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REDAKCIJAS SLEJA
Vēl
pavisam
nesen mēs sagaidījām
Jauno gadu ar grezno
uguņošanu un prātojām,
ko apņemties šajā gadā,
lai tas būtu pilnvērtīgāks
kā iepriekšējie, bet nu
jau tuvojas pavasaris. Ir
sācies jauns semestris,
kas katram ļauj uzlabot
un pilnveidot sevi kādā
mācību priekšmetā un
iegūt jaunas zināšanas,
kas var arī palīdzēt nākotnē.
Februāris ir karjeras mēnesis. Šomēnes mums - ģimnāzistiem tika dota iespēja piedalīties daudz un
dažādos pasākumos, kas palīdzēja
mums izprast dažādo profesiju pasauli, kā arī piedalījāmies Ēnu dienā,
kur visas dienas garumā bija iespējams vērot izvēlētās profesijas pārstāvja ikdienas darbu. Manuprāt, šīs
aktivitātes ģimnāzistiem nāca par

labu un palīdzēja saprast
katram savus lielos nākotnes karjeras plānus. Uzskatu, ka galvenais, domājot par nākotni, ir ieklausīties sevī un savās spējās,
lai izvēlētos atbilstošo
interesi. Novēlu ikvienam
atrast lietu, kas ir tuva
sirdij un sniedz patiesu
prieku!
Prātos jau sāk
lidināties domas par pavasari un sapņi par garo vasaras brīvlaiku, tāpēc,
sevišķi šajā laikā, it īpaši devītajiem
un divpadsmitajiem, ir grūti saglabāt
koncentrēšanos uz mācībām un ikdienas darbiem, tāpēc novēlu visiem
saglabāt izturību, gudrību un ticēt
tikai labajam!
Foto no personīgā arhīva
Adrians Romanovskis (9.a)

Žetonvakara atskaņas

24.janvārī
norisinājās 12.klašu
Žetonvakars,
kurā
pasniedz žetona gredzenus kā piederības
zīmi savai skolai un
zīmi, ka drīz tuvosies
arī eksāmeni un izlaidums. Taču šis
pasākums nav tikai par žetoniem, tas
ir stāsts arī par klases vienotību.
Divpadsmitās klase iet cauri dažādiem šķēršļiem un pārbaudījumiem,
un beigās klasesbiedri pavada kopā
daudz jautru brīžu, vēl vairāk satuvinoties.
Godīgi sakot, es biju ļoti
satraukusies par visu pasākumu, jo
priekšnesumus sākām gatavot principā pēdējā brīdī. Bija sarežģīti visu
pareizi saplānot un izdomāt kā pareizāk, jo loģiski, mēs taču pirmo reizi
gatavojāmies paši savam Žetonvakaram, īsti nezinot „kas un kā’’. Sēžot
lasītavā pēc stundām, visu apspriežot, taisot dekorācijas un ielūgumus,
no prāta neizgāja doma – „kā tad
beigās sanāks?”. Protams, neiztikām
arī bez strīdiem un nesaskaņām, bet
tas beigās mūs ar klasesbiedriem vēl

vairāk satuvināja un
iemācīja tikt pāri
grūtībām.
Laiks skrēja
ļoti strauji, un Žetonvakars
pienāca
nemanāmi. Visi mēģinājumi, nesaskaņas, pārpratumi
bija aiz muguras, un attapos jau
24.janvāra vakarā ar skaistu kleitu
un kurpēm, ejot uz skatuves. Tajā
vakarā bija tikai viena doma – visos
priekšnesumos atdot sevi uz visiem
simts, lai ir izdevies, kvalitatīvs un
neaizmirstams pasākums.
Es esmu pateicīga visiem
apkārtējiem cilvēkiem, kuri iesaistījās un palīdzēja mūsu Žetonvakara
veidošanā. Paldies visiem klasesbiedriem par izturību un unikālajām
idejām, paldies vecākiem un skolotājiem par atbalstu, un vislielākais
paldies skolotājai Ligitai, jo bez viņas mums nekas tik labi un kvalitatīvi nebūtu sanācis. Ar savu enerģiskumu un pozitīvismu skolotāja Ligita visu var „salikt kopā”.
Ance Ludborža (12.a)

ĪSZIŅAS
 20.-24.janvārī skolā Projektu nedēļa,
pēdējie uzlabojumi un cītīgs darbs pie
zinātniski pētnieciskā darba.
 24.janvārī Žetonu vakars. Divpadsmitie
pārsteidz ar sirsnīgu šovu, kā arī saņem
skolas žetonu gredzenus.
 7.februārī Valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums
“Skolēnu pašpārvalde = vienota komanda”.
 12.februārī skolēni Ēnu dienā satiek un
ēno interesantas personības dažādās aizraujošās profesijās.
 Valentīndienā skolas foajē spēlējam spēles un sirsnīgā atmosfērā pavadām dienu.
 18.februārī ģimnāzijas komandas piedalās
O. Kalpaka atceres pasākumā „Kalpaka
kauss”.

