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Sveiks, ģimnāzist! Ar straujiem un
dzīvespriecīgiem soļiem   ir pietuvojies
2020. gads, kas nozīmē jaunus
piedzīvojumus, apņemšanās un
dažādus sasniegumus. Šis mēnesis ir
īstais laiks, kad iespējams atskatīties
uz pagājušā gada notikumiem,
pakavēties atmiņās kopā ar tuviem
cilvēkiem un plānot mērķus nākotnei.
Protams, ka pie katra darba jāpieliek
pūles, tomēr, ja esi nolēmis šogad kļūt
par teicamnieku, pievērsties jaunām
interesēm vai uzsākt jebkādu citu
mērķi, pirmais solis ir ticība sev un
saviem spēkiem, lai virzītu sevi uz
vēlamo un gaidīto rezultātu. Ticam, ka
turpmākais 2020. gads būs dažādiem
notikumiem un iespējām bagāts, tāpēc
iesakām tās izmantot, lai izbaudītu un
novērtētu laiku kopā ar apkārtējiem
cilvēkiem. Taču šis gads ir kas vairāk
nekā tikai kārtējais jaunu zināšanu
iegūšanas posms mūsu dzīvēs. Šogad
mēs atzīmējam mūsu skolas, Liepājas
Valsts 1.ģimnāzijas, simtgadi. Un, lai
arī kāds ceļš mūs būtu atvedis līdz šīs
skolas durvīm, aicinām atcerēties, cik
ļoti mums ir paveicies, ka ar savu
neatlaidīgo darbu esam sasnieguši tik
daudz. Vai nav brīnišķīgi un pat
neticami, ka varam mācīties ģimnāzijā
tieši šobrīd, kad tā svin 100 gadu
jubileju? Ne visiem ir bijusi tāda
iespēja, un varbūt bijušie vai topošie
ģimnāzisti mūs pat nedaudz
apskaudīs…   Tāpēc aicinām novērtēt
visu, ko mums skola dod, un lepoties
ar to, ka esam ģimnāzisti. Nesīsim
Liepājas Valsts 1.ģimnāziju savā sirdī
ne tikai šogad, bet visu savu dzīvi.
Lai visi sapņi piepildās!
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SKOLĀ MUZEJS?

Tā kā mēs šogad svinam mūsu
skolas simtgadi, ir  aktuāls jautājums
par skolas muzeju. Skolas muzeju,
kurā būtu apskatāma un izzināma
skolas vēsture cauri šiem simts
gadiem   - stāstos, fotogrāfijās.
Radās vajadzība meklēt jaunus un
oriģinālus veidus, kā muzeju radīt, lai
tas ieinteresētu ikvienu. Tādēļ
decembra pēdējā skolas nedēļā
(16.-18. decembris), 7. – 9. klašu
skolēni veidoja projektu, grupās tika
izvirzīta kāda tēma par muzeju, kas
viņus pašus ieinteresētu to
apmeklēt. Runājot ar skolas
darbiniekiem, aptaujājot absolventus
un smeļoties informāciju no
interneta avotiem, kā arī grāmatām,
skolēni trīs dienas darbīgi strādāja
pie projekta izveides. Prezentējām
savus veikumus skolas žūrijai un to
starp saviem klasesbiedriem. Katrā
klasē bija kāds īpašs darbs vai darbi,
kuri izcēlās ar oriģinalitāti un palika
atmiņā. Secinājums -   visi skolēni
bija cītīgi pastrādājuši un izveidojuši
ļoti labas idejas, kuras tiešām varētu
nākotnē īstenot. Vairums skolotāju
atbilde pēc šī pasākuma bija
pozitīva,  kas pierāda, ka ģimnāzijas
skolēniem ir liela iztēle, labas
domāšanas prasmes un fantāzija uz
reālistiskām, bet apbrīnojamām
lietām. No galda spēlēm un
radošajām darbnīcām līdz
interaktīvajām video spēlēm, vaska
figūrām, 3D, hologrammām, filmām,
multfilmām – tik daudz radošu ideju
bija redzams prezentācijās. Veicām
izpēti par skolas vēsturi un katrs
pielikām šajā darbā savu roku un
ideju, lai šis muzejs būtu īpašs tieši
mūsu veidā un to būtu interesanti
aplūkot gan skolēniem, gan
skolotājiem, gan absolventiem kā arī
skolas viesiem

