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Redaktores sleja 

Līga Kone 
Kas raksturo Liepājas 

V a l s t s 1 . ģ i m n ā z i j a s 
skolotāju, es sapratu, šim 
mācību gadam sākoties. 
Pēc gada a tg r i ežot i es 
ģimnāzijā, es lietas redzu 
“c i tā ga ismā” .  Atka l 
s a t i k š a n ā s p r i e k s a r 
skolotājiem man lika saprast 
to, cik liela laime ir mācīties 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.


L a i p n a i s s m a i d s , 
draudz īgais padoms, ja 
va jag – pal īdz īga roka 
jebkurā brīdī. Radošs gars 
u n d z ī v e s p r i e k s , n o 
jauniešiem gūts azarts un 
sirdī vienmēr jauns. Un tam 
visam pāri lepnums par 
mū s u s k o l u – tād s i r 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
skolotājs.


S k o l o t ā j i i r s k o l a s 
slavenības un zvaigznes. 
Tādēļ tieši jūs esat pelnījuši 
staigāt pa sarkano paklāju, 
gozēties prožektoru gaismā, 
p a s l ē p t i e s s t a r p 
miesassargiem un saņemt 
apbalvojumu – Helvija Valča 
balvu. 


Gribu novēlēt Jums, lai 
zvaigznes mirdzums un 
slavenību spožais smaids 
s a g l a b ā j a s v i s a g a d a 
garumā! Spožu 2016./2017. 
māc ību gada Skolotā ju 
dienu!


KLIEDZIENS 
GODS | LEPNUMS | VIENOTĪBA | ATBILDĪBA
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SVEICIENS SVĒTKOS! 
Elizabeta Jansone 

Septembra beigas. Gaisā jūtams 
rudens, dienas paliek vēsākas, 
brangāks sāk palikt Liepājas vējš, 
skaudrāki laikapstākļi atkal apņem 
tik mājīgo pilsētiņu. Bet nē, būs 
melots, ja viss ar rudeni saistītais ir 
tikai drūms un pelēks. Kad mēs vēl 
novē ros im k rā sa inā s dabas 
pārvērtības, koku ietīšanos zeltā, 
patīkamo lapu čaukstoņu, kvēli 
sarkanās krāsas ienākšanu mūsu 
ikdienā?! Tieši tā! Tas viss ir 
iespējams tikai rudenī! Un, tāpat kā 
šīs visas dabas pārmaiņas ir 
raksturīgas tikai rudenim, ir arī 
svētki, kuri vairumam asociējas ar 
rudeni, kas raksturīgi ar savu 
krāšņumu un pateicības izrādīšanu. 

Skolotāju diena ir kā pilntiesīga 
rudens sastāvdaļa. Tā atnāk ar savu 
krāšņumu, liek visam mirdzēt un 
krāsoties, tā sev līdzi atnes prieku 
un pacilātību, ko izjūt ne tikai paši 
skolotāji, bet arī audzēkņi.  

Patiesībā jau skolotāji spīd un 
zaigo visu gadu, ne tikai šajā 
septembra dienā. Ikkatram no 
viņiem piemīt kāda īpaša odziņa, 
kāda aizraušanās, apslēpts vai ne 
tik apslēpts talants. Katrs ar ko 
izceļas, un tieši tas viņus padara tik 
īpašus! Mēs daudz varam saņemt 
no viņiem, kā arī daudz sniegt 
pretim. Mēs smeļamies idejas, 
uzdrīkstēšanos, dzīves gudrības, 
dzirdam kādu labu citātu un reizēm 
tik ļoti noderīgu dzīves padomu. 
Lai arī skolēna un skolotāja 
saticības saite mēdz joņot pa 
kalniem un lejām, galu galā viss ir 
kārtībā, jo mēs taču esam tikai 
cilvēki un katram ir labās un sliktās 
dienas.  

Tieši šo visu iemeslu dēļ 
krāšņums, krāsas un prieks sanāks 
kopā, lai radītu pašus labākos 
svētkus mūsu skolotājiem. Klāsies 
sarkanais paklājs, apkārt būs 
dzirdamas smieklu čalas, skanēs 
dziesmas, skola rotāsies un spoži 
stari apņems Jūs!  

Kā vienu no mūsu dāvanām 
skolotājiem pasniedzam šo avīzi. 
P i r m o a v īz e s „ K l i e d z i e n s ” 
izdevsieties ar smieklīgākajiem 
atgad ī jumiem skolas dz īvē , 
i e p r i e k š n e d z i r d ē t i e m 
horoskopiem, vienmēr gaidīto stila 
lapu un vēl, un vēl! 