 20.februārī krāšņais Aerobikas konkurss.
Apsveicam 10.A!
 21. februārī, neskatoties uz sniega trūkumu šoziem, Siguldā notika “S!- Fischer
Ziemas skolēnu čempionāta 2020”
pirmais posms, kurā aktīvi piedalījās arī
ģimnāzijas labākie slēpotāji.
 27.februāra pēcpusdienā skolas 305.a kabinets pārtop izlaušanās istabā, kur pārbaudot savu erudīciju, sacenšas 10 komandas.
 Olimpiādes turpinās, un mūsu ģimnāzisti
turpina priecēt ar augstajiem sasniegumiem.
 5.martā notika Madonas Valsts ģimnāzijas dziesmu kari, kur klases izdziedāja
savas neoficiālās himnas - sirdsdziesmas.
 Jau drīz pavasara brīvlaiks! Kamēr citi
smels saules enerģiju noslēguma darba
cēlienam, divpadsmitie stāsies pretī
pirmajiem eksāmeniem svešvalodās. Lai
veicas!
Marta Marija Maltisova (12.a)
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Aerobikas konkurss pārsteidz
Kā jau katru gadu,
arī šogad 20.februārī Madonas Valsts ģimnāzijā
norisinājās aerobikas konkurss. Katras vidusskolas
klases meitenes bija sagatavojušas savu unikālu
priekšnesumu. Dejām bija
visdažādākās tematikas izbaudījām 30 gadu gaisotni, varējām sailgoties pēc
vasaras.
Par šo konkursu
lūdzu viedokli dažiem cilvēkiem.
Absolvente, konkursa žūrijas pārstāve Agne Lībore: „Man bija ļoti liels
prieks, ka tiku uzaicināta uz aerobikas festivālu kā žūrijas locekle.
Šis pasākums man vienmēr ir bijis
tuvs, un arī šogad tas nelika vilties,
jo sagatavotās dejas bija ļoti skaistas un baudāmas. Prieks redzēt, ka
pašas dejotājas un daži dejotāji
izbauda šo brīdi “uz skatuves”, jo
ne visi ikdienā dejo, tāpēc šī ir
lieliska iespēja to pamēģināt.
Katrā dejā varēja redzēt
ieguldīto darbu, katra bija citādāka
un ar savu odziņu. Bija tiešām
interesanti skatīties.
Man ļoti patika visas dejas un pats pasākums kopumā, tā
bija kā skaista atpūta no ikdienas
steigas. Paldies jums!”
Katrīna Lukaševica 12.b: „Man ļoti patika šī gada
aerobikas konkurss. Manuprāt, šis gads ļoti atšķīrās ar to, ka
priekšnesumi bija daudzveidīgi un šādas tēmas pirms tam
nebija redzētas. Pasākumu papildināja vadītāji, kas piedeva
pasākumam savu odziņu. Manuprāt šim konkursam ir jāturpina notikt, jo tas dod iespēju jauniešiem izkustēties. Mans
ieteikums būtu, ka to varētu darīt arī zēni, jo tā būtu iespēja
visiem kopā sadarbojoties radīt oriģinālu priekšnesumu!”
Laila Līdaka 11.a: „Man liekas, ka šī gada pasākums bija interesantāks nekā pagājušogad. Priekšnesumi bija
skaisti un radoši. Man patika tas, ka priekšnesumā piedalījās
arī puiši. Visvairāk man patika tas, ka klases izmantoja arī
papildus rekvizītus, un tas padarīja priekšnesumus krāšņākus.
Es neatpazinu lielāko daļu dziesmu, kas bija izmantotas priekšnesumos, bet tās izklausījās ļoti labas un man ļoti

iepatikās.
Lai gan mana klase
neieguva
nevienu
vietu, pasākums bija
izdevies.”
Līva Puķīte
11.b:
„Aerobikas
konkurss, kā jau vienmēr, bija kā enerģijas
un emociju spridzeklis. Katras klases meitenes ar savu radošo
izdomu bija pārspējušas pašas sevi ( jauni
deju soļi, kostīmi,
sižeti un piramīdas),
tas vien jau parāda,
ka aerobikas konkurss negarlaiko, bet ar katru gadu paliek
arvien interesantāks.
Man kā skatuviskam un azartiskam cilvēkam šādi konkursi ļoti
patīk, pat arī brīdis, kad tiek
paziņoti rezultāti un tie ir ļoti
negaidīti. Šādos gadījumos vienmēr ir jāatceras, ka priekšnesums
ir jāizveido tāds, lai pašām būtu
prieks. Un tad jau arī nekādas
godalgotas vietas nespēs mainīt
pozitīvās emocijas dejas laikā.”
Paula Cirvele 10.a:
„Visi bija cītīgi gatavojušies
pasākumam. Visi priekšnesumi
bija noslīpēti. Aerobikas konkurss ļauj meitenēm būt radošām
