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Redaktoru slejas

Sveiks, lasītāj!
Aizritējis vesels mācību gads – paveikti lieli
darbi, pieņemti svarīgi lēmumi, un nosprausti
jauni mērķi. Arī skolas avīzei ir jauns vadītājs
– redaktors Reinis. Jāteic, ka man ir diezgan
žēl atstāt avīzi, jo tie ir bijuši 3 gari gadi, kas
pavadīti darbā, kas nes prieku, tomēr no otras
puses, ir prieks, ka avīzes vadīšana ir nodota
drošās rokās.

uzaicināts es. Tikko apošņājis jūras gaisu,
ieskrienu kapteiņa kabīnē, kur mani sagaida
Linda. Tieši viņa pēdējā gada laikā spēja
lieliski visu nodrošināt, lai laimīgi justos ne tikai
pasažieri, bet arī apkalpojošais personāls. Esmu
pagodināts uzņemties jaunus pienākumus un
apsolu parūpēties par to, lai nākamajam drosmīgajam jūrniekam mūsu dārgais kuģis nonāktu
tikpat nevainojamā stāvoklī, kāda es to saņemu

Maija mēnesī visi kārtosim eksāmenus un
ieskaites, kādam skolas posms būs noslēdzies,
bet kādam lielākā daļa laika ģimnāzijas telpās
vēl priekšā. Ikvienam lasītājam novēlu atrast
prieku un pozitīvisma dzirksteli aizvadītajā
mācību gadā un darbos, kā arī možu garu
raudzīties nākotnē. Lai Jums veiksmīgs atlikušais
gads, daudz spēka darbiem un silta vasara!
Redaktore Linda

šobrīd.
Maijs ir eksāmenu, tātad stresa un pārdzīvojumu mēnesis. Tādēļ tas īsais mirklis, kuru tu
veltīsi skolas avīzes lasīšanai, cerams, būs ar
smaidu uz lūpām. Šī pozitīvā mērķa sasniegšanai
lasi par interesantiem jautājumiem, kas radušies
kāpēcītim, kā arī intervijas ar grupas “KLICKS”
dalībniekiem, Lindu Lielbriedi un festivāla
“Positivus” veidotāju Ģirtu Majoru. Ceru, ka esi
labi izgulējies, ja ne, tad sākumā atrodi padomus
kvalitatīvākam miegam. Neaizmirsti, ka nākotne
ir ierakstīta zvaigznēs, tāpēc piedāvājam tev
“leģitīmus” horoskopus. Ja nepietiek spēka garu
tekstu lasīšanai, apvelc atbildes testā un atzīmē
festivālus, kurus apmeklēsi vasarā.
Jūsu jaunais kuģa kapteinis, t.i., redaktors
Reinis Ivanovs.

Cienījamie ļaudis!
Cik droši ir atrasties blakus šoferim, kura
automašīnas jumta pārsegu rotā sarkans “M”
burts? Un kā būtu, ja auto uzreiz aizstātu ar
kuģi? Kuģa apkalpe būtu šokā. Dzīvē gadās
visādi, un tā ir kauliņi sakrituši, ka uz prāmja
“Rīgas Ģimnāzijas Laiki” komandtiltiņa esmu
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7 kāpēcīša jautājumi, skraidelējot
visur un nekur
Roze Melnūdre
•
Kādu vakar u , kad biju veik smīgi
izrakusies cauri logaritmisko uzdevumu gūzmai
un svētlaimīgi ierāpusies gultā, iedomājos –
cik gan daudz cilvēku tieši šajā mirklī rāpjas
savā guļasvietā? Cik gan daudzi norij brokastu,
pusdienu, divos–naktī–rītjānododfizikaslabori –
uzkodu reizē ar mani šajā pasaulē? Pēc minūtes
biju aizmigusi, taču šis jautājums parāva kādu
domājošu stīgu, kas svārstās joprojām.
•
Stāvēju kādā no salīdzinoši lielajiem
Rīgas centra ielu krustojumiem. Ar gaišām
domām atceroties dažu labu kārtības sargu,
gaidīju luksoforā iedegamies zaļo gaismu,
neviļus pavēros uz augšu. Dažreiz es debesu
zilumā meklēju atbildes uz jautājumiem, bet
nekad neievēroju, ka Rīgas debesu ielas klāj
elektrības vadu tīkls. Gan sabiedriskā transporta, gan iedzīvotāju vajadzībām tas savus

mākoņu pasaulē?
• Idejiski gandrīz jebkurā vietā uz pasaules,
iespējams, tieši tur, kur atrodies Tu, lasītāj,
var būt bijis jebkurš cits – gan kaimiņš, kurš
kāpņu telpā vienmēr atstāj vaļā logu papildu
ventilācijai, sevišķi ziemā, gan kāds no cilvēku
rases pirmajiem pārstāvjiem. Visi vienuviet, tikai
izkliedēti laika dimensijā. Nedaudz fantastiski!
Viss, kas ir bezgalīgs. Sadali bezgalību bezgalīgi daudz mazās galīgās daļās, un “dažas
bezgalības ir lielākas par citām bezgalībām”
(tas tiešām ir no “Mūsu zvaigžņu vainas”, piedodiet). Starp 1 un 2 ir bezgalīgi daudz bezgalīgi
mazu skaitļu. Tāpat ir bezgalīgi mazs miega
daudzums, ar ko var iztikt, kad jāizvēlas starp
skolas avīzes jaunākā numura lasīšanu vai
gulēšanu, un bezgalīgi lielu mājasdarbu kalnu,
kas tāpat nenomierina trīcošo sirdi.

pirkstus stiepj pāri mūsu galvām. Sakiet, ka
tas ir muļķīgi, bet jutos pārsteigta, it kā to
pašu ikdienišķāko ainavu ieraugot vēlreiz