LABĀKĀ SKOLOTĀJU 
DIENAS FORMULA! 
Torija Rače 

Katru gadu skolēni rūpējas par 
to, lai Skolotāju dienu varētu 
pavadīt jaukā atmosfērā, rīkojot 
dažādus pasākumus, dziedot 
dziesmas, spēlējot spēles utt., taču 
esam noskaidrojuši, kura ir bijusi 
tā Skolotāja diena, kas viņiem 
patikusi visvairāk. 
Ģimnāzijā neesmu svinējusi 

Skolotāju dienu, taču visvairāk 
a t m i ņ ā i r p a l i k u š i s v ē t k i 
universitātē, kad studenti bija 
sarīkojuši asprātīgus uzdevumus un 
fiziskas aktivitātes. Pēc tam tikām 
cienāti ar kliņģeri.   

I.Bliska (franču val.) 

Visvairāk patīk Skolotāju 
dienas ekskursijas, kad kopā ar 
kolēģiem atpūšamies un izbaudām 
mūsu svētkus. Ļoti patika arī 
p a sākums , ko sko lēn i b i j a 
sarīkojuši pagājušogad, kur bija 
gan radošās darbnīcas, gan foto 
stūrītis un tējas padzeršana.  

I.Kauliņa (mūzika) 

Nav tādas vienas noteiktas 
Skolotāju dienas, kas būtu palikusi 
atmiņā, jo katru gadu skolēni 
izdomā ko jaunu un pilnveidojas, 
tāpēc svētki paliek tikai arvien 
labāki. Daudz labāk patīk, ja ir 
izdomātas dažas atrakcijas, nevis 
tikai uzdāvinātas puķes. 

L.Seredina (krievu val.) 

Vislabāk patika tā Skolotāju 
diena, kad bērni bija sacerējuši 
dziesmu un dziedāja to skolotājām. 
Atmiņā palicis arī pagājušais gads, 
kad mūs cienāja ar ļoti garšīgiem 
cepumiem. 

B.Mackiala (soc. zin., vēsture) 
Protams, patīk, ja skolēni ir 

centušies un izdomājuši dažādas 
atrakcijas, taču vislabāk patiktu 
tāda Skolo tā ju d iena , kurā 
vienkārši būtu ļauts atpūsties. 

D.Šimanska (soc. zin., 
ekonomika, krievu valoda) 

Visvairāk atmiņā palikusi 
Skolotāja diena, kura notika pirmā 
stāva gaitenī. Katrs kabinets bija 
iekārtots kā atsevišķa planēta, ik pa 
brīdim nāca cilvēki, kuri uzstājās 
ar priekšnesumiem un sajūta 
tiešām bija kā svētkos. 

K.Roze (latviešu val., 
literatūra) 

Pirmā Skolotāju diena, 
kas nāk prātā, ir tā, kas notika 
pagājušogad pirms skolotāju 
brauciena, kur bija dažādas radošās 
darbnīcas, kafejnīca un pasākuma 
tēma bija saistīta ar latviešu 
rakstiem, zīmēm. 

V.Braša (latviešu val., 
literatūra) 

Ļoti patika Skolotāju diena, kurā 
mēs, skolotāji, ieradāmies zālē kā 
skatītāji un klausījāmies „pasaules 
slavenību” koncertu. Šī diena ļoti 
spilgti palikusi atmiņā. 

L.Tālberga (latviešu val., 
literatūra) 

N a v t ād a s v i e n a s m ī ļ āk ā s 
Skolotāju dienas, jo katru gadu ļoti 
patīkama ir tā sajūta, ka skolēni 
sarīko kaut ko, pat tad, kad viņiem 
tas nav obligāti jādara. Skolotāju 
dienā var saprast to, ka skolā ir vērts 
strādāt, jo mums ir paveicies ar tik 
foršiem skolēniem. 

A.Bargā (mājturība) 

Visas šīs dienas ir bijušas 
īpašas , jo skolēni , kas šos 
pasākumus rīko, vienmēr māk 
mums likt justies lieliski un ir 
padomājuši par visu līdz pēdējam. 

D. Groduma-Vīriņa (angļu val.) 

Visas Skolotāju dienas ir bijušas 
ļoti interesantas, patīk tas, ka katru 
gadu jaunieši izdomā kaut ko 
oriģinālu un savādāku. 

E.Miķelsone (matemātika) 
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SKOLOTĀJS 
CITĀ GAISMĀ 

Esam tik ļoti pieraduši pie tā, 
ka skolotāji skolā mums uzdod 
m ā j a s d a r b u s u n g r ū t u s 
kontroldarbus, ka šķiet, ka tas ir 
viss, ko viņi dara. Taču nevajag 
aizmirst, ka arī mūsu skolotājiem ir 
hobiji un lietas, par kurām mēs 
nezinām. 

 Esmu pavadījusi ilgu laiku 
Francijā. Ļoti patīk radošas lietas, 
kā arī adrenalīns – patīk lēkt no 
augstuma. 

I.Bliska (franču v.) 
Visi mani hobiji pārsvarā ir 

saistīti ar mūziku. Patīk braukt ar 
riteni gar jūru, pastaigāties ar suni 
pa mežu. 