un caur aerobiku pasniegt skatītājiem mazu stāstu. Sportot
nav slikti, jo tas attīsta visus muskuļus. To var izdarīt pat
vienkārša staigāšana.”
Agnese Aizpuriete 10.b: „Aerobikas festivāls šogad pārsteidza no jauna. Katra klase bija ar savu odziņu, tomēr žūrija arī bija stingra. Pirmā reize vienmēr ir grūta, tāpēc
uzskatu, ka 10.klasēm bija vissarežģītākais uzdevums - pārsteigt citus, nezinot vērtēšanas kritērijus.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, var secināt, ka konkurence ir manāmi palielinājusies, un katru gadu tā noteikti
turpinās augt.”
Konkursa uzvarētāji- 1.vieta 10.a klasei, 2.vieta
12.a klasei, bet 3.vieta 12.b klasei.
Foto autore Līva Dāve (12.a)
Sanija Beatrise Barinska (10.a)
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SMU - vērtīga pieredze
Mūsu skolēni jau vairākus gadus ir iesaistījušies skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
darbībā, kurā viņi pilda īsta uzņēmuma funkcijas
un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod
preces vai pakalpojumus.
Šajā mācību gadā ģimnāzijā darbojas
daudz skolēnu mācību uzņēmumu, tāpēc tika
intervēti daži darba rūķi - Ance Gailuma (11.a),
Keitija Nikola Niedra (11.b), Līva Puķīte
(11.b) un Ilze Bārbale (8.a)-, kuri ir veiksmīgi
savu mācību uzņēmumu un darba entuziasmu
pierādījuši tirdziņos.
Pastāsti par sava SMU produktu, komandu,
nosaukumu!
Ance: „Uz SMU "Revêr" dalībniekiem Anci,
Martu un Tomasu gravitācija pilnīgi noteikti
nestrādā, ja vien nerunājam par plīstošiem
priekšmetiem mūsu rokās. Idejas bieži vien
klejo starp Marsu un Polārzvaigzni, tādēļ mēs
darām kaut ko pilnīgi kosmisku - palīdzam
cilvēkiem iemūžināt svarīgus brīžus zvaigžņu
kartē uz melna keramikas šķīvja, bet drīzumā
produkcijas klāstu plānojam palielināt. Produkts apvieno roku darbu ar mūsdienu tehnoloģijām - pēc tam, kad klients ir atsūtījis sava
īpašā brīža datumu, laiku un vietu, datorā tiek
izveidota karte, kuru vēlāk ar rokām
"pārnesam" uz šķīvi.”
Keitija Nikola: „Esmu viena no pieciem skolēnu mācību uzņēmuma “Motik” dalībniekiem.
Darbojos komandā ar saviem vienaudžiem un
reizē arī skolasbiedriem- Anniju, Niku,
Roju un Keitu. Ar mērķi rūpēties par sabiedrības veselību un vispārējo dabas resursu saglabāšanu, esam izveidojuši produktu,
kas ir stikla ūdens pudele ar uzdrukātu laika
grafiku ieteicamajai dienas devai.”
Līva: „Mūsu uzņēmums ir “Keep it Safe”
un mēs ražojam somas datoriem un pases
vāciņiem, kuriem klāt var piešūt klientam
personīgu ādas gabaliņu. Komandā esam 3
enerģiski un smaidīgi jaunieši- galvenais
boss Armands, finansists Dāvis un darba
rūķis Līva. Pavadītais laiks tirdziņos un
komunicējot savā starpā, ir bijis ļoti interesants un smieklīgs. Noteikti esam ieguvuši
arī noderīgu pieredzi cilvēku savstarpējās
attiecībās.”
Ilze: „Es esmu no uzņēmuma „LIRL”, mēs vārām ziepes. Mūsu ziepju klāsts ir visdažādākais, sākot no parastām ikdienišķām ziepēm līdz pat skrubjziepēm. Mēs komandā esam 3, bet
kādreiz bijām 4.”
Kādus panākumus guvis Jūsu uzņēmums?
Ance: „Mūsu lielākais prieks ir tad, ja darbu novērtē klienti,
bet neslēpšu, ka patīkamas ir arī žūrijas atzinības. Divas reizes
reģionālajos tirdziņos esam ieguvuši "Labākās pārdošanas
komandas" nomināciju, Rīgas "Cits Bazārs ziemā" tikām izvirzīti uz to, kas deva iespēju ideju prezentēt investoriem RBS
apmācībās. Madonā žūrija pozitīvi novērtēja produktu, dodot
"Labākās Ziemassvētku dāvanas" nomināciju, vēl divos tirdziņos esam ieguvuši simpātiju balvas.”
Keitija Nikola: „Noteikti, ka vislielākie panākumi ir saistāmi
ar to, ka, tirgojot produktu, cilvēki ir patiešām ieinteresēti to

