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rādītājs

5	 Skolotāju	kuriozie	stāsti
Bieži vien skolotāji nemaz nedusmojas par mūsu palaidnībām, 
bet gan priecājas un smejas kopā ar mums. Jautrākiem rudens 
vakariem un iedvesmai jauniem nedarbiem „Rīgas Ģimnāzijas 
Laiki” aptaujāja dažus skolotājus, lai uzzinātu viņu spilgtākās 
atmiņas par audzēkņu blēņām.

7	 Labākās	vietas	skolā,	kur	pavadīt	 
	 pusdienlaiku
Skola un mācības jau rit pilnā sparā, tāpēc šis raksts tevi, lasītāj, 
iepazīstinās ar labākajām vietām skolā, kur patīkami pavadīt 
pusdienu starpbrīdi. 

9		 Riodežaneiro	piedzīvojumi	un	citi	stāsti	
Noteikti esi Vidusskolēnu domes sēdēs vai vismaz skolas gai-
teņos pamanījis jauno domes priekšsēdētāju – allaž smaidīgo 
Helēnu Šaniu Volbetu.

13	 Rudens	dziesmu	izlase
Lai rudens liktos kaut mazliet vieglāk pārciešams, avīzes 
komanda ir izveidojusi nepārspējamu rudens dziesmu izlasi, 
kuras saturs patiks itin visu mūzikas žanru cienītājiem.

14	 Skolotāju	dienas	kēksiņi
Droši vien Skolotāju dienā pamanīji, ka skolotāji uz paplātes 
saņēma ne tikai īpaši viņiem veidotu avīzes numuru un kladi, 
bet arī neticami garšīgus kēksiņus ar brūklenēm.

15	 Matemātikas	joki
Ja vēlies draugu lokā paspīdēt ar izcilu humora izjūtu un 
dažādām zināšanām, matemātikas joki ir domāti tieši tev!
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Dienas kļūst garākas, un vasaras iedegums 
jau sen ir paspējis izbālēt un atstāt mūs rudens 
skavās. Nenoliedzami, ir auksti un vispār gribas 
atgriezties vasarā, neuztraukties par atzīmju 
saglābšanu un daudzo kontroldarbu slogu un ne-
mosties nakts vidū (īstenībā jau tikai pusastoņos 
no rīta, bet nu jau ir tik tumšs, ka liekas – nakts 
aizņem aptuveni 16 stundas diennaktī). 

Man pašai vislabāk patīk rudens sākums (ne 
tikai tāpēc, ka pagaidām esmu tajā vecumā, kad 
dzimšanas dienas tiek gaidītas ar prieku un man 
pašai liekas, ka piestāv rudenīgie toņi), kad ar lielu 
prieku tiek uzvilkts sen skapī noputējušais rudens 
mētelis un zābaki, kabatas kastaņu pilnas, vienmēr 
čabošas lapas planē gar pēdām, Instagramā katrs 
sevi cienošs tīnis ieliek māksliniecisku fotogrāfiju ar 
lapu kaudzēm un tīties šallēs ir modes lieta, nevis ne-
pieciešamība, lai nenosaltu, izejot pa durvīm. Tomēr 
laiki nāk, un laiki iet, tāpēc tagad mums atliek slēpties 
piecdesmit apģērba kārtās un rakstīt Odu vasarai.

Rakstot šo sleju, man uz galda atrodas tase 
karstās šokolādes un ārā diezgan nejauki līst. Ir 
īstais laiks arī tev uzvārīt krūzi tava mīļākā siltā 
dzēriena, ieritināties zem segas, uzlikt fonā „Prāta 

vētras” dziesmu „Rudens” un izlasīt jaunāko „Rīgas 
Ģimnāzijas Laiku” numuru. Šoruden tevi sagaida 
vizīte Riodežaneiro un tuvāka iepazīšanās ar jauno 
Vidusskolēnu domes priekšsēdētāju Helēnu Šaniu 
Volbetu, burvīga rudens dziesmu izlase, kurā ikkatrs 
atradīs kaut ko sirsniņai tuvu un ausīm patīkamu, 
dažu skolotāju piedzīvotie blēņu stāsti, kurus 
atkārtot garlaicīgākā dienā, skolas slepeno atpūtas 
stūrīšu apskats, kā arī daudzi citi brīnumi, kas tevi  
sagaida, ja vien pāršķirsi nākamo lappusi! 