I. Kauliņa (mūzika) 
Lieta, ko daudzi par mani 

varētu nezināt, ir tas, ka esmu 3 
reizes lekusi ar izpletni. Tas notika 
9 . k l a s ē p ē c m ē n e s i i l g a s 
apmācības. 

L.Seredina (krievu v.) 
Brīvajā laikā audzēju lavandu, 

ievācu to, izžāvēju un šuju tām 
maisiņus. 

B.Mackiala (soc.zin.) 
Kaut gan ar zīmēšanu esmu uz 

„jūs”, brīvajā laikā ļoti patīk 
krāsot mandalas. 

K.Roze (latviešu v., literatūra) 

Lieta, ko daudzi par mani 
varētu nezināt, ir tas, ka man ir 
ļoti liela kurpju kolekcija. 

V.Braša (latviešu v., literatūra) 
Man ir „zaļie pirkstiņi”- 

aizraujos ar dārzniecību. 
L.Tālberga ( latviešu v., 

literatūra) 
Man patīk rokdarbi un ēst 

gatavošana. 
A. Bargā (mājturība) 

Kopā ar skolotāju Drēži bieži 
kopā apmeklējam teātri, patīk 
grāmatu lasīšana, šogad atsāku 
nodarboties ar jogu. Interesanta 
lieta, ko citi varētu nezināt – visas 
mašīnas, kas man bijušas, ir 
„Hondas”. 

D. Groduma-Vīriņa (angļu v.) 

 Ļoti patīk spēlēt sakrālos 
mūzikas instrumentus – Tibetas 
traukus, dažādus zvanus, gongu. 
Tos parasti pielieto meditācijās, tie 
saistīti ar cilvēka fiziskā un garīgā 
ķermeņa dziedināšanu. 

E.Miķelsone (matemātika) 
Bija ļoti interesanti aprunāties 

ar mūsu skolotājiem par viņu 
hobijiem un lietām, kas nav 
saistītas ar skolas dzīvi, jo bieži 
vien tik ļoti uztraucamies tikai par 
to, kad būs nākamais kontroldarbs 
vai kad varēs izlabot kādu atzīmi, 
ka aizmirstam pajautāt pavisam 
vienkāršus jautājumus, piemēram, 
to, kāda ir bijusi viņu diena. 

ALISE&DĀVIS 
AICINA 

5. oktobrī par godu mūsu 
s ko l a s s ko lo tā j i em un 
Skolotāju dienai Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijā notiek 
kas negaidīts, sarunu šova 
‘’HOT COUCH’’ filmēšana! 
Uz slavenā sarunu šova 
filmēšanu ieradīsies visa 
filmēšanas komanda! Jā, arī 
visiem labi zināmie šova 
vadītāji – Alise Tīdena un 
Dāvis Petrovics! ‘’HOT 
COUCH’’ jeb ‘’KARSTAIS 

DĪVĀNS’’  ir populārs visā 
pasaulē un to iecīnījuši jau 
vairāki miljoni cilvēku. Šova 
ietvaros ir gan intervijas, 
gan dažādu veidu spēles. To 
iecienījuši ne tikai ‘’parasti 
mirstīgie’’, bet arī tādas 
slaven ības kā Britinija 
Spīrsa, Drake, Džastins 
Bībers, Madonna un citi. 
Šogad slavenais sarunu šovs 
ieradies Latvijā uz mūsu 
‘ ’ Sa rkana i s pak lā j s ’’ 
pasākumu.  Jautājot šova 
r īkotā j iem, kādē ļ v iņ i 
i z vē lē j u š i e s t i e š i mū s 
pagodināt ar savu klātieni, 
v iņ i atb i ldē ja pavisam 
vienkārši: ’’ Kad google 
meklējām skaistākās pilsētas 
pasaulē, Liepāja bija viena 
n o t ām . Mē s j a u s e n 
plānojām šeit atbraukt, bet 
nebija iemesla, tagad mums 
tāds ir!’’ Programmā ietilps 
neliela intervija un spēle 
‘’Never have I ever’’ jeb 
latviski to varētu tulkot kā 
‘’Es nekad neesmu’’. Spēles 
noteikumi: Tajā piedalās 
divi vai vairāki dalībnieki. 
Katram dalībniekam tiek 
iedota kartiņa. Kartiņas 
pirmajā pusē rakstīts ‘’Es 
esmu’’ , bet otrajā ‘’Es 
neesmu’’. Vadītājs uzdod 
tādus jautājumus kā ‘’Vai tu 
esi kādreiz zadzis no saviem 
kolēģiem?’’ un spēlētājiem 
ir jāatbild godīgi, pagriežot 
to kartiņas pusi, kurā ir 
spēlētāja atbilde. Šīs spēles 
mērķis ir iepazīt cilvēku no 
citas puses.Ja arī tu vēlies 
būt daļa no šī notikuma, 
uztaisīt selfiju ar kādu no 
filmēšanas komandas vai 
v i e n k ā r š i p a g r o z ī t i e s 
prožektoru gaismās, tad esi 
mīļi gaidīts!  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PICAS PAR GODU SKOLOTĀJIEM
Katrīna Stadgale 12.c
Iespējams,  dažiem no jums tas  radīs  vilšanos,  bet 

raksta turpinājumā nesekos kuponi bezmaksas picai, bet 
gan svaigi cepta statistika Skolotāju dienas sagaidīšanai. 
Skolotāju  dienai  par  godu mums ir  iespēja  ielūkoties 
dažās  procentuālās  šķēlēs,  kas  atspoguļo,  kas  veido 
kopējo skolotāju kolektīvu.

