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Redakcijas sleja
Sveiciens jaunajā 2009. gadā! 2009.
gads Latvijā sācies īpaši nemierīgi un
spraigi, tāpēc arī gribam padalīties
pārdomās par pēdējā laikā pieredzētajiem
notikumiem.
Pēdējo nedēļu laikā visas avīzes,
žurnāli un televīzijas raidījumi nebeidz vien
stāstīt par 13. janvāra grautiņiem Rīgā. Kā
jau zinām, ekonomiskā krīze un nestabilais
stāvoklis valstī radījis cilvēkos lielu
negatīvismu un sašutumu, ko visspilgtāk
atspoguļoja 13. janvāra notikumi. Skatoties
tiešraidi no Doma laukuma, pārņēma
dīvainas sajūtas. Likās, vai tas tiešām var
notikt pie mums, Latvijā?! Mēs taču esam
brīva un neatkarīga valsts, kas tikko
nosvinējusi savu 90. dzimšanas dienu. Vai
tiešām mums ir par ko cīnīties un plēsties?
Un pret ko? Nekādā gadījumā nemēģinām
aizstāvēt Saeimu vai valdību, bet vai šāda
veida grautiņi bija pareizākais veids, kā
izrādīt savu neapmierinātību? Var jau būt,
ka bija, un ne jau mums par to spriest.
Varētu tikai vēlēties, lai katrs no mums
aizdomājas, ka arī mēs varam censties
darīt kaut mazumiņu laba, lai mūsu valsts
attīstītos un izkļūtu no pašlaik esošās
krīzes, ne jau ar strīdiem vai vainas
uzvelšanu citiem to varēsim.
To mēs panāksim, tikai esot vienoti
un gatavi sadarboties, jo mērķis jau mums
visiem ir kopīgs – par labāku Latviju.
Iesakām krīzi nosaukt par pārmaiņu laiku
un mēģināt sevī iekustināt sen neaiztiktas
iekšējās rezerves. Attiecības ar pasauli
jāveido pašam.
Ar padomiem neuzmāksimies, bet
izteiksim dažus vēlējumus: nepazaudēt
sevi, domāt par labo, kas vēl priekšā, cik
daudz mēs varam, cik daudz mums ir un
par to, kas mums svarīgs!

To, ka 14. februārī jāsvin sirsniņdiena, zina visi.
Bet vai zināt arī to, kāpēc tieši 14.februārī un kāpēc—
Valentīndiena?
Protams, viss sākās sirmā senatnē un pie vainas
bija viens no svētajiem — Svētais Valentīns, lai gan
viņam pašam nav nekāda sakara ar šiem svētkiem.
Valentīns bijis mācītājs, ārsts un kristiešu moceklis. Viņš
gājis bojā Romas imperatora Klaudija valdīšanas laikā
III gadsimtā, kad Klaudijs vajāja kristiešus. Esot bijis arī
vēl viens cits Valentīns — itāļu pilsētas Terni
arhibīskaps, kurš arī gājis bojā romiešu vainas dēļ. Daži
vēsturnieki gan uzskata, ka runa ir par vienu un to pašu
cilvēku.
Turpinājums 4.lpp.

Ko mazi bērni
domā par
mīlestību?

"Ja cilvēki tevi
mīl, viņi tavu
vārdu izrunā
citādāk. Un tu tad
zini, jo no vinu
mutes tavs vārds
skan smuki."

"Mīlestība ir tas,
kas ir ar tevi
istabā, kad tu uz
mirkli pārtrauc
izsaiņot
Ziemassvētku
dāvanas un
ieklausies."

"Mīlestība ir kā
maza veca sievina
un mazs vecs
vīriņš, kas vēl
arvien ir draugi,
lai gan viens otru
tik labi jau
pazīst."

"Kad tu kādu mīli,
tu mirkšķini savas
skropstas un no
tevis lido daudz
mazu zvaigznīšu."

"Mīlestība ir , kad
mamma redz tēti
tualetē un
nesaka, ka tas ir
riebīgi."

"Kad manai
vecmammai
piemetās artrīts
un viņa nevarēja
vairs noliekties uz
priekšu, lai
nolakotu sev kāju
nagus, no tā brīža
viņai tos vienmēr
lakoja vecpaps.
Arī pēc tam, kad
viņam pašam
rokās iemetās
artrīts. Tā ir
mīlestība."

