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ŽETONA NUMURS

REDAKCIJAS SLEJA
Nemaz nepamanījām, ka
pagājuši jau 3 gadi. Tik daudz, bet tik
maz. Varētu vēl izdarīt daudz, daudz
lietas, bet jāpriecājas arī par jau paveikto!
Sākumā, kopā sanākot, nebija ne jausmas, ka šie 20 cilvēki piedzīvos un sasniegs kopā tik daudz, un
radīs tik daudz neaizmirstamas atmiņas. Kad bijām vēl vidusskolas jaunākie, likāmies klusi, piezemēti, apzinīgi. Gadu vēlāk jau kļuvām par skaļām
personībām un dažreiz vienu no kaitinošākajām un runīgākajām klasēm.
Kad ir pienākusi jau 12.klase, var
droši teikt, ka āči ir skaļi, aktīvi un
lieli brīvdomātāji, dažreiz ar mazu
apzinības piesitienu.
Skola katru dienu mūs sagaida arvien sirsnīgāk un īpašāk, būs
grūti atvadīties no ierastajiem gaiteņiem, lasītavas dīvāna, smaidīgajām
skolotājām un pat kaitinošajām lampām klasēs. Katrs sīkums, ko mēs
radam un paši sajūtam savās sirsniņās, mums vienmēr atgādinās par
skolu. Lai arī cik negribīgi dažreiz
jāceļas agrajos rītos, dienas beigās tu
saproti, ka katra izdzīvotā sekunde
skolā bija tā vērta, jo drīz katru no
mums sagaida lielā dzīve un nevarēsim vairs tikties ierastajos starpbrīžos,
lasītavas pufos.
Pēdējo mēnešu izskaņā vēlu
katram šī gada 12.klases skolēnam
mazliet apstāties un sajust to, ka drīz
tā vairs nebūs, viss mainīsies. Lai
katru pārņem īpašas sajūtas šajā skolā!
Linda Amura (12.a)

Nereti saka, ka skolas laiks ir
svarīgākais mūsu dzīvē. Ne tikai iemācītās formulas, domāšana un atbildība, bet arī saskarsme, jaunas draudzības un atmiņas, ko saglabāt. To
visu mēs krājam, sākot jau no pirmajām klasītēm.
Pirmajos gados rodas priekšstats par mācībām kopumā. Pirmās
asaras, pirmie pārdzīvojumi un vēlme
visam atmest ar roku. Ar laiku tas
kļūst par pieradumu, un saņemoties
tiek pabeigta pamatskola. Tad jau nāk
tas laiks, kad jāpārvācas uz jaunām
otrajām mājām, un divdesmit diviem
cilvēkiem šīs mājas bija Madonas
Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu klase.
Kā daži mēdz teikt- B nav
burts, tā ir diagnoze. Jau no pirmajām
dienām nākas saprast, ka tas ir negrozāms fakts, kuram cauri jākuļas visus
trīs gadus, kuri vienmēr atstās patīkamu nospiedumu arī turpmākajā dzīvē.
Pirmā satikšanās, pirmās kopīgās stundas, jaunie sola biedri un jaunā gaisotne nereti sākumā rada nelielu spriedzi. Tiem, kas ģimnāzijā mācījās pirms saslima ar diagnozi B,
zināja, ko sagaida. Fiziskās aktivitātes
starpbrīžos, pārejot no vienas skolas
ēkas uz citu, nereti iekļaujot arī Beķerejas apmeklējumus, skolotāju pretimnākšana un prasības. Savukārt
jaunajiem ģimnāzistiem nācās pierast
pie visa no jauna.
Nu jau pagājuši trīs gadi, un
ko mēs redzam? Mēs esam to panākuši. Nedaudz paaugušies un saauguši
ar skolu, skolotājiem un viens ar otru.
Esam kļuvuši par ģimnāzijas daļu un
pavisam drīz laidīsimies jaunās gaitās.
Divpadsmit gadi skolā. Vai tas
nav traki? Sēdēt solā un mācīties divpadsmit garus gadus! Protams, tas ir,
taču tas mūs padara par tādiem, kādi
mēs esam. Tādēļ novēlu visiem divpadsmitajiem veiksmi, nepazaudēt to,
ko mācījāties visus šos gadus, it īpaši
uz eksāmenu laiku! Un 12.B klasei
vēlu saglabāt savu diagnozi un atcerēties kopā piedzīvoto vēl daudzus gadus!
Iluta Žīgure (12.b)

Ir skaists un kluss ziemas
vakars. Tik atšķirīgās sniega pārslas
nemitīgi veļās no debesīm un met
kūleņu kūleņus. Katra sniegpārsla ir
neatkārtojama, arī katrs no mums ir
neatkārtojams un lielisks. Līdzīgi arī
mēs, divpadsmitie, šobrīd esam priekšā, kam nedaudz nopietnākam un
atšķirīgākam, nekā parastajai skolas
ikdienai. Līdz ar to arī mums tāpat kā
sniega pārslām priekšā būs līkumots
un kūleņots ceļš, pārpildīts ar eksāmeniem, kontroldarbiem, pasākumiem un vēl savām privātajām lietām. Būs nedaudz grūtāk, bet mēs to
varam, un mēs to paveiksim.
Sirsniņā iezogas nelielas
skumjas, domājot par to, ka drīz jau
klāt ir finiša taisne. Tikai šajā gadā
sāku tā pa īstam sajust un iepazīt mūsu ‘’cē’’ klasi. Mēs kļuvām daudz
saliedētāki, mūsu priekšnesumi ir
ievērojami labāki, mums pašiem beidzot sāk patikt tas, ko mēs radām. Par
to ir milzīgs prieks un gandarījums.
Mēs beidzot esam īsta un vienota
klase kā ģimene, labāku pat nevar
vēlēties. Es jau sāku ilgoties pēc ģimnāzijas. Pēc šīs tik jaukās un draudzīgās atmosfēras, nesteidzīgajiem rītiem un pārpildītajām pēcpusdienām.
Priekšā mums ir kas pavisam citādāks, mums ir jauni mērķi un jauni
darbi, kas jāpaveic. Mēs turpināsim
pilnveidoties un izmantosim ģimnāzijā iegūtās zināšanas.
Bet tagad, mīļie divpadsmitie, centīsimies izbaudīt atlikušos
mirkļus kopā, darīsim lietas, kas
mums patīk un padodas vislabāk, bet
pievērsīsim arī nelielu uzmanību mācībām, lai gadu pabeigtu ar vislabākajām sekmēm šajos trijos kopā pavadītajos gados. Veiksmi un izturību
visiem mums eksāmenos. Skolotāji,
esiet mierīgi, jo mēs visu paspēsim!
Mēs esam lieliski, mēs varam kalnus
gāzt!
Beāte Beatrise Juško (12.c)
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12.a

Mēs par sevi

Klase ar visdažādākajām rakstura īpašībām, tas ir tas, ar ko, iespējams, esam citādāki. Vienmēr spējam
vienoties par kopēju ideju, lai gan sākumā tas neliekas, ka būs tik viegli, spējam būt saliedēti! Kopumā klasē
vienmēr ir pozitīva atmosfēra. Katrs var būt viņš pats, un nav jāraizējas par to, ko citi domās. Spēsim gan pasmieties viens par otru, gan arī parūpēties. Klasē ir vairāki cilvēki, kuri īpaši var palīdzēt konkrētā priekšmetā.
Sarunas ar klasesbiedriem var novest līdz dažādākajām tēmām, sākot ar Pitagora teorēmu un beidzot ar
kukluksklana sazvērestības teorijām. Mīlam viens otru, ko bieži dzirdam viens no otra. Un kā teica kāda skolotāja: „Nē, jūsu klasē čūsku nav!”

