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MANS MAZAIS SAPNIS  

VASARU ES PAVADĪJU NEPARASTI, ĻOTI INTERESANTI UN AIZRAUJOŠI. VISU 
VASARU ES STRĀDĀJU UN MĒĢINĀJU ĪSTENOT SAVU MAZO SAPNI, NOPIRKT 
FOTOAPARĀTU. 

Es sāku strādāt par palīgstrādnieku SIA “Geor”. Šī rūpnīca nodarbojas ar metālu, tā apstrādā un 

izgatavo dažādas metāla detaļas. Sākumā es tīrīju skaidas no metāla, kad lāzers tos izzāģēja. Darbs bija 

ļoti interesants un ne tik sarežģīts. Ar laiku biju iepazinies ar visiem rūpnīcas darbiniekiem un palīdzēju 

ikvienam. Pirmajās dienās bija grūti, laiks ritēja ilgi, un 8 darba 

stundas turpinājās it kā visu dienu, bet, nostrādājis jau vairākas 

nedēļas, jutos labi un nebija nekādu problēmu. Rūpnīcā es 

palīdzēju krāsošanā, krāsoju detaļas dažādās krāsās, uz 

iepakojuma sakravāju jau gatavu produkciju. Nostrādājis pirmo 

mēnesi, es saņēmu savu algu, bet es sapratu, ka man vēl 

jānostrādā 2 mēneši, lai sasniegtu savu mērķi. Pēc darba es 

vienmēr braucu mājās un centos palīdzēt mātei ikdienas darbos, 

jo sāku saprast, cik grūti ir pēc darba nākt majās, kārtot māju un 

gatavot ēst. Nostrādājis 3 mēnešus, es uzkrāju to, ko vēlējos, un 

varēju nopirkt sev fotoaparātu. Es biju ļoti apmierināts un 

nolēmu pieteikties fotogrāfa kursos, lai iemācītos pareizi 

fotografēt. 

Šo vasaru es pavadīju ar 

lielu labumu pašam sev, darbā 

es labi iemācījos strādāt ar 

tvertnēm un iesaiņot produkciju, 

ar metālu bija grūti strādāt, bet 

to es darīju sava sapņa dēļ. Es 

tagad katru dienu eju ārā un 

fotografēju dabu, un esmu ļoti 

laimīgs.  

(Toms Ogorodņikovs 12.i 

klase)  

 

 

Pēc darba es vienmēr 

braucu mājās un 

centos palīdzēt 

mātei ikdienas 

darbos, jo sāku 

saprast, cik grūti ir 

pēc darba nākt 

majās, kārtot māju 

un gatavot ēst.  



KĀ MĒS TE NOKĻUVĀM? 

Skaidrība lēnām pārņem brīdi, kad paliek 18. Tad apzinies: „Es taču tagad varu balsot 
vēlēšanās!“ Nu, un, protams, arī citas lietas... Bet doma tāda, ka pats neesi mainījies, bet apkārtējo 
uztvere par tevi gan ir. Visi kaut ko gaida un atgādina, ka nu jau esam pieauguši.  

Tas var būt mulsinoši un biedējoši, reizēm interesanta abu kombinācija! Tomēr, kad sākas 12. 
klase, jūties nopietnāks un piederīgāks, proti, pārņem sapratne, ka nu skola drīz beigsies. 

Ideja, ka tāds milzīgs dzīves posms noslēgsies, ir diezgan liels kumoss, ko norīt un sagremot. 
Bet kas man no šī visa varētu palikt prātā? Vai ZPD? Varbūt ēdnīcu rindas JTV? Mācību stundas? 
Tiešām nezinu... Pavisam noteikti atcerēšos atsaucīgos skolotājus un izpalīdzīgos skolēnus, kuri bija 
tik ilgi līdzās- mēs visi viens otram! (it īpaši pandēmijā) 

Laikam tas, ko vēlos uzrakstīt ir PALDIES. Paldies! Skola varbūt beidzas, bet mācīšanās 
nekad. Kā saka gudrāki cilvēki- mūžu strādā, mūžu mācies! 

ŠEIT, LLU ĒKĀ! 

 12. klase nav nekas ļoti neparasts, vismaz pagaidām. Protams, eksāmeni un fakultatīvi, bet tas 
jau tā pienākas. Bez tam, bieži domāju, ka katra atzīme ir svarīga, jo ietekmēs to, kas būs uz atestāta. 
Tas ir, būtu skumji domāt, ka viens dumjš kontroldarbs ir sabojājis visu vidējo atzīmi kādā mācību 
priekšmetā... 