Skolotāji  taču  ir  tik  dažādi,  un  katram  savi 
svarīgākie  dzīves  notikumi  ir  norisinājušies  citādāk. 
Taču var atrast kopīgo, kas daļu mūsu skolotājus vieno:

Dzimšanas mēneši:
Janvāris - 9%  Februāris - 6%  Marts - 4%  
Aprīlis -  17% 
Maijs - 2%  Jūnijs - 9%  Jūlijs - 6%  Augusts - 9%
Septembris - 15%  Oktobris - 6%  Novembris - 6%
Decembris - 11%

Horoskopi:
Zivis - 0%  Auns - 11%  Vērsis - 11%  Dvīnis - 8%
Vēzis - 6%  Lauva - 9%  Jaunava - 17%  Svari - 2%
Skorpions - 10%  Strēlnieks - 8%  Mežāzis - 8%
Ūdensvīrs - 10%
Interesanti:
Sievietes - 82% Vīrieši - 18%

Ņemot vērā visus šos iegūtos datus, var mēģināt rast 
mūsu  skolas  vidējo  skolotāju.  Tātad  mūsu  skolas 
vidējais skolotājs ir sieviete (kā droši vien jau nojautāt), 
dzimusi 19.aprīlī un pēc horoskopa ir Jaunava (Lai cik 
ļoti, tas neietu kopā!). 

Tika  aptaujāti  arī  skolēni,  kuriem  tika  uzdoti 
jautājumi par to, vai skolotāju darbs ir grūts un vai viņi 
domā  savu  nākotni  saistīt  ar  šo  profesiju.  Šeit  arī  ir 
redzams  mūsu  skolas  biedru  viedoklis  par  šiem 
jautājumiem.

Kā  redzams,  lielākā  daļa  skolēnu  piekrīt  tam,  ka 
skolotāju darbs ir grūts, un lielākā daļa nedomā nākotnē 
iet skolotāju pēdās, taču mēs visi zinām, ka bieži vien 
dzīve paver nezināmus ceļus un, iespējams, pēc dažiem 
gadiem viedokļi mainīsies. Jā, nav šaubu, ka skolotāja 
darbs ir grūts, taču tā ir viena no viscienījamākajām un 
vajadzīgākajām  profesijām,  jo  skolotāji  ir  tie,  kas 
nākamās  paaudzes  ievirza  uz  dzīves  ceļa  un  dod 
padomus  un  gudrības,  kas  pavadīs  mūs  visa  ceļa 
garumā.

XOXO, GOSSIP GIRL  
Alise Tīdena 11.c
Vai atpazīsti šo frāzi? Jā, tā esmu es… klačiņa!
Esmu  šeit,  jo  esmu  saņēmusi  vairākas  baumas  par 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājiem. Esmu gatava atstāt 
jūsu prātos to mokošo jautājumu ‘’Vai tā ir patiesība?’’ un to 
lielo jautājuma zīmi, kas seko pēc tam.  

Baumo, ka skolotājai Žanetai  Flaksai atvilknē nav vietas, 
jo tā ir pilna ar šokolādes tāfelītēm no skolēniem – kavētājiem 
- kuri tās paslidina zem durvīm, pirms ienāk nokavētā stundā. 

Baumo, ka skolotājs Arnolds Šablovskis naktīs neguļ, jo 
viņš  domā  vairākus  variantus  kontroldarbiem  un  jaunas 
sistēmas, kas skolēniem nedotu iespēju špikot, bet no rīta dzer 
Redbull.  Ja  netici,  ka  Redbull  spēj  celt  spārnos,  tu  neesi 
redzējis kā Arnolds lido pa trepēm! 

Baumo,  ka  skolotāja  Līga  Tetere  tikai  izliekas,  ka  viņa 
klausās ‘’skarbo’’ mūziku un viņai tīri pie sirds ejot animācijas 
filmas ‘’Frozen’’ jeb ‘’Ļedus sirds’’ ierakstītās dziesmas. 

Baumo, ka skolotājai Airai Mazurei pirmdienas vienmēr ir 
brīvas, jo viņai ar divām brīvdienām nepietiek, lai atpūstos no 
bērniem,  kuriem  nekādīgi  nevar  iekalt  galvā  matemātikas 
likumus. 

Baumo, ka Dace Grūbe kļuvusi par sporta skolotāju, lai no 
rītiem nebūtu jādomā,  ko vilkt.  Kurš  gan negribētu ikdienu 
pavadīt sporta tērpā? Apskaužami! 