Droši vien skumji saķersi galvu, saprotot, 
ka šoreiz avīzē nav atrodami iecienītie horoskopi. 
Tomēr tagad katru pirmdienu varēsi tos izlasīt 
avīzes Facebook lapā, kur mēs esam atrodami 
tāpat (Rīgas Ģimnāzijas Laiki), tāpēc neskumsti – 
horoskopi ir mainījuši tikai formātu, nevis pazu-
duši pavisam! Turklāt turpmāk papīra avīzēs 
varēsi lasīt horoskopus ilgākam laika periodam – 
mēnesim, diviem, bet kādreiz pat visam turpmā-
kajam gadam…

Nesaķer iesnas, un tiekamies jau nākamajā 
numurā pavisam drīz,

vienmēr Tava – 
redaktore Marta Metuzāle
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Skolotāju	kuriozie	stāsti

Bieži vien skolotāji nemaz nedusmojas par mūsu palaidnībām, bet gan priecājas 
un smejas kopā ar mums. Jautrākiem rudens vakariem un iedvesmai jauniem 
nedarbiem „Rīgas Ģimnāzijas Laiki” aptaujāja dažus skolotājus, lai uzzinātu viņu 
spilgtākās atmiņas par audzēkņu blēņām.

Mārtiņš Marks Gataviņš, Veronika Morozova

Sk. Reinholde

Man reiz bija viens puisis klasē, ar kuru mums bija diezgan saspīlētas attiecības stundās. Viņš turējās 
pretī, neievērojot disciplīnu, pelnot kontroldarbos sliktas atzīmes. Īsi sakot – slikts puisis. Vienu reizi 
es skrēju „Magnētā” (Magnēts – sporta orientēšanās pasākums). Es ne pārāk labi orientējos, bet man 
vienkārši patīk paskriet. Es biju nomaldījusies un nevarēju saprast, kur ir kontrolpunkts, precīzāk, uz 
kuru pusi man jāskrien. Pēkšņi es ieraugu to puisi – ak, glābējs man –, un es viņu saucu. Viņš pie 
manis pieskrēja, aizveda mani līdz kontrolpunktam, kaut arī viņš vispār skrēja pa citu trasi. Kopš tās 
reizes mums pilnīgi mainījās attiecības. Viņš sāka klausīties stundās un pelnīt labas atzīmes.

Dažreiz pie manis ļoti smieklīgi špiko. Manā klasē soli ir novietoti tā, ka es vienmēr redzu visus 
špikerus, bet tomēr atrodas kāds drosmīgais, kurš izdomā, ka varēs mani apvest ap stūri. Skatos 
kādā stundā – vienai meitenei telefons uz kājām nolikts. Es viņai saku: „Novāc telefonu!” „Man nav 
telefona.” Bet es taču visu redzu. „Tūlīt izkritīs!” saku viņai. Viņa telefonu palikusi zem svārkiem, 
bet zeķubikses gludas, un telefons slīdēja vien lejup, bet meitene tomēr turpināja melot. Nu es jau 
pēdējo reizi teicu: „Izkritīs, tūlīt kritīs!” Tad viņa sagrāba savu telefonu, jo citādi tas tajā mirklī izkristu.

Sk. Vārpiņa 

Kad man kontroldarbu rakstīšanas vietā piedāvā kukuli, es saku: „Ne mazāku kukuli kā miljonu” vai 
„Ne mazāku par kabrioletu”. Reiz es ieeju skolotāju istabā, un manā plauktiņā stāv aploksne. Izņemu 
ārā aploksni, skatos, tur naudas zīme līdzīga simtlatniekam, bet uz tās Kr. Barona vietā ir mana seja, 
simtnieka vietā – miljons. Un tajā brīdī direktors atradās skolotāju istabā. Es izņēmu banknoti ārā, 
teicu: „Man miljoniņu uzdāvināja!” Direktors ar izbrīnu atbildēja: „Korupcija netiks pieļauta mūsu skolā!”

Tad, kad mēs runājām ar audzēkņiem, kurai personībai viņi vēlētos līdzināties, piecēlās viens īsa 
auguma, smalks cilvēciņš un pārliecinātā balsī teica: „Hitleram!” Pat nezināju, vai smieties vai 
raudāt. Tad es viņam pajautāju, kādas ir tās īpašības, kuras viņu uzrunā Hitlerā, un nu vairs nebija 
smieklīgi. Viņš pateica, ka ļoti vēlētos tā uzrunāt cilvēkus, lai tie viņam uz vārda klausītu. Vēlreiz 
pārliecinājos par to, ka īsa auguma cilvēki ir ar ļoti augstām ambīcijām.
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Sk. Evardsone  

Es biju kādas dažas dienas komandējumā. Kad es atgriezos, manā kabinetā bija izsists logs. Un, lai 
kā es nepratinātu savu audzināmo klasi (jo tie bija viņi, tas notika viņu stundas laikā), viņi neatzinās 
neparko. Klusēja kā partizāni. Tad, kad viņi visi jau sen bija absolvējuši, es klausījos radio raidījumu, 
kurā intervēja vienu no maniem bijušajiem skolniekiem – Gunāru. Viens no jautājumiem intervijā 
bija: „Kādus nedarbus jūs esat skolā pastrādājuši?” Un Gunārs atbild: „Es savā klasē izsitu logu!” 
Tā es arī beidzot uzzināju patiesību!

