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Redakcijas sleja
Beidzot gaisā ir jūtamas
pavasara vēsmas. Dabā
gan vēl maz kas liecina, ka
ziema beigusies, tomēr rīti
kļuvuši gaišāki, dienas
saulainākas un vakari
garāki. Šī gada ziema gan
bija kārtīga, tādu ziemu,
kas ilgst jau 4.mēnesi, sen
neviens neatceras. Drīz
sāksies pavasara brīvlaiks
un būs iespēja atpūsties
pēc šī semestra garajiem
mācību 3 mēnešiem. Šis
numurs vairāk tiks veltīts
12.klašu skolēniem, kuri
pēc daţiem mēnešiem kļūs
Rīgas vakara ģimnāzijas
absolventi. Tāpēc arī šajā
avīzē daţi mūsu skolas
topošie absolventi
pastāstīs par laiku skolā.
Šajā avīzē uzzināsiet arī
par to, kā 12.klases
atzīmējuši Ţetona vakaru,
kā arī varēsiet uzzināt kas
ir Lieldienas un kādas ir
Lieldienu tradīcijas.
Vēlam Jums visiem
jauku pavasari, prieka
pilnu brīvlaiku!
Turamies!
Līdz mācību gada
beigām un vasarai tikai
nepilni trīs mēneši!!!

Notikumi

 No 25.līdz 28.februārim Ķīpsalas izstāţu zālē notika tradicionālā
izstāde „Skolas 2010”, kuru apmeklēja arī mūsu skolas 12.klašu
skolēni.
 Pirmo reizi skolā no 1. līdz 5.martam notika Veselības nedēļa, kuras
ietvaros uz tikšanos ar daţādu klašu skolēniem tika aicināti cilvēki,
kuri stāstīta par Donoru kustību, Atkarības profilaksi, Pirmo
palīdzību, dzimumaudzināšanu, veselīgu uzturu, kā arī par
grūtniecību un tās norisi.
 6.martā notika Ţetona vakars 12.g, 12.l un 12.k klasēm.
 No 8. līdz 12.martam skolā noris Vēstures nedēļa, kuras laikā
vēstures skolotāji kopā ar skolēniem apmeklēja Latvijas vēstures,
Ārzemju mākslas, Rīgas Vēstures un kuģniecības, kā arī Okupācijas
muzejus.
 23.martā 12.g un 12.l klasēm notiks tikšanās ar Informācijas
Sistēmu Menedţmenta Augstskolas pārstāvjiem, kuri iepazīstinās
skolēnus ar iespējām studēt šajā augstskolā.
 23.martā skolā viesosies rakstniece Maira Asare. Viņa pastāstīs par
autobiogrāfisko prozas darbu Sieviešu zona, kurā vēstīts par
autores vairāk nekā trīs gadus ilgušo cietuma pieredzi. Darbā
aprakstīts stāsts par dzīvi ieslodzījumā tās ikdienā, par
sievietēm, kas daţādu iemeslu dēļ izkritušas cauri
sabiedrības slāņiem, nokļūstot pēdējā, viszemākajā.
 29.marts – 5.aprīlis – Skolēnu pavasara brīvlaiks!

Visu janvāri notika skolēnu pašpārvaldes rīkotā skolēnu aptauja, kurā bija iespējams balsot par
labāko skolotāju dažādās nominācijās. Apkopojot skolēnu
atbildes, tika nolemts piešķirt šos titulus šādiem skolotājiem:
1. Smaidošākā – Ināra Voitkāne, Irīna Grasmane, Sandra
Nordena
2. Stilīgākais (stilīgākā) – Māris Gulbis, Inga Zviedre, Larisa
Gržeškeviča, Sanita Kalvāne
3. Pievilcīgākā - Sanita Kalvāne, Vita Ramiņa, Ināra Voitkāne,
Natālija Vahtina
4. Laipnākā – Ilze Butevica, Anna Odumiņa, Jeļena Jevdokimova,
Ņina Šuvalova
5. Atraktīvākā (atraktīvākais) – Sandra Nordena, Valērijs Afoničs,
Natālija Smirnova, Marina Bogdanova
6. Saprotošākais (saprotošākā) – Jānis Japiņš, Mihails Gailītis,
Anita Kiseļova, Jurijs Soboļenko
7. Visprecīzākā – Gaļina Juškjāne, Anfisa Ružilo, Silvija Spēlmane
8. Labsirdīgākā – Tatjana Morozova, Daina Mosāne, Regīna
Kampāne, Olga Piļipenko
9. Asprātīgākais (asprātīgākā)– Tatjana Ličmane, Roberts Višs, Sandra Spilva - Ekerte
10. Radošākā (radošākais) – Anita Ozoliņa, Liene Šminiņa, Mihails Gailītis, Valērijs Afoničs
11. Mierīgākā (mierīgākais) – Irēna Melne, Nikolajs Lomakins, Tamāra Fedotova
12. Vislabākā zināšanu vērtēšanā – Dace Alksne, Anna Odumiņa, Elfrīda Kokoriša, Arianda Ņestrojeva
13. Atsaucīgākais (atsaucīgākā) – Aivars Aleksandrovičs, Anna Sidorova
14. Nopietnākā - Arianda Ņestrojeva, Irēna Runoviča, Valentīna Koņkova

LIELDIENAS!