Notikumi:

 Labdarības akcija 2008.gada nogalē
 12.klases skolēnu tikšanās ar Alberta koledžas direktori,
kura pastāstīja par studiju iespējam Latvijas augstskolas,
studiju kreditēšanas kārtību un noteikumiem.-22.janvārī
 9.klases skolēnu tikšanās ar mūsu skolas 12.klases klases
skolēnu Gunti Belousovu, kurš ir Baltijā jaunākai pilots un
strādā „AirBaltic”-16.janvārī
 Jaunākās latviešu spēlfilmas „Kailums” noskatīšanās
kinoteātrī „K-Suns”.
 Filmu vienlaicīgi noskatījās aptuveni 100 mūsu skolas
skolēni. Filma tapusi pēc latviešu rakstnieka Zigmunda
Skujiņa romāna motīviem.-29.janvārī.
 Visu janvāri notika dažādu mācību priekšmetu nedēļas,
kuru laikā skolēniem bija iespēja parādīt un pierādīt savas
zināšanas ģeogrāfijā, biznesa ekonomiskajos pamatos,
vēsturē un sociālajās zinībās, matemātikā, kā arī mākslas
jomas priekšmetos.
 12.klases skolēni 12.janvārī devās ikgadējā ekskursijā ”Pa
Ziemassvētku kauju vietām”. To organizēja vēstures
skolotāja Dace Alksne sadarbībā ar Kara muzeja
speciālistu
M.Mitenbergu.

Nedaudz par mūsu veselību…
Lai arī pavasaris nav aiz kalniem, gripa jau durvju
priekšā. Mācību gada lielākā puse aizvadīta, organisma
spēki sāk izsīkt, tāpēc saglabāsim vismaz to, kas atlicis
un ievērosim dažus vienkāršus padomus:
 Smēķēt pēc iespējas mazāk, bet vēl labāk atmest
pavisam;
 Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem
 Katru vakaru apēst vismaz vienu sviestmaizi ar
ķiploku
 Izvairīties no lielu pasākumu apmeklēšanas, tā vietā
dodot priekšroku pastaigām svaigā gaisā, sporta
nodarbībām;
 Dzert daudz zāļu tējas ar medu un dabīgās sulas.
Parādoties pirmajām pazīmēm, kas liecina par
saslimšanu, ieteicams:
 Ievērot mājas režīmu
 Lietot „C’ vitamīnu(kivi, dzērvenes, citroni utt.0
 Lietot daudz šķidruma
 Ja ir paaugstināta temperatūra, noteikti apmeklēt
ģimenes ārstu.
Novēlu visiem izvairīties no tikšanās ar „ nelūgto
ciemiņu – gripu!!!
Neaizmirsīsim arī par vīrusu hepatītu „A”- mazgāsim
rokas un dzersim vārītu ūdeni.
Skolas medmāsa Ruta

"Mīlestība ir, kad
meitene
sasmaržinās ar
smaržām un zēns
ar odekolonu un
tad viņi iet
satikties, un viens
otru aposta."

"Mīlestība ir, kad
tu kādam atdod
lielāko dalu savus
kartupeļus frī un
viņam par to
nekas nav tev
jādod pretī."

"Mīlestība liek
pasmaidīt arī tad,
kad esi piekusis."

"Mīlestība ir, kad
mammīte vārot
tētītim kafiju pati
vispirms drusciņ
pagaršo, vai laba
sanākusi."

"Ja tu gribi vairāk
iemācīties par
mīlestību, sāc no
sava drauga, kurs
tev jau ir."

"Mīlestība ir, kad
tu pasaki puikam,
a tev patīk viņa tkrekls un viņš pēc
tam to nēsā katru
dienu."

"Mīlestība ir, kad
mamma tētim
iedod vislabāko
vistas gabaliņu."

"Tev nevajadzētu
teikt "Es tevi
mīlu", ja patiesībā
tu nemīli, bet ja
mīli, tad tev to
jāsaka pēc
iespējas biežāk, jo
cilvēki aizmirst."

Skolēnu pašpārvaldes ziņas:
Ko mazi bērni
domā par
laulību?
Pats tu neizvēlies
ko precēsi, to
nosaka Dievs jau
iepriekš, un tad
Tu varēsi redzēt
ko viņš Tev būs
uzkāris kaklā…

Kāds ir labākais
vecums
precībām?
Labākais vecums
ir 23 gadi, jo tad
tu savu vīru
pazīsti vismaz 10
gadus.

Nav nekada
labākā vecuma,
vienkārši ir jābūt
stulbam, lai
gribētos precēties.