Sk. Mazmača  
Apmēram tad, kad vēl jūsu vecāki mācījās pamatskolā, lasot teikumu, viens skolēns pateica „gaisa masas” 
vietā „maisa gasas”. Labi pasmējāmies, bet man vēl joprojām jāpiedomā, lai tajā vietā nepārteiktos.

Vienreiz viens 7. klases skolnieks aizklīda savās domās un nezināja, kurš teikums jālasa. Es viņam 
teicu priekšā to pirmo vārdu, un tas bija vārds „gadās”.

Sk. Tenisone  

Tas bija vēl tajā laikā, kad Žetonvakars notika skolas aulā. Vienai 12. klasei bija pārsteigums 
priekšnesumā, un viņi uzspridzināja torti. Sprādziens bija pārāk liels, tāpēc kūkas daļas nonāca uz 
sienām un griestiem.

Sk. Lagzda  

Tajā gadā daba mums bija dāvājusi ārkārtīgi brīnišķīgas Lieldienu brīvdienas, bija ļoti labs laiks, 
jo tās bija vēlas. Atnākam pēc brīvdienām uz skolu, un pirmajā skolā sēž viens ļoti noskumis 
džeks. Es viņam saku: „Paklau, kāpēc tu esi tik skumjš?” Paiet viena stunda, divas, trīs, viņš tāpat 
noskumis un neatbild. Nu es viņam jautāju: „Vai tiešām Lieldienu zaķis tavai mājai garām neskrēja?” 
„Nē, neskrēja.” „Nu tāpēc jau tu esi tik skumjš, ka Lieldienu zaķis tev nav atnesis olas. Man atliek 
paskatīties, vai viņš gadījumā nav skrējis gar manu māju un ar vēsti atstājis tev.” Nu ko darīt, ja 
jau es te izrunājos, tad vajag solījumu pildīt. Ceļos no rīta agrāk, vāru tam bērnam Lieldienu olas. 
Atnāku uz skolu un saku viņam: „Re, kā sanāca, Lieldienu zaķis bija deleģējis mani un atstājis tev 
olas!” Viņam un arī visiem klasē bija ļoti liels prieks. Tad tas skolēns teica: „Skolotāj, lai arī citus 
gadus skrien gar jūsu māju!” Un tā tās Lieldienu tradīcijas mums turpinājās, līdz viņš beidza skolu.

Viens no maniem audzēkņiem pēc pusdienu starpbrīža nokavē stundu. Es viņam jautāju: „Ko 
tu kavē?” Viņš atbild: „Skolotāj, atvainojiet, es jums atnesu ābolu pīrādziņu no Makdonalda.” Es 
pateicu, ka nevēlos un lai viņš iziet ārā no klases un apēd to pīrādziņu pats. Viņš aizgāja, apēda un 
atgriezās. Viss kārtībā, sēž, stunda rit, rēķinām. Pēkšņi viņš paceļ roku: „Skolotāj, man slikti paliek! 
Vai es varu iziet?” Es viņam saku: „Vai tas ir no tā pīrādziņa, kuru tu man gribēji iedot? Tu man gribēji 
iedot saindētu ābolu pīrādziņu?!” Par laimi, nekas slikts viņam nenotika, bet gadījums palika atmiņā.
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Sk. Plaude  

No 234. kabineta logiem var vērot Francijas vēstniecību. Reiz mazie (septītie) pie manis izdomāja, 
ka pa logu pirms Ziemassvētkiem vajag izmest petardi vēstniecības sētā. Kas bija? Mūsu skolas 
direktors saņēma notu no Francijas vēstniecības. Izcēlās gandrīz starptautisks skandāls. Jokoju.

Edgars cenšas špikot no klasesbiedriem. „Edgar, ko tu dari?” „Es neko, skolotāj es tikai apbrīnoju!”

Notiek latviešu valodas stunda. Gustavs cīnās ar pieturzīmju skaidrojumu, iet grūti. Pēkšņi veras 
klases durvis. Direktors un vīrs ar kameru: „Pie jums ieradušies filmēt raidījumu Ielas garumā!” 
Gustavs pilnīgi apmulsis: „Ko man tagad darīt? Improvizēt?!”

Labākās	vietas	skolā,	kur	pavadīt 
pusdienlaiku
Linda Lielbriede

Skola un mācības jau rit pilnā sparā, tāpēc šis raksts tevi, lasītāj, iepazīstinās ar 
labākajām vietām skolā, kur patīkami pavadīt pusdienu starpbrīdi. 