• Nekad nav iespējams atcerēties, kā esi aizmidzis, kaut dari to katru dienu, ja ne vairākas
reizes dienā. Tāpat nekad neatcerēsies, kādā

pirmoreiz, jo vadu tīkls tomēr vietām ir visai
blīvs un rada savādas izjūtas, līdzīgas kā tad,
kad atceros, ka zem mūsu ceļiem stiepjas kabeļu
un cauruļu pasaules sistēmas. Kā būtu redzēt
visu mūsu pilsētu, ne tikai virspusējo dzīvību uz
trotuāriem?
•
Katrs pieskāriens rada savas sajūtas,
aizskrienot pa nervu galiem. Tomēr viss, itin
viss šajā pasaulē sastāv no neskaitāmām sīkām
daļiņām, kuras kopā turas noteiktu (maģisku)
iemeslu dēļ. Katrs šis vārds, katrs organisms
un viela ir sīkumdaļiņu mākonītis, bet vesels
kopums. Atgaiņājiet šīs mušas ar spriedumiem
par fizikālo modeļu nepierādāmo dabu, tomēr
es palieku pie sava. Ko pieskāriens nozīmē cietu

pozā pamosties, ja vien neguli kā akmens.
Interesanta ir cilvēka apziņa – izslēdzas tikai
naktī un jebkurā citā laikā, kad tā ir tiešām
vajadzīga.
• Šī raksta jēga. Varbūt kāds aizdomāsies,
ka Ņujorkas metro ir vairāki stāvi un tie
burtiski brauc viens zem otra. Vilcieni. Varbūt
kāds atcerēsies, ka ir bezgalīgi daudz zvaigžņu
vai ka, kādam neveidojot ģimeni, patiesībā izjūk
nenosakāmi sena viņa radinieku ķēde. Varbūt kāds
sāks domāt un redzēt sev apkārt esošo, paņēmis
no grāmatu iekalšanas pauzi. Bet, runājot par bezgalībām un kaut ko, kas tiecas uz 0, tā ir šī raksta
jēga. Izbaudiet!
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Recenzija par grāmatu
Nils Lurie

Suņa dzīves jēga
Sveiciens visiem suņiem (un viņu saim–
niekiem), kā arī nosmērēto kurpju īpašniekiem!
Šis ir veltījums jums. Šoreiz runa ir par grāmatu
„Suņa dzīves jēga”, ko sarakstījis Viljams Brūss
Kamerons 2010. gadā. Ja tu esi emocionāls
cilvēks, jau laicīgi iesaku sagatavot kabatas
lakatiņus, jo šīs grāmatas lasīšanas laikā tev
tos noteikti vajadzēs, ja negribi sabojāt grāmatu.
Šī grāmata ir rakstīta no suņa skatupunkta,
un šāda veida darbu nemaz nav tik daudz.
Vienīgais, kas patlaban nāk prātā, būtu Džeka
Londona „Baltais ilknis”, taču arī tas pilnībā
neatbilst. Viljams Brūss Kamerons ir lieliski
ticis galā ar šo uzdevumu. Suņa domu gājiens
ir attēlots ļoti ticami; tieši tāds, kāds tas varētu
būt reālajā dzīvē. Protams, var atrast, kur
norādīt uz kļūdām, bet atcerēsimies, ka šī ir
daiļliteratūra, nevis zinātniskā enciklopēdija.
Tas izceļ šo grāmatu uz citu grāmatu fona, jo
tās stils kardināli atšķiras no pārējām.
Stāsts ir par suni, kurš savu dzīvi sāk
kā klaiņotājs kopā ar diviem brāļiem, māsu
un māti. Pamazām viņš apgūst iemaņas, kā
izdzīvot pilsētā, pārtiekot no atkritumiem,
beigtiem dzīvniekiem un visa pārējā ēdamā,
kas ir atrodams. Taču kādu dienu viņus notver
suņu ķērāji un aizved uz patversmi. No tā brīža
šis suns sāk savus dižos piedzīvojumus kopā ar
citiem suņiem, kaķiem un cilvēkiem. Ritot tālāk
viņa dzīvei, šis suns sāk aizdomāties par savu
dzīves jēgu – kādam nolūkam viņš ir radīts, kas
viņam būtu jādara, lai viņa dzīvei būtu jēga.
Romāna laikā ik pa laikam suns atsaucas uz šo
domu, kas noteikti ir filozofiski. Un tas ir viens

6

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

no interesantajiem šīs grāmatas vēstījumiem, jo
daudzi cilvēki nemaz ikdienā neaizdomājas par
šiem jautājumiem. Paskatīties, kāda varētu būt
suņa uztvere, ir ļoti aizraujoši.
Tieši grāmatas vienkāršā valoda padara
to tik reālistisku, jo kurš gan ticētu, ja suns
saprastu visu, kas notiek viņam apkār t
tāpat kā cilvēks, un Kameronam ir brīnišķīgi
izdevies iejusties suņa ādā (vismaz man tā šķiet).
Šīs primitīvās suņa domas spēj parādīt situāciju
daudz aizkustinošāk un izteiksmīgāk nekā tad,
ja to rakstītu dzejnieks.
Protams, mēs visticamāk neuzzināsim, cik
no šīs grāmatas īstenībā notiek suņa galvā, taču
šīs grāmatas autors ir veicis apbrīnojamu darbu
šādas ievirzes žanrā. Tāpat šo grāmatu papildina
brīnišķīgais autora humors, kas vienmēr ir vietā
un liek pasmaidīt.
Pēc šīs grāmatas izlasīšanas man noteikti
pavērās cits skats par suņiem (un arī nedaudz
par kaķiem). “Suņa dzīves jēga” noteikti ierindojas starp manu grāmatu top–10, un domāju,
ka to tik viegli nebūs pārspēt. Lai rakstītu
šāda tipa darbu, autoram noteikti jābūt ciešai
saiknei ar dzīvniekiem ikdienā, jo citādi es
nespēju iedomāties, kā kāds varētu ko tik ticamu
un brīnišķīgu uzrakstīt.

IZKLAIDE

Lieliski festivāli vasarai
Paula Greitāne, Aleksandra Gailīte
Vasara nemaz vairs nav aiz kalniem, līdz skolas beigām palikušas vien pāris dienas, tādēļ, diezgan
pašsaprotami, jāsāk domāt un plānot, ko darīsi tad, kad siltās dienas beidzot būs pienākušas. Šī iemesla
dēļ mēs jums, mīļie lasītāji, esam sagatavojušas sarakstiņu ar visdažādākajiem vasaras festivāliem. Sev
tīkamu pasākumu šogad atradīs ne tikai mūzikas un aktīvās atpūtas cienītāji, bet arī tie, kuru īstais aicinājums ir diskusijas, kuri daudz labprātāk tā vienkārši apsēstos un parunātu, un pat tie, kuriem vismīļākā
nodarbe ir ieritināties zem segas ar telefonu rokās. Nenoliedzami, kaut ko sev atradīs ikviens!