Tā kā neliela spriedze jau ir jūtama, jāpiemin, ka mācīšanās 
apstākļi ir atšķirīgi  no ierastajiem covid-19 dēļ, bet vismaz esam 
klātienē un varam viens otram pamāt vai patērzēt gaiteņos, kas 
attālinātības pēc nebija iespējams. 

BET KO TĀLĀK? 

Ar tām pļāpāšanām būs apmēram tā: „Zini, kur studēt? Ko 

darīt? Tev taču laicīgi viss jāzina, jāsameklē.“ Atkal par to jādomā, 

bet noslēpties tāpat no izvēles veikšanas es nevarēšu. Žēl, ka mēs, 

divpadsmitie, nevaram viens otram norādīt profesiju un tad mierīgi 

dzīvot tālāk, par to līdz pavasarim nedomājot! 

Nākotne nav paredzama, bet katram mūsu lēmumam un 

darbībai ir sekas. To der paturēt galvā!  

Vēlos dot padomu citiem- neiespringt uz vienu lietu, mācēt 

atpazīt brīdi, kad vajag kaut ko pamainīt, piemēram, virzienu vai 

domas.  

12. klase - nekas nav 

akmenī iekalts!  

(Laura Voliņeca 12.a) 
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Laikam tas, ko vēlos 

uzrakstīt ir 

PALDIES. Paldies! 

Skola varbūt 

beidzas, bet 

mācīšanās nekad. Kā 

saka gudrāki cilvēk - 

mūžu strādā, mūžu 

mācies! 

PĀRDOMAS, RĀPJOTIES SKOLAS GADU PĒDĒJĀ 

VIRSOTNĒ – 12.KLASĒ 



LATVIJĀ KĀRTĒJO GADU PAR GODU DZEJNIEKA RAIŅA DZIMŠANAS DIENAI 

NORISINĀJĀS DZEJAS DIENAS. JELGAVĀ ŠIE SVĒTKI VISVAIRĀK BIJA JŪTAMI 16. 

SEPTEMBRĪ, KAD IEDZĪVOTĀJIEM TIKA SNIEGTA IESPĒJA KLAUSĪTIES 

PROFESIONĀĻU UN JAUNPIENĀCĒJU DZEJAS LASĪJUMUS, VAKARĀ BAUDĪT 

SVĒTKU KONCERTU UN, MAN TUVĀKĀ TRADĪCIJA, DOTIES VELOBRAUCIENĀ 

“DZEJRITENIS”. 

 Pasākumu dienas rītā jau sesto gadu 

pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas tikās 

pirmie “Dzejriteņa” dalībnieki. Katrā 

brauciena pieturas punktā (tādi kopā bija 

četri) tika nolasīti dzejnieku Eduarda 

Aivara, Ivara Štenberga, Marijas Luīzes 

Meļķes un Lotes Vilmas Vītiņas 

sacerējumi un parādīts kāds skolēnu sagatavots priekšnesums. Mūsu skolas teātra pulciņa kārta 

pienāca otrajā posmā – pie Miezītes bibliotēkas. Par godu ši gada tematam “Dzejas vilnī” uzstājāmies 

ar Imanta Ziedoņa dzejas vizualizāciju, izmantojot no papīra veidotu kuģīti, viļņus, putnus un citas 

parādības. Priekšnesuma noslēgumā veicām improvizācijas spēli, kurā uz vietas paši pa rindiņai 

sacerējām dzejoli.   Šī bija visuztraucošākā daļa, jo nekad nevar paredzēt, kāds izvērtīsies rezultāts. Par 

laimi, teātra radošie bērni nepievīla, un savu uzstāšanos nobeidzām ar rotaļīgu dzejoli par cerību.  

 Šī gada Dzejas dienas tika aizvadītas ar pozitīvām emocijām – kopīgais 

iesildīšanās aplis pirms uzstāšanās, mūsu pieturas punkta atklāšana, uz skatuves 

izjustā uzticēšanās cits citam un rakstnieku gan klasikai, gan modernismam 

piedēvējamās dzejas lasījumi ļāva mums izjust svētku garu. Ceru, ka arī tev, 

lasītāj, tas izdevās un, ja vēl neesi paspējis, paķer līdzi skolotāju un dodies 

mūsu skolas veidotajā dzejas 

pastaigā! 

