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BARIKĀŽU ATCERES DIENA
ŠĪ GADA 20 JANVĀRĪ, CETURTDIEN, TIKA RĪKOTI BARIKĀŽU
ATCERES PASĀKUMI, LAI PIEMINĒTU 1991.GADA JANVĀRA NOTIKUMUS
RĪGĀ. PASĀKUMU IETVAROS SKOLĒNI, KURI BRĪVPRĀTĪGI VĒLĒJĀS
PIEDALĪTIES, SAPULCĒJĀS PILS PARKĀ, NOSTĀJĀS LIELĀ APLĪ UN
KOPĪGI NODZIEDĀJA LATVIEŠU TAUTASDZIESMU “DIV DŪJIŅAS GAISĀ
SKRĒJA”. DZIESMAS LAIKĀ BIJA JŪTAMS SILTUMS, GODS UN LEPNUMS
PAR MŪSU TAUTU. SKOLĒNI DZIEDĀJA STALTI UN GODPRĀTĪGI,
AIZDOMĀJOTIES PAR VĀRDU SVARĪGO NOZĪMI.
Pēc dziedāšanas visi klātesošie devās prom ar
pozitīvām emocijām un dziļu cieņu pret latviešiem,
kuri savulaik bija pārmaiņu veicinātāji Latvijā. Tas
bija skaists un saviļņojošs mirklis šajā sarežģītajā
laikā.
Pēc tam notika arī videosaruna ar skolēniem un

barikāžu dalībniekiem par izjūtām, kas saglabājušās
vēl 30 gadus pēc 1991. gada janvāra notikumiem.
Skolā svētku noskaņu radīja klašu veidotie plakāti ar
imitētiem barikāžu ugunskuriem.

LEPNUMS PAR MŪSU TAUTU
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Dziesmas laikā bija
jūtams siltums, gods un
lepnums par mūsu
tautu. Skolēni
dziedāja stalti un
godprātīgi,
aizdomājoties par
vārdu svarīgo nozīmi.

VALENTĪNDIENA
14. FEBRUĀRIS, KAS TIEK UZSKATĪTS PAR VISU MĪLĒTĀJU DIENU,
KAD TUVAJIEM CILVĒKIEM (PARASTI – MĪĻOTAJAM VAI MĪĻOTAJAI,
ARĪ ĢIMENES LOCEKĻIEM) UN PAT MĪĻDZĪVNIEKIEM TIEK VELTĪTA
ĪPAŠA UZMANĪBA .
Sarkanas rozes, šokolāde, hēlija baloni un citas dāvanas sirds formā ir Svētā Valentīna dienas
komercializētā un publiskajā telpā redzamā puse. Svētku diena cēlusies no seno romiešu pagāniskajiem
svētkiem, cieši saistīta ar mīlestības apvītām leģendām par Svēto Valentīnu. Daļā sabiedrības pieņemta
un daļā – neatzīta, Valentīndiena ik gadu 14. februārī iesaista tās norisēs, pat ja tas ir tikai anonīms
klasesbiedram nosūtīts apsveikums, kas nedroši iemests skolas Valentīndienas pasta kastē, aplīmētā ar
sarkanām papīra sirdīm. Tomēr šiem svētkiem ne vienmēr ir romantiska noskaņa – visu mīlētāju dienai
ir arī savi negatīvie aspekti.
Pagaidām nav izveidojušās tikai Latvijai raksturīgas 14. februāra svinēšanas tradīcijas – pamatā tās
aizgūtas no Rietumeiropas. Diena ir bagāta ar dažādām iespējām apmeklēt muzikālus pasākumus,
piemēram, vairākus gadus šajā datumā tiek rīkoti tādu mūziķu kā Lindas Leen un Dona koncerti. Diena
ir iedvesmojusi arī citas kultūras norises, piemēram, mīlas dzejas lasījumus. 2013. gadā Latvijas
Universitātes Botāniskais dārzs aicināja uz izstādi “Kā sagrozīt galvu?!”, kas piedāvāja apkopojumu par
augiem, receptēm un padomiem, kas veicina erotiskas noskaņas vai rada liktenīgu pievilcību.
Precīzu ziņu par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāju mūsdienās svin Valentīndienu, nav. 2012. gadā
toreizējā uzņēmuma “TNS Latvija” (tagad "Kantar TNS") un LNT raidījuma “900 sekundes” aptauja
rāda, ka Valentīndienu svinēja 39 % Latvijas iedzīvotāju. Savukārt 50 % norādīja, ka Valentīndienu
nesvin. Savukārt 11 % aptaujāto nebija viedokļa šajā jautājumā. 65 % aptaujas dalībnieku pauduši
atbalstu Valentīndienas svinēšanai Latvijā, bet pretējās domās bija 25 % aptaujāto.
Daudzās skolās joprojām tiek rīkots Valentīndienas pasts. Televīzijas programmas piedāvā
Valentīndienas noskaņai atbilstošas filmas un raidījumus.
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PROBLĒMAS CILVĒKU ATTIECĪBĀS- TAGAD SKATĀMAS
NO MALAS
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS 11.A KLASES SKOLĒNI
2021./2022. M.G. PIRMĀ SEMESTRA BEIGĀS KULTŪRAS UN MĀKSLAS
STUNDU IETVAROS IEPAZINĀS AR SAVDABĪGU MĀKSLAS VEIDUPERFORMANCI JEB PERFORMANCES MĀKSLU. LAI TO IZPRASTU UN
IEJUSTOS MĀKSLINIEKU LOMĀ, SKOLĒNI RADĪJA UN PLĀNOJA SAVAS
ORIĢINĀLAS PERFORMANCES PAR PAŠU IZVĒLĒTU AKTUĀLU
PROBLĒMU CILVĒKU ATTIECĪBĀS.

