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Apgredzenošana 2016
Šodien ir svētdiena, ārā līst, neesmu nakti
gulējusi, jo lasīju Anšlavu, taču domas raisās
nebēdnīgi. Tuvojoties gada beigām, visvairāk
domāju par padarīto. Kā jau tas ir vienmēr daudz ko varēja paveikt labāk, daudz ko citādi,
daudz kas vispār ir palicis neizdarīts, taču nekas
nav palicis pusratā. Ja ko dara, tas jādara droši,
pusratā vienmēr iznāk slikti, tādēļ par skolas
avīzi esmu gandarīta - šajā semestrī izdevies
izdod divus numurus, ko (smejos) var jau uzskatīt
par regulāru izdevumu. Vēlu visiem sulīgus
mandarīnus un drosmi iztēloties sniegainus
Ziemassvētkus!

10. klašu iesvētības
5 pusdienas skolas ēdnīcā

L’avīzes redaktore Emija Grigorjeva, 12.5
Avīzes tapšanā piedalās:
Vāka ilustrācija: Alija Baltuma (10.3)
Logo autore: Monta Zaumane (12.5)
Agija Jirgena (12.5), Ansis Bernards (12.1),
Liene Žīgure (11.5), Gerda Šteinerte (11.5),
Rodijs Ronis (11.4), Anna Apīne (10.5),
Kristiāna
Kronberga
(10.2),
Leora
Gadžiramazanova (8.3), Kristiāna Būcena
(8.3) un īpašs paldies Jānim Tonem (12.1), kā
arī skolotājiem Dagnijai Ivanovskai un
Andrim Zariņam!
Ilustrāciju autore: Alija Baltuma (10.3)
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~ Eiforijas sīrupā ~
Klusēšana – zelts?
Personības tests
Pārbaudi sevi!

Šosezon uz skatuves
______________________________________________________________________
Tuvojoties ziemas brīvlaikam, ir vērts pasildīt ne vien kājas pie kamīna, bet arī
dvēseles pie mākslinieciskā radiatora!
Latvijas Nacionālais teātris – Pērs Gints
Šoruden Pērs Gints atdzima ne tikai skolas trešā korpusa
otrā stāva kabinetos, bet arī Latvijas Nacionālajā teātrī.
Henrika Ibsena luga “Pērs Gints” ir stāsts par robežu starp
meliem un fantāziju, atbildību un izvairīšanos no tās, īslaicīgu
aizraušanos un mīlestību. Galvenās lomas aktieris Uldis Anže
izcili iejūtas Pēra Ginta ādā un notur skatītāju uzmanību,
taustoties caur saviem domu labirintiem. Visu izrādes
uzmanību režisors Viesturs Kairišs ir vērsis uz Pēra Ginta
centieniem izzināt pašam sevi, lielu uzmanību nepievēršot
fiziskajām pārvērtībām, Pēram novecojot, vai arī politiskajiem
notikumiem, kas ik pa laikam minēti pašā lugā. Ja arī pēc lugas
izlasīšanas nerodas skaidrība par to, kas īsti ir pats Pērs Gints,
tad arī pēc šīs izrādes tādas nebūs, taču tāds, visticamāk, ir arī
tās mērķis – likt domāt, ko nozīmē būt sev pašam. Izrāde
nenoliedzami liks palauzīt galvu par sarežģītiem dzīves
jautājumiem un nebūs viegli “sagremojama”, taču noteikti
apmeklēšanas vērta.
Liene Žīgure 11.5

Rīgas Improvizācijas teātris – Ar šarmu pret karmu

Tev ir bijusi smaga skolas nedēļa, un tu meklē veidu, kā izvēdināt galvu?
Man ir lielisks piedāvājums! Katru nedēļu Splendid Palace ir iespēja
noskatīties Rīgas Improvizācija teātra izrādi “Ar šarmu pret karmu”. Šīs izrādes
apmeklējums ir lielisks veids, kā vismaz uz pāris stundām aizmirst par visām
ikdienas rūpēm, kārtīgi izsmieties un lieliski pavadīt vakaru. Tev būs iespēja
smieties par improvizatoru jokiem, vai arī, ja joki neizdodas tik labi kā iecerēts,
pasmieties par pašiem improvizatoriem.
P.S. Pārmērīga smiešanās var izraisīt vēdersāpes!
Gerda Šteinerte 11.5

Dirty Deal Teatro – Tēvs varonis ‘69
Izrāde par tēmām, par kurām daudzi vēl aizvien neuzdrīkstas
runāt. Modernās pasaules sajaukums ar padomju savienības laikiem.
Stereotipu atklāšana, sabiedrības struktūras un problēmu
atspoguļošana.
Centieni atklāt sabiedrībai to, kas tad bija “čeka” un cik brīvi varēja
būt cilvēki Padomju Latvijā.
Kopumā – izrāde, kas aizrauj un liek par sevi domāt vēl stundām
ilgi. Fantastisks dramaturģes un režisora darbs un lieliski aktieri, kuri
izrādi padara vēl baudāmāku.
Par šo izrādi varētu teikt, ka tas ir must-see ikvienam teātra
cienītājam!
Gerda Šteinerte 11.5