Klases audzinātāja par mums

12. a klasi raksturo radošums, gatavība un prasme realizēt savas idejas. Radošo interešu dažādība- korī
un solo dziedāšana, modernās un tautiskās dejas, mūzikas instrumentu spēle, fotografēšana un filmēšana, zīmēšana- vieno un veido klases unikalitāti.
Mani mīļie, es gribētu Jūs iedrošināt traukties pakaļ sapņiem, ticot, ka viss ir
iespējams. Ticiet, patiesi ticiet, ka tas, ko Jūs vēlaties, ir šeit un Jums pieejams. Dzīvojiet savu dzīvi, darot to, kas aizrauj, kas padodas, kas nes prieku!

Mēs par savu audzinātāju Sandru Sineli

Aktīvā atpūta ir mūsu skolotājas otrais vārds! Nekad nelaidīs iespēju kaut kur
aizbraukt ceļojumā un apskatīt, ko daudzreiz redzētu vai atklāt ko jaunu. Vienmēr saprotoša un izpalīdzīga. Iesaka savas idejas, palīdz veidot pasākumus un atbalsta mūs.
Spēj novērtēt savu mīļo klasi – 12.a! Gatava iesaistīties mūsu trakajās idejās. Visforšākie ir skolotājas izteicieni, kas liks pasmaidīt katram un paliks atmiņā vēl ilgi. Tik ilgi,
kamēr ir zīme par kavētajām stundām, ir labi! Skolotāja, kas interesējas par katru no
mums, bet zina robežas. Saprotošāku, atbalstošāku un labāku klases audzinātāju mūsu
klasei iedomāties nevar!
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12.a
Linda Amura

Cilvēks ar savu personību un
viedokli, tāpēc vienmēr laba sarunu
biedrene ikvienam. Lindā mīt liela atbildības sajūta, tādēļ viņai var uzticēties.
Aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Lieki neiespringst par sīkumiem, dažreiz arī par nedaudz lielākām lietām. Māk izturēt dienu,
kad naktī maz gulējusi. Stundās gribas ar
viņu runāt, nevis mācīties. Ja viņai kaut kas interesē vai viņai
to vajag - tikai tad viņa tam veltīs visus savus 100%. Zina, ko
grib, un to arī sasniegs.

Uvis Andriksons

Uvis katru dienu klasi spēj
piepildīt ar saviem jokiem, bet tajā
pašā laikā viņam ir svarīgi lauku darbi,
it īpaši rudenī, ja kaut kas jādara, tad
zinām, ka viņš rok kartupeļus un brauc
ar kombainu. Pēc joka Uvim kabatā
nav ilgi jāmeklē, vienmēr mācēs uzlikt
smaidu uz citu sejām, kaut vai ar vienu
pateiktu teikumu. Ja būtu vairāk motivēts, tad sasniegtu daudz.
Visi zina, ka patīk un interesē ne tikai traktori, bet arī mašīnas.
Ja pusdienu laikā dzirdat skaļu balsi, zināt – Uvis jokus sper
vaļā.

Jānis Bardziņš

Jānim nekad netrūkst, ko
pateikt, katrā situācijā atradīs, ko piebilst un kur izteikt savu viedokli. Pozitīvs, patīk labi izskatīties un par sevi
parūpēties. Tikai retajam ir atļauja
pieskarties viņa matiem! Jānis skolā un
Jānis ārpus skolas ir 2 dažādas personas. Tā jau labs sarunu biedrs, uzticams un draudzīgs, ja ar viņu pirmais
sāc runāt. Nākamais psihologs. Mīl
diskutēt par viņu interesējošām tēmām, it īpaši, kā bioloģijā
dabūt augstāk par 5. Vislielākais W eeknd fans. Izbauda dzīvi
un neiespringst uz sīkumiem.

Sindija Broka

Ja vajag palīdzību, tad Sindija ir īstais cilvēks, kur to meklēt, ja
spēs palīdzēt, nekad neatteiks un visu
izdarīs pēc labākās sirdsapziņas. Apņēmīga un centīga. Izpildīs mājasdarbus jau laicīgi un izpalīdzēs arī otram,
cītīgi nēsā skolas formu! Daudz apdomā katru mazāko sīkumu, saka, ka ir
slinka, bet īstenībā paveic visu, kas jādara tam paredzētajā
laikā. Viena no retajiem cilvēkiem, kas atbild uz klases sarakstē uzdotajiem jautājumiem. Vienmēr izsaka savas domas.

Annija Cīrule

Uzcītība - vārds, kas Anniju
raksturo ļoti labi, jo vienmēr viņai viss
izdarīts laicīgi un cik vien labi spēj,
tāpēc vienmēr prieks strādāt vienā grupā ar viņu. Ļoti klusa, mierīga, bet
mērķtiecīga. Varētu būt nākamā fizikas
skolotāja. Ja pajautāsi, vienmēr atbildēs. Padodas visi mācību priekšmeti un
ārpus skolas labprāt dejo tautu dejas.
Starpbrīžos visbiežāk izvēlēsies pamācīties un sagatavoties
stundai, kas nav slikti, jo tā var vēlāk izvilkt visu klasi.

Alise Patrīcija Dreimane

Nekautrēsies parādīt bildes ar
savu skaisto suņuku, kurš liek smaidīt
visiem. Klusa, bet apņēmīga, ar rūpību
pieiet ikkatram darbam un to paveic.
Asprātīga un ļoti patstāvīga. Labs
sarunu biedrs. Bieži izsaka dziļas
domas, kurās tiešām ir vērts iedziļināties. Pateiks taisnību vajadzīgajos brīžos. Nav bail pastāvēt par citiem un
sevi. Kārtīga, nopietna un mērķtiecīga visus šos gadus. Kā arī
katru dienu parūpēsies par savu frizūru, kā jau meitenēm pienākas!