Rīgas vakara ģimnāzijas skolēnu
pašpārvalde vēlētos pateikties visiem, kuri
nebija vienaldzīgi labdarības akcijas norisē!
Ir jāprot sajust leduspuķu smarža,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem.
Ir jāprot sajust – kāda vēja garša
Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem...
Paldies visiem tiem ,kuri spēja dalīties
ar savu siltumu!
Šogad
skolēnu
pašpārvaldei
ir
piesātināts darba plāns un ceram, ka
neviens nepaliks vienaldzīgs. Visu janvāri notiek skolēnu
aptauja, kurā ir iespējams balsot par labāko skolotāju 10
dažādas nominācijās (smaidošākais, atsaucīgākais,
laipnākais u.c.). Tuvojoties Valentīndienai, tiks organizēts
„Valentīndienas pasts”.
Otrajā semestrī skolēnu pašpārvalde plāno šādus
pasākumus:
joku
dienu
1.aprīlī,
Lieldienu
lustes,
svētku koncertu māmiņām,
skolēnu
pašpārvaldes
prezidenta vēlēšanas.
Aicinām
visus
aktīvi
piedalīties skolas pasākumos
un
iesaistīties
skolēnu
pašpārvaldes darbā!

Saruna ar matemātikas skolotāju Silviju Spēlmani.
Kas taviem
vecākiem ir
kopīgs?
Viņi vairāk negrib
bērnus.

Ko cilvēki dara
randiņa laikā?
Randiņi ir lai
cilvēki varētu
amizēties un
viniem šī iespēja
ir jāizmanto, lai
viens otru labāk
iepazītu. Arī puiši
var pateikt kaut
ko interesantu, ja
vinos ilgi klausās.

Pirmajā randiņā
viens otram saka
interesantus
melus, un tāpēc
viņi ir gatavi
atkārtoti tikties.

Tā kā februārī mūsu skolas skolotājai
Silvijai Spēlmanei tuvojas nozīmīga
dzīves jubileja, mēs aicinājām viņu uz
nelielu sarunu. Rīgas vakara ģimnāzijā
viņa strādā no 1999.gada 1.septembra,
bet pedagoģiskais darba stāžs ir vairāk
kā 40 gadu.
Skolotāja Spēlmane ar lielu degsmi
un pašiniciatīvu gatavojusi skolēnus
dalībai olimpiādēs, arī pati gatavojusi
skolas
olimpiādes.
Viņas
skolēni
ieguvuši atzinības Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas
matemātikas olimpiādēs.
Kāpēc izvēlējāties skolotājas profesiju?
Jaunībā vēlējos strādāt divās profesijās: par ārstu vai skolotāju,
jo domāju, ka šajās profesijās vislabāk izdotos palīdzēt cilvēkiem.
Tomēr izvēlējos skolotājas darbu un iestājos Latvijas
Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Mani interesēja arī
valodas un literatūra, bet šīs nozares bija pakļautas ideoloģijai,
turpretī matemātika ir neatkarīga. Pēc universitātes beigšanas, ilgu
laiku
strādāju
tagadējā
Tehniskajā
koledžā
(agrāk
Radioelektronikas aparātu būves tehnikumā).
Kāpēc Jūsuprāt daudzi tā baidās no matemātikas?
Diemžēl ļoti bieži cilvēki nekā nedarīšanu attaisno ar vārdiem
„neko nesaprotu”. Tas arī ir viens no iemesliem, kas rada „bailes”
no matemātikas. Ja nav nostiprināti pamati, tad tālāk analizēt
situācijas un prasmīgi risināt problēmas kļūst arvien grūtāk.
Matemātika nepieļauj paviršību un haosu spriedumos.

Ko tu darītu, ja
pirmais randiņš
neizdotos?
Es ietu mājās un
izliktos par
mirušu. Un tad es
pazvanītu uz
laikrakstu un liktu
ievietot zinu par
savu miršanu.

Kad drīkst kādu
skūpstīt??
Ja viņi ir bagāti
vīrieši.

Ja tu kādu sievieti
skūpsti, tev viņa ir
jāprec un jāgādā
bērni. Tā viņš ir.

Kas ir labāk būt
precētam vai
neprecētam?
Es nezinu kas ir
labāk, bet es
nemīlētos ar
nevienu sievieti.
Es negribu, ka
vinas paliek
resnas.

Meitenēm labāk ir
palikt
neprecētām, bet
puišiem vajag
kādu, kas
uzturētu tīrību....

Kas jādara lai
laulība būtu
izdevusies?
Sievietei jāsaka,
ka viņa ir skaista,
pat tad, ja vina
izskatās pēc
kravas mašīnas.