Performanci dēvē par māksliniecisko darbību, un gadu gaitā tā ir attīstījusies kā īpatnējs žanrs,
kurā māksla tiek prezentēta dzīvajā izpildījumā. Tā ietver četrus pamatelementus: laiku, telpu, ķermeni
un mākslinieka klātbūtni, kā arī attiecības starp mākslinieku un skatītājiem. Akcijas, kas parasti tiek
veidotas mākslas galerijās un muzejos, var notikt jebkurā telpā vai vidē un jebkurā laika periodā, kas
tikai pierāda mākslas veida dažādību, ņemot vērā, ka 11.klases performanču norises vietas tiek
plānotas gan LNMM telpās, gan uz ielas, parastā istabā, stikla būrī vai pat jūras krastā, savukārt,
norises ilgums svārstās starp pāris minūtēm un vairākām nedēļām.
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Šis uzdevums licis saprast, kā ar performances palīdzību
iespējams attēlot esošas pretrunīgas situācijas, piemēram,
savtīgumu un savtīgu rīcību sekas, spriedzi starp cilvēkiem
ar pamatīgu vecuma starpību, atsvešināšanos jauniešu vidē,
ko izraisa pārmērīga tehnoloģiju iesaiste dzīvē, sevis
nepazīšanu, vientulību, kura radusies neuzticības rezultātā,
un daudzas citas. Nozīmīgo problēmu attēlošanas mērķis ir
likt par tām izdarīt secinājumus, izraisīt, iespējams,

nevēlamas sajūtas, uzdot jautājumus un, galvenais, domātdomāt par uztverto, par savu un citu cilvēku darbībām,
attieksmi un pieredzi. Skolēnu uzdevumā uzmanība tika
pievērsta cilvēku attiecībām. Tās ierosināja atšķirīgas un
radošas idejas, kas kalpo par pierādījumu- performances
mākslai ir milzu potenciāls iekustināt publiku un sasniegt
izvirzīto mērķi, tikai jāizvēlas temats, kas ir pelnījis kļūt par

Nozīmīgo problēmu
attēlošanas mērķis ir
likt par tām izdarīt
secinājumus, izraisīt,
iespējams, nevēlamas
sajūtas, uzdot
jautājumus un, galvenais,
domāt- domāt par
uztverto, par savu un
citu cilvēku darbībām,
attieksmi un pieredzi.

uzmanības centru.