Kas? Sarunu festivāls “LAMPA”
Kad? 29. – 30. jūnijā
Kur? Cēsu pils parkā
Biļetes cena: Ieeja festivālā par brīvu
Diskusijas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
Kas? Festivāls “Playground”
Kad? 13. – 15. jūlijā
Kur? Sporta kompleksā “333”
Biļetes cena: 25 EUR vienai dienai vai 35 EUR 3 dienām
Šis festivāls, kā jau liecina tā nosaukums, ir kā liels spēļu laukums – tā ir tava iespēja trīs dienu
garumā izmēģināt dažādus sporta veidus – sākot no sērfošanas, SUPa, veikborda, līdz pat braukšanai
ar kalnu velosipēdiem un longborda. Nāc, izmēģini un iegūsti jaunu pieredzi!
Kas? Positivus festivāls
Kad? 20. – 22. jūlijā
Kur? Salacgrīvā
Biļetes cena: Sākot no 50 eiro (vienas dienas biļete)
Arī šogad Salacgrīvā varēsi izbaudīt Positivus lielisko atmosfēru, dažādus mākslas un deju skatuves
priekšnesumus un dzirdēt pasaulslavenu un arī ne tik labi pazīstamu uzlecošo zvaigžņu muzikālo
sniegumu. Kas to lai zina, varbūt tieši šovasar Positivus festivālā atklāsi kādu jaunu iecienītāko
dziedātāju!
Kas? Baldones Waterfest
Kad? 27. – 29. jūlijā
Kur? Baldones Waterjump
Biļešu cena: 20 EUR vienai dienai vai 29 EUR 3 dienām
Bezrūpības un romantikas festivāls 3 dienu garumā Baldones Waterjump teritorijā. Baldones Waterfests būs laiks, kad baudīt neredzētus māksliniekus un neierastas sporta aktivitātes – varēsi nobraukt
pa Baltijā lielāko 2 līmeņu “Slip and Slide”, baudīt slēpju, BMX un snowboard nobraucienus, palēkāt
pa batutu, spēlēt basketbolu vai volejbolu un izmēģināt daudzas ūdens atrakcijas.
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Kas? SummerSound
Kad? 3. – 4. augustā
Kur? Liepājas pludmalē
Biļešu cena: sākot no 37 EUR (2 dienu biļete)
Iesāc vasaras pēdējo mēnesi ar festivālu – Liepājā varēsi satikt gan pašmāju, gan ārzemju māksliniekus,
vērot dažādus šovus un atrakcijas un, galu galā, vienkārši labi atpūsties vienā no Eiropas skaistākajām
pludmalēm.
Kas? Starptautiskās mūzikas festivāls LABA DABA
Kad? 3. – 5. augustā
Kur? Līgatnes pagastā “Ratnieki”
Biļetes cena: 34 EUR
Festivāls – sajūtu kolekcija: mugursomas kārtošana, telts pakošana, acu samiegšana saulē, ideju atbrīvošana, dejošana, badmintona spēlēšana, mūzikas baudīšana, zālē nejauši izliets putojošs dzēriens,
kāds negaidīts “čau”… Šogad “LABA DABA” notiek jau desmito reizi, un tur varēsi dzirdēt regeju, etno–folku,
roku, elektro un vēl citu žanru mūziku vairāk nekā 90 grupu un DJ apvienību izpildījumā.
Kas? Weekend Baltic festival
Kad? 16. – 18. augustā
Kur? Pērnavas pludmalē, Igaunijā
Biļešu cena: sākot no 73 EUR
Ziemeļvalstu lielākais elektroniskās deju mūzikas festivāls, kurā 3 dienu laikā uzstāsies apmēram 80
mākslinieku: Kygo, David Guetta, Alan Walker un daudzi citi. Īsāk sakot – lielākā pludmales ballīte Baltijas
valstīs
Kas? Unicon
Kad? 4. – 5. augustā
Kur? Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
Biļešu cena: vēl tiks precizēta
Ļauj vaļu savam radošumam Baltijas lielākajā popkultūras festivālā! Šeit varēsi ne tikai pierādīt savus
spēkus dažādās galda un video spēlēs un apmeklēt dažādas ekspozīcijas, darbnīcās un mākslas konkursos,
bet arī piedalīties lielākajā cosplay konkursā Latvijā.
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Intervija ar Ģirtu Majoru
Nauris Prikšāns

Ģirts Majors ir pazīstamā vasaras mūzikas festivāla “Positivus” rīkotājs un festivālam ir līdzās
jau no tā dzimšanas. Šajā intervijā uzzini, kā tas radās un ko domā un uzskata pats rīkotājs.

Kāpēc jūs izdomājāt veidot pats savu festivālu?
Bija vairāki iemesli. Mēs jau pāris gadu rīkojām
ārzemju koncertus, tas jau bija tāds kā bizness.
Mūsu jomā festivāls ir kaut kas patstāvīgāks un
nopietnāks. Tajā laikā Latvijā nebija neviena īsta
festivāla un, lai savu darbību nostiprinātu, bija
jādomā par tamlīdzīgu pasākumu. Mēs bijām
sapratuši, ka gribējām palikt šajā sfērā. Tā mēs
ļoti mērķtiecīgi rīkojām festivālu, tas nebija
nejauši.
Kā jūs radījāt visu “Positivus” konceptu?
Mums jau bija skaidrs, ka gribam mērķtiecīgi
veidot festivālu, tāpēc diezgan daudz domājām, kāds tas būs. Pirmkārt, bija jāizdomā, vai
tas būs pilsētā, kur ir vieglāk savākt cilvēkus,
bet tie tomēr ir koncerti, vai kempinga festivāls,
kur dzīvo teltīs. Lai uztaisītu tādu īstu, tradicionālu pasākumu, tam būtu jābūt kempinga
festivālam, jo liela daļa cilvēku aizbrauc un
dzīvo visu nedēļas nogali. Mēs nolēmām iet to
otro ceļu. Tam bija jābūt pie jūras, jo ārzemnieki
nesaprastu – tik liela piejūras valsts, bet tik
grandiozs pasākums ir kaut kur citur. Vēl bija
svarīgi, lai tas būtu viegli sasniedzams no
Rīgas, un tad mēs arī izvēlējāmies Vidzemes
jūras piekrasti.