Lieldienas ir pavasara saulgrieţi, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām
darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību, un veicināt tās
svētību. Kristīgo Lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviskajām. Kristiešiem šis ir Kristus
augšāmcelšanās laiks. Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā klusā nedēļa pirms
Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, kas tiek saukta arī par Lielo Piektu.
Tomēr latviskajās Lieldienu tradīcijās kristietības elementu nav daudz. Seno Lieldienu tradīcijas, kas
atspoguļo auglības rituālus un maģiskas darbības, saglabājušās maz.
Lieldienu rītā ir agri jāceļas, lai redzētu, kā saulīte rotājas, un jāmazgājas tekošā ūdenī, kas tek pret
sauli. Tas ir maģisks šķīstīšanās rituāls, kas palīdz iegūt moţumu, gaišu prātu, veselību un skaistumu.
Lai būtu skaists un čakls, tad Lieldienas rītā ar saules lēktu ir jāiet strautā mazgāties, kas tek no
vakariem uz rītiem.
Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām mūsdienās ir olu
krāsošana un vārīšana. Ar olām Lieldienās saistītas daudz
tradīciju un rotaļu. Meitas dod olas puišiem par šūpošanu, ar
olām mainās, ar tām sitas. Ola ir saules simbols, ko jau no
seniem laikiem uzskatījuši par stiprinājumu un maģisku līdzekli
dzīvībai un auglībai, un arī dzīvnieku auglības iemiesojums.
Pavasara saulgrieţos it īpaši pastiprinās šis auglības spēks. Olas
Lieldienās tiek arī ziedotas dievaiņiem, lai tie sargātu māju no
burvjiem un raganām. Tās tika izmantotas arī buršanas aktos
gan ļaunuma uzsūtīšanai, gan ļaunuma atvairīšanai.
Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir
viena no galvenajām tradīcijām Lieldienās.
Šūpošanās ir maģisks rituāls, kas simboliski atdarina saules šūpošanos un dancošanu Lieldienu rītā.
Šūpošanās ar maģijas palīdzību it kā palīdz saulei iešūpoties, lai vieglāk būtu uzkāpt debesu kalnā līdz
augšai.
Nozīmīga bija vietas izraudzīšana šūpolēm. Piemērotākā vieta parasti bija augstākā kalnā, lai šūpoles
jau varētu ieraudzīt no tāluma.
Lieldienās pirmos izšūpoja mājas saimnieku un saimnieci. Par šūpošanu un šūpoļu kāršanu puiši
dabūja olas, cimdu pāri, alu vai kaut ko tamlīdzīgu. Šūpojās visas trīs Lieldienas un bieţi vien arī
nedēļu pēc tām. Pēc šūpošanās beigšanas, šūpoles nedrīkstēja atstāt, tad putniem neizdodoties
perēšana, vārnas aiznesot cāļus. Šūpoles parasti izjauca un sadedzināja, lai raganām nebūtu kur
šūpoties.
Šūpošanās pieder pie kustību auglības aktiem līdzīgi dancošanai, lēkšanai, skriešanai, riņķošanai.
Lieldienu maltīte bija daudz trūcīgāka nekā Ziemassvētkos, jo uz pavasara pusi daļa ziemas krājuma
jau bija beigušies. Ēdieni galvenokārt no labības produktiem un piena. Lieldienu īpašie ēdieni ir apaļi,
saules simboliku attēlojoši, tādi ir vārītas olas, zirņi un ziedotais plācenis vai ziedainais rausis.
Lieldienās ēdot zirņus, var iegūt bagātību, turību.