Intervija ar skolas direktori Ināru Gaili
______________________________________________________________________
Vai Jūs atbalstītu skolas baļļu
rīkošanu šeit, skolā?
Ar lielāko prieku! Šādas balles ir
pēdējā laikā apsīkušas, bet pirms pāris
gadiem ir bijušas vairākas ļoti labas
balles: gan parastas, gan tematiskas.
Protams, par šādām ballēm atbildība ir
jāuzņemas kādai skolēnu grupai, kas
rakstītu scenāriju, meklētu muzikantus un
nodarbotos ar citām organizatoriskām
detaļām. Skolēniem ir jāpiesaista kāda
pedagoga palīdzība, jo bez šī pedagoga
skolas iekšējie kārtības noteikumi
neatļauj organizēt šādus pasākumus
skolā. Es neieteiktu šīs balles rīkot
piektdienas vakaros, kad daudzi skolēni
dodas mājās. Bet darba dienās likumā
noteiktā laika robežās līdz pl. 22.00, man
nav nekādu iebildumu pret ballēm. Tikai
rīkojiet!
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Kas skolā ir tiesīgs rīkot skolas
balli? Vai to drīkst darīt kāda skolēnu
grupa vai arī šis jautājums ir skolas
pašpārvaldes kompetencē?
Es būtu gatava atbalstīt jebkuru
priekšlikumu, iniciatīvu, šis jautājums
nav stingri noteikts. Tā pat varētu būt
skolotāju grupa, kas ierosinātu jebkādu
pasākumu skolēniem. Tā varētu būt arī
jauniešu grupa. Pie manis bieži vēršas
klases, kuras vēlas rīkot savus
pasākumus, piemēram, klases vakarus.
Es tam neesmu nekādus šķēršļus likusi.
Tikai, protams, jāuzņemas kādam
atbildība, lai pēc pasākuma nebūtu atstāta
nekārtība. Man jau liekas, ka pēdējā laikā
jaunieši ir ierāvušies sevī, savās
mobilajās ierīcēs. Pagājušajā gadā es
aplūkoju dažas 9. klašu rakstītās esejas.
Man ļoti patika viena skolēna teiktais:
“Izejot gaitenī, liekas, ka apkārt valda
sastingusi atmosfēra, sastindzis gaiss. Es
ar prieku pamanīju vienu vientuļu mušu
pie loga, kas kustina savus mazos
spārnus. Tā bija vienīgā kustība gaitenī,
jo visi lietoja savus mobilos telefonus.” Ir
mazliet dīvaini, ka tas skan no manas
mutes, bet es uzskatu, ka viena no
labākajām lietām, ko jaunieši var darīt, ir
rīkot šādus savstarpējas sadarbības
pasākumus, jo, ja skolēns tikai mācās, tas
ir gaužām garlaicīgi, tad jau īsti nebūs, ko
no skolas dzīves atcerēties. Parasti jau
skolēns atceras savus klasesbiedrus, ne
jau to, kā mācījies, piemēram,
matemātiku, vai ko ir kārtojis vēstures
ieskaitē. Es ļoti vēlos, lai mūsu skolā būtu

vairāk pasākumu, iniciatīvu varētu
uzņemties gan skolēnu pašpārvalde, gan
kāda skolēnu grupa, jo mums skolā taču
ir daudz talantīgu jauniešu. Ar prieku es
viņus visus redzētu! Skolā strādā arī
daudzi talantīgi skolotāji, piemēram,
Ansis Ēcis, kā arī citi pedagogi, kas ir
talantīgi vairākās jomās. Tie noteikti būtu
ar mieru iesaistīties vairākos pasākumos.
Tik droši, uz priekšu!

vidusskolā, jauniešiem ir jāsāk studēt,
patstāvīgi mācīties! Neviens mūsu skolas
sasniegums nav panākts, tikai skolēnam
sēžot skolas solā un pildot uzdoto mācību
vielu, pēc tam to atkārtojot utt.
Jauniešiem ir jāpierod pie patstāvīgas
studēšanas. Vai skolēnam, kurš pavada
skolā 36 stundas, 2 stundas vēl korī, vēl
vairākas stundas pavadot ceļā, atliek laiks
mācīties? Es apbrīnoju mūsu skolēnus,
viņi visi ir vienkārši varoņi! Protams,
koris ir ielikts no rīta, tā tas ir bijis
daudzus gadus. Pirms pāris gadiem ir
bijuši lieli kori, kuros dziedāja aptuveni
100 skolēnu, tā ir pat trešdaļa mūsu
skolas vidusskolēnu! Šajā gadā skolas
vadība jau bija izvirzījusi mērķi kora
lietas sakārtot. Ņemot vērā jauno stundu
sastādīšanas metodi, ņemot vērā to, ka
mūsu skolā strādā vairāk kā 70 skolotāji,
ņemot vērā mūsu skolas klašu skaitu, mēs
varējām par to sākt domāt tikai šī gada
augustā. Mēs pie tā strādājam, pašlaik
mums skolā mainās skolotāji, atkal tiek
mainīts stundu saraksts.

Kā tiek risināta situācija ar kori?
Jaunieši! Vēršieties pie mūsu
izglītības vadošajiem cilvēkiem ar
lozungu: “Dodiet laiku studēšanai!”.
Mans uzskats ir tāds, ka, mācoties
______________________________________________________________________
Ar skolas direktori sarunājās Rodijs Ronis 11.4

Mēneša skolēns - Jēkabs Šalms
_____________________________________________________________________

