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Par nopietnību un nenopietnību
Skolotāju diena Jums, tāpat kā man, droši vien saistās ar sarkano
paklāju, miesassargiem uzvalkos, tējas tasēm un īsākām mācību stundām. Tie neapšaubāmi ir svētki – svētki, kad vienlīdz smaidīgi ir gan
skolotāji, gan skolēni. Tomēr tā ir tikai viena diena no pavisam 274 šajā
mācību gadā.
Vēl ir pārējās dienas, kad reizēm šķiet – skolā nekā cita nav, tikai
kontroldarbi, atzīmes, mājasdarbi un kaitinošās rudens iesnas. Dienas,
kas ir pelēkas ne tikai tāpēc, ka aiz loga līst vai snieg, bet arī tāpēc,
ka ir tik līdzīgas cita citai. Dienas, kad gribas laisties prom uz siltajām
zemēm vai vismaz palīst zem siltas segas. Šādas dienas skolas dzīvē ir
vairākumā, un tieši šādās dienās mēs pa īstam iepazīstam cits citu. Bet
tāpat kā viens sīkums var dienu sabojāt, viens sīkums to var arī uzlabot.

Ja Jūs, skolotāji, zinātu, kā mums patīk tie brīži, kad Jūs atļaujaties
būt mazliet nenopietni un starpbrīdī papļāpājat ar mums par
savām brīvdienām, pajokojat vai pasmaidāt par kādu mūsu joku!

redaktore
Laura Gundega
Kristapsone

Mums kopā var būt jautri, un es domāju, ka visi
šie gadi ir tam lielisks pierādījums. Kopīgi pasmejoties, arī pelēkās darba dienas pārvēršas ja ne gluži par svētku dienām,
tad par tīri labām dienām noteikti.
Nopietnības, centības un mērķtiecības netrūkst ne Jums, ne mums.
Tas, ko mums visiem vajag, ir mazliet vairāk nenopietnības.
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Pirmģimnāzisti par skolotājiem
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni

Šogad tradicionālo novēlējumu vietā mēs lūdzām skolēniem aizpildīt
jau iesāktus teikumus, kas raksturotu viņu skolotājus. Rezultātā mēs
saņēmām mīļus, uzjautrinošus, radošus un pārsteidzoši trāpīgus
novērojumus par mūsu skolas skolotājiem. Cerams, neviens
neapvainosies un daudzi pasmaidīs, tāpat kā smaidījām mēs, šīs atbildes
lasot! Priecīgu Skolotāju dienu ikvienam no 89 Skolotājiem!
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Ja skolotājai Inesei Plaudei būtu fobija, tad tā būtu „skolēnunekārtībasfobija”, jo viņai ārkārtīgi
patīk kārtīgi un akurāti darbi.
Ja skolotāja Maira Baumane varētu teleportēties, viņa nevis dotos atpūsties uz Maldīvu salām,
bet gan kopā ar mums aizteleportētos uz kādu lielisku muzeju vai teātra izrādi, jo tieši tur bieži
vien tiek pavadītas latviešu valodas stundas.
Ja skolotāja Ingrīda Siliņšmite varētu līdzi uz neapdzīvotu salu ņemt tikai vienu lietu, viņa
noteikti izvēlētos Ziedoņa epifāniju grāmatu, jo tā ir mūžīga vērtība.
Ja skolotājas Santas Grigus telefonā kāds psihoterapeits sameklētu viņas dziesmu playlisti,
tad viņš konstatētu, ka Santa ir optimisma iemiesojums!
Ja skolotāja Vita Sondore piedalītos talantu šovā, viņas talants būtu dzejas deklamēšana, jo
to viņa prot patiešām labi.
Ja skolotāja Daiga Zirnīte būtu krāsa, viņa būtu purpurs, jo viņā ir kaut kas karalisks un
aristokrātisks.
Ja skolotāju Santu Lagzdiņu pārmeklētu lidostā, pie viņas noteikti atrastu Raiņa citātu
grāmatiņu, jo Raiņa 150. jubilejas gadā bez tās neiztikt.
Ja skolotāja Ilze Špūle būtu teikuma sastāvdaļa, viņa būtu teikuma gramatiskais centrs, jo bez
tā neviens teikums nevar iztikt, tāpat kā mēs nevaram iztikt bez skolotājas!
Ja skolotāja Ieva Bukava-Plūme būtu žurnāls, tas noteikti būtu „VOGUE”, jo visi viņu novērtē
un atzīst, turklāt arī viņas ģērbšanās stils ir lielisks!
Ja skolotāja Irēna Līkopa būtu dzēriens, viņa būtu dubultā šokolādes frappe, jo viņas mīļākā
grāmata ir „How Starbucks Saved My Life”.
Ja skolotāja Sanita Mileiko būtu supervaronis, viņa būtu Ziedīte no „Power Puff Girls”, jo viņa
ir jauka, zinoša un ar gariem, skaistiem matiem.
Ja skolotāja Sanita Rieksta būtu supervaronis, viņas superspēja būtu ātri pārvietoties un darīt
vairākas lietas vienlaicīgi, jo viņa, atšķirībā no mums, vienmēr paspēj visu izdarīt laikā!
Ja pārmeklētu skolotāju Ingūnu Melni lidostā, tad atrastu dakšu un miljonu 500 eiro banknotēs,
jo viņa neiztiks bez sava ieroča un algas.
Ja skolotāja Maija Rebāne būtu interneta portāls, viņa būtu otrapuse.lv, jo viņa visus vienmēr
sadala pārīšos.
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Ja skolotāja Inese Luka-Indāne būtu angļu valodas handouts, tad viņa būtu terminoloģija, kas
jāzina, lai iestātos Starptautiskā Bakalaurāta novirziena klasē.
Ja skolotāja Ieva Poriete būtu dzēriens, viņa būtu tēja, jo, ienākot klasē, viņai vienmēr rokās ir
tējas krūze.
Ja skolotāja Ieva Jeromāne dotos uz veikalu pēc cepumiem, tad viņa noteikti izvēlētos prjaņikus
ar majonēzes pildījumu, jo prjaņiki ar majonēzi ir tikpat neparasti un revolucionāri kā viņa pati!
Ja skolotāja Līvija Grosberga piedalītos talantu šovā, viņas talants būtu neizsīkstošs
entuziasms un nezūdošs smaids sejā jebkurā situācijā.
Ja skolotāja Lāsma Ēķe būtu dzēriens, viņa būtu tēja, jo to viņa laipni atļauj vārīt un dzert
savās stundās.
Ja skolotājs Jānis Zeimanis būtu frāze, viņš būtu „Okay, labi!”, jo „labi” ir vienīgais vārds latviešu
valodā, ko viņš stundās izmanto.
Ja skolotāja Karīna Krūma mācītu citu mācību priekšmetu, viņa noteikti mācītu matemātiku, jo
viņas vērtēšanas skalā eksistē arī 0,68 punkti par daļēji pareizu teikumu.
Ja skolotājs Gert Janke būtu vārds, tad tas būtu „Labdien!”, jo tas bija pirmais, ko viņš iemācījās
latviešu valodā (tagad viņa vārdu krājumā ir vairāki desmiti vārdu).
Ja skolotāja Baiba Lizuma būtu putns, tad viņa būtu gārnis, jo šis putns simbolizē mieru un
modrību, kas ir ļoti vērtīgas īpašības arī skolotājam.
Ja skolotāja Inga Zeltiņa dzīvotu citā pilsētā, viņa dzīvotu Berlīnē, jo tur visiem ir lieliska vācu
valodas izruna un viņi prot pareizi lietot artikulus.
Ja skolotāja Vladislava Puļajeva būtu dzēriens, viņa būtu šampanietis, jo viņa ir dzīvespriecīga
un dzirkstoša, un kad viņa ienāk klasē, visiem uzlabojas garastāvoklis!
Ja skolotāja Ruta Tumova būtu filmu žanrs, viņa būtu animācijas filma, jo uz viņas stundām
mēs vienmēr dodamies ar prieku, it īpaši ja šajās stundās nav plānots kāds kontroldarbs.
Ja skolotāja Anita Ose būtu dziesma, viņa būtu Allas Pugačovas dziesma „Звёздное Лето”,