Žetonu vakars
Laikā, kad gaisā jau jaušama pavasara elpa, mūsu skolā notiek tradicionālais Ţetonu vakars. Vakars,
kas pulcē vienkopus gan vecākus, gan skolotājus,
pašus vidusskolas beidzējus, kā arī citus viņiem
mīļos un tuvos cilvēkus. Daudzi 12.klašu skolēni vēl
domā, ka laika ir daudz, bet vairs ir palikušas nieka
80 dienas līdz pirmajam eksāmenam. Tuvojoties
ţetonvakaram, tiek rosinātas pārdomas par to, cik
ļoti mēs viens pie otra esam pieraduši un ka drīz būs
klāt tas brīdis, kad mēs visi šķirsimies.
Vakara vadītāji Ivars un Aleksandra atklāj svinīgo
vakaru, iepazīstinot viesus ar
trim klašu
audzinātājām
–
12.g
klases
audzinātāja Inga Zviedre, 12.l klases audzinātāja E.Kokoriša un 12.k
klases audzinātāja Vita Ramiņa - , kā arī ar skolotājiem, kuri šo gadu
laikā ir strādājuši izlaiduma klasēs. Pēc direktora vietnieces
I.Grasmanes uzrunas vakara vadītāji nolēma nedaudz iejusties
skolotāju lomā un uzdeva kontroljautājumus kā klašu audzinātājām, tā
arī visiem skolotājiem. Ne visiem skolotājiem sanāca viegli atbildēt uz
jautājumiem, jo tie bija tieši par 12.klašu skolēniem, bija jāaizdomājas
pirms atbildēt.
Un tad – divpadsmito sagatavotie mājas darbi un sveicieni skolotājiem.
Katra klase bija sagatavojusi savu unikālo priekšnesumu.
12.g klase izmantoja iespēju un visiem klātesošiem demonstrēja
pavisam ,,karstu ” mākslas īsfilmu „12.g klase”, kurā tika piedāvāts
ieskats klases skolas dzīvē, kā arī gatavošanās process Ţetona
vakaram, kā rezultātā tapa šī filma un krūzītes katram skolotājam,
atbilstoši viņu mācību priekšmetam.
12.l klase veltīja skolotājiem, saviem otrajiem
vecākiem, skaistus vārdus un skaistu mūziku, ko
uz vijoles klavieru pavadībā atskaņoja 12.l klases
skolniece Paula Šūmane.
Un visbeidzot 12.k klase parādīja „Ainiņas no
skolas dzīves”, kuru galvenie varoņi bija daţādu
pasaku un izdomātu dzīves tēli. Pēc tam gan
klases pārstāvis pārliecinoši apgalvoja, ka šīm
ainiņām nav nekāda sakara ar ģimnāzijas
skolotājiem, tikai radās jautājums – kāpēc

skolotāji spēja tomēr sevi atpazīt?
Pēc 12.klašu skolēnu uzstāšanās mūzikas pavadībā notika
galvenais notikums, kādēļ šajā vakarā visi bija pulcējušies
– skolēni ieguva gredzenus. Klases audzinātājas kopā ar
direktora vietnieci pasniedz kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu gredzenu, kura nozīme nav vērtējama latos. Šis gredzens
ir nenovērtējams. Tas ir kā atgādinājums, kā simbols
viņu skolas gadiem šajā ģimnāzijā. Šis ţetons vienmēr
apliecinās skolēnu piederību Rīgas vakara ģimnāzijai.

Vēlējāmies uzzināt mūsu izlaiduma – 12.klašu skolēnu domas par viņu skolas gaitām Rīgas vakara ģimnāzijā, tāpēc
uzdevām viņiem šādu jautājumu:
Kādas ir spilgtākās atmiņas no skolas gaitām Rīgas vakara ģimnāzijā?
Olga: Labi skolotāji, ar kuriem var aiziet uz muzejiem un vienkārši parunāties. Šajā skolā strādā ļoti labi cilvēki un
profesionāli skolotāji. Paliks atmiņā vokālais ansamblis, īpaši koncerts, kad bija ieradušies skolotāji no Igaunijas un
Somijas.
Rafgats: Atcerēšos reizi, kad tika testēti pamperi pieaugušajiem, cik litru šķidruma tie iesūc sevī.
Dita: Manas spilgtākās atmiņas no skolas gaitām ir reize, kad man pirmo reizi mūţā visā skolas vēsturē bija jāraksta
paskaidrojums, jo to nebiju nekad darījusi un nemācēju pat to rakstīt.