iegādāties, un uzklausa mūsu mērķus šī produkta izveidei. Domājot par žūrijas novērtējumu tirdziņos, esam guvuši vairākus apbalvojumus par labāko stendu, labāko pārdošanas komandu, dažādas simpātiju balvas no
Madonas
novada
pašvaldības,
„Valmiermuižas”, „Orkla Latvijas”.”
Līva: „Valmieras tirdziņā dabūjām nomināciju kā labākā Ziemassvētku dāvana, par ko
bijām ļoti, ļoti pārsteigti, bet priecīgi, jo jau
pirmajā tirdziņā bijām dabūjuši nomināciju.
Pārējos tirdziņos esam ieguvuši veselas 3
simpātiju balvas, par ko mums ir vēl lielāks
prieks, jo tas nozīmē, ka mūsu produkts ir
ievērots un novērtēts kā laba dāvanas ideja.”
Ilze: „Valmierā mēs ieguvām simpātiju balvu, „Cits bazārs ziemā’’ mēs tikai tikām nominētas, Madonā ieguvām simpātiju balvu
no ‘’Kebabostas’’ un Gulbenē ieguvām
nomināciju „labākā pārdošanas komanda’’.’’
Ko esat iemācījušies, darbojoties SMU?
Ance: „SMU iemāca nepadoties, ja viss
neizdodas, kā iecerēts. Ir jābūt gatavam
ieguldīt naudu un smagi strādāt, lai būtu
peļņa, bet iegūtā pieredze nav izmērāma
nekādā naudas summā. Tā ir vide, kur satikt veiksmīgus uzņēmējus un tiešām superīgus jauniešus, kas visbiežāk kļūst arī par
draugiem. Mēs iemācāmies 24 h laikā izdarīt maksimālo, tādēļ pavadītais laiks ir pilnīgi produktīvs. Atklājas arī tas, kuri
cilvēki atbalstīs pat tad, kad ies grūti un
kuri diezgan ātri pazūd ar galiem. Lai
nu kā, pilnīgi noteikti iesaku iesaistīties
šajā programmā, nenožēlosiet!”
Keitija Nikola: „Domāju, ka mans
vislielākais guvums ir pirmā pieredze
saskarsmē ar klientiem tirdziņos. SMU
izveide patiešām ir lieliska iespēja uzlabot komunikācijas un pārdošanas spēju
prasmes. Tā kā piedalāmies arī konkursā “Start Strong 3+3”, kura mērķis ir
izveidot jaunu uzņēmēju paaudzi un tās
ekspertus, tad, piedaloties meistarklasēs
un pildot uzdotos mājasdarbus, arī
esam patiesi uzlabojuši savas individuālās rakstura iezīmes, proti, iemācījušies kļūt pozitīvāki un
atvērtāki sadarbībai. Uzskatu, ka jebkurš SMU veidotājs vai
dalībnieks ir ieguvējs, un noteikti iesaku jebkuram interesentam mācību ietvaros savu uzņēmumu veidot.”
Līva: „Strādājot noteikti esam apguvuši, kā sastrādāties komandā un būt ikvienā situācijā blakus kolēģiem. Vienmēr atbalstīt un papildināt vienam otru tirdziņos, pārstāvot savu uzņēmumu žūrijai. Un, protams, esam sapratuši, ka darboties
uzņēmumā ir grūti un tas prasa daudz spēka, taču ar lielu smaidu sejā, ar enerģiju un entuziasmu šo laiku kopā varam pavadīt
ļoti viegli un bez piepūles.”
Ilze: „Mēs esam iemācījušās, ka naudu tomēr ir grūtāk nopelnīt, nekā tas patiesībā liekas.”
Foto no SMU personīgā arhīva
Annija Asmus (11.b)
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Ēnu dienas piedzīvojums
Ēnu diena ir izglītojošs pasākums, kurā skolēniem
ir iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus un kļūt par darbinieku "ēnām". Šogad Ēnu diena norisinājās 12.februārī.
Šis pasākums tiek organizēts, lai skolēni pārliecinātos par to, ko viņi vēlas darīt nākotnē, iejustos dažādās
profesijās un izvērtētu tās no dažādiem aspektiem.
Vairumam skolēnu Ēnu diena sagādā pozitīvu pieredzi, pat
ja izvēlētā profesija neatbilst nākotnes plāniem.
Elīna Āboliņa (11.a) Ēnu dienu pavadīja slimnīcā, ēnojot fizioterapeiti. Elīna vēroja fizioterapeites darbu, pierakstīja interesantākās un svarīgākās lietas, saņēma
dažādus ieteikumus un padomus, kuri noteikti noderēs
turpmāk. Pēc Elīnas domām šī diena bija ļoti interesanta,
jo katra nodarbība bija citādāka, ar dažāda vecuma pacientiem. Viņa pieļauj iespēju izvēlēties šo profesiju, jo ikdiena fizioterapeita darbā ir aizraujoša.
Egīls Gruduls (11.a) Ēnu dienā bija Lielvār dē
NBS Gaisa Spēkos, ēnoja RBS-70 operatoru. Egīls vēroja,
kā darbojas operators, kā arī redzēja Latvijā jaunākās
ugunsdzēsēju mašīnas un helikopterus, kuri atrodas Gaisa
Spēku bāzē. Viņš saprata to, ka armijas dzīvē ir vajadzīgas
matemātikas un fizikas zināšanas. Samaksa nav tik laba,
bet valsts atbalsts ir vērtīgāks. Egīls, ejot jaunsardzē, lielāko daļu no armijas dzīves bija iepazinis, bet bija interesanti aplūkot citu armijas tehniku. Viņš neizvēlētos šo profesiju, jo saprot, ka veselība to neatļautu.
Paula Krista Pauere (11.a)
Ēnu dienā 12.februārī 8.b klases skolēni iepazinās ar dažādām profesijām. Šī diena ļāva saprast, vai tas, ko vēlamies
darīt nākotnē, tiešām būs katram piemērots.
Rasa Lauma Paegle (8.b) ēnoja spor ta skolotāju Madonas PII „Saulīte”. Dienas garumā viņa iepazinās
ar rīta rosmēm un baseina nodarbībām. Rasa atbalsta veselīgu un sportisku dzīvesveidu, bet nedomā, ka kļūs par
sporta skolotāju.
Ralfs Trods (8.b) iepazinās ar sava tēta, autoatslēdznieka, darbu. Viņš palīdzēja saremontēt klientu mašīnas. Diena bija interesanta un zināšanām bagāta, bet
Ralfs vēl nezina, vai ies savu vecāku pēdās un kļūs par
autoatslēdznieku.
Es, Samanta Terēze, “Vidzemes Augstskolā”
uzzināju, kāda ir žurnālista ikdiena. Mums bija iespēja arī
filmēties uz green screen un montēt modernajos datoros.
Diena bija izdevusies, un es domāju, ka savu nākotni saistīšu ar žurnālistiku.
Samanta Terēze Rumpīte (8.b)