Baumo, ka skolotāja  Normunda Dzintara lielākais sapnis 
ir ieņemt Jēkaba Ozoliņa vietu un pārvaldīt kori, tomēr Jēkabs 
skaidri un gaiši pateicis, ka tik viegli un ātri tas nemaz nebūs!

Baumo,  ka  skolotāju  Inetu  Drēži  par  apģērbu  stilisti 
aicinājis pats slavenais modes žurnāls Vogue, taču nezināmu 
iemeslu dēļ Ineta atteikusies. 

Baumo, ka pie skolotājas Agitas Bargās skarbā  rakstura 
nav  vainojams  tikai  uzvārds,  bet  arī  pasaulē  slavenā 
dziedātāju  šova  X-factor  galvenais  un  stingrākais  žūrijas 
loceklis Saimons Kauels, kas kļuvis par Agitas elku. Kurš gan 
negribētu būt Saimons?? 

Ja  mācies  ģimnāzijā,  tad  droši  vien  jau  zini,  ka  skolas 
trešajā gaitenī vakara pusē sāk spokoties viens no mirušajiem 
skolas direktoriem, kurš mēdza klibot.  Direktora spokošanās 
iemesls nav noskaidrots, bet baumo, ka tas ir tādēļ, ka kādreiz 
skolotājas Valdas Doršas draudi par izmešanu pa logu nebijuši 
tikai draudi. Ko diez direktors nogrēkojās? 

Baumo, ka skolotāja Lilita Lepse starpbrīžus pavada savā 
‘’kambarītī’’ , lai pavadītu laiku ar savu ūdens mājdzīvnieku – 
vēzi.  Viņi  mēdzot  gan  uzēst  cepumus,  gan  uztaisīt  kādu 
selfiju. Kāpēc gan ne? 

Baumo, ka skolotāji Elizabete Sirotina un Harijs Sirotins 
savā  ‘’kambarītī’’ nepavadot laiku ar mājdzīvnieku, bet  gan 
mēģina izgudrot tik ļoti pieprasītās zāles pret stulbumu, kas ne 
vienam  vien  ķīmijas  stundās  noderētu.  Eksperimentā 
zināšanas  pieliek  arī  skolotāja  Aiga  Jaunskalže  Turēsim 
īkšķus! 

Mēs visi zinām, cik lieliska ir skolotāja Dace Groduma – 
Vīriņa, bet baumo, ka viņa ir kļuvusi arī par elku vienai no 10. 
klašu meitenēm, kas nolēmusi izskatīties tāpat kā Dace! 

Baumo,  ka  skolotāja  Baiba  Mackiala  uzvārdu  mainījusi 
pēc trakas nakts Vegasā, kuras rezultātā netīšām apprecējusies. 
Kam negadās? 

Baumo,  ka  pēc  darba  skolotāja  Signe  Berga  nododas 
savam  vaļaspriekam  –  konditorejai.  Viņa  mājās  mēdzot 
pārģērbties par konditori un ar ģimeni spēlējas ‘’kafejnīcās’’, 
ieņemot galvenā konditora lomu. Labs veids, kā pavadīt laiku 
ar ģimeni un panašķēties!

Baumo,  ka  Helvijs  Valcis  tikai  ģimnāzijas  telpās  ir 
nopietns  vīrs  uzvalkā.  Katru  trešdienas  vakaru  viņš  mēdzot 
uzvilkt vecās džinsenes, rokgrupas Guns n Roses T-kreklu un 
izbraukt  no  pilsētas  uz  kādu  bāriņu,  kur  uzstājoties  kā 
komiķis. Stilīgi!  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STILA LAPA  

Aleksa Kaļķe 11.a 
Visā pasaulē tiek 

apspr ies tas sa rkanā 
paklāja zvaigznes, to 
kļūdas, oriģinālitāte un 

stils. Mums, Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijai, ir 
pašiem savas zvaigznes - 
skolotā j i . Sarkanais 
paklājs ir katra iespēja 
izcelties un vienmēr tikt 
nofotografētam, tāpēc 
neviens nedrīkst ierasties 
džinsos un t-kreklā . 
Apģērbs uz sarkanā 
paklāja ir pati svarīgākā 
sastāvda ļa, tāpēc ir 
jāievēro pāris likumi. 

S i e v i e t ēm b ū t u 
ieteicams vilkt kleitas, 
tās var bū t dažāda 
garuma un griezuma, 
tomēr tām vajadzētu būt 
e l e g a n t ā m u n 
vienkāršām. Pie kleitas 
pievelkot interesantus 
a k s e s u ā r u s u n 
augstpapēžu kurpes, 
papēži nav obligāti. 
Noteikti vajag parūpēties 
p a r s k a i s t u m a t u 
sakārtojumu, tie var būt 
izlaisti un ieveidoti vai 
saņemti augšā, grimam 
jābūt vienkāršam, tomēr 

skaistam. Laba frizūra 
un grims var izglābt visu 
koptēlu.  