Kādi ir galvenie prezidenta
uzdevumi?
Viens no galvenajiem uzdevumiem
ir koordinēt valdes darbu un censties
savākt biedrus, līdz ar to vadīt sapulces,
attīstības plānu, noteikt galvenos
uzdevumus, atbildēt par pasākumiem –
ko mēs taisām, ko netaisām. Vēl varu arī
uzsvērt, ka koordinācija ir sadarbība ar
vadību, sadarbība ar skolotājiem,
partneriem ārpus skolas – Rīgas Skolēnu
domi un partnerskolu pašpārvaldēm.
Kā tu vērtētu pašpārvaldes
darbu šogad?
Pats es esmu prezidents no šī gada
janvāra. Ļoti daudziem šķiet, ka
pašpārvalde ir tāda ballīšu organizācija,
kas taisa visādus pasākumus, meklē
izklaides iespējas, veido tematiskās
nedēļas, vārdu sakot, padara dzīvi
krāsaināku. Tas ir viens no mūsu
uzdevumiem, bet tas nav galvenais, jo
galvenais uzdevums ir pārstāvēt skolēnu
intereses dažādos līmeņos. Un otrs ir –
skolēnu viedokli virzīt tālāk, lai lēmumu
pieņemšanā nepiedalītos tikai skolotāji
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vai skolotāji un vecāki, bet arī mēs paši.
Mēs strādājam kā organizācija, kas viena
skolēna ideju var attīstīt par plaša mēroga
jautājumu. Tas pats ir arī ar kori, tā nav
ne mana ideja, ne arī kāda cita valdes
cilvēka ideja. Bija daži skolēni no
vidusskolas, kas atnāca pie mums un
ierosināja kora mēģinājumu laiku
pārcelšanu, un tad mūsu uzdevums bija
veikt aptauju, lai noskaidrotu visu
skolēnu viedokli šajā jautājumā.
Kādas problēmas risināt šobrīd?
Cīnāmies ar ieejas durvīm. Liekas,
ka, jā – tas ir ļoti maznozīmīgi un sīkums,
taču ir skolēni, kuri brauc ar sabiedrisko
transportu. Kāpēc gan viņi nevarētu pa
skolas galvenajām durvīm iet iekšā arī no
rītiem? Tā ir galvenā ieeja, un iespēju
iekļūt pa durvīm nevar liegt nevienam. Šī
brīža argumenti ir, ka tur no rītiem ir
slidens. Flīzes ir slidenas, bet skaidrs ir
tas, ka, ja mēs pēc stundām ejam tur ārā,
tās jau nepaliek neslidenākas. Tās ir tik
pat slidenas no rīta, kā pa dienu un
vakarā. Vēl ir arguments, ka skolas grīda
kļūst netīra. Kāpēc, ja man skapītis ir pie
bibliotēkas, jāpiestaigā skola, nākot no
sētas puses durvīm? Es uzreiz pa
galvenajām durvīm ienāku, pagriežos un
esmu pie skapīšiem.
Vai iesaistīšanās skolas sadzīves
pilnveidošanā
ietekmē
mācību
procesu?
Oktobrī bija Karjeras diena.
Viesojās arī mūsu bijušais absolvents

Jānis Peisenieks. Viņš ir bijis
pašpārvaldes vadītājs, un es viņam
jautāju, vai viņš varētu sniegt kādu
vērtīgu atziņu pašpārvaldes vadīšanai.
Tad viņš man pateica, ka tie cilvēki, kas
darbojas pašpārvaldē un kas nav
vienaldzīgi un ir aktīvi savas vides un
dzīves pilnveidošanā, nākotnē arī diezgan
tālu tikšot. Savā ziņā es viņam piekrītu, jo
visi skolēni, kas šobrīd ir pašpārvaldē,
redz tās problēmas, kas jārisina, un
nepaliek vienaldzīgi. Uz mani būtisku
iespaidu
mācību
kvalitātē
darbs
pašpārvaldē neatstāj, jo tā darba tomēr
nav TIK daudz. Biedriem pienākumi ir
tiešām ļoti maz, taču viņiem ir piederības
apziņa, ka viņi ir pašpārvaldes biedri.
Kad ir kādi pasākumi, jautājumi vai
notikumi, viņi piedalās sēdēs un palīdz
visu organizēt.

Ziemassvētku balle ir tradicionāla
balle visās Rīgas skolās, un mēs
atšķiramies ar to, ka mēs Ziemassvētku
balli nerīkojam. Un, kad kāds uzdod šo
jautājumu – kādēļ mums nav, bet citiem
ir? – , tad varu sacīt, ka pagājušogad
uztaisījām aptauju, lai noskaidrotu, kādā
formātā mums to balli veidot – 2 balles
vidusskolai un pamatskolai atsevišķi vai
abām kopā, un pēc šīs aptaujas tika
noskaidrots, ka vairākums vidusskolēnu
balli nemaz neatbalsta. Tā interesē tikai
pamatskolēnus. To, kādēļ vidusskola
nevēlas balli, es varētu izskaidrot ar
faktu, ka daudzi jau ir sasnieguši attiecīgo
vecumu, lai izklaidētos citās vietās.

Cik kopā esat pašpārvaldē?
Šogad kopā esam 45. Ņemot vērā,
ka esam ap 800 skolēnu, 45 tomēr ir
neliels skaits.
Kas tevi motivē darboties
pašpārvaldē?
Kad es redzu kādu problēmu vai
kādu
netaisnību,
vai
nepilnību,
neatbilstību, man ir grūti noskatīties uz
to. Īpaši, ja es redzu, ka varu kaut ko
mainīt vai padarīt labāku. Varbūt neesmu
tas malā stāvētājs, kurš noraudzīsies uz
kaut ko, kas ir maināms. Man arī nav
vienalga, kas notiek šajā skolā. Gribētos,
lai pēc gadiem divdesmit tā būtu tik pat
augstā līmenī kā šobrīd.

Vai tev nešķiet, ka skolēniem
varētu būt nepareizs priekšstats par
skolas balli kā par garlaicīgu
pasākumu,
kas
vairāk
līdzīgs
diskotēkai?
Iespējams, jā, taču aptauja pierāda
to, ka balle nav vajadzīga. Nav jēgas
investēt līdzekļus un censties kādam
pierādīt, ka balle var būt arī tāda, ja
aptaujā jau pašā sākumā cilvēki pasaka nē, viņi nenāks.

Kādēļ šogad netiek organizēta
Ziemassvētku balle?