Guna Pūce (12.b): „Ēnu dienā biju ASV vēstniecībā Rīgā un ēnoju diplomātus Rebecca Satterfield un Paul
Palotes. Vēlējos tuvāk iepazīties ar diplomāta profesiju, jo
kopš apmaiņas programmas Vašingtonas Universitātē,
Sietlā, kurā piedalījos vasarā, atklāju, ka man ļoti interesē
starptautisko attiecību veidošana, psiholoģija, kā arī politika. Rīta pusē uzzinājām, ko nozīmē būt diplomātiskajā
dienestā, kādi ir galvenie pienākumi un ar kādām grūtībām
jāsaskaras diplomātam, kā arī iepazināmies ar vēstniecības
darbiniekiem, diskutējām par aktuālām problēmām gan
ASV, gan Eiropā. Pēcpusdienā devāmies vizītē uz Latvijas
Nacionālo operu. Pēc iespaidiem pilnās dienas vēlreiz pār-

liecinājos, ka komunikācija ir atslēga uz jebkurām durvīm.”
Jānis Krasnovs (12.b): „Šogad man bija iespēja
kļūt par Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra
Portnova „ēnu” - redzēt, dzirdēt, izjust un piedalīties viņa
ikdienas darbā. Visā dienas garumā saņēmu informāciju un
pamācības par pārvaldnieka darbu. Sapratu, cik būtiskas ir
cilvēku savstarpējās attiecības tik svarīgā amatā. Tas ļauj
būt profesionālim darbā, ko mīli un dari no sirds. Visas
dienas garumā saņēmu tikai pozitīvus iespaidus, jo spēju
būt blakus cilvēkam, kas iedvesmo un motivē. Kopā pavadītais laiks bija ļoti nozīmīgs un atmiņā paliekošs. Diskusijas ar politiķiem lielai daļai cilvēku šķiet garlaicīgas, bet,
esot blakus Artūram, tās likās saistošas un interesantas.
Artūrs pauž un pamato savu viedokli, pamāca, argumentē
un pārliecina, ka vajag pastāvēt par sevi un savām interesēm. Tas ļauj redzēt cilvēkus no cita skata punkta. Pozitīva
attieksme, iejūtība, uzklausīšana, pārliecība ir īpašības,
kuras es varu mācīties no šīs Ēnu dienas.”
Ralfs Bormanis (12.b)
Agnese Aizpuriete (10.b): „Es ēnoju kosmētikas
ražotnē, „Madara Cosmetics ''. Mums bija noorganizēta
ekskursija pa ražotni, kurā varēju iepazīties ar produktu
tapšanu no A līdz Z. Ekskursiju vadīja ļoti interesants un
radošs cilvēks Dāvis Suharevskis, kurš, kā uzzināju mājupceļā, ir filmas „Pilsēta pie upes'' galvenais varonis.
Tālāk mums bija neliela prezentācija un praktiskā daļa,
kurā tika veidota mārketinga stratēģija par uzņēmuma
jaunajiem produktiem. Mani pārsteidza „Madara Cosmetics'' komanda, jo viņi cenšas pēc iespējas vairāk saudzēt
dabu un ir ļoti draudzīgs kolektīvs, kurš no rītiem pat veic
kopīgu vingrošanu. Arī paši produkti ir unikāli ar savām
13 sastāvdaļām un kvalitāti.”
Ance Lūse (10.b): „Ēnu dienā ēnoju "Ghetto games" pasākumu vadītāju un "wanna be" komiķi Lauri Zalānu. Diena bija izdevusies, jo Lauris ir ļoti sirsnīgs un

mīļš cilvēks. Diena pagāja ļoti ātri un bija interesanta. Ēnu
dienas laikā sapratu, ka "Ghetto games" komanda ir ļoti
saliedēta, viņiem ir ļoti daudz enerģijas un jaunu ideju. Pēc
"Ēnu dienas" biju gandarīta un iedvesmas pilna, jo Lauris
ir cilvēks, no kura iedvesmojos. Nākotnē vēlētos būt daļa
no "Ghetto games" komandas. Šī "Ēnu diena" bija izdevusies un super forša. Noteikti nenožēloju, ka ēnoju Lauri!”
Foto no Ances Lūses personīgā arhīva
Krista Saulone (10.b)

5.lpp.
Jūlija Manuilova (12.a): „Šogad Ēnu dienas ietvertos es ēnoju muzejpedagoģi Zani Siliņu. Zane strādā Lat-

vijas Nacionālajā bibliotēkā, tādēļ visu dienu pavadīju tur
kopā arī ar pārējiem ēnotājiem. No sākumā visiem kopā
mums bija ekskursija pa Gaismas pili. Izbraukājām visus
stāvus un apskatījām visas īpašās telpas un kultūrvēsturisko
mantojum, kas glabājas LNB. Pēc tam mūs sadalīja pie mūsu
ēnu devējiem, un tad jau katrs no mums gāja uz atsevišķām
telpām pavadīt visu dienu ar izvēlētās profesijas pārstāvjiem.
Zanes darba galvenā telpa ir Virtakas zāle, kas nosaukta par
godu iezim. Tur viņa vada nodarbības gan bērniem, gan
jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. 12.februārī bija pieteiktas
nodarbības 2.klases skolēniem. Man bija iespēja vērot un
līdzdarboties ar Zani un skolēniem. Mēs kopā veidojām pastkartes ar zīmējumiem un nospiedumiem. Varēju iejusties pati
skolotājas lomā. Brīnumainā kārtā man ļoti patika strādāt arī
ar maziem bērniem.
Tad pienāca pusdienlaiks. Pusdienot varēja LNB restorānā,
kas atradās turpat 1. stāvā. Pēc lieliskām pusdienām, man

bija iespēja paskatīties, kā darbojas kuratori un ekspozīcijas
vadītāji, kā arī sanāca apmeklēt restaurācijas telpu. Kopumā
visa diena bija emociju un iedvesmas pilna.
Es atradu vidusceļu divām profesijām, kas vienmēr
man ir patikušas: skolotāja un muzeja darbinieks. Šī
gada Ēnu diena noteikti palīdzēja manas karjeras plānu
veidošanā un mainīja manas domas uz citu - labāku
pusi.”
Vineta Šakina (12.a): „Katrā ziņā varu pateikt to, ka pati ēnu devēja bija pārsteigta, ka ēnoju
viņas profesiju- tetovētāju, jo neviens parasti šo darbu
neuzskatīja par īstu profesiju, taču man ļoti interesēja
process, kā no A līdz Z nonāk pie tetovējuma.
Bija ļoti interesanti, jo iepazinos ar visu procesu, sākot
ar klientam pielāgotu skici un beidzot ar darba vietas
sagatavošanu tetovēšanai un pašu tetovēšanas procesu.
Kā jau visi darbi un profesijas, arī tetovētāja darbs
prasa ārkārtīgi LIELU precizitāti un pacietību. Man
ļoti patika.”
Foto no Jūlijas Manuilovas personīgā arhīva
Ance Ludborža (12.a)
Enija Megija Kovaļevska (9.a): „Es biju Aiviekstes bērnudārzā ,,Lācītis Pūks’’. Redzēju bērnus, kuri
mācījās lasīt, rakstīt burtus un zīmēt. Vēl es centos mazos
draiskuļus nolikt gulēt pusdienlaikā, bet bija diezgan grūti
viņus savaldīt. Sapratu, kā ir būt par audzinātāju un kā iziet
no dažādām situācijām. Iespējams, atradu nākotnes profesiju.
Ļoti interesanti, ieteiktu katram!”
Adrija Kaire (9.a): „Biju ēnot Kalsnavas arborētumā. Ēnoju tūrisma informācijas centra vadītāju. Iepazinu
arborētuma teritoriju, uzņēmu fotogrāfijas ,,Facebook’’ lapai. Piedzīvoju daudz dažādu emociju, iepazinu šīs profesijas
visdažādākās puses. Ieguvu jaunas paziņas, kā arī nenovērtējamu pieredzi, kas palīdzēs turpmāk nākotnē.”
Adriāns Romanovskis (9.a)