Esam lepni teikt, ka ģimnāzija
izceļas tieši ar šīm inovatīvajām
idejām un spēju darboties radoši,
veidojot pasākumus, konkursus un
daloties ar savām idejām, lai
padarītu mūsu skolu oriģinālāku. 
Zināms, ka skolas muzejs ir viena
maza telpa, kurā skolas vēstures
lappuses cītīgi iegrāmato bijusī
vēstures skolotāja Ilma Gūža. Top
muzeja digitālā versija. Un šogad,
skolas simtgadi sagaidot, cerams,
skolas vēsturi iepazīt būs daudz
interesantāk.
Lai noskaidrotu, ko par skolas
muzeja izveidi domā citi, aptaujājām
vidusskolēnus, absolventus un arī
skolas viesus. Te publicēsim nelielu
viedokļu apkopojumu.
1.Vai vispār ir svarīgi zināt savas
skolas vēsturi?
Kaut gan ne visiem vēsture ir
mīļākais sarunu temats, ir svarīgi
izprast sākumu, lai spētu novērtēt
to, kas ir tagad. Lai redzētu to, ka
skola ir vērtība, tā ir jāspēj redzēt
no dažādiem skatu punktiem, arī no
vēstures puses. Skolas vēsture ir kā
pamats, ja tās nebūtu, tad nebūtu
iespējas tur mācīties. Skolas
vēstures izpratne ļauj arī vieglāk
iekļauties tagadējā skolas vidē, jo tu
zini, piemēram, kāpēc
Ziemassvētkos notiek tieši literāri
muzikālo kompozīciju konkurss, kā
šī tradīcija ir veidojusies. Daudzi
atzina, ka nav tik svarīgi atcerēties
sīkākās detaļas – visus skolas
nosaukumus un direktorus -, taču
katram pašam jāizvērtē, kas no
plašā vēstures zināšanu klāsta
varētu būt noderīgākais skolas
dzīvē un arī pēc tās.
2. Ja skolā izveidotu muzeju, vai
jūs izmantotu iespēju uzzināt ko
jaunu?
Muzeju apmeklētu daudzi, pārsvarā
absolventi, lai atsvaidzinātu atmiņu
par saviem skolas laikiem. Skolēni
atzina, ka muzejs būtu noderīgs
mācībām un dažādām skolā
rīkotajām aktivitātēm, kad ir
nepieciešams noskaidrot kaut ko
par laiku, kad viņi ģimnāzijā vēl
nemācījās.

Ģimnāzistiem patiktu, ja muzeja
izveidē un papildināšanā iesaistītu
arī viņus, jo ikviens vēlas atstāt
savu nospiedumu kopējā skolas
vēsturē.
3.Kam jābūt skolas muzejā?
Ieteikumu ir ļoti daudz -  dažādu
gadsimtu un notikumu bildes,
skolas formas, ZZ Čempionāta
sasniegumi, absolventu klašu
fotogrāfijas, stāsti par to, kā skola
radusies, skolu kā meiteņu krievu
ģimnāziju, ģimnāziju II Pasaules
kara laikā, kam skola ir gājusi cauri
(laika posmi, grūtības), skolas
piederumi, kas tagad ir retums,
ģimnāzijas simboli – skolas karogs.
Nav jābūt daudz mantām, pietiks ar
spilgtākajiem piemēriem. Attēli kā
skola izskatījās dažādos laika
posmos (pirms to atjaunoja utt.).
Skolotāju, direktoru, skolas vadības,
absolventu fotogrāfijas, stāsti,
liecības. Interesanti būtu uzzināt
par veiksmīgiem cilvēkiem, kas
mācījušies ģimnāzijā un tagad ir
pazīstami visā Latvijā vai pat
pasaulē. Muzeja krājumam būtu
jābūt daudzpusīgam, jo cilvēki
informāciju uztver dažādi, citiem ir
vizuālā atmiņa, citiem dzirdes, vēl
citiem taustes atmiņa.
4. Kā būtu interesanti uzzināt par
vēsturi?
Ņemot vērā, ka mūsdienās
jauniešus piesaista virtuālās
tehnoloģijas, taču vecāka
gadagājuma cilvēkiem joprojām ir
svarīgi apskatīt visu “dzīvajā” ,
muzeju vajadzētu veidot, apvienojot
mūsdienīgo ar klasisko. Iespējams,
bildes, grāmatas un atmiņu stāstus
var izvietot gan papīra formātā, gan
digitāli, uz ekrāniem. Skolēni atzina,
ka būtu sajūsmā par 3D modeļiem,
izglītojošām filmām, audiogidu.
Turklāt digitālo saturu varētu
ievietot skolas mājaslapā, lai to var
apskatīt arī cilvēki, kuri dzīvo tālu
no Liepājas vai kuriem mūsdienu
steidzīgajā pasaulē vienkārši nav
laika iegriezties muzejā. 2