Vai jūs rakstījāt aptaujā, kāda šī
balle ir iecerēta, vai paļāvāties uz katra

personīgajiem
priekšstatiem
par
pasākumu?
Bija uz priekšstatu pamata, jā.
Atzīmēt – vajag balli/nevajag balli.
Vai nav tā, ka gribētos pamēģināt
un šogad uztaisīt cita veida pasākumu?
Tādu kārtīgu!
Nu, jā, un tad mēs nonākam tālāk.
Pēc aptaujas tika noskaidrots, ka rīkosim
tikai pamatskolas balli. Mēs ejam
saskaņot šo jautājumu pie direktores, jo
visi pasākumi ir jāieraksta kalendārajā
plānā, un to mēs nevaram darīt, iekams
tas nav saskaņots ar direktori, taču
vadības nostāja ir tāda, ka Ziemassvētki
ir klusuma laiks, ka Ziemassvētkos
nekādas aktīvas balles nav vēlamas, tādēļ
ir klašu eglītes, klašu vakari un eglītes
klašu grupām. Bet atvieglojums un
bonuss ir tas, ka varam taisīt
Valentīndienas balli bez nekādiem
sarežģījumiem. Par Ziemassvētkiem ir
un tās, atduras pret neatbalstīšanu. Tas ir
tīri vadības subjektīvais viedoklis – atļaut
vai neatļaut Ziemassvētku balli.
Vai jūs domājat atkal šogad
aktualizēt
jautājumu
par
Ziemassvētku balli?
Tas ir 4 - 5 gadus aktualizēts, kopš
pašpārvalde vispār pastāv, un liekas
diezgan bezjēdzīgi aktualizēt to vēlreiz.
Skatīsimies, ja būs aktīvisti, kas ir gatavi
ar to darboties, negribas teikt to vārdu, bet
arī cīnīties, tad mēs šo jautājumu uzdosim
atkal.

Jā, tas ir kluss laiks un skaļi
pasākumi nav vēlami.
Pašā pašpārvaldē tu teici jūs esat
45, tur arī neviens nav pietiekami
aktīvs, lai aktualizētu šo jautājumu?
Šobrīd neesmu izjutis tādu
atsaucību, bet droši vien, ka ir.
Kā tu skatītos uz L’avīzes dalību
pasākumu veidošanā turpmāk?
Mēs esam atvērti idejām un
sadarbībai.
Valetīndienas balle tiks rīkota
tikai pamatskolai?
Jā, vidusskolas Valentīdienas baļļu
apmeklējums nav bijis spīdošs, savukārt
pamatskola mums ir ļoti atsaucīga.
Pamatskolēni uzskata, ka viņiem
ir maz aktivitāšu skolā. Vai nav vēl
kādas idejas tieši pamatskolēnu
pasākumiem?
Es mācos piekto gadu šajā skolā un
man agrāk arī tā šķita – kāpēc tā
pamatskola ir tik apdalīta? Kāpēc
vidusskolai organizē visu un ļoti daudz,
bet pamatskolai ļoti maz? Šobrīd
pamatskola tieši ir izredzēto statusā, jo
viņiem balles tiek rīkotas.

Vai šogad būs tematiskā nedēļa?
Jā, tematiskā nedēļa būs, bet, tā kā
es arī nevaru paspēt viens visu organizēt
un izdarīt, man ļoti svarīgs ir komandas
atbalsts. Tā kā noteikti, ja būs kāds
aktīvists, kurš būs gatavs saskaņot ar
vadību, sastādīt pasākumu nedēļas dienu
Vienīgais
pamatojums
no
plānu, tad viss notiks.
vadības ir tas, ka tas ir klusuma laiks?
______________________________________________________________________
Ar Jēkabu Šalmu 11.4 sarunājās Emija Emīlija Grigorjeva 12.5
8

Valsts svētku koncerts
______________________________________________________________________
Mūsu valstij šī gada 18. novembrī
runās (mums jālepojas ar labākajiem
tika pieskaitīts vēl viens gads klāt centralizētā latviešu valodas eksāmena
Latvijai nu jau 98! Sarkanbaltsarkanā
rezultātiem visā valstī! Paldies 2016.
krāsa rotā teju katra sirdskabatu, skolā
gada 12. klašu absolventiem!) Koncerts
gaiteņus pilda patriotiska noskaņa un 17.
bija,
manuprāt,
patiesi
izdevies.
novembra rīta agrumā uz skolas aktu
Sirsnīguma pildīts, patriotisma pavadīts.
zāles skatuves pulcējas kupls skaits
Stāvot un dziedot šīs mūsu mātes Latvijas
eleganti
ģērbtu
brīvības
dziesmas,
dziedātāju ar degsmi
mani
pārņēma
acīs un skanīgu balsi.
saviļņojums - patiesi,
Vidusskolas
koris
ir tik labi dziedāt
skolotājas
Aijas
dziesmu par brīvību,
Dimzas
vadībā
par Latviju. Ir tik labi
patriotiski noskaņots un
just brīvu zemi zem
gatavs
dziesmām.
kājām un sirdī, mīlēt
Koncertu
papildina
kaut ko, kas pieder
skolas ansamblis un neizpaliek runas.
Tev. Ir labi stāvēt uz skolas skatuves un
Stāvot uz podesta kopā ar citiem
sniegt koncertu par godu brīvās Latvijas
koristiem, jutos gan kā desmit, gan kā
98. gadadienai vai sēdēt un ieklausīties,
vienpadsmit un divpadsmitklasniece.
domāt un apdomāt. Būt latvietim brīvā
Man bija iespēja ieklausīties dzejā
valstī.
vidusskolas skolēnu izpildījumā, kā arī
Sveiciens Latvijai 98 gadu
iegrimt vēstures skolotāju un direktores
dzimšanas dienā!
_____________________________________________________________________
Kristiāna Kronberga 10.2

Apgredzenošana 2016
______________________________________________________________________

Kā jau katru gadu, arī šī gada
decembrī 12. klašu skolēni turpināja
ĀVĢ ilgi izkopto žetonvakara tradīciju,
kas
norisinājās
Kongresu
namā
piektdienas vakarā, 2. decembrī. Šogad
gan pasākums pieredzēja izmaiņas, sešu
priekšnesumu vietā piedāvājot trīs, kas
tika radīti, divām klasēm apvienojoties.
Vakara moto –„Mēs zinām, kas mēs
esam, bet nezinām, kas varam būt.” (V.
Šekspīrs).