Karjeras izpēte kā piedzīvojums
Piektdien, 21. februārī, 9.a kopā ar 9.b klasi devās
karjeras ekskursijā uz Rīgu. 9.b klases pirmā ,,pietura’’ –
Rīgas Stradiņu universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, bet 9.a klases pirmā ,,pietura’’ – Rīgas Mākslas
un mediju tehnikums.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā mums izrādīja
mācību telpas, studentu izveidotos mākslas darbus un procesus, kā tie top.
Nākamais galamērķis abām klasēm bija uzņēmums
SIA „Getliņi EKO”, kur iebraucot jau bija redzamas kaiju ,,armijas’’ uz atkritumu kalniem. Vēlāk mūsu gids izklāstīja poligona pirmsākumus un uzņēmuma veidošanos
laika gaitā. Pēc tam parādīja plašo siltumnīcu ar tomātiem
un gurķiem un pastāstīja, kādas metodes tiek izmantotas to
audzēšanā. Pēc ,,Getliņiem’’ devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Visi, cits pirmo reizi, cits nezin kuro reizi, redzēja
plaši pazīstamo Dainu skapi un skatus uz Rīgu no bibliotēkas augšējiem stāviem.
Dienas noslēgumā pienāca kārta ,,Escape rooms”.
Sadalīja visus pa grupām. Gāja grūti - pats sākums jau
bija nesaprotams, kur ko meklēt vai ko darīt, un arī katrā
istabā bija kaut kas tāds, kas pamatīgi nobiedēja visus.

Pēc ekskursijas aicināju ekskursijas dalībniekus
pastāstīt par piedzīvoto:
Rinalds Plocāns (9.a): „Galu galā, kā jau saka,
galvenais ir pats brauciens – tā bija viena no vislabākajām
ekskursijām, kur esmu braucis – informatīvi, interesanti
un jautri.”
Enija Megija Kovaļevska (9.a): „Ekskursijas
laikā bija laba kompānija. Ļoti patika ,,Getliņos’’, gids bija
jauks.”
Kristaps Līcītis (9.a): „Ekskursija bija ļoti laba,
labi apskates objekti, viss apmierināja, varbūt nedaudz par
maz to apskates objektu, bet tie, kas bija, bija labi.”
Haralds Ducens (9.a): „Manas pārdomas par
ekskursiju būtu saistībā ar uzņēmumu ,,Getliņi’’, jo šis
uzņēmums mums kalpo kā piemērs, kā samazināt siltumnīcas efektu, kā izmantot resursus pilnīgi.”
Dāvis Akmans (9.b): „Bija ļoti ieintriģējoši, varbūt mazliet garlaicīgi, bet tā uzzināju daudz ko jaunu.”
Kristians Tomass Vīgners (9.b): „Vislabāk patika ,,Escape rooms’’.
Adriāns Romanovskis (9.a)

6.lpp.

MAĢISKĀ

Ja biatlons ir prioritāte
Mana klasesbiedrene Līva Šahno (10.b) ir biatloniste un distanču slēpotāja,
kura piedalījusies sacensībās
gan Latvijā, gan ārzemēs.
Mēs varam lepoties ar vēl
vienu izcilu Madonas Valsts
ģimnāzijas skolnieci, par
kuras sporta gaitām bieži
dzirdam presē.
Cik ilgi Tu nodarbojies ar biatlonu un cik
bieži Tu trenējies ikdienā?
- Ar biatlonu nodarbojos jau
6 gadus un trenējos katru
dienu, vasarā 2 reizes dienā.
Ko Tu šobrīd uzskati par savu lielāko sasniegumu?
- Ziemas jaunatnes Olimpiskajās spēlēs 56.vieta 100 meiteņu konkurencē, kā arī 58. vieta IBU junioru kausā 100 meiteņu konkurencē. Jāpiemin, ka junioru grupā meitenes ir 25 gadus vecākas par mani.
Kas ir lielākās grūtības, ar kurām Tu esi saskārusies?
- Vislielākās grūtības noteikti ir bijušas šogad, jo nav ziemas, kā dēļ nevar pilnvērtīgi trenēties. Šī sezona bija viena
no vissvarīgākajām, bet sniega trūkuma dēļ nebija iespē-

jams pilnvērtīgi sagatavoties.
Kā Tu parasti
sagatavojies/noskaņojies
sacensībām?
- Parasti pirms startiem
noslēdzos sevī, klausos
mūziku un mēģinu nedomāt pārāk daudz par pašu
šaušanu.
Kuras ir pēdējās
sacensības, kurās esi piedalījusies? Kā veicās?
- Pēdējās sacensības bija
slēpošanas sacensības tepat
Smeceres silā, pagājušo
sestdien un svētdien, kur
pirmajā
dienā
ieguvu
3.vietu FIS grupā, un svētdien, izcīnot uzvaru 5 km distancē brīvajā solī, apsteidzot otro vietu par pus minūti. Jāpiemin, ka man vidējās un garās distances padodas un patīk
labāk nekā sprinti.
Ko Tev pašai nozīmē biatlons?
- Man biatlons ir liela daļa no manas dzīves, tāpēc tas man
ir ļoti svarīgs. Pagaidām tā ir noteikti mana prioritāte dzīvē!
Foto autors Agris Veckalniņš ( facebook.com)
Krista Saulone (10.b)