Iedomājies sevi pusdienu starpbrīža sākumā – paskaties pa logu un redzi, ka cerētās spožās 
saules un reto mākonīšu vietā debesis klāj vienmuļa drūmu, pelēku mākoņu sega, spēcīgas vēja 
brāzmas pārplēsušas mākoņus un smagas lietus lāses sitas pret ietvi. Atzīsti, iedomājoties šādu 
dienu, tu nepavisam vairs nedomā par došanos ārpus skolas pavadīt stundu garo pusdienlaiku. Tomēr 
skolas ēdnīcas durvis allaž laipni vaļā, un plānotā RIMI vai Pagrabiņa apmeklējuma vietā tevi gaida 
kārtīgs pusdienu piedāvājums skolā. Varbūt tu vaicāsi, kāpēc gan nepaņemt lietussargu un, spītējot 
vējam, neapmeklēt iecienītās pusdienu vietas? Bet atceries taču, ka tieši šorīt modinātājs noskanēja 
divdesmit minūtes vēlāk un domāt par tādiem sīkumiem kā lietussargs nepavisam vairs nepietika laika.

Lai arī kurā klasē tu mācītos, šis ieskats patīkamajos skolas stūrīšos tev ļaus izvēlēties, kur 
pavadīt daļu pusdienu starpbrīža, un palīdzēs labāk iepazīt savu skolu.

* Kā	divas	ūdens	lāsesJa pusdienlaikā tavi ceļi pa skolas gaiteņiem ved garām 105. kabinetam, tad zini, ka 
pavisam netālu atrodas brīnumaina niša, kuras ērtie krēsli un omulīgais izmērs ļauj pulcēt 
tuvākos klasesbiedrus draudzīgā pulciņā. Šeit pavadītais laiks parasti paskrien nemanot. 
Draudzīgās sarunās šeit vari gan sagatavoties gaidāmajam kontroldarbam algebrā, gan 
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izlasīt lugas fragmentu literatūras stundām un kopā ar draugiem diskutēt par tikko lasīto. 
Taču ko darīt, ja pirmā stāva niša jau aizņemta ar kādu citu kompāniju? Nebēdā daudz, jo 
otrajā stāvā, netālu no 205. kabineta, mīt pirmā stāva nišas dvīņu māsa – līdzīga kā viena 
lietus lāse otrai. Arī šeit var omulīgi pavadīt starpbrīdi, ja nevēlies sēdēt uz aukstās flīžu 
grīdas, un salikt punktus uz „i” latviešu valodas pārspriedumā.

* Radošie	stūrīšiTiem, kas plāno atkārtot deju soļus vai vienkārši pavadīt pusdienlaiku mierā, lieti noderēs plašais 
skvēriņš pie 234. kabineta un tāds pats stāvu zemāk. Šīs ir tās vietas skolā, kur pusdienu 
starpbrīdis noritēs gaužām mierīgi un nost no citu acīm. Ja kādreiz ir nepieciešams uzņemt klases 
neformālo kopbildi, tad zini, ka šeit to var ērti izdarīt – gaišas sienas, pietiekams apgaismojums 
un pat pakāpieni fotogēniskākai bildei nu gluži kā īstā fotosalonā. Abu radošo stūrīšu dobjās 
atbalsis tev ļaus deklamēt runu vai dzejoli klasesbiedriem kā īstenam romiešu oratoram, lai 
labāk sagatavotos gaidāmajai latviešu valodas stundai un palielinātu izredzes nopelnīt augstāku 
vērtējumu. Un, ja vēsturē gaidāms grupu darbs, der atcerēties, ka šajos skvēriņos ātri un ērti 
kopā ar solabiedru var vienoties, ko katrs teiks un kas obligāti jāparāda prezentācijā vai plakātā.

* Inteliģences	mītne

Vai tikai pusdienu starpbrīdī atminējies, ka prezentācijai, ko esi ieplānojis rādīt nākamajā 
stundā, esi aizmirsis pievienot svarīgu informāciju? Tad īstā vieta, kur to veikli izdarīt, 
būs skolas bibliotēka. Datori, kas pieejami starpbrīža laikā, tev ļaus sameklēt trūkstošo 
informāciju interneta krātuvēs. Ja pusdienlaiku esi nolēmis pavadīt izglītojoties, tad izmanto 
jaunāko presi, kas bibliotēkā pieejama, un uzzini par notikumiem Latvijā un pasaulē! 
Klusums un nomierinošā bibliotēkas atmosfēra tev ļaus ātri atjaunot spēkus nākamajām 
stundām un mierīgā gaisotnē pavadīt starpbrīdi. Šeit vienmēr tevi sagaidīs pilni plaukti 
grāmatu, un pat neliela pastaiga gar grāmatu plauktiem var iedvesmot tevi atklāt kādu 
jaunu literatūras žanru un iepazīt līdz šim neatklātos autorus.