Performances “RŪPES” veidotāja Paula Graudiņa, 11.a klases skolniece
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DZĪVE 21. GADSIMTA JAUNIEŠIEM IR PROBLĒMU
PILNA?
GADU SIMTU GAITĀ IR IERASTS, KA VECĀKĀ PAAUDZE KRITISKI
IZSĀKĀS PAR JAUNATNI, PROTI, ZĀLE BIJA ZAĻĀKA, SAULE SILTĀKA,
JAUNIEŠI KRIETNĀKI. „KAD MĒS AUGĀM…“ NOPŪŠAS DAŽS LABS, UZ
JAUNIEM CILVĒKIEM LŪKOJOTIES.
Bet vai tā īsti ir? Vai atvasēm vējš galvā svilpo,
apzinīguma nekāda, no pieklājības nekā nesaprot, sevi uzskata
par pasaules nabu, par dzīves problēmām viņiem nospļauties,
ka tik var „pasēdēt telefonā vai datorā“.
Izrādās, ka gluži tā jau nu nav. Galvenais ne vienmēr ir
jaunas viedierīces iegūšana vai smukākas bildes ievietošana
tajā, ne arī auto vadītāja tiesību nokārtošana (kas, protams,
nav mazsvarīgi), na arī vienaudžu simpātiju iekarošana(kas
noteikti ir ļoti svarīgi).
Viņi domā un viņiem ir savs viedoklis arī par gluži nopietnām
tēmā. Dažos 12.i klases viedokļos varat ielūkoties.

Arvien biežāk
norisinās atklātas
sarunas par mentālās
veselības problēmām,
seksualitāti, dzimumu
identitāti un
vienlīdzību.

“21. gs. jaunieši ir uzauguši šo sarunu aktualizācijā, tāpēc
liela daļa to pieņem kā normu, taču konservatīvākā
sabiedrības daļa, lielākoties vecāku paaudžu pārstāvji,
joprojām atsakās pieņemt šo ētiku un bieži vēršas pret to ar
naidu. Minēto dzīves daļu izsmiešana un noliegšana,
piemēram, homofobija, seksisms vai psihiskās veselības
problēmu atzīšana par neeksistējošām, īpaši tik progresīvā
laikā, var novest pie neatgriezeniskām mentālām un fiziskām
sekām saistīto minoritāšu vidū.
Mums, sabiedrībai, ir jātiek pāri stigmai par mentālās
veselības problēmām, seksualitāti, dzimumu identitāti un
vienlīdzību, jākļūst saprotošākiem un atvērtākiem.“ (Karīna)