Līva Kristiāna Zīverte

SARUNA AR JŪTUBERI

Internets šajā gadsimtā ir ļoti
aktuāla tēma. Protams, aktuālas ir
arī vietnes, kas ir tajā, tai skaitā
vietne ‘’Youtube’’, kas ir globāla un
pasaulē ļoti populāra interneta
vietne, pilna ar dažādiem video.
Youtube tik iecienītu padara jūtuberi
jeb cilvēki, kuri veido savu saturu,
liekot sevis taisītos video Youtube
vietnē. Mēs nolēmām izskatīt šo
tēmu, uzmeklēt kādu no mūsu
skolas jūtuberiem un parunāt ar
pašu jūtuberu par šo tēmu. Uz
sarunu aicinājām  9.klases skolnieku
Timoteju Rozentālu.                                   
Kad sāki nodarboties ar Youtube
satura veidošanu? 
Ar Youtube satura veidošanu sāku
nodarboties pirmajās skolas
klasītēs.

Kāda ir vecāku attieksme pret
Youtube kanālu?
Vecāki ļoti atbalsta un vienmēr ir
atbalstījuši. Viņi ir teikuši, ka tā ir
ļoti laba aizraušanās, un nekad mani
nenosodīja.
Kāpēc uzsāki šādu hobiju?
Atvēru kameru, sāku filmēt un man
iepatikās. Turklāt man likās
smieklīgi taisīt tādus video un pēc
tam atskatīties uz to. Nolēmu
turpināt.
Pie kura video esi visilgāk strādājis
un kāpēc?
Nosaukums: Nodega motors???
DONS PA CEĻAM-AR KRUĶI PA
CEĻAM PARODIJA. Visilgāk strādāju
pie šī video, jo tur es sīki un smalki
izdomāju katru video daļiņu pirms
filmēšanas.
Vai Tevi ir pamanījis kāds no
Latvijas ietekmīgākajiem
jūtuberiem?
Jā, FunFaceTV puiši bija pamanījuši
mani, kā arī jūtubers Niklāvs
Mičulis.

Kādi ir pieprasītākie video?
Pieprasītākie video ir parodijas, un,
ja runāju pa konkrētiem video, tad
JAUNS RULLIS PARODIJA, kurš
joprojām ir pieejams vietnē
‘’Youtube’’
Kādus video vēlies savā kanālā likt
nākotnē?
Es vēlos rādīt, ko esmu iemācījies,
un runāt par dažādām video
filmēšanas un montēšanas lietām,
iemācīt citiem lietas, kas saistītas ar
filmēšanu un montēšanu un kā
labāk ko darīt.
Vai montē video arī citiem pēc
pasūtījuma?
Protams, populārākais, ko esmu
montējis līdz šim, ir jauniešu repera
Lil Karlix mūzikas video ar
nosaukumu-Leave It.
Bez “Youtube” Timotejam ir arī citi
attīstītie talanti un hobiji, kā
piemēram mūzika. Viņš ir džeza
pianists, kā arī vokālists. Timotejam
patīk arī fotografēt, montēt video un
viņš savu dzīvi saista ar kristietību.
Paldies Timotejam par interesanto
ieskatu jūtuberu dzīvē, un lai visi
iecerētie sapņi izdodas!
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Intervija ar skolas absolventu Kārli
Džeriņu
Ir sācies jauns gads. Tiem, kuri
mācās 12.klasē, pavisam drīz jāizdara
nopietna izvēle, ko darīt pēc skolas
beigšanas. Arī 10. un 11.klašu
skolēniem šī izvēle vairs nemaz tik
ilgi nav jāgaida, ņemot vērā to. ka
Zeme griežas aizvien ātrāk. Šoreiz
piedāvājam iepazīties ar mūsu skolas
absolventu Kārli Džeriņu, kurš
(daudziem par lielu pārsteigumu) pēc
skolas diploma iegūšanas devās
nevis
uz kādu no augstskolām, bet gan
plašajā pasaulē. Kāpēc? par to tad arī
lasiet!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Sveiks! Iepazīstini mūs ar to, kas
esi un ko dari?
Sveika! Mani sauc Kārlis Džeriņš,
ģimnāziju absolvēju pirms 3 gadiem
un nu esmu Banku augstskolas 2.
kursa students. Paralēli studijām
priekšsēdētāja amatā vadu savas
augstskolas studējošo pašpārvaldi,
kā arī attālināti strādāju starptautiskā
un multikulturālā audita uzņēmumā.
Ja atliek brīvs brīdis, iesaistos vēl
šādos tādos projektos, bet, kā saka,
darāmā pietiek.