* Klusuma	templis

Reizēm skolā pienāk tādi brīži, kad vēlies pabūt vienatnē – esi atradis interesantu grāmatu, 
kuru gribas izlasīt pēc iespējas ātrāk, jāatkārto sarežģīts dzejolis vai diemžēl saņemta slikta 
atzīme kontroldarbā. Šādos brīžos tev patiks pavadīt laiku trešā stāva nomaļajā stūrīti. Šo 
vietu atradīsi, ja uziesi bibliotēkas spārnā trešajā stāvā un uzreiz pagriezīsies pa labi, tur 
tu paiesi garām latviešu valodas un krievu valodas metodiskajiem kabinetiem, un uzreiz 
tavā acu priekšā atklāsies klusais, nomaļais un vientulīgais stūrītis. Šo vietu pavisam droši 
skolas iekšējā ģeogrāfijā var dēvēt par Zaļo templi, jo dažādo eksotisku augu daudzveidība 
šajā vietā priecēs bioloģijas cienītājus un uz mirkli ļaus justies, it kā piepeši būtu nonācis 
Amazones mūžamežā. Zaļganais mijkrēslis šajā vietā ļauj pilnībā izbaudīt grāmatas maģisko 
burvību, aizmirst vilšanās sajūtu, ieraugot slikto atzīmi, vai iekalt galvā dzejoļa pantus.
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Riodeženairo	piedzīvojumi 
un	citi	stāsti
Marta Metuzāle

Tu jau pāris mēnešus esi Vidusskolēnu 
domes priekšsēdētāja. Kādas ir sajūtas, kā 
viss patīk?

Es teiktu, ka sākumā bija ļoti bailīgi un es biju 
ļoti nepārliecināta par sevi, es nezināju, kā tas 
viss būs, un bija grūti, bet ar katru dienu kļūst 
vieglāk. Man ir savākta ļoti laba komanda valdē, 
arī pārējie cilvēciņi, kas nāk uz Vidusskolēnu 
domi, ir nenormāli aktīvi un palīdz. Ir interesanti, 
aizraujoši, pēc katras sēdes ir ļoti labs gara-
stāvoklis, es saprotu, ka daru to, kas man pašai 
tiešām ļoti patīk.

Vai pavasarī, kad bija domes vēlēšanas, pati 
nojauti, ka tiksi ievēlēta?

Tā kā pagājušogad biju Vidusskolēnu domes 
viceprezidente, man bija tāda nojauta, jo visi 
pārējie valdes dalībnieki, izņemot Elizabeti 
(Elizabete Lasmane, Vidusskolēnu domes mediju 
koordinatore), absolvēja skolu, kādam jau 
stafete no Kaspara (Kaspars Grabovskis, 
2015./2016. mācību gada Vidusskolēnu domes 
priekšsēdētājs) bija jāpārņem. Īstenībā nebija 
viegla tā vēlēšanu lieta, jo bija desmit kandidāti 
vai pat vairāk, es nebiju simtprocentīgi droša 
par izdošanos. 

Vai esi izjutusi popularitāti skolā, 
pateicoties savam svarīgajam amatam?

Es nezinu, vai to varētu saukt par popularitāti, 
vienkārši, ja tu vadi sēdi simt divdesmit 
cilvēkiem, jāpieļauj iespēja, ka pēc tam skolā 
starpbrīžos tie cilvēki tevi atpazīs. Tā ka tādā 
ziņā – jā, tagad ļoti daudzi cilvēki aicina mani 
Facebookā, jo mums ir jāsarunā visādas 
lietas dažādiem pasākumiem, un es visus 
koordinēju. Bet dažkārt man ir ļoti slikta sajūta, 
ka skolā kāds cilvēks mani uzrunā vārdā, 
skatās man acīs un kaut ko skaidro, bet man 
nav ne jausmas, kas šis cilvēks ir, kā viņu sauc 
un kurā klasē viņš mācās. (Smejas.) Bet to 
visu es ar laiku iemācīšos, un nu jau ir daudz 
labāk nekā sākumā.

Noteikti esi Vidusskolēnu domes sēdēs vai vismaz skolas gaiteņos pamanījis 
jauno domes priekšsēdētāju – allaž smaidīgo Helēnu Šaniu Volbetu. Viņa ne tikai 
lieliski organizē visus skolas sabiedriskās dzīves pasākumus, bet ir arī lieliska 
sarunu biedrene, tāpēc „Rīgas Ģimnāzijas Laiki” ķērās „vērsim pie ragiem” un 
uzaicināja Šaniu pusdienās, lai iepazītos, parunātos un kārtīgi izsmietos.
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Vai skolotāji arī izsaka dažādas piezīmes 
par tevi?

Jā, jaunais fizikas skolotājs Jevgenijs Proskurins 
mani uzrunā par jauno priekšnieci. Viņš nekad 
mani nesauc vārdā, tikai tā. Un skolotājiem tagad 
ir nopietnāka attieksme pret mani nekā iepriekš. 
Es jūtos pati pašpārliecinātāka gan skolēnu vidū, 
gan arī saskarsmē ar skolotājiem.