Vīriešiem noteikti 
būtu ieteicams uzvalks 
vai smokings, tomēr 
saprotams, ka ne katram 
tāds ir mājās. Melnas 
bikses un pogā jams 
krekls ar garām rokām 
un tauriņu vai kakla saiti 
ir optimāls rezerves 
variants. Pie attiecīgā 
s t i l a n o t e i k t i i r 
nep iec iešamas ādas 
k u r p e s . L i e l i s k s 
aksesuārs ir skaists rokas 
pulkstenis.  

Cilvēki, ierodoties uz 
sarkanā paklāja, bieži 
pieļauj kļūdas, kas nav 
pieklājīgas. Ierodoties uz 
sarkano paklāju, nedrīkst 
vilkt ikdienišķas apģērba 
detaļas, kā, piemēram, 
dažāda veida adījumus, 
zābakus un ielas apavus, 
džinsus, šortus utt., kas 

ir nesaderīgi ar svinīgu 
apģērbu. 

Galu, galā, ja esat 
ielūgts uz šāda veida 
pasākumu, pacentieties 
u z v i l k t a t t i e c ī g o 
d r e s s k o d u . To m ē r 
galvenais -  atcerieties 
vienmēr smaid ī t , jo 
nekad nez inā t , kad 
’’paparaci’’ mēģinās Jūs 
noķert savos objektīvos.   

Jaunā mācību gada skolotāju horoskops
Rebeka Zariņa 10.a

Jau mēnesis jaunajā mācību gadā ir pagājis. 
Kā mūsu mīļajiem skolotājiem ies šajā
gadā? Ir sastādīti speciāli skolotāju horoskopi, lai 
nojaustu, kādi būs šie abi semestri skolotājiem
un ko sagaidīt no skolēniem.

AUNS 
Auna  aktīvais  raksturs  tiks  neskaitāmas  reizes 
pārbaudīts. Reizēm liksies, ka skolēni ir
nokaitinājuši līdz pēdējam, lai gan tas nebija viņu 
nodoms. Tomēr beigās tas viss atmaksāsies un
būs  liela  gandarījuma  sajūta,  redzot  skolēnus 
pieaugam!

VĒRSIS
Vērsim solās būt  ļoti  veiksmīgs un panākumiem 
bagāts mācību gads. Būs enerģija darboties un
radīt ko jaunu kopā ar skolēniem. Protams, būs arī 
strīdi un pārpratumi, bet kopumā ļoti
produktīvs un idejām pilns mācību gads!

DVĪŅI
Dvīņa  aktīvā  darbība  var  novest  pie  vēl  lielāka 
nemiera, arī skolēni pie tā piepalīdzēs. Tas
neapturēs  viņu milzīgo mērķtiecību,  taču reizēm 
palielinās nepacietību. Dvīņi būs it īpaši
nepacietīgi  pret  skolēniem,  bet  tas  nebūs  bez 
iemesla!

VĒZIS
Vēzis  izies  no  savas  komforta  zonas  ar  skolēnu 
palīdzību. Skolas dzīve būs ļoti koša un aktīva,
piedzīvojumiem bagāta.  Dos lielu ideju devumu, 
lai padarītu skolu jautrāku un ar interesantiem
pasākumiem bagātāku!

LAUVA
Lauva  visu  mācību  gadu  būs  pašā  uzmanības 
centrā. Izjutīs gan negatīvas emocijas, gan
pozitīvas  emocijas  no  skolēniem  un  kolēģiem. 
Reizēm tas būs tieši tas, kas vajadzīgs, lai
saņemtu spēkus!

JAUNAVA
Jaunavai veiksies ar visiem uzsāktajiem darbiem, 
taču ar skolēniem nebūs tik viegli, būs
jāpacenšas  atrast  kopīgu  valodu.  Pēdējais  laiks 
ieviest vēl kādu brīnišķīgu skolas tradīciju, kas
būs pa spēkam tikai jaunavām!

SVARI
Svari nedrīkst sēdēt rokas klēpī salikuši, jo ir ideju 
pilni, taču šīs idejas izdosies īstenot tikai ar
skolēnu  un  kolēģu  palīdzību.  Spēs  uzrunāt  un 
iedvesmot skolēnus, kas neizdodas kuram katram!

SKORPIONS
Skorpiona  mācību  gads  būs  kā  cīņa.  Cīņa  ar 
skolēniem, cīņa par vietu zem saules. Nebūs viegli

likt skolēniem ieklausīties, kur nu vēl likt kaut ko 
iemācīties.  Taču neatmetiet savas cerības!

STRĒLNIEKS
Strēlniekam nāksies saskarties ar mērķu trūkumu. 
Nebūs motivācijas un enerģijas, taču skolēni
varētu  palīdzēt  tikt  ar  to  galā  sava  enerģiskuma 
dēļ. Skolas aktīvā darbība dos spēkus un
uzmundrinās.  Būs  daudz  plānu  un  vēlmju,  kas 
piepildīsies!