Beāte Lūcija Gailuma

Kas gan būtu Beāte, ja nekavētu katru rītu pirmās stundas? Tomēr
mākslas un vēstures pasaule Beātei nav
sveša. Sarunas vienmēr ir interesantas,
un tu nekad nezini, ko jaunu uzzināsi
šodien no viņas. Ļoti patīk māksla un
mākslinieki, par tiem viņa būtu gatava
lasīt grāmatas kaut vai visu dienu. Arī
pašai patīk zīmēt, gleznot un izpausties
radoši. Ļoti mākslinieciska personība, kā arī patīk vēsture un
politika. Noteikti māk aizstāvēt savu viedokli. Ļoti mīl ekspresionismu, Dalī un citus māksliniekus, par kuriem pārējā klase
neko nezina.

Zane Gerenberga

Zanei vienmēr smaids uz lūpām un
mūzika sirdī. Zane bez sava saksofona
nebūtu Zane. Piedalās dažādos konkursos, saistītos ar mūziku. Ļoti laba mūziķe. Mērķtiecīga skolniece, ļoti pozitīva. Patīk vēsture tā, ka gandrīz visu
laiku kaut kas jāpasaka stundā. Nepieņems faktu, ka matemātikā nošpikot ir
grūti. Visu dara diezgan klusi, bet sasniedz daudz un bez “lielas brēkas”.

Nikola Enriketa Jaundāldere

Miera, maiguma un sievišķības iemiesojums. Vienmēr rekomendēs
labākās melodrāmas, kuras obligāti
vajag noskatīties. Klusa, apzinīga un
centīga, ar rūpību pieiet ikkatram
darbam un to paveic. Somā vienmēr
stāv klepus sīrups vai citas zāles, kas
nepieciešamas
klasesbiedriem.
“Glābšanas riņķis” krievu valodā!
Cilvēks, kas uzklausīs un ar kuru var runāt par visām tēmām
un kopā pasmieties.

Signe Kaparkalēja

Signes apģērbā parasti dominē melnā
krāsa, bet tā nevar teikt par viņas prātu,
jo Signē mājo daudz košu ideju, ko
iedot citiem. Patīk mūzika, kā arī dziedāt gan korī, gan kā solistei. Ja Signe
smiesies, tad smiesies visa klase. Ar
viņu ir viegli runāt, jo spēj uzklausīt.
Klases skaistās balss īpašniece. Izstaro
patīkamu enerģiju. Kādreiz izšpļauj
kādu labu joku, it īpaši matemātikā.

4.lpp.

MAĢISKĀ

12.a
Krista Patrīcija Leimane

Mistērijas pilns cilvēks, bet
vienmēr apjautāsies, kā tev iet vai viss
kārtībā, un nekad nepametīs cilvēku
nelaimē. Klusa, bet noteikti atveras, kad
ir kopā ar draugiem.. Pa 3 gadiem ģimnāzijā nav pateikusi neviena slikta vārda. Stundās klusa, neizceļas, bet starpbrīžos var redzēt jautras lietas. Māk
īstajos brīžos pateikt īstās lietas. Vienmēr gatava palīdzēt mājasdarbos vai arī vienkārši kopā paraudāt par skolas problēmām.

Agne Lībore

Agne izdejo savu ikdienu, ja
vajag padomu horeogrāfijai, vienmēr
var griezties pie viņas, veltīs visu
savu uzmanību tev un neatteiks palīdzību. Ļoti rūpīga un aizrautīga,
vienmēr, kad nepieciešams. Aktīva
obligātās literatūras lasītāja. Varbūt
pašai tā neliekas, bet viņa ir viens no
pozitīvākajiem cilvēkiem klasē. Spēj
izveidot labu kontaktu ar daudziem,
māk komunicēt. Kā maza atspere - vienmēr enerģiska un atraktīva.

Amanda Mažajeva

Tā ir Amanda! Krāšņa un
ugunīga personība. Topošā policiste!
Jau tagad vienmēr iestājas par taisnību
un vienlīdzību pret visiem un visur.
Mūsu klases sportiste, patīk matemātika, vienmēr visus darbus paveic pati
pirmā, bet ikdienā galvenais aksesuārs
ir krāšņi auskari. Meitene, kura nebaidās izteikt savu viedokli, neliekuļo un
ir ļoti tieša. Ļoti viegli veidot komunikāciju un diskutēt par dažādām lietām. Nav bail izteikt savu
viedokli. Nepakļaujas citiem.

Jēkabs Putniņš

Jēkabs vienmēr aizšoferēs
pēc kafijas miegainos rītos vai mājās
vēlos vakaros, un kopā varēs paklausīties labākās latviešu izpildītāju
dziesmas. Lai gan mācīties kādreiz
negribas, var redzēt, ka viņš saņemas
un izdara visu nepieciešamo pašā
pēdējā brīdī. Sporta dēļ dažreiz gatavs uzupurēt skolu. Diezgan grūti iet
ar laicīgu pamošanos no rītiem. Darīs tikai tad, ja zeme degs
zem kājām. Katrā ziņā iemīlējies VOLVO un Kebabostā.

Antra Raubiška

Antra pabaros izsalkušus
klasesbiedrus ar saviem kulinārijas
meistardarbiem, kā arī pati nekad neatteiksies no kāda gabaliņa šokolādes.
Centīga, kārtīga cīnītāja. Viņai ļoti
patīk autoskola. Un viņai garšo skolas
pusdienu bulciņas ar āboliem. Labs
sarunu biedrs, ar kuru parunāt par nopietnākām lietām. Izpalīdzēs, kad vajag. Joku nekad netrūkst, vienmēr ar pozitīvu attieksmi. Ne
vienmēr uz dzīvi ir jāskatās nopietni. Māk aizstāvēt sevi un
savu viedokli, taču daudz diskusijās neiesaistās.

Undīne Saleniece

Undīne noteikti ar valodām ir
uz Tu — gan latviešu, gan krievu, gan
angļu, gan franču valoda viņai ir kā
dzimtā valoda. Klusa, bet apņēmīga.
Gudrība, nosvērtība un vēlreiz gudrība
— šie vārdi varētu labi viņu raksturot.
Krāj olimpiādes kā melnos makā. Mēdz
pārsteigt ar savām zināšanām. Nekad
neatteiks palīdzībā un vienmēr iesaistīsies. Vienmēr atbildēs par lietām, ko uzņemas.

Santa Socka

Paula Mežvinska

Lielākā kaķu un bioloģijas
mīle 12.a klasē. Kopā ar Paulu vienmēr var pasmieties par smieklīgajiem kaķu video, un tas ikvienam
uzlabo garastāvokli. Viņas joki ir kā
punkts uz i. Diezgan neveikla, bet
tas viņai piešķir odziņu, jo vienmēr
pasaka kaut ko, kas visai klasei liks
iesmieties. Stundās mēdz pagulēt,
tāpēc nav īstais cilvēks, kuram prasīt, kas jādara. Viņas pateiktais vienmēr iederas visās situācijās, netīšām sanāk sasmīdināt
visu klasi.