13.KLASE
2.Kāpēc nolēmi neskriet uzreiz uz
augstskolu kā citi?
Galvenokārt tādēļ, ka nebiju
pārliecināts par to, ko īsti vēlos
mācīties un kā vēlos savā dzīvē
izpausties. Neredzēju jēgu iestāties
uzreiz augstskolā tikai tādēļ, ka
sabiedrībā tā ir pieņemts. Zināju, ka
brīvā gada laikā varēšu sevi labāk
iepazīt, izmēģinot daudz ko jaunu.
Redzēju šo kā labāku alternatīvu tam,
kā vienkārši atsēdēt lekcijas, kuras
neinteresē.
Otrkārt, jāmin arī tas, ka mūsdienās
apgūt sev nepieciešamās zināšanas
var arī daudzos citos veidos, ne  tikai
augstskolā – tiešsaistē pieejams ļoti
liels apjoms lietderīgas informācijas,
kā arī tiek piedāvāti dažādi saistoši
kursi un semināri. Lai gan tagad
studenta kārtā varu apgalvot, ka arī
augstskolas pieredze ir ļoti vērtīga un
daudziem nepieciešama.
3.Kas Tevi iedvesmoja  ceļošanai?
Tas pat īsti nebija plānots, vienkārši
parādījās dažādas izdevības, un es
tās izmantoju. Protams, man vienmēr
ir licies fascinējoši   tas, ka starp
dažādām kultūrām un cilvēkiem
pastāv tik atšķirīgi skatījumi uz
pasauli.

Kārlis Džeriņš

Ir tik interesanti mēģināt izprast
atšķirīgo. Tāpat arī nevaru nosēdēt
pārāk ilgi vienā vietā – man patīk ik pa
laikam pamainīt vidi, kaut uz neilgu
brīdi dodoties prom no valsts.
Manuprāt, tas padara dzīvi daudz
krāšņāku un piepildītāku, kā arī ļauj
iepazīt labāk pašam sevi.
4.Kā Tev tas izdevās tehniskā un
finansiālā ziņā?
Kā jau minēju, bija dažādas iespējas,
noķēru un izmantoju tās. Piemēram,
mācību gada beigās, pateicoties
iesaistei skolas projektā, padzīvoju
pie viesģimenes Spānijā. Vācijā un
Taizemē pavadīju laiku, pateicoties
manai darba vietai, bet Krieviju
izbaudīju tādēļ, ka piedalījos sev
interesējošā seminārā. Protams, šīs
izdevības neradās tāpat vien, nācās
bieži iziet no komforta zonas, daudz
strādāt, lai iegūtu pareizos kontaktus
un atstātu par sevi to labāko
iespaidu.