jo, pateicoties skolotājai, mēs šīs dziesmas vārdus zinām no galvas pat pēc vairākiem gadiem.
Ja skolotāja Inese Pliene būtu teiciens, tad pavisam noteikti tas būtu: „Baidās, tātad ciena”.
Ja skolotāja Veronika Kjapsņa būtu sabiedriskā transporta maršruts, viņa būtu vilciens Rīga –
Pēterburga, jo savās stundās viņa mūs iepazīstina ar krievu kultūras pērlēm.
Ja skolotāja Simona Gerķe dzīvotu citā pilsētā, viņa pavisam noteikti dzīvotu Parīzē, jo „Paris
sera toujours Paris!”.
Ja skolotāja Ieva Ozoliņa būtu dziesma, viņa būtu franču šansons, jo tā ir visfranciskākā mūzika,
kādu var iedomāties.
Ja skolotāja Inta Geile uz neapdzīvotu salu varētu ņemt līdzi tikai vienu lietu, viņa noteikti
izvēlētos mapīti, jo darba lapām vienmēr jabūt līdzi.
Ja skolotāja Karinē Heinrihsone varētu spēlēt galveno lomu kādā filmā, tad viņa spēlētu
Dž. Getsbiju filmā „Lielais Getsbijs”, jo ap viņu vienmēr ir ārkārtīgi pozitīva aura.
Ja skolotāja Aija Vasiļevska būtu dzīvnieks, viņa būtu āzis, circenis vai dundurs, jo tos viņa
visbiežāk izmanto matemātikas uzdevumu risināšanā.
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Ja skolotāja Dace Andžāne būtu kuģa kapteinis, „Titāniks” nekad nebūtu nogrimis, jo viņa
vienmēr visu dara rūpīgi un ar milzīgu precizitāti.
Ja skolotāja Inese Lagzda būtu fizikas jēdziens, tad viņa būtu atmosfēra, jo liek skolēniem
izjust spiedienu.
Ja skolotājai Kristīnei Ševčenko būtu fobija, tās būtu bailes no tā, ka kādreiz skolēni sapratīs,
kas ir TOK, un viņai vairs nebūs, ko mācīt (neuztraucieties, skolotāj, tas nenotiks!).
Ja skolotāja Maija Balode būtu auglis, viņa būtu ābols, jo viņa ir perfekts skābā un saldā
sajaukums.
Ja skolotājs Dainis Kriķis būtu supervaronis, viņš jau sen būtu apšmaucis visus žuļikus un
draiskules, jo tie ir visu piemēru galvenās problēmas.
Ja skolotāja Karmena Liepiņa uz neapdzīvotu salu varētu ņemt līdzi tikai vienu lietu, viņa
noteikti neizvēlētos trigonometrisko funkciju riņķi, jo visas tā vērtības jāzina no galvas.
Ja skolotājs Dzintars Zicāns būtu motivācijas plakāts, viņš ziņotu „Nevajag pīpēt!”, jo bieži
atgādina, ka ar dūmeņiem bučoties nav patīkami.
Skolotāja Regīna Simanovska varētu spēlēt galveno lomu filmā „Interstellar”, jo tas viņai būtu
tikai viens liels pārgājiens.
Ja skolotāja Vita Brakovska būtu galda spēle, viņa būtu šahs, jo ar pāris gājieniem spēj likt
kapitulēt jebkuram.
Ja skolotāja Rudīte Kriķe būtu matemātiskā funkcija, viņa tiektos uz bezgalību, jo mūsu
mīlestība pret matemātiku un skolotāju arī ir bezgalīga!
Ja skolotāja Kristīne Isaka būtu matemātikas formula, viņa būtu kvadrāta laukuma formula, jo
to mēs nekad neaizmirsīsim tāpat kā skolotāju!
Ja skolotāja Aija Lūse būtu galda spēle, viņa būtu šahs, jo viņas prāta spējas nekad nebeidz
mūs pārsteigt!
Ja skolotāja Līga Reitere būtu planēta, viņa būtu Saule, jo ap Sauli riņķo visas pārējās planētas,
tāpat kā mēs riņķojam ap mūsu skolotāju (tas nekas, ka Saule ir zvaigzne, nevis planēta).
Ja skolotāja Elma Rudzīte būtu datorspēle, viņa noteikti būtu „Lingo”, jo tur viņai pieder vēl
nepārspēts rekords!
Ja skolotājs Andrejs Liepiņš būtu simbols uz klaviatūras, tad tas būtu „divkāršots pluss” (pat ja
tāds neeksistē), jo viens pluss ir priekšrocība, bet divi – neuzvaramība.
Ja skolotājs Ojārs Krūmiņš būtu OS, tā būtu kāds no atvērtā pirmkoda Linux distributīviem, jo
viņš ir cilvēks, kas nav ieslēgts sevī un ar kuru vienmēr varēs atrast kopīgo valodu.
Ja skolotāja Ata Krūmiņa būtu frāze, viņa būtu vārdi „Nu labi, mīlīši!”, jo tieši tā viņa mūs
uzrunā visbiežāk.
Ja skolotājs Sergejs Vinogradovs būtu dzeltenās preses žurnālā, viņš noteikti būtu uz vāka, jo
viņa harisma nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu!
Ja skolotājs Jevgenijs Proskurins būtu dzēriens, viņš būtu labs vīns, jo gadu gaitā kļūst tikai
labāks!
Ja skolotājs Pēteris Brics būtu sabiedriskā transporta maršruts, viņš būtu 8. autobuss, jo
sekmība fizikā sākas no astoņām ballēm.
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Ja skolotājs Imants Mednis būtu frāze, viņš būtu „Vai tiešām?”, jo to viņš pārsteigts vaicā pēc
katra skolēnu izmesta aplama apgalvojuma.
Ja skolotāja Anna Jansone pasniegtu kādu citu mācību priekšmetu, tad viņa būtu sporta
skolotāja, jo tikai viņa spēj sekmīgi likt mums skriet, kaut vai tikai kontroldarbu uzdevumos.
Ja skolotājs Artis Brasovs būtu atlēts, viņa mīļākais sporta veids būtu lodes grūšana, jo viņš
vienmēr prastu aprēķināt, kur tā nokritīs.