Krišjānis Pulkstenis

Ja grib, tad var saņemties un
pēdējā brīdī paveikt pašu svarīgāko.
Vienmēr piedalās pasākumos, mūsu
klases fotogrāfs! Krišjānis iemūžina
visu fotogrāfijās un nekad nelaidīs
garām lielisku kadru, ko vēlāk parādīt
sociālajos tīklos. „Klik klik” uz fotoaparāta pogas! Dažkārt nogudrējas matemātikā. Varbūt liekas nenopietns, bet
uz viņu var paļauties! Nekad neatteiks paķert mašīnā uz sportu
vai sasmīdināt visu klasi ar kādu piezīmi.

Santa vienmēr zina aktuālos
jaunumus, izsaka savas idejas un priekšlikumus, organizē pasākumus un aktīvi
darbojas kultūras sektorā! Dzīvesgudra,
izpalīdzīga, aizraujas ar visu, ko dara, jo
nekad neviens mazais darbiņš nebūs
izdarīts pavirši. Spēj mainīt stundas
tēmu uz dziļām sarunām par dzīvi ar
vienu jautājumu skolotājai. Pašai savs
viedoklis par visu, var parunāt par nopietnām un nenopietnām
lietām. Ļoti mērķtiecīga un spējīga pastāvēt par savu viedokli.

Madara Vestmane

Madara centīsies visas situācijas atrisināt mierīgi bez jebkādiem
kašķiem, jo kam gan tie ir vajadzīgi.
Apņēmīga, ja arī kas neveicas, viņa
nepadodas un turpina censties, līdz
paveic iecerēto. Klase ir viņas antidepresanti grūtos brīžos. Atklāta, kas ļauj
ar viņu vienkārši parunāt. Matemātikas
stundās bieži iesāk kaut ko teikt, bet
nekad nepabeidz. Nebaidās pajautāt, ja
nezina vai nesaprot. Emocionālākais cilvēks klasē.
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12.b

Mēs par sevi

12.B klase. Perfekta acīte, kas reti spēj vienoties par kādu ideju, taču nezināmā veidā tomēr nonāk pie kopsaucēja.
Lielākoties spēj radīt unikālus, amizantus un smieklīgus priekšnesumus gan skolas pasākumiem, kad klasē- saņemot tūtas.
Paša pēdējā brīža idejas priekšnesumiem vienmēr izdodas negaidīti labi, izņemot pagājušajā gada aerobiku, bet īsfilmu festivāls visu izlīdzināja. Ļoti cienām grāmatu lasīšanu brīvajā laikā, vai kaut ko tādu, kā kopīgas lūgšanas gan pie pusdienu galda, gan pirms fizikas ieskaitēm, un pilnīgi neatkārtojamas sarunas vēstures stundu laikā. Citas skolotājas, kas izaudzinājušas
savas B klases, apgalvo, ka mēs neturam līdzi šim titulam, taču mums vēl ir pāris mēneši, lai pierādītu pretējo. Mēs varam to
un vēl vairāk, jo esam 12.B!

Klases audzinātāja par mums

Kā dzīve? Nooormāli!
Manas 12.b klases saulītes! Tik dažādie - kautrīgās un sievišķīgās meitenes un uz savu viedokli pastāvošie un nelokāmie zēni. Kā Iņ un Jaņ – būdami katrs savādāks un īpašs, bet tomēr kopā līdzsvara radīšanai un saglabāšanai.
Tālā 10.b klase sastāvēja no divām neatkarīgām daļām – meitenes un zēni, bet šodienas 12.b klase
ir apvienojies kā viens veselums.
Kas mūs visus – dziedošās un dejojošās, muzikālās un literārās, sportiskās un bioloģiju mīlošās
meitenes, kā arī matemātiskos un datormīlošos, jaunos Latvijas sargus un firmu vadītājus, vēsturniekus un dabas draugus ir satuvinājis? Varbūt tie ir divi kopīgie ZZ čempionāti, bet varbūt daudzās ekskursijas un mācību stundas un starpbrīži?
Novēlējums jums, 12.b klase — “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” teica Rainis. Lai izdodas sasniegt visu, ko gribat! Smaidiet, mīliet un esiet mīlēti, tad dzīve būs piepildīta!

Mēs par savu audzinātāju Aiju Sīli

Aija Sīle- skolotāja, klases mamma. Vienmēr teiks tikai labo, sataisīs siltu tēju, ja kāds
saslims. Spēj piedot gan mazus, gan lielus grēkus, bet „bastotās” stundas sirdsapziņa diemžēl neļaus attaisnot, īpaši literatūras kavējumus. Mūsu aizstāvēšana ir viņas stiprā puse. Nekad neaizmirst
mūsu svētku dienas, vienmēr iepriecinot ar kādu mazu dāvaniņu. Skolotāja, kura ar pilnu atdevi
cīnīsies par savējiem un rūpēsies, lai mums viss būtu labi.
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Signija Smiltāne

Maza, skaļa, taču noteikti extra, sapratīsies ar jebkuru. Harizmātiska, izpalīdzīga un
radoša. Viņas mājas = manas
mājas, nekad neatteiks ballītei
vai naktsmājām. Gatava visām
izklaidēm. Izpalīdzīga, saprotoša
un ļoti jautra, ar skaļiem smiekliem. Viņas dzīves moto:,,Ride
or die.”

Agnese Štimmere

Eduards Zigfrīds Aveniņš

Inteliģents
cilvēks.
Klases filozofs un vēsturnieks.
Viņam vienmēr var pajautāt
kādu dzīves gudrību. Klasesbiedrs ar neparastu, bet ļoti
interesantu viedokli. Ļoti plaša
iztēle, sajūta, ka viņš dzīvo
mākoņos. Patīk pašam sacerēt
mūziku. Ja Eduards liek klausīties repu, sagatavojies – būs traki!

Kristaps Meiers

Klases klusākais puisis, bet
kā jau zināms: ,,Klusākie
ūdeņi – tie dziļākie.” Dzimis
matemātiķis, jo saprot visus
likumus. Ja vajadzīga palīdzība, vienmēr var griezties
pie Kristapa. Cilvēks, kam ir
gan sava galva uz pleciem,
gan arī savs auto. Viens no
retajiem cilvēkiem, kam var uzticēties.

Iluta Žīgure

Klases radošais un
muzikālais prāts. Pārsteidz ar
idejām un iniciatīvu uzņemties darbus, ko citi nespēj.
Uzņemtos pat Sīzifa akmeni
velt klases labā. Ļoti patīkama
sarunu partnere, uzklausa un
neatteiks palīdzību, ļoti bieži
smaida.

Nils Jeļisejevs

Cilvēks, ar kuru
kopā nebūtu bail staigāt pa
Maskačku. Spēcīgs jaunietis, vienmēr liks pasmieties.
Ja kaut ko ieņem galvā, tad
uz to arī tieksies un nepadosies. Dzimis pavārs, spēj
uzcept vislabākos nagetus.
Cīnītājs ar savu domu veidu,
kaislīgs makšķernieks.