IMPROVIZĒTAIS TEĀTRA PULCIŅA 

DZEJOLIS: 

Redz, kas tur skrien! 

Kas tas ir? 

Vai kas bailīgs ar daudzām acīm? 

Tas ļoti ātri skrien! 

Vai ar daudz kājām? 

Vai tas kādreiz vispār apstāsies? 

Varbūt tam nevajag apstāties? 

Tas skrien tieši virsū! 

Kas tas vispār ir? 

Bet tad man saule iespīd acīs, un es redzu –  

Tā ir cerība! 

 

(Karīna Sīle 12.i klase) 
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Katrā brauciena pieturas 

punktā (tādi kopā bija 

četri) tika nolasīti 

dzejnieku Eduarda Aivara, 

Ivara Štenberga, Marijas 

Luīzes Meļķes un Lotes 

Vilmas Vītiņas sacerējumi 

un parādīts kāds skolēnu 

sagatavots priekšnesums.  

“DZEJAS VILNĪ” 



ŠĪ GADA SEPTEMBRĪ MŪSU SKOLĀ NORISINĀJĀS DZEJAS DIENAS. MŪSU KLASE 

22.SEPTEMBRĪ GĀJA “CEĻOJUMĀ”, KAS ILGA APMĒRAM PUSOTRU STUNDU. 

“CEĻOJUMA” LAIKĀ MĒS PILDĪJĀM AKTIVITĀTES, KO SKOLOTĀJA AIJA TREIJA  UN 

SKOLAS TEĀTRA DALĪBNIEKI BIJA SAGATAVOJUŠI UN IERUNĀJUŠI AUDIO FAILĀ. 

KATRA KLASE SAŅĒMA PLĀNU, KURĀ BIJA NORĀDĪTAS PIETURAS VIETAS. ŠAJĀ 

RAKSTĀ PAR TO PASTĀSTĪŠU VAIRĀK. 

1. pietura – Mežs. 

  1. pietura bija mežs, mūsu gadījumā tas bija pils parks. 

Tajā mēs iejutāmies dabā, mūsu apkārtnē. Centāmies 
atrast dzīvo katrā objektā. Kokā, uz tā lapām un arī 

debesīs ir kas dzīvs, taču to mēs ne vienmēr spējam 

pamanīt. Beigās mēs uzņēmām kopīgu klases bildi, ko 
ievietošu šī raksta beigās. Tajā centāmies iemūžināt 

visu dzīvo, debesis, kokus un arī mūsu katra atšķirības, 

jo viss šajā pasaulē ir daudzveidīgs un dažāds. 

2. pietura – Upe. 

   Kad bijām pie Lielupes krasta, klausījāmies nākošo 
ceļojuma uzdevumu. Tajā dzirdējām dzejoli, kur puiši strīdējās par to, kurš var noķert vairāk “vardīšu”. 

Mums arī to vajadzēja centies izdarīt. Katram vajadzēja paņemt akmentiņu, kas bija atrodams līdzi iedotajā 

maisiņā,un mest to ūdenī, lai tas atlec vismaz trīs reizes. Mūsu klasē kādam to izdevās izdarīt, dažam arī ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pietura – Randiņš. 

   Pēc neliela brīža, paraudzījušies upes 

straumē un pamājuši Studentam upes 
krastā, jau atradāmies otrā pusē Gājēju 

tiltam pie Studentu teātra. Tajā 

klausījāmies dziesmu “Tev”, kuras vārdus 
sarakstījis dzejnieks Aleksandrs Čaks. 

Dziesmā tika stāstīts par studentu, kas 

atkal kārtējo reizi nesatika savu mīļoto. Dziesmu bija patīkami klausīties, taču tā nedaudz bija pa garu. 
Kopumā klasei patika.Tad atkal devāmies tālāk savā ceļojumā. 
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7.C KLASE DZEJAS CEĻOJUMĀ PA JELGAVU 



4. pietura - Dzejas ādere. 