Kādi vēl ir tavi hobiji ārpus skolas? 
Nevar būt, ka kārtības ieviešana skolā ir 
vienīgais, ar ko nodarbojies.

Nē, tas nepavisam nav vienīgais. Liekas, man 
ir tik daudz ārpusskolas aktivitāšu, ka cilvēki 
nevarētu pat iztēloties, ka to visu var apvienot. 
Es trenējos vieglatlētikā, dziedu, spēlēju teātri 
un mācos spāņu valodu. 

Mācīties arī paspēj?

Nu, paspēju. To gan varētu darīt labāk (Smejas.), 

bet šogad esmu nolēmusi vairāk koncentrēties 
un pievērsties tieši mācībām.

Runājot par tavām ārpusskolas aktivi-
tātēm, vasaras beigās un rudens sākumā 
tavu Instagram, Facebook un visu citu 
sociālo tīklu profilus piepildīja daudzas 
skaistas fotogrāfijas no Riodežaneiro. Kā 
tu tur tiki, kā gāja? Apgaismo mūs visus 
par šo fantastisko piedzīvojumu!

Tas arī, tāpat kā kandidēšana par VD prezidenti, 
bija, no vienas puses, ļoti spontāna, bet, no 
otras puses, ļoti ilgi pārdomāta ideja. Man tā 
radās 7. klasē, skatoties Londonas Olimpiskās 
spēles. Skatījos un jautāju mammai un tētim: 
„Kā tie cilvēki tur nokļūst, visiem ir tik interesanti 
kostīmi, kā tas viss strādā?” Un viņi pateica, ka 
tie cilvēki ir brīvprātīgie Olimpiskajās spēlēs. 
Es nodomāju – nu, labi. Spēles beidzās, bet tā 
doma manu prātu nepameta, ka ir brīvprātīgie 
un kaut kam tik superīgam var pieteikties un 
piedalīties jebkurš. Un nākamajās spēlēs man 
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būs jau 18 gadu! Visu laiku šī doma bija man galvā, 
tad 10. klases vidū es pieteicos par Riodežaneiro 
Olimpisko spēļu brīvprātīgo. Aizpildīju anketu, uz-
rakstīju motivācijas vēstuli, aizsūtīju video ar sevi, 
tiku pieņemta, un tā es aizbraucu. Biju vienīgā no 
Latvijas, tobrīd vēl biju nepilngadīga, bet nu tie 
tiešām ir divi manas dzīves skaistākie mēneši, ko 
pavadīju tur.

Vai tu dzīvoji viesģimenē?

Nē, kopā ar citiem brīvprātīgajiem īrējām dzīvokli, 
kopā dzīvojām pieci cilvēki. Interesanti, ka bijām 
katrs no citas valsts. Vēl aizvien ar viņiem arī uzturu 
kontaktus. Viena no tām meitenēm man ļoti palīdz 
ar universitātes izvēli, jo viņa ir amerikāniete, turklāt 
tieši skolotāja. (Šania pirms intervijas atklāja, ka vis-
labprātāk studētu tieši ASV.) 

Vai tu nebiji arī pati jaunākā brīvprātīgā?

Jā, es biju. No starptautiskajiem vismaz. Bija arī 
vietējie brazīļi, viņi bija jaunāki. Bet vispār cilvēki 
bija šokēti, uzzinot manu vecumu, tāpēc es bieži 
vien neatklāju, cik man ir gadu. Visi domāja, ka 
man ir kādi 25 gadi, jo ne pēc uzvedības, ne 
rakstura to nevar pateikt. Man visiem draugiem arī 
bija vairāk par 25 gadiem. 

Kāds ir tavs interesantākais atgadījums 
Riodežaneiro?

Ir ļoti daudz atgadījumu, bet daudzi ir tādi, 
kurus varbūt labāk nevajadzētu iekļaut avīzē.
(Smejas.) Vienreiz kavēju mēģinājumu, 
noskrēju lejā uz metro staciju, un tad sapratu, 
ka man nav līdzi metro kartītes. Braukšana 
man tāpat bija par velti, tāpēc viņiem vajadzētu 
ielaist mani metro. Aizgāju pie apsarga cerībā 
par to izskaidroties, lai mani ielaiž transportā 
tāpat, bet apsargs nerunāja angliski. Tā es 
savā lauzītajā portugāļu valodā mēģināju 
izskaidrot, ka esmu brīvprātīgā un man kartīte 
tāpat ir par brīvu, tāpēc viņam mani būtu 
jāielaiž. Viņš teica, ka ne. Es lūdzos un lūdzos, 
aizgāju vēl pie biļešu pārdevējas, es arī viņai 
lūdzos un lūdzos, un beigās es izdomāju, ka 
man jāizmanto savas aktrises dotības, jo uz 
mēģinājumu tiešām vajadzēja paspēt – tas 
bija ģenerālmēģinājums –, un es sāku raudāt. 
Un es vairs nevarēju pārstāt! Raudāju tik ilgi, 
līdz viņiem abiem kļuva manis žēl, parādīju 
savu akreditāciju, kas apliecināja, ka esmu 
brīvprātīgā, un viņi atļāva man braukt arī bez 
tās kartītes.
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1. Es vienmēr kavēju. Tas ir mans vissliktākais ieradums.