Ja skolotājs Ģirts Zāģeris būtu fimu žanrs, viņš būtu komēdija, jo fiziķiem vienmēr ir vislabākie
(vissliktākie) joki.
Ja skolotājs Jānis Tjarve būtu fizikālais spēks, viņš būtu pievilkšanās spēks, jo tikai viņa
spēkos ir piesaistīt mūsu uzmanību fizikai.
Ja skolotāja Andra Reinholde būtu ķīmiskais elements, viņa būtu skābeklis, jo bez viņas mēs
sarežģītajā ķīmijas pasaulē nespētu izdzīvot.
Ja skolotāju Kasparu Veldri pārmeklētu lidostā, tad pie viņa noteikti atrastu kādus pāris
desmitus kontroldarbu, jo tos viņš uzdod katru stundu.
Ja skolotāja Agrita Veide būtu planēta, viņa būtu Saule, jo mēs visi esam „Sauļi” (un atkal tas
nekas, ka Saule ir zvaigzne).
Ja skolotāja Skaidrīte Pakule dzīvotu citā pilsētā, viņa noteikti dzīvotu kādā mazpilsētā, jo tur
ielas netiek tik ļoti piesārņotas ar sāli un smiltīm.
Ja skolotājs Ilmārs Rikmanis būtu ķīmiska viela, viņš būtu amonija nitrāts, jo viņš ir īsts spridzeklis.
Ja skolotājs Mārtiņš Stepiņš būtu multfilmu varonis, viņš būtu Deksters, jo viņam ļoti patīk
uzturēties laboratorijā.
Ja skolotāja Liesma Āboliņa uz neapdzīvotu salu varētu ņemt līdzi tikai vienu lietu, viņa
noteikti izvēlētos mobilo telefonu, lai trijos naktī kādam varētu piezvanīt un likt nosaukt visas
augu šūnas sastāvdaļas.
Skolotāja Daina Mazmača varētu spēlēt galveno lomu filmā „Indiana Džonss” vēl labāk par
Harisonu Fordu, jo ceļojumos un piedzīvojumu meklējumos viņa ir nenogurdināma.
Ja skolotāja Maruta Kusiņa dzīvotu citā pilsētā, tad viņa nemaz nedzīvotu pilsētā, bet laukos,
jo nekas nav labāk kā būt tuvāk dabai.
Skolotāja Līva Pētersone varētu saņemt Nobela prēmiju par kontroldarba variantu sastādīšanu,
jo mēdz pārsteigt savus skolēnus ar „L” un „T” variantiem.
Ja skolotāja Ina Evardsone piedalītos talantu šovā, viņas talants noteikti būtu dzīvnieku
dresēšana, jo viņa ļoti labi saprotas ar ēzelīti Zizī.
Ja skolotāja Viktorija Vārpiņa būtu vēsturiska personība, viņa būtu Napoleons, jo viņa spēj
paveikt lielas lietas, kaut gan ir maza auguma,.
Ja skolotāja Inese Mežsarga uz neapdzīvotu salu varētu ņemt līdzi tikai vienu lietu, viņa
izvēlētos mūsu kontroldarbus, jo no tiem viņa spēj uzzināt tik daudz ko jaunu.
Skolotāja Zaiga Tenisone varētu saņemt Nobela prēmiju par smaidīšanu, jo to viņa dara
patiešām lieliski.
Skolotājs Kārlis Krūmiņš varētu spēlēt galveno lomu filmā „Volstrīta”, jo viņš jau pārzina visus
vajadzīgos finanšu terminus.
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Ja skolotājs Ansis Straupmanis būtu galda spēle, viņš būtu „Monopols”, jo šajā spēlē var veikt
dažādas mahinācijas ar valūtu.
Ja skolotāja Irisa Puķe būtu zieds, viņa būtu nevis īriss, bet saulespuķe, jo viņa vienmēr ir
priecīga, smaidīga un atsaucīga.
Ja skolotāja Inta Liepa dzīvotu citā pilsētā, tad viņa dzīvotu Parīzē, blakus Pompidū centram,
jo tur ir liela modernās mākslas kolekcija un viņai piestāvētu dzīvot Parīzē.
Ja skolotāja Ilze Putniņa skolas kārtībā varētu veikt kādas izmaiņas, viņa noteikti liktu visiem
staigāt basām kājām, jo tieši tā var labāk uztvert mākslu un kultūru.
Ja skolotāja Ilona Savicka būtu frāze, viņa būtu „Tas nav Dievs, tā ir Savicka!”, jo šo frāzi ar
viņu saista ikviens, kas vien par viņu ir ko dzirdējis.
Ja skolotājai Ritai Niedrei būtu fobija, tā noteikti nebūtu skolotāju vidū izplatītā fobija no labu
atzīmju likšanas, jo viņas stundās centīgākie vienmēr var nopelnīt 10 balles.
Ja skolotāju Signi Mežinsku pārmeklētu lidostā, tad pie viņas noteikti atrastu atbildi uz
jautājumu „Kas ir nāve?”, jo ar to viņa sāk.
Ja skolotājs Emīls Veide būtu filmu žanrs, viņš būtu romantiska drāma, jo viņš izskatās pēc
Džeka no filmas „Titāniks”.
Ja skolotāja Inita Gerševica iestudētu pati savu operu, tad tā noteikti būtu „Romeo un
Džuljeta”, jo tā ir pasaules klasika!
Ja skolotājs Normunds Lūsis būtu dzīvnieks, viņš patiešām būtu lūsis, jo viņš ir tikpat ātrs un
izveicīgs.
Ja skolotāja Inese Nagle būtu filmu žanrs, viņa būtu spriedzes filma, jo viņas stundas vienmēr
ir ļoti dinamiskas.
Ja skolotāju Armandu Plūmi pārmeklētu lidostā, pie viņa noteikti atrastu svilpi, jo bez tās
neviens sporta skolotājs nekur nedodas.
Ja skolotāja Māra Vītola būtu planēta, tad viņa būtu Saturns, jo tur ir lietus no dimantiem, tikpat
tīriem kā viņas dvēsele un tikpat brīnišķīgiem kā viņa.
Ja skolotājs Andris Kliests būtu supervaronis, viņš būtu Supermens un izglābtu Latvijas
basketbola izlasi spēlē pret Čehiju.
Ja skolotājs Juris Arājs būtu deja, viņš būtu pasadoble, jo tieši šī deja vislabāk atbilst viņa
temperamentīgajam raksturam.