Kā radās nosaukums?
Mūsu kompānija jau bija nosaukta “Positivus
Music”, kad mēs sākām rīkot koncer tus.
Nosaukumu es izdomāju pats, un, kad mēs domājām festivāla nosaukumu, tad ilgu laiku negribējām to saukt par Positivus, domājām – ja kaut kas
nesanāks, lai nesanāk nepatikšanas arī kompānijai.
Sakarīgāku nosaukumu mēs nevarējām izdomāt,
un festivāls ieguva Positivus vārdu. Savukārt, kad
es domāju nosaukumu kompānijai, kas ir skolas
laika bizness, es gribēju izdomāt nosaukumu,
kuram var atrast domēnu .com zonā, tātad tam bija
jābūt gana unikālam, un es uz pasauli arī vienmēr
esmu skatījies pozitīvi. Vispār es meklēju nosaukumu latīņu valodas vārdnīcā, bet galu galā atradu
filozofijas mācību grāmatā.
Festivālu apmeklē arī ļoti daudz jauniešu. Vai
speciāli domājāt par jauniešiem kā mērķauditoriju?
Pirmajos gados tā nebija. Lai dabūtu cilvēkus prom
no Rīgas, uz jauniešiem būtu riskanti mērķēt, būtu
grūti – kā jau jaunā projektā. Pirms 13 gadiem tas
bija pavisam citādi, jo nebija Spotify un interneta.
Jaunieši mūziku varēja klausīties tikai pa radio.
Jaunieši nebūtu pareizā auditorija, uz kuru būvēt
festivālu. Pirmajos gados tie bija manas paaudzes
cilvēki: astoņdesmitajos gados dzimuši un vecāki,
bet, kad mēs festivālu nostādījām uz kājām (pēc
kādiem septiņiem gadiem), mēs mērķtiecīgi meklējām tās grupas, kuras ir interesantas progresīviem
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jauniešiem, jo tā ir nākotnes auditorija. Nevar jau
cerēt, ka festivāls dzīvos 10 – 15 gadus, ja tu visu

mazāka. Ļoti būtiska ir vide – kāda tā vēsturiski
izveidojusies skolā, kādi skolotāji, jo kolektīvu

laiku strādāsi vienai auditorijai, jo to smeķi jau
dod jaunieši, kas dzīvo telšu pilsētiņā un tamlīdzīgi. Mēs arī visu laiku mēģinām noturēt pieaugušo auditorijas daļu, jo tā tomēr ir reputācija, arī
valsti nevar tikai uz jauniešiem būvēt.

veido skolotāji un vadība. Tās skolas, kur sanāk
tie, kuri grib mācīties, – tās ir tās labās skolas,
pirmkārt, jūsu ģimnāzija, un tad ir tās skolas, kur
mācās tikai, lai dabūtu diplomu, bet mērķa nav.
Tie, kuri grib mācīties, ir ķīlnieki tiem, kuri taisa
jucekli klasē. Tagad ir daudz skaidrāki mērķi,
jaunietim jau skolas vecumā ir viegli saprast, uz ko
viņš grib tiekties. Agrākos laikos ideāli bija daudz
neskaidrāki. Bija daudz grūtāk atrast motivāciju.
Tāpēc arī ir lielāka konkurence, un, man liekas, ka
jāmācās ir vairāk nekā pirms 20 gadiem. Jo labāka
augstskola, jo lielāka slodze. Mūsu laikā bija
vienkāršāk, daudz mazāk brauca uz ārzemēm
studēt.

Kā jums skolas laikā bija ar mūziku?
Es skolas diskotēkās biju dīdžejs. Mums skolā,
Saldū, bija radio, katrā klasē bija skaļrunis un
skolā – kabinets, no kura raidīja mūziku. Es aktīvi
darbojos skolā. 12. klasē mēs rīkojām divus lielus
koncertus – “Līvu” koncertu Ziemassvētkos un
“Jauns mēness” koncertu žetonvakarā. Viens no
draugiem, ar kuru kopā rīkojām koncertus, vēl
joprojām ir līdzīpašnieks Positivus.
Kā jūs izvēlaties māksliniekus? Vai bērni palīdz?
Droši vien man būtu grūtāk sekot jauniešu
mūzikai līdzi, ja man mājās nebūtu divu bērnu. Es
pat neteiktu, ka viņi palīdz, drīzāk motivē sekot
līdzi mūzikai un fanot par to.
Kā skolā bija ar mācībām?
Mani interesēja pilnīgi viss, izņemot mācības.
Daudzas lietas man viegli sanāca, nebija
jāiegulda darbs. Es skolā biju aktīvs visās jomās,
vismazāk mācībās – tur ar minimālu piepūli kaut
kas gāja. Mums bija ļoti laba skola. Tā nesen tika
likvidēta, bet bija ļoti progresīva deviņdesmitajos
gados, kad es mācījos. Mums bija izcili skolotāji,
kas ļāva jauniešiem izpausties, piemēram, sarīkot
dažādu grupu koncertus.
Kā, jūsuprāt, atšķiras mācīšanās un mācīšana
laikā, kad jūs mācījāties, un tagad?
Tas ir vairāk atkarīgs no skolas. Es domāju, ka
RV1.ģ, kur sanāk kopā cilvēki, kuri grib mācīties,
– jo vecāka klase, jo motivētāki klasesbiedri.
Ir daudz skolu, kur vairāk slinko un piepūle ir
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SKOLA

Padomi produktīvākam darbam jeb
ko es iemācījos, strādājot
Vidusskolēnu Domē
Veronika Morozova