Kristaps: Manas visspilgtākās atmiņas saistās ar iestāšanos skolā, ar to, kā viss sākās, iepazīšanās ar jaunajiem
klasesbiedriem, pasniedzējiem un administrāciju! Nākamais solis jau bija jautrās un aizraujošās stundas.100% varu
teikt, ka šo skolu neaizmirsīšu, un, ja kāds jautās, kurp iet mācīties, noteikti ieteikšu Rīgas Vakara ģimnāziju!!!
Manuprāt, šīs skolas spēja iemācīt ir daudz augstāka nekā daţai labai parastai vidusskolai!!! Jā, spilgtākie mirkļi
saistās ar ienākšanu šīs skolas dzīvē!!!
Anna: Spilgtākais notikums man ir 11.c kl. sadalīšana, kas bija liels pārdzīvojums, bet beigās sanāca pats labākais, kas
varēja notikt! Un, protams, lielā smiešanās katru dienu.
Aļona: Ģimnāziju atcerēšos ar pozitīviem skolotājiem.
Svetlana: Draudzīgā klase un skolotāju kolektīvs, kas atbalsta mūs.
Sandra: Visspilgtākās atmiņās noteikti mūţam paliks jaukie skolotāji, kuri vienmēr palīdzējuši, vienmēr atbalstījuši, jaukie
cilvēki, ar kuriem kopā mācos, iespēja būt patstāvīgai un būt pašai sev, kāda esmu.
Kristina: Pēc mācību pārtraukuma tikšanās ar bijušajiem skolēniem.
Aleksandra: Mīļie un atsaucīgie skolotāji.
Ivars: Man noteikti spilgti paliks atmiņā pasākumu vadīšana, jo tā bija man liela pieredze, kā arī liels pārbaudījums sev.
Noteikti spilgtā atmiņā paliks vairāki skolas pedagogi, kuri vienmēr ir bijuši līdzās.
Kārlis: Skolotāju necerēti pozitīvā attieksme.
Deniss: Mani draugi – jaunie tie, kurus jau sen pazīstu.
Andrejs: Direktora vietnieces dusmīgais skatiens, it kā dusmojas, lai gan patiesībā tā nav.
Līga: Visjautrākā stunda – fizika. Visu jauno uzzinu no klasesbiedriem. Pīppauzē mēs apspriedām stundās notikušo. Ţēl, ka
tas ir pēdējais gads skolā.
Jana: Mani 11.klasē izjokoja klasesbiedri, kad pateica, ka esmu atskaitīta no skolas par kavētajām stundām un mani
dokumenti ir pie deţurantes. Es noticēju un aizgāju noskaidrot visu. Kauns bija liels.
Marianna: Labāk māca mums nekā iepriekšējā skolā, kā arī atradu labāko draugu, kas nekad nenodos.
Jekaterina: Skolotāju sapratne, klases audzinātājas brāzieni un kolosāla draudzene.
Ainārs: Notikums 2008.gada ziemassvētku pasākumā, kad skolotājas mestais kūlenis mūţam paliks manā atmiņā. Kā vēl
vienu pasākumu varu minēt nesen notikušo Ţetona vakaru, kas visā visumā noritēja diezgan labi, ņemot vērā, ka
mums visiem kopā ir grūti kaut ko noorganizēt, uztaisīt.
Staņislavs: Šie skolas gadi RVĢ man paliks atmiņā vienmēr, jo es tiešām ieguvu daudz. Visspilgtāk paliks atmiņā Skolēnu
pašpārvaldes organizētās svinību dienas un pasākumi, jo to organizēšana man deva lielu prieku un gandarījumu.
Protams, kad neaizmirsīšu mūsu klasi, tik draudzīgu un daţādveidīgu, un mūsu mīļo klases audzinātāju Vitu Ramiņu,
kur pielika daudz pūļu mūsu audzināšanā.
Žanna: Iestāšanās šajā skolā. Visjaukākie mirkļi ir 1.septembris 10.klasē un 11.klasē, jauna skola, jauni draugi, jaunas
emocijas. 1.septembris ar klasesbiedriem Zaķusalā.