Alise Anspaka
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6.Kā ceļošana izmainīja Tavu
personisko dzīvi, un vai piepildījās
Tavs mērķis?
Nepārprotami ieguvu plašāku
redzējumu uz to, kas notiek
visapkārt. Bija ļoti vērtīgi izrauties
no burbuļa, kurā tiek pavadīta
ikdiena, jo, tieši pateicoties tam,
iepazinu pats sevi kaut nedaudz
labāk. Lai arī mērķi bija dažādi,
tāpat kā sasniegtie rezultāti –
dažbrīd veicās labāk, dažreiz ne tik
ļoti –, taču galu galā varu apgalvot,
ka ne mirkli nenožēloju savu izvēli,
tā vietā esmu pateicīgs visiem, kas
mani tajā
atbalstīja, un pateicīgs pats sev, ka
nolēmu tā rīkoties
7.Ko Tu ieteiktu nākamajiem
absolventiem, izdarot savu izvēli?
Domājot par izvēli, ko darīt pēc
augstskolas, iesaku kā prioritāti
izvēlēties to, kas liekas aizraujošs
un saistošs, nevis to, kas šķistu
stabilāks un pat izdevīgāks. Ticu,
ka sekošana savai kaislībai un
pastāvīga pilnveidošanās tajā
  ilgtermiņā atmaksāsies. Ja grūti
saprast, kas tad īsti aizrauj, ieteiktu
ieklausīties sevī un izmēģināt visu,
kas nāk prātā. Mūžs tomēr ir
diezgan īss – vēl pavisam nesen es
nedaudz parēķināju – sanāk, ka
vidēji mums katram dzīvē ir dotas
aptuveni 4 tūkstoši nedēļas. Ņemot
vērā to, cik ātri skrien laiks, tas
taču ir tik maz! Tas man pašam, un
tagad iespējams arī citiem, kalpo
par atgādinājumu tam, ka katra
diena jānodzīvo godam, tā lai
pašam prieks!

Tā kā strādāju, daļu no izdevumiem
sedzu es pats, taču liels paldies
gan jāsaka arī maniem vecākiem,
kas atbalstīja ne tikai finansiāli, bet
arī dažādos citos veidos. (Nezinu,
vai šis arī ietu zem šī jautājuma, bet
domāju, ka nav slikti kaut kur
pieminēt). Taču tiem, kuri vēlas
sajust pasaules garšu, tērējot pēc
iespējas mazāk līdzekļu, ieteiktu
izmēģināt tādas lietotnes kā,
piemēram, couchsurfing, kas ir
lielisks veids, kā atrast bezmaksas 
naktsmītni, tajā pat laikā daudz
labāk iepazīstot vietējo kultūru, jo
ar to var iepazīstināt kāds vietējais
iedzīvotājs. Šāda iespēja,
manuprāt, sniedz daudz vērtīgāku
pieredzi nekā tā,  ko iegūst parasts
tūrists. Tāpat arī varu ieteikt sekot
līdzi jaunumiem dažādās Facebook
grupās, piemēram, Erasmus+
projektiem, Express yourself Latvia,
Ecological Future Education un
citām, kas piedāvā dažādus
apmaiņas braucienus, bieži vien
bezmaksas.
5.Kas ceļošanas laikā Tev
sagādāja lielāko pārsteigumu?
Laikam jau visvairāk pārsteidza
Taizeme un viss, ko tā piedāvāja.
Tas laikam tādēļ, ka kultūra
Austrumāzijā krasi atšķiras no šeit,
Eiropā, pierastās. It īpaši atceros
dienu, kad izdomājām iekāpt
vilcienā un aizbraukt uz vistālāko
iespējamo pieturu, kur vilciens gāja.
Jau pats brauciens uz galapunktu
bija amizants pats par sevi –
vēsturiski vagoni, kas šaubīgi kust
uz priekšu, visi logi vaļā, pie
griestiem piesieti mazi rokas
ventilatoriņi, kas atvēsina to vienu
laimīgo personu, pret
kuru tas ir pagriezts. Galapunkts
bija neliels, gandrīz pilnībā pamests
ciematiņš. Tā bija nekuriene, kuru
tūrisms un industrializācija vēl
nebija sasnieguši. Viss bija tik īsts
un patiess – aizauguši džungļi mijās
ar nelielām būdiņām, ciematiņiem,
augļu koku bagātība, nesamāksloti
un ikdienišķi vietējie – bija tā vērts
doties nezināmajā.
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CITRUSAUGĻI
5. Cilvēki jau no citrusaugļu
iepazīšanas tos ir izmantojuši gan
sejas, gan ķermeņa kopšanā.
6. Apelsīni nekļūst nogatavojušies
pēc novākšanas, bet citroni paliek.
7. Citronos ir vairāk cukura nekā
zemenēs.
8. Citrusaugļi samazina risku
saslimt ar sirds slimībām un dažāda
veida vēzi.
9. Pomelo ir lielākie citrusaugļi.
10. Apelsīni un to ziedi ir mīlestības
simboli.
11. Apelsīniem pēc šokolādes un
vaniļas ir pasaules populārākā
garša
Receptes, šoreiz veselīgas, no
slavenās fitnesa treneres Paulas
Freimanes recepšu grāmatas ''Zelta
sastāvdaļa'', ņemot vērā to, ka
daudzi Jaunajā gadā apņēmušies
dzīvot un ēst veselīgāk.
SVAIGĀ LAIMA UN AVOKADO
TORTE
Sastāvdaļas:
4 vidēji lieli gatavi avokado
1 laims
4 ēdamkarotes kļavu sīrupa
150 g dateļu
150 g valriekstu
Pagatavošana:
1.Tortes pamatni gatavo no
datelēm, tādēļ tās vispirms 10
minūtes jāizmērcē.
2.Ar gaļas āmuru vai virtuves
kombainā sasmalcina riekstus.
Kad dateles izmirkušas, tās ieber
palielā bļodā, pievieno
sasmalcinātos valriekstus un visu
kārtīgi samīca, izveidojot no masas
bumbu.
3 .Ņem veidni (22-24 cm diametrā).
Ar samīcīto masu izklāj gan veidnes
pamatni, gan iekšmalas.
4.Izmazgā blenderi, liek tajā
avokado, pievieno kļavu sīrupu,
pierīvē mazliet laima miziņas un
izspiež tā sulu.
5.Visu sablenderē un lej pāri tortes
pamantnei veidnē.
6.Liek ledusskapī un atstāj uz 30-
60 minūtēm.
7.Pasniedz ar svaigām ogām.