   Tad mēs nonācām pie pasāžas, vietā, kur parasti 

dienas saulē mājo baloži un citi putni. Šis ir viens no 

dzīvīgākajiem Jelgavas rajoniem, kur pat vēlā vakarā 

dažreiz kņada neapklust. Tālāk mūsu uzdevums bija 

pabarot baložus un pavērot, kas gan šajā možajā 

Jelgavas stūrī ir tieši mūsu uzmanības vērts. Manā 

gadījumā tie bija pārdevēji, kas tirgoja ogas, sēnes un 

citus rudens gardumus. Arī te varētu tapt dzejolis. 

5. pietura - Dzejnieks. 

  Mūsu pēdējā pietura, Raiņa piemineklis. ŠĪ ir pati 
svarīgākā pietura, jo tajā mums ir iespēja pagodināt 

Jāni Krišjāni Pliekšānu, kura pseidonīms ir Rainis. Mēs 

nostājāmies aplī un kopīgi nolasījām vienu no Raiņa 
dzejoļiem. Pēc tam nedaudz to apspriedām un, 

palūkojušies koku daudzveidībā, devāmies atpakaļ 

uz skolu. 

Šis bija nešaubāmi viens no interesantākajiem 
piedzīvojumiem, kurus līdz šim brīdim es esmu 

pieredzējusi kopā ar savu klasi. Viss bija labi 

izplānots un neviens netika atstāts malā. 

                                                                                     
(Anete Šarecka 7.c klase) 
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Šis bija nešaubāmi viens no 

interesantākajiem 

piedzīvojumiem, kurus līdz 

šim brīdim es esmu 

pieredzējusi kopā ar savu 

klasi. Viss bija labi 

izplānots, un neviens 

netika atstāts malā. 



ŠĪ GADA PIRMĀ, TĀ SAUCAMĀ, PARKA STUNDA BIJA ĪPAŠA, JO SKOLĒNI 

VARĒJA DZIĻĀK IEPAZĪT MŪSU PILSĒTU JELGAVU! AKTĪVAIS PĀRGĀJIENS, KURA 

MARŠRUTU IZDOMĀJA PAŠI SKOLĒNI,  BIJA LABS VEIDS KĀ IZKUSTĒTIES,  

PAVADĪT LAIKU AR KLASESBIEDRIEM UN IEPAZĪT VĒL KĀDU MAZ ZINĀMU SAVAS 

PILSĒTAS VIETU. 

     28.septembra rītā visi  pulcējāmies savās klasēs un tad sākām 

pa komandām strādāt, plānojot maršrutu, kā arī vēl papildus 

interviju, ko mēs veicām garāmgājējiem. Intervēti tika dažādi 

cilvēki atšķirīgās vecuma grupās, kas pasākumam piešķīra 

patīkamu dažādību un variācijas. Paveicās ar jaukajiem 

laikapstākļiem! Pa sauli staigājot,  tiešām pārņēma prieks un 

vienotības sajūta ar komandas biedriem. Visi gājām uz dažādām 

vietām dažādos attālumos, darba beigās veidojām par redzēto 

stāstījumu, lai varētu padalīties ar citiem, ko esam paveikuši! 

    Ar fotogrāfijām un videoklipiem, jauki varam dalīties savā pieredzē. Pasākuma noslēgumā visi atkal 

pulcējāmies savās klasēs un pārrunājām, kā gājis. Gaidīsim nākošo starpdisciplināro stundu un jaunās 

zināšanas, ko tā dos! 

   (Ance Buša 7.c klase)  
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28. SEPTEMBRA STARPDISCIPLINĀRĀ STUNDA 



 AUKSTĀ UN SAULAINĀ 23. SEPTEMBRA RĪTĀ 12. I UN 11. I KLASES AUDZĒKŅI KOPĀ 

AR AUDZINĀTĀJĀM DEVĀS KOPĪGĀ RUDENS IZBRAUKUMĀ UZ VALMIERU. 

Liekot nedaudz panervozēt, autobuss atbrauca ar divu stundu nokavēšanos. Jaunieši šo laiku 

izmantoja, lai spēlētu kārtējo līmeni videospēlē, parunātu ar draugiem, pastaigātu pa Jelgavas pils parku, 

kur taciņas ir noklātas ar zeltainu rudens lapu audeklu, vai aizietu pabrokastot uz „McDonald’s”. 

Beidzot sagaidījuši transportlīdzekli, devāmies uz sesto lielāko pilsētu Latvijā, pa ceļam vērojot 

krāsaino dabu, kas pakāpeniski uzmet uz pleciem zeltainu rudens mēteli. Autobusā bija  brīnumaini klusi. 