Īsi pirms sešiem vakarā zāle bija
piepildīta ar “divpadsmito” vecākiem,
radiniekiem,
draugiem
un
skolasbiedriem,
un,
protams,
skolotājiem. Pasākumu atklāja 12.5 un
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12.6 klases, iedvesmu smēlušies no
latviešu filmas “Īsa pamācība mīlēšanā”
un attēlojot, kā šī filma varētu tikt
atspoguļota mūsdienu pasaulē, precīzāk,
tieši skolas vidē. Kuriozi atgadījumi,
atsauces uz pavisam iespējamiem
notikumiem skolas laikā, talantīga
aktierspēle – šādi īsumā varētu sacīt par
pirmo priekšnesumu, kas žetonvakaru
atklāja ar vērienu un uzstādīja nudien
augstu latiņu turpmākajām klasēm.
12.2 un 12.4 klases kā savu
iedvesmas avotu izvēlējās filmu
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, taču
priekšnesumam piešķīra vidusskolas
dzīves nokrāsu. Skolēni lieliski attēloja
pašus aktuālākos notikumus 11. klases
laikā, kad uz papēžiem min autoskolas
eksāmens, ZPD konference un aerobikas
festivāls.
12.1 un 12.3 klases rādīja mūziklu
parodiju “Sapņu komanda 2k16”, kur
skolēni iejutās divās pretinieku komandās
basketbola spēles laikā – skolotāju un
skolēnu. Kā jau pasākuma programmiņā
sacīts, šis ir stāsts par divu spēku –
bioķīmiķu un fizmatu– apvienošanos
cīņā. Publiku nenoliedzami uzjautrināja
izmantotie skolotāju citāti, kā arī pašu
skolotāju atveidošana.
Tad visi 12. klašu skolēni vienojās
kopīgā dziesmā, pieliekot punktu
žetonvakara pirmajai daļai. Kad jaunie
aktieri savas pastaliņas bija pārāvuši un
skatuves tērpus nomainījuši pret ko
svinīgāku, pienāca laiks pasākuma

gaidītākajai daļai – žetonu pasniegšanai.
smagie
pārbaudījumi
un
jautrie
Pēc direktores runas tā nu ikkatrs oficiāli
atgadījumi vienmēr būs daļa no viņiem.
saņēma savu skolas gredzenu kā piemiņu
par pavadītajiem gadiem ĀVĢ. Protams,
skolēni arī izteica pateicības skolotājiem,
kas mūsu “divpadsmitajiem” bijuši
blakus viņu ceļos un neceļos.
Šādu vakaru bija uzbūrušas
2016./2017. mācību gada 12. klases, kas
nu jau pavisam drīz pametīs Āgenskalna
valsti, taču ir skaidrs, ka Āgenskalna
valsts nepametīs viņus – kopīgās atmiņas,
______________________________________________________________________
Gerda Steinberga un Liene Žīgure 11.5

10. klašu iesvētības
_____________________________________________________________________
Iesvētības bija viena no manām
klases himna) prezentēšana. Pēc tam mūs
labākajām skolas dienām 2016.gadā. Beidzot
sagaidīja 6 uzdevumu stacijas. Ieziedām sejas
varēja ierasties pidžamā. Skolotāji sākotnēji
ar miltu masku, pierādījām, ka uz vienas A4
bija neizpratnē,
var uzkāpt 5
bet
vēlāk
cilvēki,
uzjautrinājās par
pārbaudījām, cik
mūsu
izskatu.
labi
pazīstam
Iesvētību tēma –
skolu
un
slimnīca. No tā
meklējām
var pavisam droši
apslēpto
noprast, ka mēs
klasesbiedru pēc
bijām “pacienti”
viņa
zīmētās
un divpadsmitie
kartes.
Pēc
“ārsti
un
vakara
māsiņas”.
Pa
aktivitātēm visas
dienu mums veica
desmitās klases
dažādus psihiskos un fiziskos izmeklējumus.
teica zvērestu. Līdz pl. 21.00 notika desmito
Vakarā bija katru klašu mājasdarbu –
klašu “ballīte”.
priekšnesumu (statuja no klasesbiedriem un
_____________________________________________________________________________
Anna Apīne 10.5

5 pusdienas skolas ēdnīcā
______________________________________________________________________
No šī gada sākumu visās Rīgas skolās brīvpusdienas var ēst 5. – 9. klašu skolēni, t.i.,
arī mūsu skolas pamatskolas skolēniem ir iespēja ēst brīvpusdienas, tomēr mūsu skolas
skolēni pret brīvpusdienām attiecas negatīvi, tāpēc piedalījāmies pētījumā – vienu nedēļu
ēdām Žaku-2 un to vērtējām.

Pirmdiena 







Dārzeņu zupa ar krējumu;
vistas gaļas plovs;
ķīnas kāpostu – dažādu dārzeņu salāti;
rudzu maize;
jāņogu dzēriens.

Man garšoja šis komplekts. Gan plovs, gan salāti bija ļoti
garšīgi, tomēr ir cilvēki, kas saka, ka rīsi esot negaršīgi vai
arī ka gaļa ir ļoti speķaina. To es nesaskatīju. Zupas garša ir
atkarīga no gaumes. Personīgi man negaršo dārzeņi, tādēļ
uzskatu, ka zupa bija negaršīga, bet, kas lai zina, kāda tā
būs tev. Maize viegli piekožama un, lai gan dzēriens ir
atšķaidīts, tas vēl joprojām garšo pēc jāņogām, turklāt
katru dienu ir pieejams bezmaksas piens.