Lai arī joprojām to neizjūtam - ir
janvāris, otrais ziemas mēnesis.
Janvāris ir ne tikai otrais ziemas
mēnesis, bet arī citrusaugļu
mēnesis, lai arī tie mums apkārt ir
visa gada garumā. Ne visi, bet liela
daļa veikalā redzamo augļu  ir
citrusaugļi, kas pārsvarā neaug pie
mums, bet siltajās zemēs,
piemēram, apelsīni, citroni, pomelo
utt. Protams, ir izņēmumi un arī
tepat pie mums, Latvijā,  ir
iespējams pašiem izaudzēt
citrusaugļus. Tad nu šoreiz rakstā
daži interesanti fakti un receptes
par citrusaugļiem.
Fakti par citrusaugļiem:
1. Apelsīnā parasti ir 10 daiviņas -
nākamreiz ēdot pamēģini saskaitīt!
2. Apelsīni bieži tiek novākti zaļi, bet
vēlāk nokrāsoti. Kalifornijā un
Arizonā to ir aizliegts darīt, taču
Teksasā un Floridā krāso apelsīnu
mizas.
3. Citrusaugļu baltā ''miziņa'', kura ir
rūgta un lielākā daļa cilvēku to
cenšas nomizot, patiesībā ir
veselīgākā augļa daļa.
4. Greipfrūti, kuri patiesībā ir saldi
un   kuru 3. faktā minētā miziņa ir
rūgta, ir izveidojušies tādi, kādus
mēs tos pazīstam, radiācijas
ietekmē.

GREIPFRŪTA, APELSĪNA UN
KOKSRIEKSTU ŪDENS
Sastāvdaļas:
300 ml kokosriekstu ūdens
1 greipfrūts
1 apelsīns
100 g ledus
Pagatavošana:
1.Šeikerā lej kokosriekstu ūdeni.
2.Bļodiņā izspiež greipfrūta un
apelsīna sulu. Izspiesto sulu caur
sietiņu lej klāt koksriekstu ūdenim.
3.Šeikeru kārtīgi sakrata. Glāzē
ieber ledus kubiņus un ielej kokteili
4.Pasniedz uzreiz, kamēr kokteilis ir
auksts.

Eva Vītoliņa
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MODE 2020

Marta Zamarīte

Uzzini par modes tendencēm
pirmais!
Kaut gan es neesmu no tām, kas
izplāno savu garderobi nākamajiem
6 mēnešiem saskaņā ar slavenu
modes namu jaunāko kolekciju
skatēm, man vienmēr ir licies
interesanti palūkot, ko jaunu
redzēsim slavenību un garāmgājēju
stilos nākamajā sezonā. Pat ja Tu
nekādā gadījumā neplāno vilkt kaut
ko tikai tāpēc, ka to iesaka kāds
cits, es ticu, ka būs aizraujoši
uzzināt, par ko stresos pasaule
jaunajā 2020.gadā. Ceru, ka gūsi
iedvesmu uzdrīkstēties un
pamēģināt ko jaunu tik ikdienišķā
lietā kā apģērba izvēle, jo
2020.gada modes tendences ir
spilgtas un nevienu neatstās
vienaldzīgu.
 