“Mana vecuma 21.gs. jauniešus varētu satraukt dažāda veida ētiskās problēmas, piemēram,
uzvedība publiskās vietās, attieksme pret saviem vienaudžiem un vecākiem cilvēkiem.
Mūsdienās, mani pašu, cilvēku, kuram vēl nav savu bērnu, jau satrauc tas, kas notiks nākotnē.
Šķiet, vecāki vispār nepievērš uzmanību tam, kā tiek audzināti, kā runā, uzvedas viņu bērni.
Aizrādot kādam mazajam, atbildē var dzirdēt tādus vārdu salikumus, ko, pat pieaugušam cilvēkam
esot, ir kauns skaļi izrunāt. Ja paskatās, kas risinās apkārt, pat nav jābrīnas, kāpēc viss virzās uz
slikto pusi, ja reizēm pat pieauguši cilvēki neievēro nekādas ētiskās normas.
Un, ja pieaudzis cilvēks nerāda labu piemēru bērniem, tad ko mēs gribam sagaidīt no
jaunās paaudzes. Situāciju var labot, ja mēs paši esam pieklājīgi un rādām piemēru, kādiem jābūt.
Tad arī mums apkārtējie iesūks sevī šo vidi un attieksmi, ko veidojam sev apkārt.” (Dagnija)
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“Ētika ir ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa. Bez tās dzīve būtu bez
godīguma, taisnīguma, atbildības, uzticamības un citām morālajām
vērtībām.
21. gadsimta jauniešiem, it īpaši šajā pandēmijas laikā, vajadzētu
satraukies par tādu ētikas problēma kā atbildība. Laikā, kad iespējams
ļoti ātri un viegli saslimt, ir jābūt piesardzīgam, lai ar šo slimību
vieglprātīgi neaplipinātu citus. Mums jāsaprot, ka ir nepieciešams
būt atbildīgam, nestaigājot pa vietām, kur cilvēku ir daudz, ka
jāievēro izveidotie noteikumi. Mums visiem jārūpējas, lai pandēmijas
problēmas nesagrautu dzīves pamatus
Bez ētikas ievērošanas cilvēka raksturs mainītos strauji uz
negatīvo pusi, tāpēc ir svarīgi, ja tai pievērš uzmanību un mudina
darīt to arī citiem.” (Nauris)

Mana vecuma 21.gs.
jauniešus varētu satraukt
dažāda veida ētiskās
problēmas, piemēram,
uzvedība publiskās vietās,
attieksme pret saviem
vienaudžiem un vecākiem
cilvēkiem.

21. gadsimta
jauniešiem, it īpaši šajā
pandēmijas laikā,
vajadzētu satraukies
par tādu ētikas
problēma kā atbildība.
“Daudzus 21. gs. jauniešus satrauc to nākotne, precīzāk, klimata
pārmaiņas un nesaprašanās ar citām paaudzēm.
Ilgu laiku cilvēki dzīvoja, kā vien vēlējās, un reti domāja par savas
darbības sekām. Tomēr mūsdienu jauniešiem, kuri dzimuši ar izplūdes
gāzēm skābekļa vietā, klimata straujā pasliktināšanās ir viena no
galvenajām domām. Situāciju neuzlabo jauniešu nespēja saprasties ar
cilvēkiem, kuri ar vienaldzīgu attieksmi pret dabas procesiem dzīvojuši
daudz ilgāk un dažreiz pat noliedz savu dalību situācijas pasliktināšanā.

Daudzus 21. gs. jauniešus
satrauc to nākotne,
precīzāk, klimata
pārmaiņas un
nesaprašanās ar citām
paaudzēm.

Ētikas problēmas, kas satrauc mūsdienu jauniešus, skar visus, taču
citas paaudzes dzīvo ar apziņu, ka jaunie paši tiks galā ar
pasauli.” (Anda)
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“Mūsdienu pasaulē, kurai kā ēna seko neatrisinātas problēmas, valda
divkosība. Tas satrauc jauniešus, arvien biežāk liekot uztraukties par
nākotnes stabilitāti.
Demokrātiskā pasaulē, kur sabiedrībai, tostarp jauniešiem, ir brīvība
izpausties, arvien vairāk kritizē politiķus. Pasauli vada cilvēki, kuriem nav
svarīgas ētiskas vērtības: taisnīgums, miers, rīcības labums. Tagad
visvairāk satrauc miera trauslums. To pierāda trauksme, kas radās,
saasinoties divu Austrumeiropas valstu konfliktam. Valstis velk segu katra
uz savu pusi, uzsverot, ka tieši viņiem ir tasinība. Pūšana kara taurē
diplomātisku sarunu fonā destabilizēs mieru pasaulē, kas nevar pastāvēt
uz konfliktu, netaisnības un pašlabuma drupām.

Tagad
visvairāk
satrauc miera
trauslums.