Otrdiena 






Cūkgaļas un dārzeņu sautējums;
biešu salāti ar eļļu;
rudzu maize;
augļu ķīselis ar biezpiena desertu;
karkadē dzēriens.

Man sautējumi negaršo, tāpēc šīs dienas pusdienas man
negāja pie sirds. Es ar šādu problēmu nebiju vienīgā, ir
daudz skolēnu, kuri sautējumus neēd. Dzēriens – garšīgs,
un salātiem arī nebija ne vainas. Deserts – labs.

12







Trešdiena 

Borščs ar krējumu;
tefteļi mērcē ar vārītiem griķiem;
burkānu – ķirbju salāti;
saldskābā maize;
ābolu kompots.

Šai dienai arī nebija ne vainas. Griķi garšoja pēc griķiem,
tefteļi garšoja pēc parastām gaļas kotletēm. Tiem, kas
neēd ķirbjus, varu sacīt, ka pati kā ķirbju neēdēja ķirbjus
nemaz nejutu. Vienīgi kompots garšo pēc negaršīga ķīseļa,
ko pat pie saldā ēdiena negribētos likt.

Ceturtdiena 







Vistas zupa ar nūdelēm;
cūkgaļas veltnītis ar ķimenēm, mērci,
vārītiem kartupeļiem;
svaigu kāpostu un ābolu salāti ar eļļu;
rudzu maize;
upeņu dzēriens.

Manuprāt, zupa bija vairāk kā nūdeļu putra, t.i., bija ļoti
daudz nūdeļu. Kartupeļi bija pusgatavi, mērce diezgan
garšīga, gaļas veltnītis ēdams, bet ķimeņu gan varēja būt
mazāk. Man ļoti garšoja salāti un dzēriens.

Piektdiena 






Pupiņu zupa;
vārīti makaroni ar Boloņas mērci;
balto redīsu salāti;
rudzu maize;
ogu dzēriens.

Makaroni bija dažādi – daži pārvārīti, daži vēl negatavi,
bet tomēr garšīgi. Boloņas mērces bija par daudz. Tā tika
uzlieta, nē, gandrīz vai pārlieta pār šķīvja malu. Ņemot vērā
to, ka es pupiņas neēdu, pupiņu zupu arī uzskatu par
neēdamu, bet visi, kas ēd pupiņas, atzina to par garšīgu.
Salātos redīsu esamību var ļoti labi sajust. Dzēriens kā
dzēriens – dzerams!

Secinājumos varam teikt, ka pusdienu baudāmība vairāk atkarīga no katra
skolēna ēšanas paradumiem, nevis skolas ēdnīcas kvalitātes, tomēr gadās arī pa kādai
pērlei.
Leora Gadžiramazanova, Kristiāna Būcena 8.3

Viņš būtu pirmā vasaras nakts. Gaiss ir salds, un zāle vēsa, un es neko vairāk nevēlos, kā
tikai palikt.
Manas mīļākās ogas ir zemenes. Vasarās mani pirksti garšo un mati smaržo pēc
zemenēm. Es viņam jautāju: “Ja tu varētu ēst tikai vienu lietu visu dzīvi, kas tā būtu?”
Viņš paskatījās uz mani un teica: “Zemenes. Es varētu mūžam ēst zemenes.”
Es domāju, es mīlu tevi. Es nemīlu gliteru piepildīti, filmu vakaru un nāc-iepazīties-armanu-ģimeni piepildīti. Es tevi mīlu šausmu pilni, strīdu pilni, mūžības pilni – rītos es
mācos palaist vaļā, jo zinu, ka tas drīz būs jādara.
Tu esi saule, un es tikai gabaliņš visuma, laimīga esot tev blakus.
Vai tiešām viņš nemīl, jo neesmu izlasījusi daudz grāmatu? Vai tiešām mani nemīl, jo
nerunāju es franciski? Vai tiešām mani nemīl, jo neesmu bijusi operā? Vai tiešām saki,
ka cilvēki iemīlas cilvēkos, kuri ir tādi paši kā viņi?
Es negribu laimīgas beigas. Dod man strīdu, dod man konfliktu, dod man reālistisku
konfliktu. Dod man zagtus skūpstus, dod man strīdu skūpstus. Dod man pagātnes cīņas
un dod man nākotnes plānus. Dod man nakts pastaigas. Dod man noslēpumus.
Dod man mistēriju.
Nedod man neīstu mīlestību. Nedod man bezjēdzīgu strīdu.
Nedod man mīlestību, kas pastāv tikai uz papīra.
Ar visu savu mīlestību,
dod man īstenību.
Esmu mašīnā, un lietus sitas pret stikliem tik skaļi, ka nedzirdu savas domas. Es
pabraucu zem tilta, un skaļums beidzas. Viss paliek kluss, mierīgs. Es dzirdu sevi, es
dzirdu klusumu. Esmu ārā no tilta apakšas, lietus man gāžas virsū daudz skaļāk, smagāk
un spēcīgāk. Tu biji mans tilts.
Vienu dienu es piecelšos.
Un es klausīšos dziesmu, un tā nebūs par tevi.
Un es sapņošu, un tas nebūs par tevi.
Un es raudāšu, un tas nebūs par tevi.
Un es rakstīšu, un tas nebūs par tevi.
Petra
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Paviljons
un tad es kliegšu
zākāšu
ārdīšos
zaimošu dievu
pārvērtīšos par krievu
izvemšu iekšas
tev priekšā
ņem un ķidā
arī tās tagad ir tavas
man nekā vairs nava
pārdod kaut melnajā tirgū
tepat rajonā uz ielas
tu zini ka astoņsimt dienas
pavadīju sasvīdušos vilcienos
līdz kaklam iestigu kūstošos asfalta ielāpos
un tik un tā gribēju atgriezties
tavos smirdīgajos bēniņos
pārdozēt tevi
jo tas ietilpst tiesībās un pienākumos
kaut esmu tikai tavas kāpņu telpas pelējums
bet tu esi mana marionete
stāvi paviljonā aiz letes
viņi nosit cenu
tik dārgi jau nepirkšot netīru gaļu
ne melno plaušu
ne noārdīto aknu
bet arī ar to tev pietiek
lai aizbrauktu brīvdienās
pārsimts dienās iemācīties baušļus
tu manās stalažās stutē galvu
es pārzinu katru tavu domu un kustību svēto
tūlīt ievilksies pa durvīm
izņemsi no somas
manu nerūsējošā tērauda asins pumpi
un histēriski lūgsies
lai bāžu to sev atpakaļ krūtīs
necel paniku
vienkārši aiznes to uz lombardu
Alise Sedola