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

Zibens
intervijas

Protams, mēs gribētu pajautāt visu
un visiem skolotājiem. Tomēr, tā kā
tas nav iespējams, mēs nolēmām
uzdot 15 negaidītus jautājumus 5
mūsu skolas jaunākās paaudzes
skolotājiem. Šoreiz mēs nejautājām
par atzīmēm, izglītību vai darba pieredzi, bet jautājām vienkārši to, ko
tajā brīdī gribējām zināt.

Līva Pētersone
(bioloģijas skolotāja)

Sabīne Karlsone, Linda Lielbriede

Kāda ir jūsu horoskopa zīme?
Skorpions.
Kur jūs parasti var sastapt piektdienu
vakaros?
Mājās pie vecāku kamīna.
Pirmās mīlestības vārds?
Ritvars.

Kur jūs redzat sevi pēc pieciem gadiem?
Strādājot skolā vai ministrijā.

Ko jūs šorīt ēdāt brokastīs?
Sviestmaizi ar desu un biezpienmaizi.

Ko jūs domājat par jāņtārpiņiem?
Mazi kukainīši, kas spīd.

Kāda ir jūsu iecienītākā apavu firma?
–

Kas bija jūsu labākais vasaras notikums?
Atvaļinājums, ko pilnībā izbaudīju.

Mīļākā dziesma?
Man nav vienas noteiktas mīļākās dziesmas.

Kas ir pēdējais, ko Jums uzdāvināja?
Saņēmu no draugiem video, kurā nofilmēts
mūsu kopā pavadītais laiks.

Grāmata, kas mainīja jūsu dzīvi?
Dena Brauna „Da Vinči kods”.
Mīļākā Ziemassvētku filma?
„Viens pats mājās”.
Kāda ir jūsu dzīves misija?
Rādīt citiem labu piemēru.

Mīļākais ūdens?
–
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Skolā man nepatika mana bioloģijas skolotāja,
tāpēc es vēlējos kļūt par tādu skolotāju, kas
man pašai patiktu.
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Emīls Veide

(astronomijas skolotājs)
Eva Kauliņa

Mīļākā Ziemassvētku filma?
Pieturēšos pie klasikas un teikšu „Viens pats
mājās“.
Kāda ir jūsu dzīves misija?
Par savu dzīves misiju es uzskatu skolotāja
profesiju, precīzāk, spēju mācīt un
iedvesmot.
Kur jūs redzat sevi pēc pieciem gadiem?
Modernajā pasaulē pieci gadi ir pārāk ilgs
laiks, lai spētu kaut ko prognozēt. Iespējams,
ka vairs nestrādāšu skolā, bet noteikti
darbošos šajā jomā. Varbūt pasniegšu
nodarbības pieaugušajiem.

Kāda ir jūsu horoskopa zīme?
Jaunava.
Kur jūs parasti var sastapt piektdienu
vakaros?
Droši vien kaut kur pļāpājot un apmainoties
ar pieredzi un stāstiem ar citiem „Iespējamās
misijas“ dalībniekiem.
Pirmās mīlestības vārds?
Ja 4. klases mīlestība skaitās, tad Alise.
Ko jūs šorīt ēdāt brokastīs?
Šorīt neēdu. Es to laiku labāk izmantoju, lai
pagulētu.
Kāda ir jūsu iecienītākā apavu firma?
„New Balance“.
Mīļākā dziesma?
Ja domājam par astronomiju, tad noteikti
OneRepublic „Counting Stars“.
Grāmata, kas mainīja jūsu dzīvi?
Tā noteikti ir „Bērnu ilustrētā enciklopēdija“.
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Ko jūs domājat par jāņtārpiņiem?
Jāņtārpiņi ir ļoti skaisti. Mani fascinē, kā tie
tumsā spīd.
Kas bija jūsu labākais vasaras notikums?
Vasaru es pavadīju „Iespējamās misijas“
vasaras akadēmijā. Tās bija intensīvas
apmācības Raiskumā un pēc tam Ventspilī.
Es tur iepazinos ar lieliskiem cilvēkiem un
lektoriem.
Kas ir pēdējais, ko jums uzdāvināja?
Pēdējā dāvana, ko saņēmu, ir soļu skaitītājs
„Flex“.
Mīļākais ūdens?
Man ļoti garšo „Memory water“. Tas ir tāds
mīksts un tiešām var just, ka ir atšķirība starp
to un parastu ūdeni.
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Es jau kopš 1. klases gribēju kļūt par
skolotāju. Man ļoti patīk process, kad tu nodod
savas zināšanas kādam citam. Tas sniedz
milzīgu gandarījumu.