2. Pēc horoskopa esmu vēzis.

3. Es vienmēr dziedu dušā.

4. Vienreiz, kad lidoju lidmašīnā, ēdu salātus, tur iekšā bija olīvas. Es iemetu vienu 
no tām olīvām mutē, tā bija tik šausmīgi sāļa, man kļuva slikti, un es to olīvu 
aizspļāvu pāri visām krēslu rindām uz pašu lidmašīnas priekšu. Tā tā olīva arī 
pazuda.

5. Es esmu kreile.

6. Mans mīļākais mācību priekšmets ir ģeogrāfija. Tur es vienmēr klausos un nekad 
neesmu iemigusi.

7. Man ir bijuši visdīvainākie mājdzīvnieki – zarkukaiņi, bruņurupucis, kuru apēda 
mans suns –, ir trīs suņi, viens gailītis, nu tas, kurš zivs, viņam apkārt ir astoņas 
gūpijas, kuras mana māsa katru rītu izskaita, lai pārliecinātos, ka gailītis nevienu 
nav apēdis.

8. Es vairs nevaru saprast, vai man tiešām patīk Teilore Svifta vai tas ir tikai tāpēc, 
ka manai māsai viņa nenormāli patīk, bet es zinu visas viņas dziesmas no galvas. 
Varu nodziedāt jebkuru. Mums mājās divdesmit četras stundas diennaktī septiņas 
dienas nedēļā skan Teilore Svifta.

9. Vienmēr mājās dziedu.

10. Man ir divas māsas un brālis. Es esmu visvecākā, tāpēc bieži vien jūtos kā 
bērnudārza audzinātāja. Māsa ar brāli ir dvīņi, viņiem ir 14 gadu, tad ir mazā 
māsa, kurai ir astoņi gadi.

11. Man ļoti patīk regeja mūzika. Un The Rolling Stones.

12. Mans mīļākais gadalaiks noteikti ir vasara. 

13. Mīļākais ēdiens ir avokado maizītes – uzliec uz maizītes avokado, uzber sāli un 
piparus, un ir riktīgi garšīgi.

14. Vienmēr valkāju kleitas.

15. Man ir ļoti daudz rotiņu, katrai ir sava nozīme.

16. Mīļākā vieta uz pasaules, kurā es gribētu atgriezties, noteikti ir Riodežaneiro. 
Tā ir pilsēta, kur katrs var atrast kaut ko sev, no mājas vienādā attālumā bija 
pludmales, kalni, pilsēta un vecpilsēta, tur ir pilnīgi jebkas, katru dienu var atrast 
kaut ko citu, ko darīt. Tāpēc jau es arī kavēju tos mēģinājumus.

16 fakti par Šaniu
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Rudens	dziesmu	izlase
„Rīgas Ģimnāzijas Laiku” komanda

Lai rudens liktos kaut mazliet vieglāk pārciešams, avīzes komanda ir izveidojusi 
nepārspējamu rudens dziesmu izlasi, kuras saturs patiks itin visu mūzikas žanru 
cienītājiem. Piedāvājam ieskatu izlasē, tomēr visu pilno septiņu stundu un  
14 minūšu garo izlasi varēsi atrast, noskenējot kodu.

Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World

Tom Rosenthal – It’s OK

Earth Wind Fire – September

Emancipator – Greenland

Bob Moses – Tearing Me Up

Ellie Goulding – Heal

The Chemical Brothers – This Is Not A Game

Prāta vētra – Ziemu apēst

Sia – My Love

Coldplay – Midnight

The Weeknd – Wicked Games

James Arthur – Recovery

James Arthur – Impossible

BANKS – Drowning

Tell No Fox – Dust 

Burak Yeter feat. Danielle Sandoval – Tuesday

Damien Rice – My Favourite Faded Fantasy

The First Station – Mystery

The Weeknd feat. Daft Punk – Starboy

Prāta vētra – Rudens

Jungle – Lucky I Got What I Want

Prāta vētra – Gara Diena

Troye Sivan – EASE

Counting Crows – Mr. Jones

The Baseballs – Umbrella

Spotify dziesmu izlase

Leona Lewis – Bleeding Love

Adam Bradbury – Angels

Hurts – Stay

The Verve – Bitter Sweet Symphony

No Doubt – Don’t Speak

Oasis – Don’t Look Back in Anger

Oasis – Wonderwall

Placebo – Running Up That Hill

A-ha – The Sun Always Shines on TV

A-ha – Crying in the Rain

Nik Kershaw – The Riddle

Phil Collins – Another Day in Paradise
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Skolotāju	dienas	kēksiņi
Emīls Saulītis