Romantiskais laikmets pēc Aukstā kara ir beidzies, un jaunatne būs aizspriedumainu politiķu
pieņemtu neētisku lēmumu (neviens nevēlas karu) rezultātu lieciniece.” (Alise)

Manuprāt, 21.gadsimta
jauniešus satrauc vairāk
tas, ka publiskās vietās
arvien biežāk var dzirdēt,
kā mazi bērni jau no
pavisam mazām klasēm lieto
lamu vārdus.
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“Manuprāt, 21.gadsimta jauniešus satrauc vairāk tas, ka
publiskās vietās arvien biežāk var dzirdēt, kā mazi bērni jau no
pavisam mazām klasēm lieto lamu vārdus.
Tie aizvien retāk ciena vecāka gadagājuma cilvēkus, jo
viņiem tas laikam nav iemācīts. Tas viņus neuztrauc, šķiet, pat
neienāk prātā, ka vecākā paaudze ir cieņas vērta. Varbūt viņi to
vienkārši neredz, jo pārlieku aizņemti ar sevi. Piemēram,
autobusā ne tikai bērni, bet dažkārt arī jaunieši nedod vietu
vecmāmiņām vai sievietēm stāvoklī, izliekoties, ka tas ir kaut
kas ļoti nebūtisks.
Pēc manām domām, šis uzvedības modelis būtu jāuzlabo gan
bērnu, gan jauniešu vidū, lai būtu vismaz kaut kādas
pieklājības normas.” (Diāna)
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STRATĒĢISKI DZĪVES RISINĀJUMI DEPRESĪVIEM CILVĒKIEM
BŪSIM ATKLĀTI: FEBRUĀRIS NAV NEKAS CITS KĀ JANVĀRA MAZAIS
BRĀLIS, UN TIE ABI KOPĀ IR GADA GRŪTĀKIE MĒNEŠI. Jaungada apņemšanās ir
izgāzušās, visu laiku ir auksts, slapjš vai vējains, ietves neviens netīra, pandēmija kaut kad beigsies, bet
pirms tam februārī viss būs slikti, it kā tuvojas pavasaris, bet patiesībā priekšā vēl ne mazāk drūmais
marts. Uzturēt sevī dzīvesprieku arī ir darbs, un tam šajos mēnešos var nebūt spēka. Labā ziņa ir tāda, ka
nevajag arī. Esiet depresīvi! Paļaujieties, ka dzīvesprieks pats dabiski atgriezīsies kopā ar saulīti. Tajos
dzīves brīžos, kad prāts iesprūst negatīvu domu spirālēs vai pašpārmetumos par to, ka dzīve nav
pienācīgi kvalitatīva vai jēgpilna, gribu piedāvāt perspektīvu, kurā netikšana galā ar dzīvi ir nevis
neveiksme, bet stratēģija – varbūt šim skatpunktam piemīt mierinājuma potenciāls.
1. Energoresursi šobrīd ir dārgi, bet, ja netīra dzīvokli un nemazgā veļu, nav jāmaksā par elektrību, ko
patērētu putekļsūcējs un veļasmašīna.
2. Ēst konservētas pupiņas pa tiešo no bundžas skaitās kā vesela ēdienreize.
3. Pietiekoši ilgi nemazgājot traukus, paveras iespēja atklāt visus traukus, kādi mājās ir.
4. Tieši tāpat, ilgi neejot uz veikalu, var atklāt arī visas mājās esošās ēdiena rezerves, piemēram,
dažādus dīvainus graudus vai pirms daudziem gadiem iegādātus neparastus konservus.