Lielas darba spējas,
ļoti atvērta un sirsnīga. No malas rodas iespaids, ka nekas
nemēdz noiet greizi, vienmēr
viss zem kontroles. Savu viedokli spēj paust skaļi un pārliecinoši. Ja kaut kas nepatīk, mēs
to dzirdēsim. Spēj aktīvi iesaistīties klases radošajā darbā un
pat nedarbos. Cenšas mācībās
un cīnās par savu taisnību.

Raivis Ragausis

Nekad nav prognozējams. Viņu raksturo pēkšņas idejas un negaidītas
rīcības. Cenšas, cik vien
spēka, pat ja neiet tik gludi
kā vēlētos. Liekas, ka viņš ir
klases racionālākais cilvēks,
kurš
katrai iracionālai situācijai
var atrast racionālu risinājumu. Vienīgais klasē, kurš spēj
joku izlasīt krieviski un pasmieties par to.

Sabīne Skeranska

Alise Avotiņa
Meitene, pie kuras
humora izjūtas ir jāpierod. Gudra gan mācībās, gan dzīvē. No
vienas puses - kārtīga, atbildīga
un ieinteresēta arī kaut ko iemācīties. No otras puses, forša ballētāja, aktīva sportiste, volejboliste un traku ideju atbalstītāja.
Labsirdīga, patiesa un uzticama
draudzene.

Sportiska, gudra,
vienmēr palīdzēs, ja nepieciešams. Ļoti pozitīvs cilvēks. Viņas smiekls spēj
uzlabot dienu, kas pašam
liek arī pasmaidīt. Tik apzinīga, ka nekad nebasto stundas – klases pareizākais cilvēks. Nekad nepaliks parādā, drīzāk izpalīdzēs dubultā. Dažreiz viņā atmostas humors,
kuru neviens nebija gaidījis.

Gvido Vlasovs

jeb Gena – Viens no labsirdīgākajiem cilvēkiem, kāds
jebkad bijis. Vienmēr izceļas
ar saviem jokiem. Dažreiz ļoti
kaitinošs un nepaciešams, bet
kopumā viņam ir jauka sirds.
Ideāls kaimiņš, policiju par
troksni nav vēl nācies izsaukt.
Nekad nebūs slikts garastāvoklis, ja mācies ar viņu vienā klasē. Genam ir visforšākais
džemperis, vislabākie joki un labākā sirds.
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Māsa, draudzene un
viss, kas var būt vienā cilvēkā,
varētu teikt – supercilvēks. Viltīga
meitene, kura vienmēr palīdzēs, it
īpaši pēc garas nakts vai kāda
pasākuma. Pārliecināta par sevi.
Spēj dot labus padomus un saglabās vēsu prātu pat grūtā situācijā.

Artūrs Zvirgzdiņš

Uzticams, mērķtiecīgs. Zina, ko grib dzīvē,
un uz to virzās. Spēj par
sevi pastāvēt. Nekad nenosodīs. Patīkams sarunu
biedrs, ar labu humora izjūtu un diezgan asu prātu.
Spēj iedzelt un pats paciest
kritiku, kā arī izteikt savu
viedokli, ja uzskatīs to par
pareizu.

Agija Ābelniece

Jānis Valdis Garkalns

Mērķtiecīga, apzinīga.
Nopietnāks cilvēks skolā nav
redzēts, viņa zina, ko vēlas no
dzīves, un tieksies pēc tā ar visu
spēku. Lai arī ir ļoti nopietna,
tomēr ar savu humora izjūtu.
Ļoti smaidīga. Aizraujas ar
bioloģiju, nākotnē būs ļoti laba
ārste. Viņas mērķtiecība spēj
iedvesmot ikvienu. Lai arī ir nopietna, tomēr iekšpusē slēpjas
īsts velniņš, kam patīk izklaidēties.

Kristers Rudevičs

Dzīves gudrs cilvēks,
uzņemas visus tehniskos darbus un ātri apgūst jaunas lietas.
Lai arī bieži neapmeklē skolu,
ieskaitēs pelna labus vērtējumus. Loģika ir viņa stiprā puse. Vienmēr izpalīdzēs cilvēkiem, kas nesaprot fiziku. Godīgs pret tiem, ko ciena. Spēj
pasmieties pats par sevi – jokdaris.

Renāte Berķe

Anete Šķēle

Cilvēks, kuru varētu apskaust.
Gudra, kārtīga, saprotoša, aktīva
un čakla kā bite, viņu var tikai
apbrīnot. Labas organizatoriskās
dotības. Bez viņas mums diez vai
būtu kāds klases priekšnesums.
Dalība pulciņos un kavējumi
netraucē, lai mācībās saņemtu
augstus vērtējumus. Ja grib, tad
var!

Raivo Aizstrauts

Spēj būt entuziasma
pilns un sasniegt nosprausto
mērķi. Mīļākā stunda bioloģija.
Spēj izskaidrot vissarežģītākās
lietas. Saka patiesību acīs, lai
arī kāda tā būtu. Nekas viņu
nespēs apturēt. Ar Tomu var
gan pasmieties, gan paraudāt,
kopā nekad nebūs garlaicīgi.
Nedod ēst, bet tā vietā piedāvā vienkārši parunāt, bet tas ir forši.

Nadīne Barkāne

Spēcīga un ar raksturu,
ja kaut ko ieņem galvā, tad arī to
izdara. Pēc izskata klusa un
mierīga, bet iekšā slēpjas īsts
velniņš. Ļoti sportiska un aktīva.
Varbūt neiesaistās visur, bet, ja
to dara, tad uz visiem 100. Vienmēr smaidīga un izpalīdzīga.
Ļoti labs draugs,
prot uzklausīt. Augsta atbildības sajūta. Patīk atpūsties
un lasīt grāmatas. Atraktīvs
un sportisks, atvērts trakām
idejām, taču ne tik trakām,
kas varētu aizskart viņa
pašcieņu vai godu, tāpēc
vienmēr padomā būs plāns b
un pat c.

Toms Zvirgzdiņš

Aizrautīgs
sportists. Saprotošs, radošs un
ļoti zinošs. Viens no retajiem, kas parakstīsies uz
jebko – dejot aerobikā kopā
ar meitenēm vai dziedāt.
Vienmēr palīdzēs neatkarīgi
no tā, ko lūgsi. Visu dara ar
degsmi, aizstāvēs savu godu
un cīnīsies par taisnību stundās. Piedalīsies sportā pat tad, kad
aizdomas par lūzumu kājā.

Viena no divām labākajām rasēšanas kolēģēm. Izpalīdzīga un labsirdīga. Ļoti mākslinieciska un radoša no visām
pusēm – prot gan spēlēt ģitāru,
gan gleznot. Noteikti tā, pie
kuras var vērsties ar problēmām
mācībās vai norakstīt mājas
darbu. Saprot, kas dzīvē ir svarīgs un kas ne pārāk.

