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Skolotājs ar
Jaunām Perspektīvām

Šis ir stāsts par to, kā Jevgenijs Proskurins
ieguva doktora grādu fizikā.
Pagājušajā vasarā vienam no
mūsu skolas čaklajiem darboņiem –
prasmīgajam un šarmantajam fizi
kas skolotājam Jevgenijam „Žeņam”
Proskurinam notika dzīvē svarīgs
notikums – mūsu skolas vīrišķīgā
stila etalons beidzot ieguva ilgi
kāroto zinātnisko doktora grādu
fizikā, kas bija vairāku gadu mērķ
tiecīga darba auglis. Lieki piebilst,
ka promocijas darba aizstāvēšana
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bija „ļoti nopietna padarīšana” –
recenzentu vidū bija arī divi profe
sori no ārzemēm – Anatolijs Afa
nasjevs no Maiami universitātes
un Ingmārs Ragnarsons no Lundas
universitātes. Bez tuvākajiem līdz
darboņiem, kas palīdzēja nokļūt
līdz virsotnei, Proskurina kungu
promocijas darba prezentācijā
atbal-stīja arī kolēģi – skolotāji Ata
Krūmiņa un Pēteris Brics, tāpat

Skolotāju dienas speciālizdevums

arī viņa foršākie, superīgākie un
cītīgākie skolēni (Dāvis, Reinis un
Dainis), kas, sakritības pēc, ir arī šī
raksta autori...
Bet kā sākās ceļš līdz šim
punktam? Pat ilgu laiku pirms šī
nozīmīgā notikuma, jau skolā,
talantīgais pusaudzis Jevgenijs iz
cēlās ar labām sekmēm fizikā.
Kā saka viņš pats: “bija arī tādi
brīži, kad biju first in da hood1 pēc
visiem reitingiem... Vidusskolā
konkurence palika lielāka, bet
sekmes tik un tā bija labas, lai pat
neteiktu – ļoti labas”. Paša fizikas
skolotājs, kā Jevgenijs atceras, cen
tās priekšmetu padarīt vieglāku
skolēniem, iesaistot interesantus
fizikas jautājumus, ko, savā ziņā,
pats malacis Jevgenijs visai veik
smīgi ir pārņēmis un turpina darīt
arī mūsu skolā. Viņš teic, ka ceļā
uz fizikas ‘Gaiziņkalnu’ no sākuma
ir nepieciešams fiziku saprast, jo
tikai iedziļinoties tajā var gūt pa
tiesu interesi par to. Un tā esot
patiesība par gandrīz vai jebkuru
priekšmetu.
Lai vai kā, doktora grāds ir
iegūts un tas, draugu un tuvāko

cilvēku lokā, nosvinēts. Runājot par
nākotnes plāniem, doktora grāda
ieguvējs izsakās atturīgi – atklājot,
ka tagad, kad šis konkrētais mērķis
ir panākts, viņš varētu doties ārpus
Latvijas un palielināt pieredzi, bet
ne steidzami, jo pašreizējais darbs
RV1Ģ patīk. Viņš saka, ka vismaz
tuvākajā nākotnē vēlētos turpināt
strādāt šajā amatā, varbūt ne tik
intensīvi kā šobrīd, bet nepazust
no šī lauciņa pavisam.
Tagad, kad Jevgenijam priekšā
ir atvērušies pavisam jauni ceļi,
fizikas skolotājs Pēteris Brics novēl
jaunajam doktoram izaugsmi, bet
atzīst, ka būtu žēl zaudēt tik labu
skolotāju, kāds Žeņa ir mūsu skolai.
Tāpat arī mēs dodam doktoram
Proskurinam vissirsnīgākos laba
vēlējumus, lai arī ko viņš izvēlētos
darīt turpmāk. u
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pirmais apkārtnē (no angļu val.)

(Pilnā intervija ar J. Proskurinu
būs lasāma nākamajā
“Rīgas Ģimnāzijas Laiki” numurā)
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jautājumu

skolotājai Inesei Mežsargai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mans lielākais bērnības nedarbs...
...mammas paraksta viltošana un dienasgrāmatas noslēpšana
koka dobumā.
Skolas laikā es biju...
...ļoti aktīva, sabiedriska.
Par skolotāju izlēmu kļūt...
...jo gribēju būt kā mans vēstures skolotājs Barons.
Vislielākais izaicinājums šajā darbā...
...pārliecināt skolēnus, ka izzināt sabiedrību ir ļoti interesanti!
Vispārsteidzošākā atbilde no skolēna...
...ka klaušas ir plaušas, metropole ir pilsēta, kurā izbūvēts metro.
Labākais pārsteigums no skolēniem...
...ka regulāri saņemu „Lielo Arčiju”.
Neaizmirstamākais piedzīvojums šajā skolā...
...divu un vairāku dienu ekskursijas, kad savus skolēnus
var iepazīt kā cilvēkus.
Skolotāju dienu es...
...vēlētos siltu, saulainu, lai visiem būtu labs noskaņojums
un prieks.
Nākotnē es vēlētos...
...lai mēs visi justos vienoti un Latvijā kā savās mājās!
Visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem novēlu...
...saulainu prieka mirkli un sajūtu, ka esam tie,
ko tomēr ciena. u
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Pirmās ģimnāzijas

skolotāji iesaka:
Filma

, ko noskatīties – „Cilvēka bērns”.

Vieta

, kuru apmeklēt Latvijā – Koknese,

akmeņainā Vidzemes jūrmala.