5. Guļot 16 stundas no vietas, var ietaupīt naudu, kas citādi tiktu iztērēta ēdienam.
6. Var ietaupīt naudu arī uz sāli, ja asaras stratēģiski birdina salātos.
7. Pašpārliecināta stāja var likt nemazgātiem matiem izskatīties pēc augstās modes stila.
8. Izkāpt no gultas ir jau tikpat kā to saklāt.
9. Ja tu visu laiku izskaties tā, it kā ietu uz
bērēm, tu vienmēr vari aiziet uz bērēm
bez īpašas gatavošanās.
10. Cilvēki nedomā, ka tu esi slikts cilvēks,
jo patiesībā neviens par tevi vispār īpaši
nedomā.
11. Sekss ir simtprocentīgi drošs, ja tev tā
nav vispār.
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12. Ja pārtiek tikai no čipsiem vai dažādiem komforta ēdieniem un tāpēc kļūst resns, tad ziemā mazāk
salst. Arī drēbju vajag mazāk, un tāpēc tās mazāk novalkājas.
13. Nesvarīgu nieku skatīšanās vai lasīšana internetā patiesībā ir izglītības forma – pat ja tu netiec galā ar
visu citu, tu toties būsi informēts, kā Korejā ražo dakšiņas vai kā makdonaldā marinē gurķus.
14. Tas, ka tev nav ģimenes un bērnu, ir nevis bēdu iemesls, bet ļoti gudra un laipna rīcība pret planētas
nākotni no ekoloģiskā viedokļa.
15. Mājdzīvnieks vai telpaugs arī ir ģimene.
16. Dažāda veida drūmas un traģiskas mākslas patērēšana vedas vieglāk, ja nekas nav tik slikts kā tava
dzīve.
17. Ja nav naudas un/vai intereses pirkt sev skaistas lietas un jaunas drēbes, tu sociāli atbildīgi nepiedalies
kapitālisma ekspluatācijas un patēriņa ķēžu uzturēšanā.
18. Ja tevi neviens nemīl, tad arī tu drīksti nevienu nemīlēt.
19. Ja ilgāku laiku neko neesi jutis, tad jebkura emocija
ir ļoti aizraujošs piedzīvojums.
20. Ja es cilvēkiem nepatīku, joke’s on them, jo es pats
sev nepatīku vēl vairāk.
21. Ja neko nedara, tad to nevar izdarīt nepareizi.
22. Ļaušanās skumjām nes īpašu apskaidrības stāvokli,
kas nograuj ilūziju par kaut kā kontrolēšanu un atgādina,
ka mēs esam vien nevarīgas skaidiņas, ko mētā realitātes

viļņi – un tas nav nekas slikts.
(Raksts pārpublicēts no žurnāla “Satori”. Autore- režisore un publiciste Liene Linde)
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VALENTĪNDIENAS SVINĒŠANA- VAR ARĪ TĀ
DAUDZI UZSKATA, KA VALENTĪNDIENĀ IR
JĀSVIN, SAŅEMOT VAI DĀVINOT LIELUS ROŽU
PUŠĶUS 100€ APMĒRĀ, VAI CITAS DĀRGAS DĀVANAS.
Mēs ar manu otru pusīti laikam jau īsti nesvinam
Valentīndienu. Nezinu, vai to īsti var saukt par svinēšanu, jo mēs
vienkārši sagādājam viens otram kādu sīkumiņu, kas varētu patikt
vai par ko varētu pasmieties. Ir bijušas reizes, kad vienkārši

nopērkam ko garšīgu un pavadām laiku kopā. Varbūt kādam tas
var likties par prastu, bet kādam jau pietiek ar tādiem sīkumiem.
Mēs esam sev gana daudz jau apliecinājuši un zinām, ka
neatkarīgi no datuma jūtas nav mainījušās.
Valentīndiena varētu būt piemērotāka tiem, kuri vēl nav

Nezinu, vai to īsti var
saukt par svinēšanu,
jo mēs vienkārši
sagādājam viens
otram kādu sīkumiņu,
kas varētu patikt vai
par ko varētu
pasmieties.

attiecībās, bet jau ir kāds, ar kuru gribētu būt, lai izpaustu savas
jūtas.