Gads tuvojas beigām, drīz sāksies eksāmenu laiks, un parasti tieši tagad visi domā, ar ko šis mācību gads atšķīrās no iepriekšējiem. Man tā lielākā atšķirība, protams, ir amats VD valdē. Būdama
priekšsēdētāja vietniece, es veicu daudz dažādu darbu un iemācījos daudz ko jaunu. Ar dažām
atziņām es vēlos padalīties ar tevi, ģimnāzist, lai arī tev būtu vienkāršāk plānot savu darbu gan
vasarā, gan nākamajā mācību gadā.
• Nekad neatliec neko uz pēdējo brīdi. Šis ir nevis vienkārši padoms, bet gan likums katram no mums.
Pieredze rāda, ka darbs, kas paveikts laicīgi, ir daudz kvalitatīvāks, jo nav nekur jāsteidzas, un ir laiks
visu pārtaisīt.
• Ja esi komandas kapteinis, nebaidies uzdot citiem darbu. Man raksturīga kļūda ir, ka es nevienam
neuzticos un vienmēr domāju, ka neviens nevar paveikt darbu labāk par mani. Šāda attieksme nav pareiza.
Kapteiņa uzdevums ir uzdot katram tādu darbiņu, kuru viņi varētu paveikt labāk par citiem.
• Pulcē ap sevi līdzīgi domājošus cilvēkus – būs labāks rezultāts. Kad visi saprot cits citu un “skatās
vienā virzienā”, darbs iet daudz ātrāk un vienkāršāk.
• Pulcē ap sevi cilvēkus, kuri domā citādi, – būs kreatīvāks rezultāts. Šis ir nedaudz cits skatījums uz
iepriekšējo punktu.
• Pieraksti visu uz papīra – tā ir pārskatāmāk un vieglāk atcerēties. Lai gan mēs, 21. gadsimta bērni,
esam jau pieraduši bakstīt telefona ekrānu, rakstīšana ar roku palīdz labāk atcerēties visu nepieciešamo.
Ik pa laikam raksti tuvāko darbiņu plānu. Tas noder laika plānošanai, turklāt tu vienmēr zināsi, kad ir
brīvāks laiciņš un kad galīgi nesanāks pavadīt brīvdienas ar draugiem.
• Sakari vienmēr palīdz. Ja pazīsti kādu, kurš varētu dot labu padomu vai palīdzēt informatīvi vai
materiāli – nelaid viņu projām!
• Uzņemties atbildību var katrs, bet nest atbildību – tikai daži. Ja izdomāji, piemēram, rīkot kādu pasākumu, atceries, ka par visu vajadzēs atbildēt tikai TEV. Pat ja esi sadalījis pienākumus ar citiem, cilvēki
tāpat ies jautāt par visu tev, tāpēc esi gatavs vienmēr atbildēt uz visiem jautājumiem!
• Uztver kritiku normāli. Kuram gan tas padodas vienkārši? Cilvēki mēdz pieļaut kļūdas, un mūsu
vecumā tas ir pats par sevi saprotams. Katrs no mums vēl tikai mācās, mēģina kaut ko jaunu, tā ka ir
vērts ieklausīties tajā, ko saka kāds no malas.
• Neuztraucies–traucies! Ja nopietni, pat pašās grūtākajās situācijās, kad viss sanāk ne tā, kā bija
ieplānots, ir svarīgi saglabāt mieru. Nevienam taču nepatīk redzēt kādu skrienam apkārt ar izmisuma
pilnu seju!
Ceru, ka šie padomi noderēs ikdienā, kad sācies īstais laiks kārtot visus parādus. Veiksmi pēdējā skolas
mēnesī, un esiet pozitīvi!
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INTERVIJA

Intervija ar Lindu Lielbriedi
Alberts Roze

Trīs gadi, kas pavadīti ne tikai veidojot avīzi un rakstot rakstus, bet arī piedaloties dažādos pasākumos,
pašai veidojot un īstenojot dažādus projektus un idejas. Šajā numurā lasi interviju ar Lindu Lielbriedi.

Kā sākās tavas gaitas avīzē?
Manas gaitas avīzē sākās desmitajā klasē –
es jau pamatskolā biju gribējusi piedalīties,
bet allaž šķita, ka vidusskola ir tas laiks, kad
pievienoties komandai. Pēc šiem trim gadiem
varu teikt, ka avīze ir īstā vieta jebkurā vecumā,
ja ir vēlme rakstīt un darīt visu, lai izdotu avīzi.
Kā tu kļuvi par redaktori?
Es piedalījos vēlēšanās divus gadus pēc kārtas
– gan desmitajā, gan vienpadsmitajā klasē,
jo uzskatīju, ka jau pēc desmitās klases būtu
gatava uzņemties pienākumus. Abus gadus
stāstīju balsotājiem, kāpēc gribam kļūt par
redaktori, bija jautājumi no avīzes komandas,
un tad bija balsošana.
Kāds ir tavs lielākais ieguldījums avīzē šī gada
laikā?
Man liekas, ka svarīgākais ieguldījums ir jauna
maketētāja atrašana, kurš ir gatavs to darīt
turpmākos gadus. Un dažādi jauni, interesanti
raksti.
Uz kādu skolas avīzes sasniegumu tu raugies
tuvākajā nākotnē?
Domāju, ka jaunajam redaktoram ir lielas iespējas iegūt plašu lasītāju loku avīzei. Un arī ceru,
ka tiks dažādoti raksti un būs kaut kas ar humoristisku piesitienu.
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Ar ko tu grasies saistīt nākotni?
Es esmu nolēmusi savu nākotni saistīt ar jurisprudenci, un, ja viss notiks, kā plānots, rudenī
uzsākšu mācības tepat Latvijā.
Tu arī esi “Skolēns LV” vadītāja. Kā radās ideja
šādam projektam?
Ideja man radās 2017. gada pavasarī, kad es
sapratu, ka Latvijā nav vienotas sistēmas, kur
var atrast palīdzību kādā mācību jautājumā.
Ir Facebook sludinājumi, ss.com, bet vienotas
vietnes nav. Vērsos pie klasesbiedra Daniila,
kurš bija ar mieru izveidot mājaslapu, es atbildu
par tekstiem un informatīvo atbalstu. Tā radās
šī platforma, kas ļauj ne tikai atrast informāciju
un aktualitātes, bet arī iegūt palīdzību mācībās.
Man bija iespēja pašai mācīt, un es sapratu, ka
saikne, kas rodas starp diviem skolēniem, ir ļoti
efektīva un produktīva – lielisks rezultāts ir
sasniedzams ātrā laikā.
Vai plānojat turpināt attīstību?
Mēs plānojam turpināt darbu, piesaistām jaunus
cilvēkus un radām jaunas iespējas. Kamēr
skolēni gribēs mācīties, projekts eksistēs.
Kāda ir tava mīļākā grāmata?
Visai grūti dot tādu standarta atbildi, bet es
varu minēt dažus darbus. Noteikti “Džeina
Eira”, autore ir Šarlote Brontē. Un vēl jāmin
Viktors Igo un divas viņa grāmatas – tās būtu

INTERVIJA

“Cilvēks, kas smejas” un “Nožēlojamie”. Ir pat

Ko tu domā par R. Blaumaņa “Skroderdienām

grūti aprakstīt šīs grāmatas mākslinicisko
savdabību, bāgātīgi izmantoto vārdu klāstu un
dziļās domas, uz kurām lasītājs tiek vedināts.
Tu esi arī lugu autore, kādas tev pašai ir
attiecības ar teātri?
Es teātri apmeklēju itin bieži. Dažas izrādes
patīk vairāk, dažas mazāk. Nacionālais teātris
ir mans teātris ar vislabākajām izrādēm. Vēl es
mēdzu iet uz operām. Tā kā viena mana luga jau
ir iestudēta, bet pārējās vēl top, tad es pievēršu
uzmanību tam, kā dramaturgs spējis savīt kopā
tekstus un redzēt, ko režisors ir izvilinājis no
šiem tekstiem. Svarīgi ir redzēt arī to, kā aktieris
spēj pielāgoties tekstam vai pielāgot tekstu
savai lomai.