Agnija Nagle

Liela sportiste, ļoti
spēcīga gan garā, gan miesā.
Īsta māte Terēze – visdāsnākais cilvēks. Vienmēr pašpārliecināta par savām idejām.
Forša rasēšanas biedrene.
Nekad nepametīs nelaimē arī
līdz galam neiepazītus draugus. Klases vienīgā nepilngadīgā, bet tas netraucē izklaidēties. Ir drosmīga fizikā, bet citur
pilnīgi neitrāla. Vienkārši dzīvespriecīgs cilvēks.
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Mēs par sevi

Mūžīgais teiciens „aplis nav mūžīgs’’ palīdzēs katrā situācijā, jo tieši tādi mēs esam- vienmēr gatavi palīdzēt, pat aiziet
uz Beķereju, lai visiem nopirktu piciņas. Mūsu klase ir kā viens vesels, kas kopā smejas, bēdājas, bet galu galā tiek ar visu galā,
pateicoties savai lieliskajai vienotībai. Par mums tiešām var teikt- viens par visiem, visi par vienu! Kā jau katrā klasē, ir arī pa
kādai nesaskaņai, bet, kad vajag, vienmēr būs kāda izpalīdzīga roka. Katrs atsevišķi esam ļoti atšķirīgi, bet, papildinot viens otru,
veidojam to perfekto līdzsvaru. Esam labi diskutētāji un vienmēr atradīsim labāko risinājumu arī saspringtās situācijās. Citr eiz
mēdzam būt slinki, taču, ja ne atzīmju ziņā, tad citur gan esam labākie.

Klases audzinātāja par mums

Man patīk audzināt c klases. Mūsu kopdarbības trīs gadi jūnijā būs pavadīti. Vēl jau labprāt turpinātu, bet dzīve notiek
nemitīgā kustībā uz priekšu.
Sākotnēji daļa klases ļoti klusi, ieturēti, otra daļa – tādi skaļi, pamanāmi. Nu iestājusies zināma līdzsvara sajūta. 10.
klasē paši sevi raksturojāt: “Klase ar potenciālu”. Prieks, ka ģimnāzijas gados to izdevies arī realizēt, protams, atstājot vēl rezerves atlikušajiem mēnešiem un drusku arī laiciņam pēc skolas absolvēšanas. Attīstība un pilnveide taču ir mūžīgs process. Galvenais – lai Motivācija vienmēr līdzi atnākusi.
Klasē ir daudz sabiedriski aktīvu skolēnu, kas “spridzina”, pārsteidz, smīdina, aizkustina mani, kā arī citus no skolas
saimes. Protams, ka izaugsmes procesā bijis daudz kas jāupurē. Reizēm – sekmīga atzīme ieskaitē, reizēm mācību stundas apmeklējums, reizēm jau izveidots priekšnesums… Apņēmīgi ļaudis. Ja izdomājam doties 4 dienu ekskursijā uz Poliju, tad tur arī aizbraucam. Ja uzstājamies, tad visa klase, ja dekorējam kabinetu Zvaniņa svētkiem, tad visi kopā, ja kārtojam zāli izlaidumam, tad
atkal pilnā sastāvā. Visumā darbīgi, sportiski, atsaucīgi, un izpalīdzīgi. Šajā klasē vienmēr var meklēt brīvprātīgos, uz kuriem var
paļauties dažādās visai nozīmīgās situācijās. Patīk pacīnīties par savu taisnību, dažreiz tikai tādēļ, ka pačīkstēt tad vajag.
Esmu jūsos atradusi lielas un siltas sirdis, kādreiz gan tiek slēptas no svešiniekiem. Zinu un esmu pārliecināta, ka jūs
protat ne tikai redzēt, bet arī saredzēt. Tas jums visiem noteikti palīdzēs nenomaldīties no īstās dzīves takas. Turu īkšķus!

Mēs par savu audzinātāju Gitu Eiduku

Gita jeb kā mēs viņu saucam - Gitucis ir mūsu audzīte nu jau trešo gadu, bet diemžēl
pēdējo. Skolotāja, kas vienmēr būs gatava palīdzēt, aizstāvēt, atbalstīt un dažreiz arī sirsnīgi nobārt. Viņa ir ārkārtīgi pozitīva, spēj uzklausīt, dod lieliskus padomus, viņa mums ir kā 21ā klasesbiedrene! Tikpat traka un aktīva spridzinātāja! Kā īsta cēce!
Ar Gituci vienmēr visu var sarunāt, viņa lieliski zina, ka mums pie sirds iet ‘’Beķa’’ piciņa, kā arī lieliski apzinās, ka mums ļoti patīk pačučēt ilgāk un nejauši nokavēt kādu stundiņu. Viņas
stiprā puse ir visu sakārtot līdz galam, tā lai izcili. Vienmēr mūs pierunās izlabot vai izdarīt to, ko
jau bijām ieplānojuši nedarīt. Viņa ir izcila audzīte, ne kurš katrs tādu ir pelnījis. Nav dienas, kad
Gitiņa neiegrieztos pie mums uz sarunu. Baro mūs ar daudz saldumiem, iecienījuši esam
‘’braunijus’’, ja nu kas.
Kā pati saka – meklē prieku vienmēr un visur. Gita tic mūsu spējām, vairāk kā mēs paši. .
Vienmēr mudina mūs būt pēc iespējas labākiem, kāpt vēl augstāk un sasniegt savus mērķus! Viņa ir
mūsu saule, zvaigzne, mamma un mūsu pati, pati labākā! Bučas, mēs Jūs mīlam, Gituci!
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jeb mums labāk atpazīstamais Zuma.
Īsts klases līderis, bet ne gluži mācībās.
Prezidenta kandidāts, jo galvenais jau
nav uzvarēt, bet piedalīties, vai ne?
Liels vēsturnieks un politikas mīlis. Ja
viņš nav mājās vai skolā, tad noteikti
atradīsi viņu sporta zālē, tās ir viņa
otrās mājas, un basketbols ir viņa otrais vārds. Noteikti klases
gara uzturētājs un priekšnesumu zvaigzne, ko gan mēs bez viņa?
Ja nākotnē neredzēsim Zumu kādā televīzijas raidījumā vai kādā
rakstiņā „Starā’’, būsim šokā. Ar viņu ir labi pat tad, kad nav labi.

Laura Kurzemniece

– klases mierīgais cilvēks, Laura
lieki necels trauksmes, bet, ja vajadzēs, skaidri izteiks savu viedokli.
Viņa ir dzēlīga, klases „asā mēle’’.
Ļoti laba draudzene! Spēs aizstāvēt
savus draugus un klases biedrus
jebkurā situācijā. Laura vienmēr
aizsūta kalnus ar skolas materiāliem,
kad Monika ir aizbraukusi tālēs zilajās. Ir patīkami atrasties Lauras kompānijā, jo viņai ir izcila humora izjūta. Kaut arī klases otra
jaunāka, tomēr vispatstāvīgākā. Laura ir ļoti pozitīvs cilvēks ar
daudz dažādām radošām un ne tik radošām idejām, viņā ieklausīties tiešām ir vērts. Šķiet, ka viņa dzīves lielāko daļu jau ir izpratusi un arī atradusi uz tās vietu sev un saviem tuvajiem.