Visticamāk, noguruši gaidīt pāris stundas, jaunieši atpūtās, netērējot atlikušos spēkus sarunām.  

Trīs stundas pavadījuši ceļā, beidzot sasniedzām Valmieru. Tā sagaida ar saulainu laiku, liekot saprast, ka 

tā labprāt izstāstīs un parādīs interesantākās atmiņas un krāšņākos skatus.  

Vispirms, vēloties uzzināt vairāk par Vidzemes pilsētu, laipni uzaicinājām gidi Ingu, kura padalījās ar 

738. gadus seniem stāstiem. Valmiera ir pilsēta ar apbrīnojamu vēsturi – tās sirds, Svētā Sīmaņa baznīca, 

sāka pukstēt 1283. gadā, un tā ir viena no pirmām vietām, kur sāka sludināt luterānismu. Tā bija viena no 

Hanzas savienības pilsētām ar plašām tirdzniecības un amatniecības attīstības iespējām, vēlāk vieta, kur 

labprāt atpūtās krievu kņazi. Te, brīnumainas dabas vidē, ir dzimuši un auguši vairāki izcili sportisti – 

Jānis Daliņš, brāļi Bertāni, Oskars Melbārdis, Oskars Ķibermanis u.c. -, tāpēc pilsētas logotips ir medaļa 

– uzvaras simbols. Mūsdienās Valmieras devīze ir „Dzīvojam zaļi”, iedvesmojot kopt, saudzēt, dzīvot 

saskaņā ar dabu un izmantot to, kas ir pieejams šeit, Latvijā. 

Jauniešiem tika dots laiks, lai pašu spēkiem apskatītu Valmieru. Kāds devās iepirkties uz Vidzemes 

lielāko reģionālo tirdzniecības centru „Valleta”, cits apskatīja pilsētas ievērojamas vieta un arhitektūru. 

Interesanti, ka līdzās uzrakstiem latviešu valodā ir teksta tulkojums igauņu valodā – uz Valmieru bieži 

dodas mūsu ziemeļu kaimiņi. Paēduši un atpūtušies, jaunieši devās tālāk. 
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11. I UN 12. I KLASES RUDENĪGS CEĻOJUMS UZ VALMIERU. 

Valmieras centrs 
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Nākošā ceļojuma pietura bija fantāziju zeme „Neonija” – vieta, kur apstāties no ikdienas steigas un 

rūpēm, klusi pasapņot. Ieejot telpā un aizverot priekškaru, apmeklētāji iegrimst tumsā, kur, nesteidzīgi 

staigājot un ļaujot fantāzijai vaļu, var dzirdēt putnu dziesmas, saklausīt skaņas, ko rada ūdens šalkoņa, 

apskatīt brīnumainus ūdenskritumus un pilošas gleznas, izbaudīt noslēpumainu un valdzinošu mīlestības 

stāstu. Jaunieši, vārda tiešā nozīmē, mirdzēja – ultravioleta starojumā gaismā spīdēja meiteņu krāsaini nagi 

un lūpas, puišu apavu šņores un jakas. 

Tālāk devāmies uz Valmieras galveno ielu Gauju, kur izbaudījām braucienu pa upi, vērojot pīles, 

pilsētas skatus. Lai arī bija drēgni, jautri kapteiņa stāsti par pilsētu lika sasildīties. Piemēram, reiz krāsotājs 

atjaunoja baznīcas zelta gaili. Pēc darba nebija, kur to likt, lai nenozog, bet vakarā bija plānots doties kopā 

ar domubiedriem uz pirti. Meistars ņēma to līdzi kā līdzgaitnieku un pēc mazgāšanās iedzēra mēriņu par 

daudz. Kompānija devās prom, atstājot gaili ar pudelēm, liekot padomāt, ka putns ir labi atpūties. Tā 

valmieriešiem radās joku stāstiņš, ka pilsētas zelta gailis ir baudījis dzīvi. Pēc brauciena nedaudz nosaluši, 

izkāpām krastā un devāmies gar Livonijas laika pilsdrupām sasildīties uz autobusu. Atvadoties no 

Valmieras un dodoties mājās, diemžēl sākās lietus, bet tas nesatrauca jauniešus, jo draugu lokā pat pelēka 

diena ir saulaina. 