Skolēnu pašpārvalde = vienota komanda
2020.gada
7.februārī norisinājās, jau par tradīciju
kļuvušais,
Valsts
ģimnāziju Skolēnu
pašpārvalžu
pieredzes apmaiņas pasākums. Šogad pasākuma
sauklis
bija
„Skolēnu pašpārvalde = vienota komanda”, tas kopā pulcēja
9 valsts ģimnāziju
radošākos un atbildīgākos skolēnus, kas
ikdienā
pilnveido
savas skolas dzīvi.
Pirmā tikšanās bija ar karjeras
treneri Andri Arhomkinu, kurš caur stratēģisku spēli jauniešiem mācīja dzīves WIN-WIN principu, kuru es pati esmu
iepazinusi jau Start Strong 3+3 programmā. Es uzskatu, ka
katra tikšanās ar Andri ir kā vērtīga mācība, jo, skaidri parādot piemērus no dzīves, viņš spēj pārliecināt, ka tikai atbalsts un došana citiem, mums palīdz augt kā spēcīgām
personībām, jo tikai dodot, tu saņemsi pretī.
Pēc pusdienām spēlējām Lauras Zīvartes un RSVP
Design radītās spēles, ar kuru palīdzību apguvām dažādus

komunikācijas veidus komandā. Tas bija ļoti interesanti visiem, jo dalībnieki
pirmo reizi spēlēja šīs unikāli radītās spēles. Arī
man kā spēles vadītājai
bija interesanti vērot un
analizēt to, kā veidojas
komunikācija
komandā,
kad, piemēram, ir aizliegts
sarunāties un žestikulēt
savā starpā.
Es ceru, ka katrs
dalībnieks no šī pasākuma
ieguva ko vērtīgu sev, lai
varētu ar to dalīties savā
skolā un iedvesmot jauniešus darboties Skolēnu padomē, jo tā ir neatsverama
pieredze, kas ne tikai pilnveido skolas dzīvi, bet arī veicina
katra personības izaugsmi.
Lai gan man šī bija pēdējā iespēja piedalīties šajā vienmēr gaidītajā pasākumā, es ceru, ka šī tradīcija
nezudīs un tikai pulcēs arvien vairāk valsts ģimnāzijas Madonā.
Foto autors Dāvis Purviņš (11.b)
Marta Marija Maltisova (12.a)

7.lpp.

Escape MVĢ ar vēstures elementiem
27.februārī notika jau ikgadējais Escape MVĢ. Šogad tas notika ģimnāzijas vēstures klasē, tāpēc arī izlaušanās
istabas tēma bija veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai – 18. novembrim un pēc tam tās aizstāvēšanas cīņām
jeb, kā mēs viņas šobrīd zinām un pieminam, – Lāčplēša
dienai.
Kopā piedalījās 10 komandas. Lielāko interesi izrādīja jaunākie ģimnāzijas dalībnieki, taču arī vecāko klašu
dalībnieki nepalika malā un piedalījās kopā ar 4 komandām.
Izlaušanās istabā tika pārbaudītas ne tikai dalībnieku vēstures zināšanas un erudīcija, bet arī to uzmanība un komandas
saliedētība, piemēram, meklējot pēdējo, nozīmīgāko pavedienu – atslēgu, kas, šķiet, bija nolikta ļoti pamanāmā vietā,
taču satraukumā ar laika trūkumu, četras no komandām nespēja to atrast. Telpa bija piepildīta ar dažādām biļetēm, grāmatām, avīzēm un attēliem, notīm un prezidentu foto, taču
tikai dažas no šīm lietām bija vajadzīgas, lai atrastu izeju no
kabineta. Man, kā šīs aktivitātes idejas radītājai, ļoti patika
posms, kurā komandai bija jāatrod Andreja Pumpura eposs
“Lāčplēsis”, jo pavisam klasē tika izvietotas trīs šī eposa
grāmatas. Divas no tām bija vairāk nekā 70 gadus vecas.
Vecākajā no tām vajadzēja sameklēt 11.lapaspusi (Lāčplēša

diena tiek atzīmēta 11. novembrī), jo tieši tur bija nākamais
pavediens, trīs pasvītroti vārdi eposa dziedājumā: Saule,
Pērkons, Daugava. Ar šādiem un vēl citiem līdzīgiem uzdevumiem nācās saskarties visām mūsu atraktīvajām komandām tikai 10 minūšu laikā.
Šogad viserudītākā un uzmanīgākā komanda bija
“Nosaukums”, trīs meitenes no 11.b klases (Evija Madara
Brūne, Karīna Kalniņa un Daniela Puriņa). Šīs meitenes no
vēstures kabineta izlauzās nieka 6 minūtēs 32 sekundēs. Kā
otrie ierindojās komanda “Švinka&Co” -3 puiši no 11.b klases (Arvis Kļaviņš, Dāvis Palieks un Dāvis Purviņš), viņi
izlauzās 8 minūtēs un 16 sekundēs. Savukārt trešo vietu ieguva komanda “Slurp team“, paši jaunākie no 7.b (Emīlija
Dreimane, Viktorija Kuzņecova, Kristiāna Knoha), kuri izlauzās 9 minūtēs un 17 sekundēs. Emocijas, kas plūda, nākot
ārā pa kabineta durvīm, bija ļoti dažādas, taču tas nevienu
neatturēja uz jautājumu, vai nākamgad arī piedalīsieties,
atbildēt ar Jā!
Paldies visiem, kas piedalījās, bija pacietīgi un sagaidīja savu kārtu! Tiekamies arī nākamgad ar jauniem izaicinājumiem un uzdevumiem!
Līva Puķīte (11.b)