Klusēšana – zelts?
______________________________________________________________________
Jau no dzimšanas mēs esam
apkrauti ar pienākumiem. Kāds „manam
bērnam jābūt labākajam” vecāks uzkrauj
tos savai atvasei, jau tikko tā sāk staigāt.
Agrā celšanās uz bērnudārzu, skolu. Un
nākamo skolu. Un nākamo skolu. Un
nākamo.
„Jādabū
laba
atzīme,”
nodomājam, pirms atveram grāmatas, lai
gatavotos nākamajai ieskaitei, kurā
rakstītais tiks aizmirsts līdz ar darba
nodošanu.
Ikdienas steigā mēs nemanām, ka
tas, ko darām, un pat tas, ko domājam, ir
nevis mūsu pašu vēlmes, bet sabiedrības
uzspiestais. „Ak, mans Dievs! Tu neiesi
uz augstskolu? Tad jau varēji uzreiz
iesniegt doķus Makdonaldā...” Perfektais
skolēns – vienmēr viss izpildīts, stundas
nekavē, neslimo, pilda mājasdarbus (bet
izliekas, ka to nedara, jo taču tāpat jau ir
gudrs), vidējā atzīme vismaz 7. Perfektais
skolēns tā vietā, lai brīvdienās deldētu
ritenim riepas vai 101.reizi skatītos
Disneja filmas, sēž pie grāmatas un
mācās elektrostatiku vai cenšas izprast,
kāpēc Rainis ir Rainis. Perfektais arī
naktīs mācās. Un pirms stundām un pēc
stundām, jo viņš taču grib kaut ko dzīvē
sasniegt, jo tā ir veiksme – daudz naudas
un geļiks vai daudz naudas un kurpes
katrai dienai citas. Vai tā tiešām ir
veiksme? Varbūt veiksme ir būt
laimīgam, nevis kaut ko sasniegt? Vai tas
ir viens un tas pats?
Brīžiem man nav izprotama
cilvēku milzīgā steiga dienu no dienas,
gadu no gada... Skriet, skriet, skriet,
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jāpaspēj, jāizdara, skola, augstskola, vēl
un vēl, un vēl..., jo ātrāk pabeigs skolu, jo
labāk, jo ātrāk iestāsies universitātē – jo
labāk! Un uz kurieni tad vispār skrienam?
Vai tad dzīvē mērķis nav maksimāli sevi
sameklēt, attīstīt, un tad savas zināšanas,
savu eksistenci, būtību un enerģiju
ieguldīt tajā lauciņā, kurā savu vietu esi
atradis un jūties vislabāk, pārliecinošāk,
laimīgāk? Bet tā mēs skrienam, domājot,
ko un kā paspēt, sagrābt, saķert, lai ātrāk
kaut kur iestātos, un tad... un tad ko?
Atlikušo dzīvi darīt vienu un to pašu
dienu no dienas, gadu no gada, lai beigu
beigās mazbērniem sacītu: “Ajjj, būtu es
klausījusi sirdij un tomēr aizgājusi uz
*profesijas nosaukums*.”
Visi atceras situācijas sākumskolās,
kad kāds atnesa beibleidu vai pirmo
jugijo kārti, un tad tās bija visiem. Vai arī,
kad kāds izdomāja, ka rokas pirms
pusdienām nemazgāt ir stilīgi, un tad
neviens nemazgāja. Mums šķiet: „Nu,
jā... tas jau bija sen un vairs tā nav,” bet
nekas nemainās. Vēl aizvien mēs
izvēlamies tos ceļus, ko izvēlas vairums,
necenšoties sev pajautāt: „Vai šī izvēle
tiešām man der?” Esmu dziļi pārliecināta,
ka pēc vidusskolas mācīšos augstskolā.
Citādi..., nedod Dievs, apstāsies
pienākumu lavīna un nebūs nekā, kas
dzen uz priekšu, bet patiesībā – sasniegt
ir labi tikai, ja tas vajadzīgs pašam.
Problēma ir – pat tad, ja pašam šķiet, ka
tas ir vajadzīgs PAŠAM, varbūt tas
vairāk vajadzīgs sabiedrībai, kas kā resns
langoljers aprij mūsu patiesās vēlmes vai