Raimonds Ubagovskis

jeb mērķtiecīgais Raimis, klases sirds
āķītis. Nākotnes Raimonds Pauls 2, jo
klavierspēle ir viņa lauciņš, un tas viņam sanāk ļoti veikli. Raimonds māk
pasmieties par sevi, bet nemīl to darīt
par citiem. Ļoti labi prot lasīt Raiņa
dzeju un ne tikai. Viens no ģimnāzijas
labākajiem futbolistiem, vārtus gūst kā
Ronaldo. Nākotnē noteikti varēs aizstāt
kādu no pasaules slaveniem futbolistiem, mēs ticam! Daudzpusīgs
jaunietis. Bieži klusē, bet kad runā, tad visādi brīnumi sagaidāmi.
Vienkāršais Varakļānu čalis.

Niks Priževoits

– NBA topošā zvaigzne. Tāds pats čoms
kā Tu. Vēsais čalis – sauc mani par
sniegavīru. Sākumā var šķist kluss un
nemanāms, arī mums tā šķita, bet tad
kādā mirklī viņš atvērās kā puķe pavasarī un bija vienmēr gatavs piedalīties
pasākumos un ievest jautrību skolas
dzīvē. Parasti Niks runā tikai tad, kad
vajag, un tikai par to, ko kārtīgi zina, un
tas noteikti nebūs par bioloģiju. Dažreiz
Nikēns mēdz būt slinks, bet lielākoties
tomēr ļoti uzcītīgs. Zina visu par un ap basketbolu, bet ja nezina,
tad nav vērts zināt. Ceturtdienas noteikti nav viņa mīļākās dienas,
tad viņš ir pavisam saguris.

Katrīna Tomiņa

– ļoti gaiša un maiga personība.
Katrīna der kā paraugs ikvienam.
Viņa ir apzinīga, cītīga, čakla, gudra
un ļoti nosvērta. Radoša personība,
viņā slēpjas daudz kreatīvu un oriģinālu ideju. Mērķtiecīga, zina savus
mērķus, daudz par tiem nerunā, lai
kādam nenoskauž. Grēks nepieminēt, ka Katrīna ir izcila tautisko deju
dejotāja. Prot spēlēt flautu, ģitāru, klavieres un ko tik vēl ne. Katrīna var visu! Viņa spēs iemācīties darīt jebko! Uz Katrīnu vienmēr var paļauties. Cilvēks, kas neiesaistās konfliktos, tāpat kā
Šveice.

Elvis Eriņš

jeb aģents Elboys – klases matemātiķis. Visus aprēķinus Elvis veic
galvā un tad jautā, kā to var nesaprast? Viņš ir sakaros ar augstāk
stāvošām personām. Elvis mīl datoru, un vēlāk miegs mīl Elvi, tāpēc
dažkārt nejauši sanāk kādu stundiņu
nogulēt. Elvis nav liels literatūras
piekritējs, viņam noteikti nepatīk
mācīties dzejoļus vai lasīt grāmatas,
tāpēc ir apsveicami un patīkami, ja Elvis kādas dzejoļu rindas spēj
noskaitīt no galvas. Nākotnes IT speciālists.

Sandis Rošāns

Megija Rauza

– lādzīgo sarunu biedrs. Drosmīga un
noteikti nebaidās kļūdīties. Viņa ir tā,
kas spēj skolotājai pajautāt pat visbezjēdzīgāko, ko pārējā klases daļa nespēj. Megija mūs pameta 11.klasē,
bet šogad viņa ir atpakaļ, jo nekur
citur labākas klases nav! Viņa mūs
nekad nepamet, pat tad, ja pamet.
Aktīva meitene, kura gatava palīdzēt katrā dzīves situācijā. Grūti
atrast kurpes, ja ir tik mazs kājas izmērs. Mazliet neizlēmīga,
patiesībā, diezgan. Ieejot „Rimi’’ var pusstundu nostāvēt pie tējas
plauktiem, bet beigās nevienu nenopirkt. Cilvēks, kas savu smaidu, smieklus velta tikai „īpašajiem”. Viņa pārstāv cilvēkus, kas
biežāk izvēlas ģērbties tumši.

Ieva Kalniņa

– ‘’klusie ūdeņi ir tie dziļākie’’ noteikti ir attiecināms uz mūsu Ievu.
Dāma ar plašu personību, bet ne visiem to atklāj. Patīk adrenalīns un mūzika. Daudz laika pavada, lasot grāmatas. Ieva ir ļoti zinoša un centīga, bet,
ja kaut kas apniks, tad atmetīs tam ar
roku un nodarbosies ar noderīgākām lietām, piemēram, suņu apmīļošanu.

– klases dzirkstelīte. Vienmēr
izceļas ar savu enerģiju, kaut gan
lielāko daļu skolā pavada lasītavā,
guļot pufā. Mūžīgais guļava, visur
un vienmēr, aizmigt varētu pat
ejot. Liekas, ka Sandēns dzīvē
spēj veikt tikai pareizās izvēles, jo
arī šogad, atnākot uz MVĢ, viņš
izvēlējās tieši mūs, foršākos, cēčus. Tu vari pārlēkt 2 m augstlēkšanā? Sandis var. Vienmēr ejot palēksies, lai pieskartos griestiem
un uzmundrinās ar vienu vienīgu vārdu „saņemies’’, bet tas palīdz! Matemātikā uzdevumus par piramīdām risina bez zīmējumiem. Varētu teikt, ka Sandis ir gudrs sportists, kam neliels slinkums mācīties.

Elīna Savickaite

- Var šķist klusa, taču ir ar stipru
raksturu un nostāju. Nebaidīsies izteikt viedokli, pat, ja kādam tas var
nepatikt. Taču tā kā cēlai rozei, arī
Elīnai ir ērkšķīši. Ja nepieciešams,
spēs izteikt ļoti daudz, bet tā pat zinās vairāk, nekā pateiks. Elīna ir
apņēmīga un apzinīga mācībās, pilnīgi noteikti topošais mediķis. Ja vajadzēs ko izdarīt, noteikti var
palūgt palīdzību, īpaši jau krievu valodā.

12.c

10.lpp.
Artūrs Barazinskis

jeb Arča – topošais Rēzeknes gids,
varbūt pat mērs, viņam ļoti patīk
ceļot un par mīļāko pilsētu sauc Rēzekni. Klases čilotājs ar ļoti labām
zināšanām vēsturē! Arča ir vienīgais,
kas vēstures stundās veido dialogu ar
skolotāju! – nākotnē noteikti pat uzbūvēs savu tanku. Leģendāro lauku
stāstu īpašnieks! Lauki un lauksaimniecība viņam nav sveši. Smaidīgs kā
maija saulīte gan uz skatuves dejojot, gan vienkārši skolas dzīvē.
Visu prot uztvert pozitīvi. Izpalīdzēs vienmēr, ja vien tu spēsi to
pietiekami laipni palūgt!