Ja kopīgiem spēkiem mēs tiktu galā ar ikdienas sīkajiem darbiem, tad vairāk laika atliktu vaļaspriekiem:
lasīšanai, teātrim, sportam utt.
Kādas īpašības visaugstāk vērtējat cilvēkos, kāpēc?
Savos audzēkņos un līdzcilvēkos visaugstāk vērtēju atbildības sajūtu, kā arī spēju paškritiski vērtēt sevi,
neizslēdzot humora izjūtu.
Jūsu vislielākā vēlēšanās.
Šobrīd mana vislielākā vēlēšanās būtu, lai skolēni sāktu apzināties to, ka savu dzīvi pilnveidot vai sabojāt var
tikai katrs pats, tāpēc bezatbildību savu pienākumu veikšanā vajadzētu iznīdēt. Būtu lieliski, ja katrs censtos
savu ikdienas darbu paveikt tik labi, cik spēj.
Turpinājums no 1.lpp.
Viens vai divi, bet III gadsimtā Svētā Valentīna nāves dienā tika rīkots jauniešu festivāls: meitenes meta lielā
traukā glītas, smaržīgas vēstulītes, bet puiši tās vilka ārā kā loterijas biļetes, tā izvēloties sev draudzeni visam
nākamajam gadam.
Vēlāk šī tradīcija ar mīļotā izvēli pārvērtās par vienu no galvenajām Valentīndienas izklaidēm. Visi to gaidīja
ar nepacietību. Taču nu aklā metode otrās pusītes meklētājus vairs neapmierināja, kas zina, ko tu no tā trauka
vari izvilkt — ja nu trāpās kāds krokodils?! Tāpēc mīlētāji papūlējās jau laikus izraudzīties savus mīlas objektus.
Svētku priekšvakarā mīlētājs klīda zem mīļotās logiem, bet meitenei rītausmā vajadzēja atvērt logu un saukt:
«Mans Valentīn!» Pēc tam puisis drīkstēja pasniegt viņai dāvanu, kurā noteikti vajadzēja iekļaut simbolisko
sirsniņu — Valentīndienas atklātni. Arī līdz mūsdienām ir saglabājusies tradīcija rakstīt aizkustinošus mīlas
vārdus vai sacerēt pantus.
Apmēram tā viss sākās, bet, kā turpinās, to jūs tūdaļ kārtējo reizi redzēsiet paši.

Februāris - sveču mēnesis
Sveču stāsti
Vai zini tādu meitiņu, kurai balts krekliņš un sarkans deguntiņš? Tu
saki, tā tava draudzenīte, kas vakara pastaigā salu satikusi. Nav vis.
Tā meitiņa, kuru es pazīstu, tā augtin aug tik mazumā. Un vēl, ja tā sēž
uz vietas, tad plok. Vēl nevari uzminēt, kas ir mana draudzenīte? Nu
labi, pateikšu: tā ir svece. Viņai ir balts tauku krekliņš un sarkans
liesmas deguntiņš jeb cepurīte. Pie izdevības uzmanīgi pavēro šo
cepurīti – tai ir dažādas krāsas un forma arī tai mēdz mainīties. Vēl tā
prot klusiņām visvisādas siltas un mīļas pasakas izstāstīt, jo viņai sava
gudrība. Ne velti cilvēki bieži mēdz teikt – neturi sveci zem pūra.
Parasti to saka tad, kad kāds kaut ko zina vai prot, bet citiem negrib ne
rādīt, ne mācīt. Svece savu gudrību gan vienmēr izdeg savā liesmas
cepurītē. Šomēnes staigā taisns kā svece, samācies sveču jokus un
gudrības, un tagad neturi sveci zem pūra.

Visu janvāri notika skolēnu aptauja, kurā bija
iespējams balsot par labāko skolotāju 10 dažādas
nominācijās. Ir zināmi titulu ieguvēji:
1. Smaidošākais – Aivars Aleksandrovičs, Mihails Gailītis
2. Laipnākais – Tamāra Fedotova, Ināra Voitkāne
3. Vislabākais mācību vielas skaidrotājs – Marina Bogdanova,
Armands Maslovskis
4. Stilīgākais – Larisa Gržeškeviča, Vita Ramiņa
5. Visprecīzākais – Mihails Gailītis, Silvija Spēlmane
6. Ar labu humora izjūtu – Tatjana Ličmane, Roberts Višs
7. Atraktīvākais – Līga Zvirgzde, Māris Gulbis
8. Atsaucīgākais – Irīna Grasmane, Inga Zviedre
9. Visobjektīvākais zināšanu vērtēšanā – Natālija Smirnova,
Sandra Spilva-Ekerte
10.
Saprotošākais – Nikolajs Lomakins, Līga Zvirgzde