Droši vien Skolotāju dienā pamanīji, ka skolotāji uz paplātes saņēma ne tikai 
īpaši viņiem veidotu avīzes numuru un kladi, bet arī neticami garšīgus kēksiņus ar 
brūklenēm. Pēc ilgas domāšanas, kā lai pie tādiem tiek, uzmeklējām kēksiņu autori 
Evitu Bīni no 12. F klases. Viņa arī bija ļoti laipna un padalījās ar kēksiņu recepti. 
Tagad arī tu tos vari pagatavot un uzcienāt vismīļākos skolotājus 
(un klasesbiedrus)!

Sastāvdaļas 14 kēksiņu  

pagatavošanai:

500g maskarpones siera,

100g skābā krējuma,

2 olas,

125g cukura,

vaniļas ekstrakts,

50g sviesta,

120g cepumu,

brūklenes.

Vispirms maskarpones siers tiek sajaukts ar skābo krējumu, tiek pievienots 
cukurs, vaniļas ekstrakts un olas. Viss ir kārtīgi jāsajauc. Atsevišķā bļodā 
sasmalcina cepumus un pievieno tiem izkausētu sviestu. Kēksiņu pannā liek 
1 ēdamkaroti cepumu mīklas un 2 ēdamkarotes pildījuma. Cep 165°C ~20min, 
nevirinot durvis un režīmā bez ventilatora, lai kēksiņi nesaplaktu. Lai kēksiņi 
nekļūtu brūni un nesaplaisātu, kēksiņu panna pirms cepšanas ir jāieliek lielākā 
pannā, kura līdz pusei ir piepildīta ar ūdeni. Izņemot kēksiņus laukā no krāsns, 
ļauj tiem atdzist formiņās. Kā dekoru pa virsu liek brūklenes, tomēr, ja ir vēlme, 
tad tās var arī iepriekš iejaukt mīklā.

Pagatavošana
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Matemātikas	joki
Gustavs Ēvalds

Apdomājiet kārtīgi...
25 - 55 + (85 + 65) = ?
Jūs droši vien neticēsiet, bet tas ir vienāds ar 5!

***
– Kāpēc -1 neiesniedza savu ģimenes koku bioloģijā?
– Jo tam nebija reālu sakņu.

***
Ņūtons, Paskāls un Einšteins spēlē paslēpes. Einšteins skaita. Paskāls 
aizskrien paslēpties krūmos, bet Ņūtons paliek blakus Einšteinam un apvelk 
ap sevi uz zemes kvadrātu. Einšteins, beidzis skaitīt, atver acis un ierauga 
Ņūtonu.
– Es tevi atradu, Ņūton!
– Nē, tu atradi Ņūtonu uz kvadrātmetra, tātad Paskālu.

***
– Kādēļ matemātikas grāmatas vienmēr ir nelaimīgas? 
– Jo tām ir daudz problēmu.

***
Ja tev ir septiņi āboli vienā rokā, bet pieci āboli otrā, tad tev ir ļoti lielas rokas.

***
Kāpēc tavs deguns nevar būt 12 collas garš?
Jo tad tā būtu pēda.

Ja vēlies draugu lokā paspīdēt ar izcilu humora izjūtu un dažādām zināšanām, 
matemātikas joki ir domāti tieši tev! Smejies, vēderu turēdams, un nokļūsti visu 
uzmanības centrā, šos jokus atstāstot!
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***
Ja Jānim ir 38 šokolādes tāfelītes un Jānis apēd 30, tad kas ir Jānim?
Cukura diabēts. Jānim ir cukura diabēts.

***
Kā tu uzzini, ka tavs zobārsts ir studējis algebru?
Viņš tev pasaka, ka pēc visu to saldumu pieveikšanas tev ir eksponenciāls 
kariess.

***
Skolotājs skolniekam:
– Tava uzvedība man atgādina kvadrātsakni no 2.
– Kāpēc?
– Jo tā ir pilnīgi iracionāla.

***
Kas ir Ha3?
Smiekli.

***
Ir desmit veidu cilvēki: tie, kas saprot bināro, un tie, kas to nesaprot.
Pagājušonedēļ vienu fiziķi atdzesēja līdz absolūtajai nullei, bet neuztraucieties, 
viņam viss ir 0K.

***
Kāds ir aļģu mīļākais priekšmets?
Aļģebra.

***
– Kāpēc tu dauzi savu matemātikas kladi pret logu?
– Es mācos logaritmus.

***
Skolotājs: Kādēļ tavi vecāki izpildīja tavu matemātikas mājasdarbu?
Skolēns: Jo viņi patiesi izprot vecāku funkcijas.
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