Silmačos”? Kuram apgalvojumam vairāk piekrīti
– “sapelējušas drupačas” (J. Asaris) vai “vislatviskākā no lugām” (G. Zariņa)?
Es uz “Skroderdienām” neeju katru gadu. Es
nesauktu lugu par izcilāko latviešu literatūrā,
bet es neteiktu, ka tā būtu sliktākā, kas jāmet
ārā, jāliek krusts pāri un jāsaka – šausmas! Man
patīk, kā parādīti tirgotāji un citas detaļas,
ataino mūsu tautu un tās sadzīvi. Nevar aizbēgt
no tā, kas reiz bijusi daļa no mūsu tautas. Un
tās dažādās problēmiņas, kas parādās lugā, –
Kārlēnam, skroderiem, saimniecei.

Tu šogad pabeigsi skolu, kā tev visvairāk
pietrūks?
Klasesbiedru un draugu, un skolotāju, protams.
Atbildības sajūta arī nāks klāt. Pasniedzējs
pateiks čupu ar grāmatām, pašai viss jāizlasa
un referāts jāuzraksta. Tā būs pilnīgi cita vide.
Mīļākā teātra izrāde?
“Trīs māsas. Refleksija”.
Mīļākā filma?
“Serpico”.
Nosauc kādu latviešu aktieru, kas būtu
atzīmējams!
Ir daudz “veco labo aktieru”, bet no jaunajiem
aktieriem noteikti Raimonds Celms. No pusmūža
paaudzes jāatzīmē Artūrs Skrastiņš un Kaspars
Zvīgulis.

Turpinot tēmu – kas ir labāk – saglabāt teātra
tradīcijas vai jaunu interpretāciju meklējums?
Pasaule visu laiku attīstās, mums ir kaut kādā
veidā jāsaglabā tradīcijas, bet jāatmet tas, kas
galīgi novecojis un paliek par pilnīgu arhaismu.
Jābūt fleksibliem un jāpieņem tas, kas nāk jauns.
Uz esošā pamata jābūvē jaunas lietas.
Ko tu uzskati par skaistāko Eiropas pilsētu?
Man grūti izvēlēties starp Venēciju un Romu.
Gribu atgriezties abās, bet laikam Roma man
patīk vairāk.
Ko visiem vajadzētu redzēt Latvijā?
Kurzemes piekrasti. Alūksnes puse ir ļoti skaista – jo īpaši Veclaicenes pakalni. Ir ko redzēt.
Īstenībā visa Latvija ir ļoti skaista, koša zeme
– nav jāgaida Alpu virsotnes vai okeāna viļņi,
bet jāsaskata tā mūsu zemes burvība, kuras nav
it nekur citur.
Ko tu novēli saviem skolasbiedriem laikā, kad
tuvojas eksāmeni un ilgi gaidītā vasara?
Es visiem novēlu mācēt saplānot savu laiku
tā, lai pietiek laika gan darbam, gan atpūtai.
Pacensties, lai eksāmenos būtu izcili rezultāti.
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IZKLAIDE

Par un ap "Pirmās plates"
uzvarētājiem
Terēza Tīna Treija
Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu skolā notika visu gaidītā, grandiozā un prieka emociju pilnā
“Pirmā plate”. Šogad sevi pierādīja grupa “KLICKS”, kura ar savu dziesmu “Esmu dzīvs” apbūra gan
skatītājus, gan žūriju, iegūstot 1. vietu un iespēju ierakstīt savu dziesmu Guntara Rača ierakstu studijā.
“Rīgas Ģimnāzijas Laiki” sarunājās ar šo grupu, lai Tu, cienījamais lasītāj, uzzinātu nedaudz vairāk par puišiem!

Grupā ir četri dalībnieki. Krišjānis ir grupas
solists, spēlē ritma ģitāru un dažreiz klavieres,
Matīss spēlē basģitāru, Kaspars sit bungas un
Ēriks spēlē solo ģitāru, kad vajag – arī dzied.
Sākotnēji Matīss ar Ēriku bija duets, kas
viņiem nešķita nekas nopietns, taču domas
mainījās. Krišjānis izrādīja iniciatīvu, un ap 2016.
gada aprīli viņi apvienojās un izveidoja grupu,
kurai tikai pēc pusgada pievienojās bundzinieks
Kaspars, un tā puiši līdz šai baltai dienai vēl spēlē.
No sākuma jaunajiem mūziķiem bija vairāki
varianti nosaukumam, kas viņiem ne pārāk patika,
un tad, kādā jaukā dienā, kārtīgi pie nosaukuma
pastrādājot, saprata, ka šī grupa ir kā tāds klikšķis,
kaut kas ļoti pēkšņs, tāpēc arī nosauca sevi par
“KLICKS”.
Grupas dziesmas raksta Krišjānis un Ēriks,
viņi rada to sākotnējo ideju, ko pēc tam papildina
kopīgi ar pārējiem.
Grupas mēģinājumi notiek divreiz nedēļā pie
bundzinieka Kaspara. Virs garāžas viņa vecāki
atvēlēja vietu, kur grupa ierīkoja savu studiju.
Grupas dalībnieki katrs klausās dažādu
mūziku, tāpēc arī savas idejas un iedvesmu
smeļas katrs kur citur, un tas, ko pēc tam rada, ir
tā visa apkopojums. Puiši nevēlas nevienam līdzināties, tāpēc cenšas vienmēr būt oriģināli, radīt
ko jaunu un unikālu.
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“KLICKS” nav gluži konkrēts mūzikas stils,
vismaz viņi to vēl neesot atraduši, bet, ja viņu
mūzika būtu jāieliek vārdos, to raksturotu kā alternative indie/blues rock. Savu mūziku grupa cenšas
rakstīt aktīvu un pozitīvu, vēlas iepriecināt visus
klausītājus.
Jau drīzumā varēsim dzirdēt “KLICKS” :
•
27. maijā jauniešu dienā Mārupē.