Andris Kliests
(sporta skolotājs)
Katrīna Kalniņa

Kāda ir jūsu horoskopa zīme?
Svari.
Kur jūs parasti var sastapt piektdienu
vakaros?
Āgenskalnā.
Pirmās mīlestības vārds?
Alise.
Ko jūs šorīt ēdāt brokastīs?
Putru.
Kāda ir jūsu iecienītākā apavu
firma?
„Nike“.
Mīļākā dziesma?
Nav tādas.
Grāmata, kas mainīja jūsu dzīvi?
„Zvejnieka dēls”.

Kas bija jūsu labākais vasaras notikums?
Pārvākšanās.
Kas ir pēdējais, ko Jums uzdāvināja?
–
Mīļākais ūdens?
„Zaķumuižas ūdens“.
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Tas notika nejauši.

Artis Brasovs
(fizikas skolotājs)
Laura Orleāne

Mīļākā Ziemassvētku filma?
„Viens pats mājās“, pirmā daļa.
Kāda ir jūsu dzīves misija?
Skolotājs.

Kāda ir jūsu horoskopa zīme?
Mežāzis.

Kur jūs redzat sevi pēc 5 gadiem?
Skolā vai augstskolā.

Kur jūs parasti var sastapt piektdienu
vakaros?
Fizikas un matemātikas fakultātē.

Ko jūs domājat par jāņtārpiņiem?
Baigi smukie.

Pirmās mīlestības vārds?
Kristīne.
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Kas ir pēdējais, ko Jums uzdāvināja?
Pildspalva.
Mīļākais ūdens?
Krāna ūdens.
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Jo vienkārši vēlējos to pamēģināt.

Ilmārs Rikmanis
(ķīmijas skolotājs)
Ko jūs šorīt ēdāt brokastīs?
Bumbieri, krūzi kakao, krūzi kafijas un divas
desmaizītes.

Luiss Martins Rozentāls

Kāda ir jūsu iecienītākā apavu firma?
Karrimor.

Kāda ir jūsu horoskopa zīme?
Es esmu mežāzis.

Mīļākā dziesma?
„Black and Yellow”.

Vai jūs pievēršat uzmanību savam
horoskopam?
Jā, reizi mēnesī es saņemu e-pastu ar savu
horoskopu.

Grāmata, kas mainīja jūsu dzīvi?
„Harijs Poters”.
Mīļākā Ziemassvētku filma?
„Cietais rieksts”.
Kāda ir jūsu dzīves misija?
Kaut ko saprast no dzīves.
Kur jūs redzat sevi pēc pieciem gadiem?
Uz Marsa.
Ko jūs domājat par jāņtārpiņiem?
Smuki spīd.
Kas bija jūsu labākais vasaras notikums?
Ūdens prieki brīvā dabā.
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Un vai tas sakrīt ar jūsu raksturu?
(Smejas) Dažas īpašības sakrīt gan, kuras
gan – neteikšu.
Kur jūs parasti var atrast piektdienu
vakaros?
(Skolotājs atkal smejas un atklāj to, ka piektdienu vakaros viņu nevar atrast)
Kāds ir jūsu pirmās mīlestības vārds?
(Pēc šī jautājuma seko ilgs klusums, pēc
kura skolotājs Rikmanis man piedāvā savā
bloknotā ierakstīt tādu pašu frāzi – „Ilgs
klusums“; savas pirmās mīlestības vārdu viņš
tā arī neatklāj)

Kāds ir jūsu iecienītākais ēdiens brokastīs?
Parasti jebkas, bet galvenokārt omlete
vai vēršacs ar bekonu un kafiju.
Kāda ir jūsu iecienītākā apavu firma?
(Nezinu kādēļ, bet šajā brīdī ķīmijas skolotājs
nedaudz apjūk un atbild, ka tādām lietām
uzmanību nepievēršot)
Varbūt kāds apavu veids, tips?
Kurpes. (Smejas)
Kāda bija pēdējā dziesma, kuru jūs
noklausījāties?
(Paskatās telefonā) Pēdējā dziesma, kuru
noklausījos bija Merilina Mensona „Sweet
Dreams“.
Kura grāmata vai filma mainīja jūsu dzīvi?
(Domā) Daudzas grāmatas un filmas savā
veidā maina dzīves, bet sanāk minēt vienu
filmu – „Into The Wild“.
Kā tieši šī filma mainīja jūsu dzīvi?
Šī filma man nedaudz mainīja domāšanu,
bet es uzskatu, ka filmām vai grāmatām
nevajadzētu radikāli mainīt cilvēku domāšanu.
Vienīgi Bībele varētu radikāli mainīt cilvēku.
Kāda ir jūsu dzīves misija?
Lai neatkarīgi no tā, ko es daru, mani
atcerētos pozitīvi un es būtu kaut ko jēdzīgu
izmainījis pasaulē uz labo pusi.
Kur jūs sevi redzat pēc pieciem gadiem?
Joprojām Rīgā.

