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Kādu dienu pamodos no spožās
saules, kas apspīdēja seju. Mamma
nebija modinājusi. Nez, vai šodien
jau sestdiena?, - iedomājos. Tomēr
šķita, ka vakardien bija pirmdiena.
Vai man nav jādodas uz skolu?

Bikli pavērās durvis un istabā
ielūkojās mamma un apvaicājās,
vai man brokastis gultā pasniegt,
vai tomēr pats vēlos piecelties.
Lēni izstaipījies, nolēmu piecelties.
Pēc hamburgeriem brokastīs
izvēlējos šokolādes saldējumu, bet
tad mamma piedāvāja tikties ar
skolotāju, kurš jau divas stundas
gaidot, kad būšu gatavs
pieņemšanai.
Skolotājs bija ieradies, lai
piedāvātu man vēlamo atzīmju
variantus mācību gada
noslēgumam. Pilnībā biju
apmierināts ar piedāvājumu angļu
valodā – 10, latviešu – 10 un
literaūrā – 10 (ar lepnumu
atcerējos, kā biju izvēlējies izlasīt
virsrakstus kādā stāstu krājumā),
bet nepiekritu matemātikas
vērtējumam – 8. Galu galā tomēr
protu skaitīt līdz 100 un zinu
nosaukt četras darbības... Tā nu
mēs diskutējām, kamēr vienojāmies
par abām pusēm izdevīgiem
nosacījumiem.

Degunlaači izmanto telefonu
Šajā projektu nedēļā devāmies uz Zoodārzu. Tur man notika
smieklīgs atgadījums. Vēlējos nofotografēt degunlācīšu bariņu,
bet sanāca neveikli un mans telefons ielidoja viņu mājvietā!
Degunlācīši bija ļoti iepriecināti un ļoti ātri paķēra manu ierīci
un aizstiepa uz sava mitekļa iekštelpām. Skolotāja lūdza palīdzēt
kādu darbinieci, kura ieradās, lai atgūtu manu telefonu.
Ieraudzījuši savu kopēju, visi degunlācīši steigšus uzrāpās kokā,
izlikdamies par gluži vai svētiņiem, kas neko par nedarbu nezin.
Viens gan palika sēžot miteklī un, kad darbiniece centās paņemt
telefonu, iekoda viņai rokā! Tomēr telefons tika atgūts.
Izrādās, ka mūsdienu
zoodārza
zvēri
ir
tehnoloģiski gudri, jo
prot
apieties
ar
telefoniem. Ko tik
degunlāci
nebija
sadarījuši, izmantojot
manu
tālruni
–
„zvanījuši””
manam
brālim,
„saglabājuši”
manas draudzenes Elvitas tālruņa numuru trīs reizes un
„uzlikuši modinātāju”! Var saprast, kāpēc viņi nevēlējās atdot
tālruni. Pašiem būtu labi noderējis!
Simona 6.a

Skolotājs aizgāja, bet es pēc
nogurdinošās sarunas devos
mazliet atpūsties. Mamma
pasniedza lielu konfekšu trauku un
pajautāja, ko es vēlēšos pusdienās.
Ieslēdzu datoru, lai relaksētos
interesantajā spēlē, bet, kad
apnika, paskatījos video. Priecājos
par gaidāmo vakaru, kad dosimies
uz akvaparku... Nemanot iemigu...

Iz 1.c klases dzīves---- Kāds bērns sašutis pienāk pie

Pamodos no šausmīga trokšņa!
Kas par nejēdzību! – iedomājos.
Mamma, pavisam dusmīga, sauca:
„Atkal esi aizgulējies! Žigli – uz
skolu!”

9.klases karjeras pasākumā

skolotājas un saka: "Skolotāj, man šodien obligāti
vajadzēs aiziet pie medmāsiņas!" Skolotāja jautā:"Kas tev
noticis?" Bērns:"Man pirkstiņam zeļonka iet nost!"
Skolotāja:"Bet tas taču ir labi." Bērns:"Āāā... tad labi."