IZKLAIDE

Gulēšanas padomi
Terēza Tīna Treija

Nu ko, pirmģimnāzist? Kā iet ar atzīmju glābšanu un neskaitāmajiem parādiem? Vārdu ‘’miegs’’ gan jau
sen esi aizmirsis, jo, kā vienmēr, esi atlicis visu uz pēdējo brīdi. Lai palīdzētu šo problēmu atrisināt, apkopojām dažus ieteikumus, kas uzlabos cauro miegu un palīdzēs justies možākam visas dienas garumā!

• 30 minūtes pirms gulētiešanas neskaties
telefonā

Pierādīts – ja 30 minūtes pirms gulētiešanas
neizmanto telefonu vai jebkādu elektronisku ierīci,
miegs ir daudz dziļāks un acis vairāk atpūšas. Ja
tomēr sanāk ieskatīties ekrānā, noteikti nedari to
tumsā, lai nesabojātu acis!

• Izvēdini istabu, pirms ej gulēt

Ejot gulēt vēsā, izvēdinātā istabā, miega kvalitāte uzlabojas.

• Pirms miega iedzer siltu pienu ar medu

Ļoti garšīgs un arī efektīvs veids, kas ātrāk
pievilinās miega peli.

• Ieej karstā dušā vai vannā

Māte Google saka, ka iešana karstā dušā vai
vannā, vai pat vienkārša pēdu pamērcēšana karstā
ūdenī pirms gulētiešanas, uzlabos miega kvalitāti
un to, cik izgulējies tu jutīsies no rīta. Turklāt vari
nomazgāt visus špikerus, kas ir sarakstīti uz rokām!

• Ņem līdzi spilvenu uz skolu

Daži no mums nekad nejūtas izgulējušies un
vienmēr guļ stundās, neatkarīgi no miega daudzuma iepriekšējā naktī. Kāpēc gan nepadarīt šo procesu daudz ērtāku? (Joks).

MAIJS 2018

15

IZKLAIDE

Komēdiju izlase, kas ļaus aizmirst
sliktās atzīmes
"Rīgas Ģimnāzijas Laiku" komanda

• Kriminālās ekselences fonds
• Sharknado
• The room
• Starving games
• Keeping Up Appearances
• In Loving Memory
• Miranda
• Kaukāza gūstekne
• Limuzīns Jāņu nakts krāsā
• Mamma Mia

Kā beigsies tavs mācību gads?
Alberts Roze
Vai arvien vēl lauzi galvu par to, kā pabeigsi šo mācību gadu? Nav pamata bažām, jo avīzes žurnālists
Alberts ir izveidojis testu, lai tavai neziņai būtu gals!

a)
b)
c)
d)
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1. Kas ir tavs mīļākais priekšmets?
Algebra
Bioloģija
Vizuālā māksla
Brīvstunda

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

a)
b)
c)
d)

2. Kas ir tava mīļākā lasāmviela?

Ģeometrijas formulas: jēdzieni un teorēmas
Skolas avīze
Detektīvromāns
Ir taču multenes, kāpēc lasīt?

IZKLAIDE

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

3. Kā tevi sauca skolotājs Arājs?
Briļļainais profesors
Blondais grēks
Zeķīšu karalis
Es neatceros

4. Kādus skolas pulciņus tu apmeklē?
Skolas avīzi veidoju, protams
Gidu pulciņu
Sporta pulciņus
Vai mums skolā ir pulciņi?

5. Kā vasarā pietrūks no skolas?

Viss
Ikdienas roku treniņa, atverot durvis
Skolas ēdnīcas
Kas gan var pietrūkt no skolas?

6. Ko tu dari brīvstundās?

a)
Mācos
b)
Lasu, ēdu vai runāju ar draugiem
c)
Izmantoju mobilās ierīces
d)
Ja nenāc uz skolu, tad katra stunda ir brīva,
vai ne?

7. Ko tu dari, kad saņem jaunu skolas
bibliotēkas grāmatu?

a) Uzlieku citus vāciņus, lai nodotu ar izsniegtajiem
b)
Nelieku jaunus vāciņus, apvākošu, kad būs
jānodod
c)
Paļaušos uz veiksmi
d)
Apvārdoju draugu un savācu viņa vāciņus

a – 3 punkti
b – 2 punkti
c – 1 punkts
d – 0 punkti
17–21 punkti: Skolai izbeigsies papīrs, drukājot tavas liecības desmitniekus un visu skolotāju brīvprātīgi
pievienotās rekomendācijas Oksfordai.
12–16 punkti: Patriotisks un cītīgs šīs skolas audzēknis, kas daudz sasniegs un nesīs skolas vārdu pasaulē.
6–11 punkti: Varbūt tev nepadodas algebra, fizika, ķīmija… Nu, tev vispār nekas īsti neiet no rokas. Bet
neuztraucies – tev noteikti ir mākslinieka vai sportista talants!
1–5 punkti: Lūkojoties tava liecībā, kājas sāks slīdēt kā pa deju zāli, jo prātā pēkšņi ienāk valša ritmi. Viens,
div`, trīs, viens, div`, trīs…
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HOROSKOPI

(Ne)nopietnie horoskopi
Nils Lurie

Auns

Šis nebūs tavs veiksmīgākais mēnesis. Skolotāji būs dusmīgi par niekiem, sabiedriskais transports būs
pilnāks nekā parasti, turklāt ne ar to patīkamāko publiku. Šajā laikā tev nebūtu ieteicams doties ārpus
mājas, bet gan nekustēties un pildīt fizikas laboratorijas darbu sēriju. Diemžēl tavā ceļā peļķes būs
vislielākās un prezentācija skolai nebūs saglabāta zibatmiņā. Taču, ja nopirksi vēl vienu skolas avīzes
numuru, varēsi aizmirst par visām šīm ķibelēm un dzīvot, cepuri kuldams.

Vērsis

Visu tavu parādu termiņi būs iekrituši vienā dienā. Tava miega stundu skaits turpmākajā nedēļā
samazināsies divas reizes, taču tas būs tavu pūļu vērts. Lai iekarotu skolotāju labvēlību, var nākties
izmantot ne tikai glaimus un skaistus solījumus. Franču valoda var tevi pamatīgi iegāzt (pat tad, ja tu
to nemācies), tāpēc tai būtu vēlams pievērst īpašu uzmanību. Un, visbeidzot, ietērpšanās smaragdkrāsas
drakona zvīņās var tevi novest kompromitējošā situācijā, un tad jau tik tālāk uz Debesu kanceleju.