Vai jūs fanojat par jāņtārpiņiem?
Tikai tajā brīdī, kad ieraugu.
Nosauciet vienu vasaras notikumu, kas ir
palicis Jums atmiņā!
Šovasar biju Disnejlendā, bija šausmīgi bail
no lielajiem braucieniem, bet man patika!
Kas ir pēdējā dāvana, ko jūs saņēmāt?
Saņēmu biļetes uz kinofestivālu.
Kāds ir jūsu mīļākais ķīmiskais
savienojums?
Diūdeņraža monoksīds.
Kādēļ jūs kļuvāt par skolotāju?
Šis ir neatbildams jautājums. Man bija periodiska vēlme kļūt par skolotāju un, kad bija
iestāšanās studijās, tad es apvienoju divas
lietas. Man ir bakalaura grāds dabaszinātnēs
un informācijas tehnoloģijās un papildus profesija – skolotājs.
Tātad šis ir sajaukums ar periodisku vēlmi
kļūt par skolotāju un apstākļu sakritību?
Jā, jo skolotājs es vēlos būt periodiski, ne visu
dzīvi. Laiku pa laikam.
Vai jūs sevi redzat 70 gadu vecumā, žaketē,
mācot ķīmiju?
Es ceru, ka 70 gadu vecumā es nevienu
netraucēšu ar savu runāšanu. (Smejas) Bet
50 gadu vecumā es varētu atgriezties skolā.
Tad nozīmē, ka jūs meklējat dzīvē
dažādību?
Jā, lai es mācot neiesīkstētu.

Kāda ir jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
Ziemassvētkiem man nav mīļākās filmas, bet
ir Jāņiem – tā ir „Limuzīns Jāņu nakts krāsā“.
Katru gadu tiek noskatīta vairākas reizes!
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Noskaidrojiet, ko
zvaigznes Jums
atnesīs šajā
mācību gadā...

Horoskopi

Marta Metuzāle, Laura Orelāne

Vēzis
Šogad jūs un arī jūsu audzināmos
luteklīšus sagaida izcilas sekmes
un ļoti labi rezultāti eksāmenos! Uz
sienām rotāsies vēl pāris cildinošu
atzinības rakstu par olimpiādēs godalgotu skolēnu mācīšanu. Kopumā
ļoti veiksmīgs un neaizmirstams mācību gads, tikai uzmanieties no ziemas spelgoņa – tajā ir viegli saķert
kādu nepatīkamu vīrusu!

21.marts – 20.aprīlis

Jums ir patiešām paveicies – šajā mācību gadā gaidāmi neierasti paklausīgi
un attapīgi skolēni, par kuriem visi pārējie kolēģi mazliet skaudīgi brīnīsies
un mēģinās noskaidrot jūsu īpašās
harismas noslēpumu. Pavasaris dzīvē
ienesīs kādas jaunas vēsmas – varbūt
piepildīsies kaut kas, ko vēlējāties,
augustā krītošu zvaigzni redzot.

22.jūnijs – 22.jūlijs

Auns

Galva mākoņos visu gadu! Pirmajā semestrī var
gadīties pāris reizes aizmirst par paredzēto
ieskaiti, tāpēc uzmanieties un vairāk sekojiet
līdzi plānotājā atzīmētajām norādēm! Taču pēc
Ziemassvētkiem nelielā aizmāršība atmaksāsies – otrajā semestrī gaidāmi patīkami pārsteigumi no audzināmās klases – neteiksim kādi, jo
citādi tie vairs nebūs pārsteigumi!

Jau kopš šī mācību gada
sākuma jūs mazliet nomāc
rudens depresija – šķiet, ka
nekas vairs nepadodas, ārā
pārāk auksti, skolēni neklausa
un stundas skolā pārāk ilgas.
Pazīstamas izjūtas? Vairs ne
ilgi! Jau oktobra vidū bēdas
mitēsies, un skolēni sagādās
prieku ikkatrā stundā. Otrajā
semestrī iesakām izmēģināt
jaunas mācīšanas metodes –
skolēni tās novērtēs, un arī
Jums tās būs interesantas
pārmaiņas.

Dvīņi
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21.maijs – 21.jūnijs

Lai gan gada sākumā parasti ir ļoti grūti pierast pie jaunā
ritma un iemācīties daudzo skolēnu vārdus, uzvārdus un
rakstura iezīmes, šogad jums apbrīnojami labi izdodas
starp jaunākajām ziņām un skolas aktualitātēm prātā
paturēt arī šo svarīgo informāciju. Mācību gada otrajā
pusē piepildīsies jau sen lolots sapnis, tāpēc jātur abas
acis plaši vaļā.