Dāvis Stērninieks

jeb Dāvēns – džeks, kas guļ ar
diviem spilveniem. 10.klasē bija
ļoti kluss, nerunīgs un kautrīgs, bet
tagad ir pilnīgs pretstats. Dāvēnam
vienmēr vajag taisnīgu tiesu, patīk
atpūsties ar labākajiem draugiem
un ieēst „Šlāgerī’’ ar squadu. Liels
entuziasts. Sapņotājs. Māk padarīt
ikdienu tik neikdienišķu, puisis ar
savu odziņu. Noteikti nākotnē izdomās formulu, kā MVĢ skolēni fizikas laikā var iegūt apgaismību.

Rasa Patrīcija Mailīte

– Rasīne, modes dīva un izbijusi
vieglatlēte. Nebaidās parādīt sevi ar
interesantu apģērbu izvēli. Vienmēr
gatava iesaistīties sarunās. Rasai
piemīt īpaša balss, un ir smieklīgi,
kad Rasa sadusmojas. Lieliska shēmotāja. Rasīne nekad neatteiks
saviem draugiem, nekad! Garšo
koliņa un divas! Kanēļa bulciņas, bet tieši divas. Īsta modele,
vienmēr iepozē ar sunīti vai minci. Brīnišķīgu bilžu īpašniece.
Rasu nekad neredzēsim skumīgu, 12.c pozitīvisma paraugs.
Divu skaistu tetovējumu īpašniece.

Monika Baduna

– viņa ir tā, kas prot iebilst un izcili
izteikt savu viedokli. Ja Monikai
kaut kas nepatīk, tad viņa to noteikti pateiks, bet ieteiks arī kādu
labu ideju. SPORTISTE, ar lielajiem burtiem. Viņa izcili apvieno
gan mācības, gan sportu. Sporta
dēļ Monika ziedo arī kādu skolas
nedēļu, bet tas nav šķērslis gūt
labus panākumus arī mācībās. Viņai tas galīgi netraucē. Viņa zina atbildi uz katru jautājumu, pat ja
nezina, loģiski un sakarīgi to izdomās. Monce mēdz mainīt frizūras, bet čolka viņai piestāv vislabāk, vai ne? Skaļu smieklu īpašniece, kurai ļoti garšo rasols.

Elza Bašķere -

Puķu meitene vai tomēr nākotnes
fitnesa trenerīte? Nevar zināt, bet
viņa noteikti to var apvienot. Klases
princesīte ar garajiem matiem un
skropstiņām. Izskatās labi, pat slimojot mājās. Jaunā manikīra meistare. Vienmēr atsaucīga un gatava
palīdzēt. Klases kolektīvā iespējams
ļoti neizceļas, taču ir ļoti patiesa, pozitīva un interesanta personība. Elza ir visnosvērtākā klasē, bet tajā pašā laikā visu uztver ļoti
viegli. Vissirsnīgākā un jaukākā meitene klasē.

Līva Lora Soboļevska

jeb Līvija – no ārpuses Līva izskatās ļoti mīlīga, bet, patiesībā, viņā
slēpjas mazs eņģelītis ar velna radziņiem. Viņai patīk būt uzmanības
centrā, lieliski prot izteikt savu
viedokli un uzklausīt arī citus.
Vienmēr gatava uzņemties atbildību par kāda priekšnesuma vai pasākuma organizēšanu, Līvai tas ārkārtīgi labi padodas. Meiča, kas
ātri iekarst un šauj ārā visu, kas uz mēles. Paprikas cienītāja un
atbalsta plecs grūtā brīdī, ļoti daudz laika pavada ar saviem draugiem ēdot „Bullī’’ vai vienkārši iedzerot tēju. Līva ir izcils psihologs, viņa nekad nepametīs draugus nelaimē, meitene ar lielu sirdi
un plašu dvēseli, spēj būt ļoti romantiska un maiga būtne.

Beāte Beatrise Juško

- Klases galva un boss. Klases vecākā, bet tomēr jaunākā. Atsaucīgākā
un komunikablākā persona, vienīgā
vienmēr atbildēs klases čatā, ja kaut
ko pajautās un reti kad atteiks dalību
kādā pasākumā. Pirmais, kas noteikti
ikvienam asociējas ar Beāti, ir saulespuķes, BMW un suņi. Pirmā volejbola entuziaste. Ir apzinīga un
cītīga, ļoti labi pilda savus pienākumus. Lai arī ir traka meiča, vienmēr
spēj visu kontrolēt. Arī savu viedokli izteiks un aizstāvēs vienmēr. Tā kā Beča ir tik komunikabla, kontakti un paziņas viņai ir
visur, tāpēc pie viņas vienmēr var vērsties pēc palīdzības.

Alīna Krjuka

- Skolotājas kaimiņiene. Meitene,
kura vienmēr grib sasniegt augstāko. Neapmierina sportā saņemtais
9, vienmēr vajag iegūt to 10. Mūsu
klases krievu valodas guru. Labi
saprot matemātiku un, pat stundās
nekoncentrējoties, spēj labi uzrakstīt kontroldarbus. Špikošanas meistare. Otra volejbola entuziaste un
dejotāja. Var šķist klusa, bet no viņas var sagaidīt pārsteigumus.
Vislabāk spēj atvērties ballītēs. Prot arī pačīkstēt, bet arī izteikt
savu viedokli. Ja tev vajag labu padomdevēju- tad tā ir viņa.

Janita Dzelme

- Sanita, Jugita, Lanita, Zanitakāds īsti ir viņas vārds? Janita ir
atraktīva un radošu ideju pilna.
Izdomās visu, kas nepieciešams, un
izcili, pie tam. Spēs saorganizēt pat
nesaorganizējamus pasākumus. Ne
tikai aktīva skolā, bet arī ārpus tās.
Meitene ar savu personību un nebaidās skaļi izteikt savas domas.
Ļoti jauka, līdz brīdim, kad kaut
kas nenotiek pēc viņas prāta. Prot
ātri bīdīt lietas, jo ir sakari. Dažreiz arī uzspēlē volejbolu. Noteikti
ir par „taisnīgu tiesu”.

Kristīne Briede

- Klases ekonomiste, kura paceļojusi
pa pus pasauli un plāno apceļot otru
pusi. Mērķtiecīga meitene ar savām
ambīcijām, un noteikti ar spožu
nākotni. Aktīva gan vieglatlētikā,
gan sociālajos tīklos. Vienmēr, tiešām vienmēr piedomā par savu izskatu, varētu teikt Instagram guru!
Vienmēr atradīs veidu, kā lietderīgi
un radoši izmantot laiku, piemēram,
zīmējot- tas viņai padodas īpaši labi! Izstaro pozitīvismu un cenšas iedvesmot arī citus.

