izveidojies uzskatu, 

ieradumu un darbību kopums, kas tiek nodots tālāk no paaudzes 

paaudzē. Pie šī skaidrojuma arī varētu pierakstīt Cesvaines 

vidusskolas tradīciju – fukši. 

Šogad kā jau vienmēr 10. klase ar nepacietību gaidīja 12. 

klases sarīkotos fukšus. Un kā jau katru gadu, 12. klase varēja 

izpausties ar savu radošumu.                    

Fukšu scenārijs bija šāds – 10. klasei vienas nedēļas garumā 

vajadzēja ģērbties 12. klases izdomātajos tēlos:  pirmdien – 

suteneri,  otrdien – The Joker & Harley Quinn, trešdien – 

metaļugas, ceturtdien – māsiņas un dakterīši savukārt piektdien – 

zombiji.  

Nedēļas beigās, piektdien, bija fukšu skrējiens. Kaut arī 

vairāku iemeslu dēļ skrējiens netika rīkots pils parkā kā parasti, tas 

neliedza 12. klasei izveidot fukšu skrējienu pa skolu. 

Fukšu skrējienā bija 6 pieturas punkti, kurus vajadzēja 

apmeklēt pa pāriem. Pieturas punktos bija sagatavotas dažādas 

aktivitātes, piemēram, apmeklējums māsiņas kabinetā, ieiešana 

telpā ar sēra dioksīdu, “olu rulete ” utt. 

Šī gada fukši patiešām bija interesanti un 10. klase vēlas 

izteikt pateicību 12. klasei - fukši ir viena no vidusskolas atmiņām, 

ko mēs nekad neaizmirsīsim. Paldies! 

 Māra Bandeniece 



 

 

Latviešu ticējumi par 

Ziemassvētkiem 

Zem traukiem uz galda saliek maizi, atslēgu, gredzenu, naudu, 

smiltis un ļauj katram paņemt savējo. Kas izvelk maizi - būs pārticis, 

atslēgu - būs saimnieks, gredzenu - apprecēsies, naudu - kļūs bagāts, 

smiltis - viss izjuks, kā uz smiltīm būvēts. 

Ja Ziemassvētkos ir sniegputenis, nākamgad būs daudz medus. 

Ziemassvētku naktī pulksten 12 ūdens akās pārvēršoties par vīnu. 

Lai būtu daudz naudas ,tad ziemassvētku vakarā melns kaķis 

jānes ap baznīcu. 

Ziemassvētku sestdienas vakarā jāuzliek uz grīdas gabaliņš gaļas 

un maizes, tad jālaiž istabā suns. Ko suns pirmo ķers, tas tai gadā būs 

dārgāks.  

Ziemassvētku vakarā jāstāv galda virsū uz vienas kājas un jātur 

vienā rokā alus kauss, otrā linu sauja, tad aug vareni lini. 

Ziemassvētku vakarā jāstāv galda virsū uz vienas kājas un jātur 

vienā rokā alus kauss, otrā linu sauja, tad aug vareni lini. 

 

Redaktores sleja 

Atzīmes, stress, nerakstīti kontroldarbi – var just, ka ir 

pienākušas I semestra beigas. Laiks ir paskrējis garām tik ātri – 

tūlīt jau svinēsim Ziemassvētkus un jauno gadu! 

Šis ”Caurvēja” izlaidums ir kā veltījums visām aktivitātēm 

un pasākumiem, kas norisinājās Cesvaines vidusskolā (un ārpus 

tās) I semestra laikā. I semestris šogad ir bija it īpaši pārpildīts ar 

visdažādākajiem pasākumiem un aktivitātēm, piemēram, 

“Ziemas vitāmīns”, spēļu  vakars, mācību prakses brauciens uz 

Itāliju u.c. Par visām šīm aktivitātēm ir iespēja lasīt šajā 

“Caurvēja" izlaidumā.  

Nevar noliegt, ka semestra beigas mēdz būt nogurdinošas 

– gan skolēniem, gan skolotājiem, bet vismaz tagad varēs jauki 

atpūsties veselas divas nedēļas un izbaudīt šo svētku laiku ar 

saviem mīļākajiem un tuvākajiem.  

Tāpēc, vienalga kā jūs pavadat Ziemassvētkus, cepot 

piparkūkas, iesaiņojot dāvans vai skatoties savas mīļākās 

Ziemassvētku filmas, es jums visiem no sirds novēlu mīlestības 

pilnus Ziemassvētkus! 

     Māra Bandeniece 

 