Klašu Sirdsdziesmas izskanējušas
5.martā Madonas Kultūras namā notika pasākums “Dziesmu kari”.
Šogad pasākumā tika ieviestas vairākas izmaiņaspasākums no koru kariem
pārtapa dziesmu karosklasēm nebija jāveido kora
priekšnesums, bet izvēlēto
dziesmu varēja interpretēt
dažādi, darbojoties uz skatuves, kā arī balsošanas
iespēja tika vien ciemiņiem, paši ģimnāzisti nepiedalījās skatītāju balsojumā.
Šī gada tēma bija
“Sirds dziesma”, katra no
12 ģimnāzijas klasēm izvēlējās, viņuprāt, īsto sirds dziesmu un izpildīja to skolotājiem,
vecākiem, draugiem, skolasbiedriem un, protams, arī žūrijai.
Šogad žūrijas pārstāvju rindās bija 3 Madonas Valsts ģimnāzijas ļoti aktīvie 2019.gada absolventi, kas vienmēr iesaistījās pasākumu veidošanā- Dāvis Kolns, Signe Kaparkalēja un
Santa Socka, kā arī mūziķis Ainars Bumbieris. Pēc katra
priekšnesuma atraktīvie pasākuma vadītāji Daniela, Arvis un
Lindija aicināja izteikt viedokli kādam no žūrijas locekļiem,
kas iedrošināja, uzmundrināja, iepriecināja skolēnus un arī
deva padomu nākamajam gadam.
Klašu kolektīvi skatītājus priecēja ar dažādām latviešu
dziesmām, vairākas dziesmas tika izpildītas arī angļu valodā,
varēja dzirdēt gan šlāgerdziesmas, nopietnākus skaņdarbus,
kā arī pagājušā gadsimta klasikas dziesmas. Arī pavadījuma
veidi bija atšķirīgi- daļa klašu izvēlējās dziedāt fonogrammas pavadībā, bet citi muzikālo noformējumu veidoja pašikoncerta laikā dzirdējām instrumentus, sākot ar ģitāru, bas-

ģitāru, kahonu, noslēdzot ar flautu,
ksilofonu un bungām. Lielai daļai
klašu
izpalīdzēja
talantīgais un pretimnākošais ģimnāzijas absolvents Raimonds Ubagovskis,
izpildot
klavieru
pavadījumu.
Pasākums bija vizuāli baudāms- skolēni
bija piestrādājuši pie
tērpu izvēles- redzējām ēģiptiešu stila
tērpus, latviskas lina
kleitas, puišus vēderdejotāju kostīmos,
vasaras kleitas un, protams, kā gan bez baltiem krekliem un
ģimnāzijas formas vestēm! Pasākums visnotaļ bija izdevies,
skatītāji un skolotāji bija priecīgi, un skolēni apmierināti un
patīkami atviegloti pēc priekšnesumu izpildīšanas.
3.vietu pasākumā ieguva 11.a klase ar dziesmu
“Tequila”, kas lika skatītājiem smieties un aplaudēt, 2.vietu
žūrija piešķīra 7.b klasei, kas izpildīja dziesmu “Mana mīļā
tu” , bet godpilnās 1.vietas bija divas- 7.-9. klašu grupā 8.a
klase ar skanīgo “Dzērvenīti”, 10.-12. klašu grupā 11.b klase
ar karstasinīgo dziesmu “Mīlas tuksnesis”. Šogad skatītāju
sirdis visvairāk iekaroja un skatītāju simpātiju balvu ieguva
7.b klase, bet žūrijas simpātiju balva tika piešķirta vasarīgajai 12.b klasei.
Uz tikšanos nākamgad!

Foto autors Dāvis Purviņš (11.b)
Elīza Elsiņa (10.a)
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Mazliet nenopietni
7.a atziņu krātuve

Mācību gads jau strauji tuvojas noslēguma cēlienam, tāpēc izjautāju dzīves atziņas un padomus, ko 7.a klases skolēni ir ieguvuši un iemācījušies gan jau ģimnāzijā pavadītajā laikā, gan ārpus tās. Lasi un mācies arī Tu!













Precies ar cilvēku, kas ir uzticams, bet arī paklausīgs. /Adriāns/
Atceries, ka katrs cilvēks, kuru Tu satiec, arī ir dzīvs. /Andrejs/
Pērc sarkanu lietussargu, lai, ja to aizpūstu, varētu vieglāk atrast. /Linda/
Precies ar cilvēku, kas ir bagāts ārzemnieks. Bagāts tāpēc, lai dotu tev naudu, bet ārzemnieks, lai nesaprastu, kam tev
īsti to vajag. /Endijs/
Atceries, ka katrs cilvēks, ko Tu satiec ir savādāks un, visticamāk, dīvaināks. /Evelīna/
Ja Tu plāno doties uz ārzemēm, labāk aizslēdz mājas durvis. /Kristofers/
Ļauj, lai tavā sejā atspoguļojas tas, kā Tu visu nakti mācījies kontroldarbam. /Ivita/
Ja Tu plāno doties uz ārzemēm, tad paņem mani arī līdzi. /Rihards/
Atceries, ka visnozīmīgākie dzīves brīži ir kad esi paēdis. /Līva/
Veicot garus ceļa gabalus, uzmani, lai neaizmirsti, kā nokļūt atpakaļ. /Rasa/
Braucot garus ceļa gabalus, ik pa laikam pārbaudi, par kuru ceļa pusi Tu brauc. /Krišjānis/
Katru rudeni sagrāb lielu lapu kaudzi un nofočējies, lai ieliktu foto Instagramā kā caca. /Toms/
Apkopoja Ralfs Bormanis (12.b)

No kā sastāv ģimnāzists

Apkopoja Adriāna Kampe (7.b)

Kā pavadīt Valentīna dienu
vienatnē
 Uzaicini uz vakariņām visus savus vientuļos draugus – jūs visi varēsiet
priecāties par savu neatkarību.
 Uzrīko randiņu ar savu labāko draugu/draudzeni.
 Izdari ko jauku kādam svešiniekam – tu pats jutīsies labāk.
 Uzrīko savu mīļāko seriālu maratonu – tas vienmēr palīdz atpūsties un
aizmirsties.
 Tiec līdzi savai miega rutīnai – ja nepieciešams nosnaudies pašā dienas
vidū.
 Uzcep vairāku kārtu šokolādes kūku – tas gan aizņems visu vakaru, gan
tev būs pieejama liela, garda šokolādes kūka.
Apkopoja Emīlija Dreimane (7.b)
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