2020.gada krāsa 
Krāsu institūts “Pantone”, kas ik
gadu izsludina, kāds tonis būs
aktuāls nākamos 12 mēnešus, par
2020.gada krāsu ir izvēlējies
“klasiski zilo” toni (angļu val.
PANTONE 19-4052 Classic Blue).
Savu izvēli eksperti pamato,
norādot, ka šajā nestabilajā un
neparedzamajā laikā, kad iesoļojam
jaunajā desmitgadē, mēs īpaši
meklējam mieru, pašpārliecinātību
un saikni ar citiem cilvēkiem. To arī
simbolizē klasiski zilais tonis.

Krāsaina āda
2020. ir ne tikai āda, bet tieši
krāsains un caurumotas ādas tērpu
un aksesuāru laiks. Ja ir īstais laiks,
klasiski melno ādas jaku nomainīt
pret koši zaļu vai oranžu.
 
Pērles
Bohēmas un relaksācijas simboli
gliemežvāki 2020. gadā būs
jāaizstāj ar citām zemūdens klasiku
- pērlēm. Auskaros, kaklarētās un
pat rokassomās - pērles būs
jaunais dekoratīvais akcents.
 
Apjoms
Apjomīgo platformas kurpju
tendences un pārcēlies uz apģērbu
- jakas, uzvalki un īpaši kleitas.
Lielas, kuplas un kārtainas, un par
tām droši var teikt - jo apjomīgāka,
jo šikāka.
 
Matu stīpiņas
Arvien biežāk tiek uzraudzīti
nobriedušie sprādzes, kas ir līdzīgi
kā 2020. gadā. Ar piebildi -
izteiksmīgi tieši un polsterētas.
 
Uzvalks
Uzvalki jau sen vairs nav tikai
vīriešiem. Arī tie kaklasaites nekur
nepazudīs, vienmēr un kāds bet.
Modē būs vienkrāsaini, ikdienišķāki
uzvalki, kurus iespējams
dekonstruēt - tas nozīmē valkāt
bikses un žaketi izmantot.
 
Mokasīni
Arī šīs tendences nekur nepazudīs,
katrā 2020. gadā redzēsim ierastās
kurpes ne no jauna skatupunkta,
bet gan ar dzīvnieku rakstiem,
pogām vai caurumiem
visneiedomājamākajās vietās.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

           2.          3.          4.          5.          6.   

1.Kurā kalendārā ir Jaungada diena - 1. janvāris?
A. Solārais kalendārs
B. Lunisolārais kalendārs
C. Gregora kalendārs
D. Mēness kalendārs
2.Kādu Jaunā gada dāvanu deva senie persieši?
A. Olas
B. Kartupeļus
C. Dārglietas
D. Burkānus
3.Kāds kalendārs nosaka ķīniešu Jaunā gada datumu?
A. Gregora kalendārs
B. Mēness kalendārs
C. Lunisolārais kalendārs
D. Besides kalendārs
4.Kurā valstī tiek rīkoti lielākie Jaunā gada svētki?
A. ASV
B. Vācijā
C. Brazīlijā
D. Austrālijā
5.Kurā vietā pēdējie svin Jauno gadu?
A. Aļaskā
B. Amerikāņu Samoa
C. Franču Polinēzijā
D. Kuka salā
6.Kurā vietā pirmie sāk svinēt Jauno gadu?
A. Samoa un Kiribati jeb Ziemassvētku salā
B. Beringa salā
C. Jaunzēlandē
D. Attu salā
 
 
Atbildes rakstīt šeit:
1.

 
Vārds, uzvārds: ……………………………………………. Telefona numurs:……………….........…………………….…
 
Uzvarētājam balvā 3 trafareti no 10.d klases skolnieka Ralfa Rogas uzņēmuma "Daimo". Kafijas trafareti
domāti kafijas un konditorejas izstrādājumu izrotāšanai. Noliekot trafaretu virs kafijas krūzes un pārberot
pāri kanēli, var iegūt restorāna cienīgu kafijas noformējumu!
Aizpildīto lapu izgriez un līdz 14.februārim iemet kastītē pie skolas dežurantes 1.stāvā, foajē.
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