Dvīņi

Tava lielā tēriņu nedēļa ir klāt! Ej un izpriecājies!!! Bet rēķinies, ka pēc tam maciņš būs tukšs, bet nekā
laba tu nopircis nebūsi. Būs iespēja piepelnīties ar vēstures esejām, ja nelaidīsi gar degunu piedāvājumus. Šī nedēļa gan nebūs laba tava mazā biznesa darbībai (jā, es zinu, ar ko tu nodarbojies brīvajā
laikā). Taču garantēts, ka, atradīsi 10 EUR uz zemes, tāpēc es tavā vietā izmantotu šo izdevību. Zvaigznes
ir tavā pusē.

Vēzis

Nedēļas beigās attapsies ar nepadarīta darbiņa sajūtu. Tu nezināsi, kur likties, jo būsi izmisis, tāpat kā
matemātikas olimpiādē. Tevi varēs glābt tikai Avogadro skaitlis, tāpat kā tas tevi ir glābis visās dzīves
likstās. Diemžēl rīt tevi atradīs visi cilvēki, kam esi parādā. Tā kā taisies, ka tiec. Bet, galvenais, turi galvu
augšup, jo ar tevi tikai mīļi aprunāsies.

Lauva

Tava nākamā nedēļa sāksies ar rūgtu garšu mutē. Kur tā būs radusies, tas tik tev zināms. Piebremzē
ar ballītēm, citādi jutīsies kā pēc 2 uzrakstītiem matemātikas darbiņiem – noguris, zaļš un nevarīgs.
Iespējams, tev paveiksies sportā. Pēdējā ieskaitē tev ir lielas iespējas pārspēt savu personīgo rekordu
apmeklēto sporta stundu kategorijā, bet tas prasīs ilgu un smagu darbu.

Jaunava

Palicis tikai viens mēnesis līdz skolas beigām, bet tu muļķīgi noticēsi, ka viss ir beidzies. Diemžēl parādi
liks tev smagi to nožēlot. Bet tu to vēl vari novērst. 5...4…3..2…1..., nē, vairs nevari. Veiksmi!

Svari

Ja esi izlasījis iepriekšējos horoskopus pirms šī, tad laikam esi sapratis, ka šis nav parasts horoskops.
Tas precīzi pasaka, kā viss saies grīstē. Bet tas neattiecas uz Svariem, jo šī ir tava laimīgā reize. Tavām
dziļākajām vēlmēm ir liela iespēja piepildīties (piemēram, izvilkt ķīmijā 7). Tāpat arī klasē tev būs iespēja
izcelties, kas nevar būt nekas slikts… vai ne? Šogad tev izdosies ietaupīt 5 EUR uz vāciņiem, jo kā kārtīgs
skolēns būsi pa gadu tos noņēmis no grāmatas, lai tie nesasmērētos.
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HOROSKOPI

Skorpions

Literatūras kontroldarbs var tevi iegāzt. Pievērs uzmanību Raiņa nāves iemeslam. Nenāktu par ļaunu
iemācīties pāris iedvesmojošu rindu, ar kurām var atbildēt uz jebkuru skolotāja jautājumu, piemēram:
“Aiz manis stāv zvaigznes. Ko Tu man padarīsi?!” Ja mācies 12. klasē, vizuālā māksla var izrādīties liktenīga Ušakova stipendijas iegūšanā, bet ar pāris mīļu vārdu un Rafaela gleznu tev izdosies atkausēt
skolotājas Savickas sirdi.

Strēlnieks

Sekmība vai nesekmība, tāds ir jautājums, kas tevi mocīs atlikušās maija dienas. Atbilde ir tikai viena,
bet jādomā, ka gribēsi, lai tā ir pirmā. Tāpēc labāk piepūt vaigus un tik uz priekšu! Vienīgais šķērslis esi
tu pats un nokavēti termiņi, un aizmirsti parādi, un nepareizi uzrakstīts vārds uz pēdējā kontroldarba.Lai
noskiadrotu, cik veiksmīgi robežās no 1 līdz 10 tu pabeigsi gadu, sareizini savu vecumu ar divi, atņem
piecpadsmit, un izvelc no iegūtā rezultāta kvadrātsakni, bet īstenībā tu vari arī ieiet e–klasē un apskatīt
savu vidējo atzīmi (ja tev ir ģimenes komplekts).

Mežāzis

4 darbiņi dienā? Tas tev liksies nieks pēc tā, ko tev sagādās atlikušais mācību gads. Fizikas likumi
vērsīsies pret tevi (burtiski un pārnestā nozīmē). Taču ticība saviem spēkiem (vai Google) tevi var izglābt.
Kādā rītā tev nenostrādās modinātājs un tu noskaidrosi, kā ir iespējams 15 minūtēs nokļūt no mājām
uz skolu. Uz to gan nevajadzētu pēc tam iedzīvoties, jo daži skolotāji var nesaprast, ja ieskriesi klasē un
no tevis tecēs ūdens kā no dušas.

Ūdensvīrs

Tev būs unikāla iespēja pabūt ar skolotāju divvientulībā visu nedēļu. Jūs abi novērtēsiet šo kopā
pavadīto laiku, kā sviestaināko jūsu dzīvēs. Kontroldarbā tev beigsies trīs pildspalvas pēc kārtas un nāksies pazemīgi palūgt klasesbiedram citu, kaut arī neesi atdevis piecas iepriekšējās. Tavās rokās nonāks
diploms – varbūt ne tavējais, bet diploms paliek diploms, pat ja arī par visvairāk nokavētajām stundām
klasē. Atklāsi, ka dziļi sirdī tu mīli mazos darbiņus, kad nonāksi lielajā eksāmenā.

Zivis

1678. gads – iegaumē, kas notika šajā gadā, tici man! Nemēģini būt asprātīgs kontroldarbos, tas var
slikti beigties, jo ir gada beigas un visiem viss riebjas. Iespējams, ka kļūsi par jaunu skolas mīmu (memi,
meme,… lai arī kā tas sauktos). Frizūras maiņa varētu paglābt no 35% izsmejošu skatienu Tavā virzienā.
Ja neņem vērā to, tad tavs mācību gads beigsies, teiksim tā – sekmīgi, lai neteiktu neko vairāk.
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