(A. Paslauskis 12.i)
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ATTIECĪBAS SKOLAS LAIKĀ
MANAS PIRMĀS UN ILGSTOŠĀS ATTIECĪBAS SĀKA VEIDOTIES 7. KLASĒ. PROTI,
ATTIECĪBAS SKOLAS LAIKĀ VAR BŪT DAŽĀDAS – MĀCOTIES VIENĀ SKOLĀ, KLASĒ
VAI DAŽĀDĀS SKOLĀS, KLASĒS. MANĀ GADĪJUMĀ, MĒS ESAM KLASESBIEDRI.
Atskatoties pagātnē, grūtākie bija pirmie divi gadi, jo puišiem patīk māžoties, galvā tik spēlītes un
negribas mācīties, un tad visu laiku jābaksta - izdari šo un neaizmirsti to. Es gan gribētu piebilst, ka, ja
katrs mācās savā klasē vai, vēl labāk, skolā, tad ir daudz vieglāk, jo, mazāk redzoties, būs mazāk laika
strīdiem un vairāk pietrūks viens otram. Protams, daudzi var iebilst, ka pamatskolas attiecības ir
īslaicīgas un ka no tām nekas nopietns nevar izveidoties. Bet es uzskatu, ka tā nebūt nav, jo reizēm
jauniešiem attiecības izskatās nopietnākas nekā dažiem pieaugušajiem. Tā jau mēs esam kopā 5 gadus,
un ir patīkami apzināties, ka ir kāds, ar kuru audz un pilnveidojies kopā. Varbūt kādam tas var likties
ilgi, bet man tas laiks paskrēja nemanot.
Domāju, ka attiecības skolas laikā ir kas kolosāls, jo veidojas labas atmiņas pat tad, ja pieredze
bijusi slikta. Ir jauki, ja pēc 40 gadiem var visu atcerēties, ja ne kopā, tad klusībā pie sevis, un
pasmieties.