Inese: Man par skolu paliks tikai pozitīvas atmiņas, sākot no iestāšanās dienas līdz šim brīdim. Ceru, ka attieksme
nemainīsies arī līdz izlaidumam. Primārais, protams, ir skolotāju pozitīvisms, ieinteresētība, izpalīdzība, iejūtīgums un
sapratne. Daudzi skolēni strādā un nav viegli apvienot darbu ar mācībām, bet vienmēr visu varēja sarunāt. Uzskatu, ka
man ir paveicies ar klases biedriem. Pirmajā gadā gan bija pagrūtāk, bet otrajā mēs atradām kopīgu valodu. Ļoti ērti,
ka var mācīties vakaros, vienīgi starpbrīţi par īsu, bet ar laiku arī pie tā var pierast. Lai Jums veicas arī turpmāk!
Novēlu izdošanos visās lietās, jauku prātu, pozitīvu noskaņojumu, neskatoties uz dzīves līkločiem. Manā prātā skola
paliks kā gaišs stariņš, un, ja kāds prasīs, kur var iegūt vidējo izglītību, RVĢ būs tā skola, kuru es ieteikšu citiem.
Aleksandra: Laba, kolektīva cilvēks, emocionāla un par mums pārdzīvojošā klases audzinātāja.
Marina: Labi pasniedzēji – ļoti īsi un skaidri dod zināšanas.
Kirils: Dzeltenās sienas un labsirdīgi skolotāji.
Andrejs: Sēdēšana stundās, kas bija ne tikai izglītojoša, bet arī ļoti jautra. Protams, brīţiem ne visiem bija smieklīgi. Arī
pasēdēšana skolas kafejnīcā.
Gita: Kad sākās 12.klase, kad ienācu 1.septembrī,jo biju vēl uz robeţas atgriezties Latvijā vai ne. Kad ienācu klasē, sapratu,
ka esmu izdarījusi pareizo izvēli, un tagad nenoţēloju, jo esmu satikusi daudz interesantu cilvēku.
Maija: Esmu ieguvusi lieliskus klasesbiedrus un jaukus, saprotošus un pretimnākošus skolotājus. RVĢ ir lieliski skolēnu
pasākumi, un ļoti lielisks Ţetonu vakars.
Nadežda: Daudz jaunu draugu! Skolas „prikoli”, daudz pozitīvu un labu emociju!
Līga: Mūsu pirmā jaukā 10 klase

Irēna: 1.septembris, kad ieraudzīju savus jaunos klasesbiedrus. Es gaidīju, ka ieraudzīšu pilnu klasi ar cilvēkiem gados, bet
tā vietā ieraudzīju vairākus mana vecuma jauniešus un biju patīkami pārsteigta, jo iepriekšējā vakarskolā, kurā biju
mācījusies, visiem jau bija ap 30 gadiem. Un tad sākās...viena meitene rāpjas pāri galdam uz visām četrām, kad
skolotāja sāk savu runu, viņai uzreiz jau ir nepieciešamība pārbļaut klasi, visi izsaka nepiedienīgas un nevajadzīgas
piezīmes par itin visu! Nodomāju, ka esmu nonākusi bērnudārzā. Bet nu jau ir labāk, daţreiz klase ir klusa un mierīga,
bet, kad tā nav, tad jau es arī esmu samācījusies vai nu mesties līdzi, vai ignorēt viņus.
Ilona: Kad tikai sāku mācīties RVĢ un domāju, ka jau visu esmu aizmirsu no skolas un mācīties būs grūti, pēc kāda mēneša
man sāka parādīties labas atzīmes - biju par to sajūsmā.
Kristaps: 75% saprotoši skolotāji.
Mikus: Ekskursija pie manis uz laukiem. Arī stundu jautrība, kad visi aizmirstam, ka esam pieauguši un sākam ākstīties.
Natālija: Brīnišķīgie skolotāji, kuri vienmēr palīdzēja un saprata mūs. Laimi un uzplaukumu Tev, Rīgas vakara ģimnāzija!
Pāvels: Vienā konsultāciju dienā nokārtoju četrus parādus, tā bija gandarījuma sajūta tai dienā.
Aleksandra: Ļoti jautri gāja Jaunā gada atzīmēšana 2009. un 2010.gadā, Ţetona vakars, gatavošanās tam, dāvanu taisīšana
skolotājiem. Protams, arī ikdienā katra stunda atšķīrās ar kaut ko īpašu, kas vienmēr paliks atmiņā, nerunājot jau par
klasesbiedriem – katrs ir tik unikāls, ar saviem jokiem, attieksmi un dīvainībām!
Ilze: Visvairāk paliks atmiņā Ţetona vakara organizēšana, saņemšana. Skatoties uz šiem gredzeniem, jūtos ļoti patriotiska
par savu klasi, skolu.