MEŽĀZIS
Mežāža  gads  solās  būt  maksimāli  veiksmīgs. 
Pratīs ieklausīties skolēnos un skolēni atbildēs ar 
to pašu. Kopā  radīsies brīnišķīgas idejas un labi 
pavadīsiet laiku. Būs ļoti laba sadarbība arī ar
kolēģiem!

ŪDENSVĪRS
Ūdensvīra radošās idejas sasniegs atzinību gan no 
kolēģiem, gan no skolēniem. Jūsu aktīvo 
darbību skolā novērtēs visi. Šis būs labs laiks, lai 
sāktu  jaunu  hobiju.  Solās  būt  ļoti  spilgts, 
interesants un idejām bagāts mācību gads!

ZIVIS
Zivis  iepazīsies  ar  jauniem  cilvēkiem,  un  šie 
kontakti varētu noderēt. Saskarsies ar ne mazums 
grūtībām,  kuras  atņems  spēkus,  bet  kolēģi  un 
skolēni palīdzēs tās uzvarēt. Sāksiet arvien vairāk 
novērtēt savu darbu!  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SLAVENĪBU TESTS 
Raksts: Dāvis Petrovics 
Karikatūras: Roberts Lanka  

Kurš gan nevēlētos būt slavenība? Slava vienmēr ir cilvēkus 
interesējusi. Bagātības, fani, privātās lidmašīnas, popularitāte… visas 
šīs lietas izklausās ļoti vilinošas, taču lielai daļai cilvēku tās rādās tikai 
sapņos. BET IR CERĪBA! Jāatceras, ka slavenības ir tikai cilvēki ar savu 
raksturu un paradumiem. Izpildi šo testu, atzīmējot atbildi, kura 
visvairāk līdzinās tev, un redzēsi, kura no mūsu iemīļotajām slavenībām 
ir tev vistuvākā! 

1. Ak nē! Ir trešdienas rīts, un tu esi aizgulējies! Tev ātri jāatrod 
kaut kas, ko uzvilkt mugurā, lai dotos uz skolu. 

Tu apģērbies: 

A. Vienkārš i, taču klasiski. Bikses un 
pogājams krekls vai blūze. Apģērbā nav 
nekādu rakstu, kas izceltos, un neviens 
nepamanīs, ka tev uz skolu bija jānāk raitā 
solī! 

B. Neesošs laiks tev nekad nav bijis šķērslis! 
Tu atrodi kaut ko elegantu, taču skolai 
piemērotu. Saskaņo visus aksesuārus, 
ieveido matus un dodies uz skolu 
izliekoties, ka nenostrādāja modinātājs. 

C. Komfortam ir priekšroka! Tu uzvelc 
pieguļošas bikses, t-kreklu vai džemperi 
un ērtas kurpes. Nav laika pārlieku 
pucēties, ir jādodas uz stundām! 

D. Varbūt tev nepietiks laika, lai sakārtotu 
matu kušķi uz galvas, taču tava izvēle ir 
uzvalks. Tu zini, ka esi klases galva, un 
tāda nevīžība kā aizgulēšanās, neizjauks 
tavu ierasto stilu. 

2. Ieradies skolā, tu uzzini, ka latviešu valodā bija 
jāizveido prezentācija. SASODĪTS! Protams, par šo 
mājasdarbu tu esi aizmirsis, taču zini, ka 
informātikas kabinetā paspēsi kaut ko uzmeistarot. 
Tu izlem: 

A. Rīkoties ātri, taču apdomāti. Tu neveido 
neko lieku un ķeries pie lietas. Izveidotā 
prezentācija nav gara, taču tajā ir viss 
vajadzīgais, viss ir saprotams, un tu zini, 
k a s k o l o t ā j s t e v i u z s l a v ē s p a r 
izmantotajām animācijām. 

B. Ātri atrast dotās tēmas konspektu 
“uzdevumi.lv” un izveidot ļoti informatīvu 
prezentāciju, paļaujoties uz savu runāšanu 
un šarmu. Tu izmanto daudz un dažādu 
svešvārdu, lai gan neesi īsti pārliecināts 
par to, ko tie nozīmē. Izklausies gudrs un 
pastāsti visu vajadzīgo. 
C.Prezentācijā ievietot tikai atslēgas 
vārdus un attēlus. Tu centīsies nerunāt no 
lapiņas, lai gan, visticamāk, kādu vārdu 
pateiksi nepareizi. Iespējams, ka brīžiem 
novirzīsies no tēmas un runāsi mazliet par 
ilgu, taču, ar savu humora izjūtu, mierīgi 
tiksi visam cauri.  
D.Pieiet pie skolotājas un pajautāt, vai ir 
iespējams prezentēt r īt. Skolotāja 
piekritīs, jo zina, ka no tevis var sagaidīt 
tikai pašu labāko. 