Ēdiens

, kuru nogaršot – skābētu rāceņu zupu.

Atziņa

, ko atcerēties – Neatliec uz rītu to,

ko var izdarīt šodien!

Grāmata

, kuru izlasīt – Umberto Eko „Fuko svārsts”;
no vecajām latviešu grāmatām Brodeles „Klusā pilsētiņa”.

Kadrs no filmas
“Cilvēka bērns”

Kokneses
pilsdrupas
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Teicieni, ko atcerēsies
Jautājot skolēniem, kas tieši viņiem paliks atmiņā no skolas pēc 5, 10 un pat
20 gadiem, atbilde, protams, bijāt jūs, skolotāji, un ar ko tad jūs vislabāk atcerēsies..?
...man jūs jāapbēdina, ja domājāt, ka tās būs formulas, definīcijas vai likumi...
tie nebūs nekas cits, kā jūsu un arī mūsu (skolēnu) mīļākie un visbiežāk lietotie
citāti un spārnotie teicieni.
Saraksts bija milzum garš, tad nu mēs centāmies, cik vien objektīvi spējām,
atlasīt tos pašus labākos un neaizmirstamākos...

Inese Lagzda:

“Ja es uz skolu atnākšu saulesbrillēs,
jūs padomāsiet, ka man ir bijis
labs vakars.”
“Ko tu tur meklē savā laimes akā?”
“Šī nav Pampāļu vidusskola.”
“Es esmu dzelzs sieviete!”

Dainis Kriķis:

“Nu, pakaifosim?”
“Tā nevienādība nu gan ir žiperīga
draiskule!”

Ieva Jeromāne:

“Something strange in neigh
bourhood!”

Anita Boreiše:

“Too hard? Quit IB!”

Inese Mežsarga:

“Gadi nav jāzina, bet gadi ir jāzina.”
“Kā teicis mans draugs Ļeņins...”
“Pupu mizas ar visām pākstīm!”
“Man būtu kauns apkārties ar pāva
spalvām un teikt, ka tās ir manējās.”
“Atrāk sāksim, vēlāk beigsim.”
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Ilona Savicka:

“Viss, ko jūs par mani dzirdat, nav
taisnība.”
“Man sirds vietā ir pusķieģelis.”
“Viss skaistais reiz beidzas.”
“Es angļu valodā ļoti brīvi
žestikulēju.”
“Malacis, būsi Nacionālais Varonis!”
“Visi mākslinieki kā mākslinieki,
tikai es tāda azbesta vecene.”
“Sekss bez mīlestības ir fizkultūra.”
“Tas nav Dievs tā ir Savicka,” vai
“Tas nav dievs tā ir māksla!”

Artūrs Damlics:

“Konstruējiet trijstūri ABCD!”

Karmena Liepiņa:

“Kā Damlics jums šito iemācījis,
lai Dieviņš nogrābstās!”

Tamāra Brice:

“Cilvēks nevar sadegt.”

Ilze Špūle:

“Zēni, uzčurājiet uz ugunskura.”
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Aija Vasiļevska:

“Pakasīsim bebriņiem zem astes.”

Biruta Brangule:

“Es esmu Pūķis Baisulis!”

Normunds Lūsis:
“Es esmu karalis!”

Jevgenijs Proskurins:

Zaiga Tenisone:

“Kā mēs latvieši sakām:
"Shit happens!"”

Viktorija Vārpiņa:

“Piekaušu!”
“Attiecības veidojas mijiedarbībā.”

Ata Krūmiņa:

“Sveiki, bērniņi!”
“Laika ātrums atkarīgs no tā, kurā
pusē tualetes durvīm atrodies...”
“Vispār jau mīļi bērneļi, bet kraut
Sergejs Vinogradovs:
gribas brīžiem.”
“Nu kapēc tu tāds esi?”
“Uztaisīt laika mašīnu ir elementāri, “Paaugstinot temperatūru viņi sāk
bišķi jestrāk ņemties.”
taču ļoti bīstami, es negribu riskēt.”
“Nu, es jūs saprotu pirmdiena,
Ilmārs Rikmanis:
9. stunda un vēl pilnmēness,
“Tev pazuda tā klade, kas pagāšgad
neviens nevar pastrādāt!”
nebija?”
“Man fotošopu kā zivij lietussargu
“Ja nebūs vielas kam degt, tad nebūs
vajag!”
viela kam degt.”
“Es savā žargonā varu teikt...
uzdevums zābaks!”
Anta Artiņa:
“Atcerieties izlasīt kalkulatora
“Es spēlēju viena aktiera teātri!”
instrukciju.”
“Un tad rāpies vai zem galda apakšā,
“Nav svarīgi vai lido boeings vai
lai neparādītu to, ka feiss staro.”
kukuruzņiks.”
“... jo mēs jau neesam ķinītī...”
“Tā, beidzam spēlēt savus
“[..] un vispār, nav ko ar asinīm
mobiļņikus!”
apkārt svaidīties!”
“Vēl viens gudrais no Austrumiem!”
“Es katru rītu pamostos un kāds
man blakus elpo.” (par savu kaķi)

Andrejs Liepiņš:

“Nospiediet “Insect”” (Insert)

Agrita Veide:

“Vispār es esmu foršs cilvēks,
bet ķīmijas stundās es būšu baigā
zaraza!”

Dzintars Zicāns:

“Es vispār neesmu zāles cienītājs,
ne tiešā, ne pārnestā nozīmē.”

Juris Arājs:

“Fāteri paņem tuvāk savas
mammītes.” u
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