23.jūlijs – 23.augusts

Lauva

21.aprīlis – 21.maijs

Vērsis

Rudens jau ir iesācies ar neaptveramiem jaunumiem jūsu dzīvē, bet tas
vēl ir tikai visa sākums. Jaunavām šis
mācību gads solās būt neatkārtojams – jau ap Lāčplēša dienu gaidāmas uzslavas no kolēģiem un skolēnu vecākiem. Nav nekādu šaubu, ka
viss, kam vien ķersieties klāt, padosies tā, it kā ar to nodarbotos visu
mūžu. Gada labākā skolotāja tituls
šogad pienākas visām Jaunavām!

Šogad jūsu neizlēmīgā daba liks
par sevi manīt, tāpēc pirmajā
semestrī skolēni nespēs jūs uztvert nopietni un uzskatīs vairāk par draugu nekā skolotāju.
Tas jums ļaus ielūkoties dziļāk
mācāmo dzīvēs un problēmās;
tas viss jums nodrošinās morāli
pasmagu semestri. Savukārt janvārī viss pagriezīsies par 180
grādiem, un jūsu dzīvē sāksies
galvu reibinoši piedzīvojumi, kas
turpināsies līdz pat 2016. gada
vasaras vidum!

24.septembris – 23.oktobris

Svari

24.augusts – 23.septembris

Jaunava

Skorpions
24.oktobris – 22.novembris

Šajā mācību gadā būsiet pats labestības un sirsnības iemiesojums. Lai vai
kādus mazus nedarbus jūsu sirdsmīļie zaķīši būtu sastrādājuši, skatoties uz
skolēnu kucēnu actiņām, gatavībā pacelt balsi, jūs nespēsiet neko vairāk
kā vien smagi nopūsties. Jāpiemin, ka jūsu labestība atmaksāsies – pirmā
semestra beigās un otrā semestra pirmajā pusē, jūsu audzināmie izcelsies
ar izcilām sekmēm un sagādās jums neskaitāmus pārsteigumus. Jums būs
tikai mazliet jāieskatās, lai tos pamanītu ik uz katra soļa!

Strēlnieks
23.novembris – 21.decembris

Pirmā semestra vidus jums būs gandrīz elle. Kad būs
jālabo kontroldarbi, beigsies sarkanā pildspalva. Kavētāji būs katrā stundā un iemesli, kādēļ netika izpildīts
mājasdarbs, būs tik izdomas bagāti kā nekad iepriekš.
Taču jūs ātri vien parādīsiet skolēniem, ka šādi joki neies
krastā, un jau pirmā semestra beigās viss ieies vecajās
un ierastajās sliedēs. Otrā semestra sākumā gaidāms
ļoti liels pavērsiens, gandrīz brīnumiņš jūsu skolotāja
karjerā, galvenais ir noķert šo izdevību un pārvērst to par
brīnumu!
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Mežāzis

Zivis
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Šis jums būs neizsmeļamas enerģijas
gads. Kad liksies, ka vairāk neko nevēlaties darīt, parādīsies simtiem iemeslu,
lai tomēr sekmīgi paveiktu visu iecerēto un justu neaprakstāmi lielu gandarījumu par to. Taču atcerieties, ka
cilvēks nav mašīna – neuzņemieties
pārāk daudz darbu un neļaujiet savām
ambīcijām sevi nogurdināt!

21.janvāris – 20.februāris
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Ūdensvīrs
21.februāris – 20.marts

Mācību gads iesāksies tik lieliski un viss
ies kā no rokas, ka jūs sāksiet uztraukties, vai kas briesmīgs jūs negaida aiz
nākamā pagrieziena. Un tieši ar savām
šaubām jūs piesauksiet visnekārtīgākos rokrakstus un lielākās neuzmanības kļūdas! Taču pēc aprunāšanās ar
mazajiem delveriem viņi sapratīs, ka tā
turpināt nedrīkst, un savāks gan pašu
rakstītos burtus, gan savu uzmanību.
Starp citu, Polārzvaigzne līdz ar visiem
Mazajiem un Lielajiem Ratiem jums
dod mājienus par lieliem pārsteigumiem agrā pavasarī!

22.decembris – 20.janvāris

Šis būs gads, kad skolēni jūs iemīlēs vēl vairāk nekā
iepriekš. Tāpēc nesabiedējiet mazos zaķīšus-kaķīšus ar
pārlieku grūtiem kontroldarbiem, mājasdarbu kalniem,
bargiem sodiem stundu kavēšanas gadījumā, maziem un
ne tik maziem rājieniem! Lai visa mīlestība neaiziet vējā
un jūsu lolojumi to nepārvērš par seriālu skatīšanos visas
nakts garumā! Zvaigznes un Marsa atrašanās vieta jums
garantē, ka šogad viss ies kā pa sviestu!
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