3. Tu pārnāc mājās un vecāki uz tevi met TO skatienu. 
Kādas blēņas tu esi izdarījis šoreiz? 

A. Vecāki ir uzzinājuši, ka kaimiņu Jurim 
nočiepi dinamometru, kuru biji plānojis 
atlikt atpakaļ šovakar. Bez tā tavs 
eksperiments būs pilnīgi neizdevies! 

B. Esi uzņēmies pārāk daudz ārpus klases 
aktivitāšu. Paliek arvien mazāk laika 
atpūtai un tu sāc kavēt mācību stundas! 
Vecāki ir nolēmuši beidzot ar tevi parunāt 
par prioritātēm… 

C. Vakar piedalījies diezgan sīvā basketbola 
mačā, kuras rezultātā kādam oponentam 
netīšām iesiti pa plecu. Tas mīkstais 
laikam ir pasūdzējies, un tagad tev 
vecākiem šis pārpratums būs jāizskaidro. 

D. Tu zini, ka neko nepareizu neesi izdarījis, 
v iņ i n o t e i k t i vē l a s p a r u n ā t p a r 
turpmākajām augstskolas iespējām vai 
kaut ko tamlīdzīgu. 

4. Draugi tevi uzaicinājuši pie sevis un nevar izlemt, 
ko skatīties pa televizoru. Viņi prasa tavu padomu! 
Ko tu iesaki? 

A. Tu atceries, ka pa televizoru iet “Gudrs vēl 
gudrāks” un iedomājies, ka būtu diezgan 
jautri draugu lokā pārbaudīt zināšanas uz 
atjautīgiem jautājumiem! 

B. Kurš gan nemīl kādu biogrāfisku drāmu? 
Ieraugi, ka pa “TV 1000” rāda “Karaļa 
runu” un tavas acis automātiski tiek 
piekaltas ekrānam. 

C. Tu pamani, ka drauga televizorā pieejams 
“RTR PLANETA” un tur rāda tavu mīļāko 
seriālu! Nekas, ka draugi nav redzējuši 
nevienu iepriekšējo sēriju, tu zini ka 
viņiem seriāls patiks. 

D. Pa “National Geographic”, kā vienmēr, 
rāda lielisku dokumentālo filmu. Vizuālie 
skati ir br īnišķīgi un stāst ījums – 
nomierinošs. Pie šādas filmas ar draugiem 
vedīsies dziļdomīgas un interesantas 
sarunas. 

5. Draugi tev prasa: “Kā tu vislabāk sevi izskaidrotu 
vienā  vārdā?”. Tu atbildi: 

A. “Apņēmīgs.” 
B. “Daudzpusējs.” 
C. “Draudzīgs.” 
D. “Saprātīgs.” 

Saskaiti atbildes! 
Visvairāk A atbilžu 
Tu visvairāk līdzinies Arnoldam Šablovskim! Tu esi veikls un apņēmīgs. 
Tavs laiks ir izplānots līdz katrai minūtei, taču tu vienmēr atliec brītiņu 
arī sev tīkamām nodarbēm. Tevi neinteresē pareizās atbildes uz 
sarežģītiem jautājumiem, bet gan -  kā pie tām nonāci. Galvenais ir 
ceļš uz iznākumu! Tevi iepazīt nav viegli, taču, ja kādam tas izdodas, 
tad viņš to ļoti novērtēs. 
Visvairāk B atbilžu 
Tu esi kā Ineta Drēže! Mode ir tavs sauciens, taču tā neaizēno tavu 
skatu uz pasauli. Tu vienmēr esi atvērts jauniem piedzīvojumiem un 
vēlies izpētīt savu apkārtni. Dažkārt tev paliek pārāk maz laika atpūtai, 
jo tu nebaidies no darba, zinot, ka tas nesīs augļus. Kādi būs šie augļi? 
To izlemt lai paliek tavā ziņā!  
Visvairāk C atbilžu 
Tavs līdzinieks ir Ludmila Seredina! Tu esi kā odziņa, jo bez tavas 
klātbūtnes apkārtējie jūtas it kā kaut kas pietrūktu. Tavs smaids liek 
citiem smaidīt un tavu dzīvesprieku ir neiespējami aizvietot! Laiku pa 
laikam tavs karstasinīgums citiem var likties pārāk agresīvs, taču tas 
tiek aizmirsts ik reizi, kad pasaki kādu asprātīgu joku!  
Visvairāk D atbilžu 
Helvijs Valcis ir tev vislīdzīgākais! Tu esi apveltīts ar spožu prātu un 
saprātību! Visi zina, ka uz tevi grūtos brīžos vienmēr varēs paļauties, jo 
tu dod vislabākos padomus. Esi jautrs un atraktīvs, bet kad jāķeras pie 
darba, tu jokus met pie malas! Tu proti būt vadītājs un, kad tavi draugi 
ķildojas, tu vienmēr visu proti loģiski savest kārtībā!
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