Kopumā ekskursija uz Valmieru bija izzinoša un estētiska. Bet autobusa gaidīšanas laiks bija darvas 

piliens medus mucā – divas stundas vilkās kā gliemezis, un neziņa, vai notiks ilgi gaidīta ekskursija, radīja 

spriedzi. Ja brauciens būtu bez problēmām, atmiņā paliktu vairāk pozitīvu emociju par rudenīgu ceļojumu 

uz Valmieru. 

(Alise Gatiņa 12.i) 

Neonija 

Gauja pie Valmieras 



SKOLAS DZĪVE IR RAIBA UN INTERESANTA, BET TĀDU TO PADARA NE TIKAI 

AUDZĒKŅI, ARĪ SKOLOTĀJI MĀCĪBU STUNDAS MĒDZ IEKRĀSOT GAN AR SAVU 

SMAIDU VAI KĀDĀM CITĀM EMOCIJĀM, GAN AR NEPARASTIEM, JAUTRIEM VAI PAT 

DĪVAINIEM IZTEICIENIEM. DZIRDĪGAS AUSIS TOS LABI ATCERAS, TĀPĒC VAR 

PADALĪTIES AR IEGŪTO MATERIĀLU. NU, LŪK, TĀ RUNĀ SKOLOTĀJI! 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU JAUTRĀKIE UN 

PAMĀCOŠĀKIE TEICIENI 2020./2021 MĀCĪBU GADĀ: 

1. Tu tūlīt tādu dzimšanas dienu dabūsi – no jauna piedzimsi! 

2. Tas nav tās kaņepītes, ko uzpīpē un ķer kaifu. 

3. Neitroni vēl neizlēma, par ko balsot. 

4. Nav tādu vienādu domu! Špikot vajag mācēt un darīt to gudri, lai uzreiz nepamana! 

5. Tūlīt sāksies psihoterapija, pēc tam psihoze. 

6.  Košļeni nerij nost, kakāsi burbuļus! 

7. Dieva dēli tik viegli neslīkst! 

8. Mauglim tur ir happy end un mīlestība, bet, patiesībā, tas nav tik viegli. 

9. Angļu valoda ir agresīva, jo tā taktiski un nemanāmi iekaro citas valodas ar anglicismiem.  

10. Angļu valodā ir miljoniem likumu, tas ir viens no tiem. 

11. Es gribu dzirdēt jūsu domu lidojumu! 

12. Ja sanāk kaut kas briesmīgs, tad [tas] ir nepareizi. 

13. Tas ir baigi pretīgs piemērs. 

14. Es gribu [iekrāsot] iekavas citā krāsā, lai tās man nekristu uz nerviem! 

15. Ir divas atbildes, tikai velns viņu zina, kur tās rakstīt! 

16. Kas man te nepatīk, pasakiet man lūdzu latviski! 

17. Te [trigonometrijas piemērā] tas ķīselis turpinās! 

18. Es rīt eju taisīt to liktenīgo poti! Vēlāk redzēsim, vai es būšu dzīva vai 

pļeks.  

19. Uzrakstiet man savlaicīgi, ka es, piemēram, šajā sestdienā esmu Āfrikā un 

man ir jāpalīdz nēģerīšiem. 
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TĀ RUNĀ SKOLOTĀJI! 
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20. Es nemācu jums nepareizi! 

21. Nerunāsim krustu šķērsām, vēl padomāsiet, ka es no kādas baznīcas iesūtīta! 

22. Neapskaudīsim vācu bērnus, viņiem klājas grūti, kamēr iemācas valodu! 

23. Mūsdienās ar kautrību tālu netiksi! 

24. Man ir pretīgs dators! 

25. Te ir tik stulbi uzdevumi, ka es pati brīnos! 

26. Ja kādu vietu nesaprotat, brēciet, bet ne pārāk skaļi, lai es nepalektos uz vietas! 

27. Šeit ir baigie skaitļi! 