rāda tās spogulī, kas sagrozīts pēc
psihologa un kāds cits dzer nervu zāles.
trafaretiņa, ko izplata SIA „Es izlēmu, ka
Nervu zāles! Padsmitgadnieks! Skolas
šis, lūk, ir panākums, bet tas nē”.
dēļ? Un kam tas viss vajadzīgs?
Atgriežoties tepat, pie vides skolā,
“Vairākumam iekšējais ”tā vajag” tik
pārdomas manī raisa arī tas, kā mēs
ļoti dominē pār “gribu”, “sapņoju”,
uztveram atzīmes, patiesībā ciparus, kas
“varu”, ka tad, kad viņi dara to, ko vēlas,
it kā parāda to, cik gudri esam, cik labi
tad jūtas sliktāk, nekā darot to, ko vajag,”
esam ko apguvuši. Bet vai tiešām esam?
raksta psihologs Mihails Labkovskis.
Brīžiem tiekšanās pēc cipariem, liek
Stress un depresija var rasties arī no
mums pazaudēt patieso mērķi, kāpēc
tā, ka nav savu vēlmju. Ir tikai
mācāmies – lai saprastu, zinātu, attīstītu
pienākums, kas nosaka lietu ritējumu, un
domāšanu. Tā vietā mēs skrienam visai
no pienākumu pildīšanas sastāv dzīve. No
informācijas gūzmai pāri, cenšoties atrast
kā gan cita tai sastāvēt, ja mums bail sevī
un piefiksēt tikai to, kas būs kontroldarbā,
ieklausīties vai mēs to šajā laikmetā
lai dabūtu vislabāko sev iespējamo
vienkārši vairs neprotam? Stress un
vērtējumu. Iekalt to visu pēc kārtas, jo
depresija bieži vien parādās kā sekas tam,
vajag atzīmi, drudžaini trīcot pie kabineta
ka nav savu vēlmju, lai gan daudzi par to
durvīm, atkārtojot galvā, to, ko vissliktāk
pat varētu neiedomāties, jo, ja „es to vien
atceramies, lai, tiekot pie kontroldarba
daru, kā mācos”, visam taču vajadzētu
lapas, to ātri pierakstītu uz lapas malas,
būt kārtībā! Saņemu savas labās atzīmes,
un beidzot varētu izmest no galvas. Uz ko
un tas ir mans prieks, tā ir mana laime, ar
tik mēs neesam gatavi, lai dabūtu vienīgi
to es lepojos. Diemžēl vairums no mums
labāku atzīmi! Esmu pārliecināta, ka šo
ir ciparu fanāti un papīru kolekcionāri, un
lasot, daudzi māj ar galvu. Atzīme, nevis
tad tikai daži no mums – savi patiesās
zināšanas ir kļuvušas par mūsu galveno
laimes kalēji un „sava ceļa gājēji”.
mērķi skolā, tātad, mēs ejam skolā, lai
Izglītība neapšaubāmi ir vajadzīga un tā
dabūtu atzīmes. Izklausās muļķīgi, pat
paplašina iespējas, taču reti kurš prot to
nepareizi, vai ne? Atzīmēm vajadzētu būt
izmantot savā labā.
svarīgām tikai tik daudz, lai redzētu, vai
Kas TU esi? Ko TU vēlies? Kādi ir
ejam pareizā virzienā uz mērķi –
TAVI sapņi un TAVI mērķi? Klausies
zināšanām, jo, ja jau būs zināšanas, arī
savā sirdī un tikai tad pasaulē, jo nav
atzīmēm automātiski jābūt labām.
pareizi un nav arī nepareizi. Ir tikai
Manuprāt, mūsdienu jaunatnei
oriģināli. Dienas beigās mēs sacenšamies
trūkst dažādības un savu mērķu. Visi
tikai un vienīgi paši ar sevi, un paši vien
pakļaujas plūsmai, kurā tiek neapzināti
esam sev lielākais ienaidnieks. Dzīvo
iesviesti jau piedzimstot – nepārtraukts
harmonijā ar sevi, tici saviem spēkiem un
pienākums kaut ko sasniegt, jo citādi „es
tiecies pēc zināšanām, ne atzīmēm!
nebūšu nekas”. Un visbriesmīgāk ir
Peace.
klausīties stāstos – kāds jaunietis iet pie
_____________________________________________________________________
Emija Emīlija Grigorjeva un Agija Jirena 12.5

Kurš ir Tavs fizikas skolotājs?
______________________________________________________________________
Izpildi testu un noskaidro, kurš skolotājs ir tavs dvēseles radinieks! To nosaka pēc
testā iegūto punktu summas. Atbilde a = 1, b = 2, c = 3.
1. Kad Tu neesi iemācījies, bet skolotājs Tevi izsauc atbildēt uz jautājumu:
1) pasaki, ka neesi izlasījis;
2) klusē;
3) mēģini nosaukt vismaz vienu atslēgas vārdu.
2. Kad Tu esi pie tāfeles un risini uzdevumu, skolotājs:
1) palīdz risināt, plaši smaidīdams;
2) rūpīgi seko līdzi risinājuma gaitai;
3) vēro tavas darbības pie tāfeles un nedaudz smīn.
3. Skolotājs tikko ir beidzis stāstīt jauno vielu, kad ierauga neizpratnes māktās skolēnu
sejas. Tālāk skolotājs:
1) ikvienam klasē pārprasa, vai visu saprata, ja nepieciešams, izstāsta citādāk;
2) stāsta vēlreiz tieši tāpat kā stāstīja pirms tam;
3) pasmaida un nodzēš tāfeli, pirms kāds ir paspējis norakstīt.
4. Tu uzdod jautājumu. Skolotājs reaģē:
1) atbildot uz jautājumu pēc būtības;
2) aizrādot, ka ar šo jautājumu tu kavē klasesbiedru darbu;
3) uzdodot pretjautājumu, kas nav saistīts ar uzdoto jautājumu.
5. Kad ierauga, ka Tu kontroldarbā skaties blakussēdētāja darbā:
1) aizrāda, ka tā darīt nevajadzētu;
2) pēc otrā brīdinājuma atņem darbu;
3) paziņo, ka zagšana ir normāla parādība un piedāvā iziet ārā.

Sastādīja Ansis Bernards 12.1
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Krustvārdu mīkla
______________________________________________________________________

4

Iepriekšējās krustvārdu mīklas atminējums ir: KASTANIS. Konkursa uzvarētājs – Jēkabs Kārlis Krauklis (9.3).
Sastādīja Emija Grigorjeva, 12.5
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