Aija: Ţetona vakars, kurā tika uzrunāti lieliskie skolotāji un mīļie skolasbiedri, kuriem vajadzēja uzstāties un parādīt sevi,
sadarboties ar citiem. Interesanti bija, kā mīļie skolotāji atbild uz dīvainiem jautājumiem par saviem skolēniem,
audzināmajām klasēm. No visām skolām, kurās esmu bijusi, šī skola ir vislabākā, visjaukākā, bet klasesbiedri –
visforšākie!
Rihards: Šajā skolā es satiku vislabsirdīgākos un godīgākos skolotājus, kuri pret tevi izturas kā pret pieaugušu cilvēku.
Jūlija: Esmu priecīga, ka iestājos šajā skolā. Šeit man parādījās vēlēšanās mācīties!!! Atcerēšos mūsu brīnišķīgie skolotāji
un, protams, klasesbiedri, kuri vienmēr palīdzēja.
Igors: Skolotāju pieeja skolēnu mācīšanai – joki, humors. Tāpat arī atcerēšos pīpēšanu starpbrīţos, kad izej ārā, bet tur ir
tādi dūmi, ka acis sāk sāpēt, piedevām tajā laikā uzzini tik daudz jauna. Esmu ļoti apmierināts, ka šeit mācos.
Aija: Spilgtākās atmiņas noteikti varētu būt tas brīdis, kad ierados šajā skolā pirmo reizi.
Tomēr vairāk es atceros, kā mēs 11klasē ar skolotāju I.Melni devāmies uz anatomikumu.
Magdalēna: Pirmais septembris 10.klasē. Pēc 19 gadiem atgriezties skolas solā bija visai satraucošs pasākums. Atmiņā ļoti
iespiedusies skolas direktora J.Japiņa uzruna, kurā viņš uzsvēra izglītības nozīmi, aicināja nākt uz visām nodarbībām,
lai nesakrātos parādi, kas var būt nopietns iemesls, kādēļ daudzi nepabeidz skolu. Nedaudz pabaidīja ar drūmo
statistiku, ka tieši 10.klasēs ir ļoti liels „atkritušo” procents. Tai brīdī es nodomāju: „Palīdzi man, Dievs, lai nebūtu
viņu vidū.” Otrs pārsteigums bija iepazīšanās ar klases audzinātāju V.Ramiņu. Pirms pieteikties skolā, es skolotājus
apskatījos interneta lapā. V.Ramiņa man izlikās ļoti nopietna, barga un prasīga. Pie sevis baiļojos, kaut viņa man
netiktu par klases audzinātāju, bet 1.septembrī bija pilns komplekts - bailes no mācībām un bailes no audzinātājas.
Tomēr ļoti ātri pārliecinājos, ka teiciens „Bailēm lielas acis” atbilst patiesībai. Mācības nebija tik grūtas, un
audzinātāja izrādījās ļoti jauks cilvēks. Esmu ļoti apmierināta ar šeit gūtajām zināšanām un izsaku pateicību skolotāju
kolektīvam, kurš šīs zināšanas sniedza. Ja kāds man kādreiz jautās: „Kurā skolā mācīties?”, viennozīmīgi atbildēšu :
„Rīgas vakara ģimnāzijā!” Paldies!
Un nelielam smaidam – kāda 12.klases skolēna dzejolis, kas tapa ķīmijas stundā kontroldarba laikā!
Ar skatu tālu aiz loga rūtīm es peldu,
Esmu es ārā, redzu pelēkbaltmelnu.
Ziema sveicina ar šņācošu ielu,
Un gribētos man savādāk dzīvot šo dienu.
Bet diena nenāk, tā tik iet,
Skaita stundas un tālāk brien.
Paliek jau tumšs un mazliet skumji.
Ka nemācos es bieži un uzvedos dumji.
Ceturtdiena nāks un atkal būšu šeit,
Kaut ko zināšu un varēšu beigt,
Tikai gribētos savādāk, mazliet jautrāk,
Jo tā diena varētu ar sauli šeit steigt.
Skolotājs rājas uz meitenēm blondām,
Viņas vēlas vairāk kā nopelnīt sanāk.
Bet citiem vienkārši nepietiek prāta,
Gadi pagājuši un mazliet par vēlu.

It kā jau atliek vienīgi darīt,
Tad arī sanākot un pašapziņa ceļas.
Kas par vēlu, tas par skādi –
Smejies vai raudi, bet šodien nekā nebūs.