28. Uzliekam ģīmīšus [ieslēdziet kameras]! 

29. Savu četrinieciņu dabūja un ir traki priecīgs! 

30. Būtu tev bilžuks [ieslēgta kamera], es tevi redzētu! 

31. Lapiņas nāk un iet, rakstiet kladē! 

32. Skolēna problēma ir arī skolotāja problēma. 

33. Mans pareģojums ir piepildījies – puse no klases nav mājas darba! 

34. Ziniet, cik tas ir bēdīgi skatīties uz melniem lauciņiem! 

35. Visi kā rūķīši ielīduši savās melnās aliņās. Lieniet laukā! Ieslēdziet kameras! 

36. Labi, melnie laukumi, es jums atriebšos citādi. Sāksim mācīties! 

37. Skolotāji nav kā pasta nodaļa, kas visu laiku atbild uz visiem skolēnu jautājumiem 

38. Parunājiet kaut ko, jo es te visu laiku vāros. 

39. Es sēžu un velku visādus brīnumus te. 

40. Ir jauki, kad sejiņa, kaut maziņa, lūkojas pretī! 

41. Man ir haotiska sapņotāja daba. 

42. Visi esat? Kaut kas rīt būs! 

43. Man dators apvainojās uz mani! 

44. Es esmu miljonārs, tikai kādā mazā Āfrikas valstiņā. 

45. Ir no jums kāds smuks koments par šo? 

46. Mēs literāro darbu uzšķēdām kā vardīti – visu izvilkām un nekā nepalika pāri! 

47. Cik var gaidīt, kad tā debesmanna nokritīs rokās? 

48. Mēs netaisām tik sarežģītus [rasējumus], lai dators pa 3000 Eur kārtos. 

49. Tas cilvēciņš jau sen ir aizpeldējis [domās] kaut kur citur. 

50. Es esmu ieinteresēta, lai jūs visi būtu sekmīgi. 

51. Kaimiņi aiz loga dzenā un dresē sīcīšus, bet es kā tante vai ome uz viņiem skatos. 

52. Ozola liek darīt, bet nafig vajag! Tagad jūs dabūsiet pa mizu! 

53. Fu, kaut kas ārā baigi smird! 

54. Es neesmu tik stulba, lai neredzētu, ka tas nav pašu darbs. 

55. Ja jūs nedarīsiet eksāmenā tā, kā es rādu, jūs dabūsiet pa ķiveri un aplauzīsieties! 

(Alise Gatiņa 12.i) 
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RAKSTISKS VĒLTĪJUMS NEZINĀMAM DRAUGAM, 

TAM, KAS STAIGĀJA SKRANDAINĀM BIKSĒM, 

UN ZILĀM ZEĶĒM, PAR MAZU TĀS BIJA. 

SĒŽU ZEM VECA TILTA, BASĀM KĀJĀM, 

SKAITU VISAS PAZAUDĒTĀS DIENAS. 

TAS LAIKS, KAS REIZ TIKA VELTĪTS MAN,  

IZBALĒJA MELNUMĀ LĪDZ AR PĒDĒJO DZIESMU. 

JO LIETUS LĪST, UN TĀS VĀRDI PLĪST KĀ PORCELĀNS. 

PELĒKAS DIENAS, NETĪRAS IELAS, TĀS GAN NEZŪD. 

ŽĒL MAN TEVIS, ŽĒL ARĪ SEVIS, 

TAMDĒĻ ARĪ RAKSTU TIKAI PAR SEVI, 

UN VARBŪT ARĪ PAR TEVI. 

BET TU, LAI VAI KAS TU ARĪ BŪTU, 

NEMEKLĒ SALDO INDI, TĀ DUR DZIĻI, ATSTĀJ RĒTAS. 

ISTABAS STŪRIS VAI ĒNA, LĒNA KUSTĪBA 

MANI VAJĀ, MANAS VĒNAS BOJĀ. 

ILŪZIJAS MIGLĀ NOGURUMS UN LĒTAS CIGARETES 

ĒD MANAS VĀJĀS PLAUŠAS. 

DRAUGS, ES ILGOJOS PĒC TAVAS AUKSTĀS MIESAS, 

PĒC TAVAS TUKŠĀS ELPAS 

UN TAVAS SŪRI POĒTISKĀS VALODAS. 

DRAUGS, TAVA VIENTUĻĀ DVĒSELE 

UGUNS LIESMĀS DEG, PLĒŠS MANU ĀDU. 

VISS, KO REDZU, IR SARKANS, SARKANS, SARKANS. 

 

(AGNESE KRIŠČUNA 12.A) 

SVEICIENI DRAUGIEM- “ĶEBURS” 
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Saulespuķe dzīves vidū- 
Mana skolotāja. 

Mēs kā mazi zvirbulēni 

Sēklas uzknābājam. 
 

/M.Briede/  

SVEICIENI SKOLOTĀJIEM– APSVEIKUMS 