(D. Krišāne 12.i)
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JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU ZELTA
IZTEICIENI (JANVĀRIS-FEBRUĀRIS)
1. Izejot padomju politiskā režīma izglītības mašīnu, jaunietis bija vai biete – viscaur sarkans –, vai
redīss – ārēji ugunīgi sārts, iekšā pretrunas.
2. Studiju gados visos diplomdarbos bija vajadzīga atsauce uz marksisma-ļeņinisma ideoloģijas
literatūras avotiem. Topošie ārsti arī dabūja kārtīgi padomāt – it kā ķirurgs-komunists grieztu
aklo zarnu ārā citādāk nekā kolēģis imperiālists-kapitālists!
3. Mainoties varai, matemātiķiem skaitļi nemainījās, bet latviešu valodas un vēstures skolotājiem
vajadzēja žigli mainīt kažociņu. Pieraduši stāstīt jaunākai paaudzei par komunisma vērtībām,
nebija viegli sākt mācīt to, ko agrāk esi vairījies teikt – cik skaistas ir gadsimtu tradīcijas,
brīnumaina Latvijas brīvība!
4. Ne vienmēr var iet tikai uz augšu, mācoties jaunas tēmas. Kaut kad arī ir jākāpj lejā un
jāapstājas, lai atkārtotu un nostiprinātu iepriekšējas zināšanas.
5. Lai [lekcijā] atmodinātu auditoriju, gvelzu trakas muļķības – Čingishans iebrauca ar tanku
Berlīnē!
6. Ja gribi dabūt pa purnu, iebrūc Krievijā!
7. […] izveidosim 12.i klases republiku ar skolotāju kā prezidentu. Okupēsim pili un liksim tiem,
kas grib nākt iekšā, maksāt. Puiši stāvēs pie vārtiem ar bisēm, dabūsim no NATO kādu virtiku
[helikopteru] un tanku. Piespiedīsim 12.a klases karalisti atzīt [valsts] suverenitāti, jo esam
vairākumā!
8. Mēs varam organizēt astronomijas stundu un pameklēt karogu uz Mēness virsmas!
9. Skolotāja mehāniska enerģija pārvēršas par skolēna koncentrēšanas spēku!
10. Sporta tērpam nav jāstāv koridorā, bet jābūt [uzvilktam] mugurā!
11. Nesēdiet starpbrīdī kā vecas piepes un apskrieniet apkārt pilij!
12. Starpbrīdis par īsu? Piecās minūtēs var aiziet līdz leišu robežai!
13. Asti kājstarpē, muti ciet un klausi skolotāju!
14. Uzlieciet tādu tekstūru, lai nebūtu fuj!
15. Es pats te nefilmēju [nesaprotu], kas te notiek!
16. Lēnāk un prātīgi, šis dators nav par 5000 eiro!
17. Ja lago dators, paglaudiet viņu!
18. Pie datora ar muti neko nedrīkst žļamāt!
19. Mierā! Izkausieties starpbrīdī!
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20. Klausieties! Kam es te dziedu [stāstu]?
21. Pagaidiet piecas minūtes un varēsiet čivināt!
22. Ko es vakar lēkāju pa klasi un centos jums iestāstīt?
23. Jūs sekojat līdzi [mācību stundas darbam] vai tikai domājat, kaut tas ātrāk beigtos?
24. Jūnijā man būs jālien zemē no kauna, redzot [eksāmena rezultātu] procentus!
25. Pirmais solis uzdevuma rēķināšanā ir padomāt – ak šausmas, cik sarežģīti!
26. Seriāla sākums visiem piemēriem ir vienāds.
27. Ja ir jautājums, uzdodiet uzreiz – nevajag gaidīt kādu mistisku laiku!
28. Neuztraucieties, šo formulu nevajadzēs zināt no galvas!
29. Starpbrīdī ir jāizvēdina visa skola.
30. Es saprotu, ka telefonā ir interesantāk nekā šeit, bet pacietieties vēl desmit minūtes un varēsiet glaudīt
savu draugu [telefonu]!
31. Куда пошёл? [Kur aizgāji?] Pateikt nevajag? Kā spoks – pieceļas un aiziet.
32. Tūlīt es to skolēnu izdzīšu laukā. Beidz čivināt un izej starpbrīdī, un pie reizes atnes skolotājai kafiju!
33. Cilvēks izdzer kafiju un kļūst mierīgs kā jūra.
34. Grūti analizēt literāru darbu, nezinot autora biogrāfiju.
35. Nevienas izcilas personas tapšana nav viegla – ceļā noteikti gadīsies ērkšķi un grāvji!
36. Latvijā dzīvojošiem vajadzētu zināt vismaz kaut ko par Raini!
37. Es jūs nespiedīšu mīlēt Raini, bet būtu žēl jūs palaist pieaugušo dzīvē, neizlasot vienu darbu!
38. Mācīties ir skolēna galvenais pienākums!

39.
40. Divpadsmitā klasē tu vairs neesi puika, bet vīrs ar muskuļiem!
41. Ūdens ir limuzīns, ar ko spermatozoīdi aizbrauc ciemos pie olšūnas.
42. Slimības perēklis vazājas visur pa tusiņiem un visiem dāvina savas īpašas dāvaniņas!
43. Tagad tas [visiem zināma vīrusa izplatīšanās] notiek tik ātri, ka izsprukt ir diezgan grūti!
44. Tas tests nav saistīts ar koronavīrusu, bet ar fiziku!
45. Vēl kāds savu degungalu parādīs [ieslēgs kameru]?
46. Kameru neieslēgšana ir banāla bastošana!
47. Es esmu saslimis ar to zarazu, ko sauc par Covid-19.
48. Mums te ir tumšs kā kinozālē! Tikai nesāciet tur beigās skūpstīties!
49. Tie abi [skolēni] tur, klases beigās, skatās viens uz otru kā septītie, kuri kautrējas atzīties mīlestībā!
50. Aizmugurē любовь [mīlestība]. Jau var just, ka tuvojas pavasaris un runči pēdējā solā kļūst nemierīgi.
(Alise Gatiņa 12.i)
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