Skolotāja prasa 9.kl. skolēnam: „Kādus dokumentus tev būs
jāiesniedz, lai iestātos tehnikumā?”
Skolēns: „Savējos...”
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2.c un 4.c bla bla bla murdziņi par skolas tēmu:
Stadionā ir baseins.
Gaitenī ir veci kāposti...
Skolotājas var 1000 reižu uzmest
ritentiņus.
Skolā 1.c klasē visi zēni un meitenes bučojas.

Skolā ir policisti...
Policisti apcietināja dažas skolotājas un dažus skolēnus...

Skolā mācās gan priekšmeti - somas, tāfeles,
penāļi, televizori, gan dzīvas būtnes - suņi,
ziloņi, gepards, papagaiļi, bullis un koki.
Klasē ir Rīga!?
Vienā klasē mācās visi brāļi.

Mūs piekauj bumba!!!!

Kāds zēns sajauc boksermaisu ar cilvēku...
Atbrauc uz skolu ugunsdzēsēji un visus apšļaksta ar ūdeni.

Vakar mūsu klasē iebrauca armijnieki un nolika

Klasē aug koki.
Skolā ir daudz kāpostu...
Direktorei piešķir algu 200000 euro. (Labi! )

Vakar mūsus skolā ielauzās zagļi un atdeva visas
savas visur sazagtās mantas.

Nākamgad skolēnus vedīs uz mājām ar lidmašīnu,
vai ar limuzīnu...
Drīzumā skolai būs FERRARI.
Nākamgad pa skolas logiem nāks ārā
slidkalniņi un skolu pārveidos par Iecavas
akvaparku.

Vakar mūsu klasē ienāca milzīga sīpolu armija!
Ar nākamo gadu visus baros ar burkāniem...
dažus baros ar čipšiem...
Pirmdien mūsu klasē ielidoja liels pterodaktils un
sāka mācīties!
Nākamgad skolā būs mācīšanās epidēmija, bet
aiznākamgad visi būs veseli kā pasternaki!
Sporta zālē dejo buļļi.
Vienā klasē ir 50 tāfeles.

savu kara tehniku.

Nākamgad katru dienu par brīvu dos
saldējumus!
Mūsu skola taisīta no plastmasas.
Skolā mācās mazi rūķi un fejas.
Visi skolēni un skolotāji ir veidoti no
plastmasas.
Pagrabstāvā pie garderobēm staigā cāļi.
Skolotājs Jānis var pievilkties 1000 reižu.
Sporta skolotāja var viegli noskriet 10
kilometrus.
Visiem jānāk uz skolu astoņos un klasē
jāvingro.
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Bioloģijas stundā Jānītis nepacietīgi
ceļ roku:
- Skolotāj, tētis teica, ka mēs esam
cēlušies no pērtiķiem.
- Paklusē, Bērziņ, tavas dzimtas
vēsture mani neinteresē.

Skolotājs skolēnam: „Jūs pilnīgi
neko nezināt, jaunais cilvēk!”
Skolēns: „Ko jūs, skolotāj! Lūk, te ir
selfijs, kā es gatavojos
eksāmeniem!”
-„Vēlos kāmīti!”
-„Katru dienu vajadzēs tīrīt, barot,
mainīt ūdeni un ar viņu spēlēties!”
-„Es gribu kļūt par kāmīti!”
Mamma jautā tētim: „Ko lai daru?
Aizsūtīju Jānīti uz veikalu pēc
makaroniem, pagājušas jau trīs
stundas, bet vēl nav atgriezies!”
Tētis: „Uzvāri pelmeņus!”
Mamma jautā dēlam: „Vai skolotājs
tev uzdeva papildus jautājumu?”
Dēls: „Jā! Vaicāja: „Jocīgs esi,
vai?””
„Kas šovakar vakariņās?”
„Picu atnesi?”
„Nē. Tad vakariņās būs „Bez Tabu”
un „Ugunsgrēks”.”
Vēstures stunda.
- Jaunais cilvēk, tur pie durvīm!
Kad dzimis Gēte?
- Nezinu....
- Nu labi, kad dzimis Mocarts?
- Nezinu...
- Tad ko jūs vispār šeit darāt!?
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt,
esmu elektriķis...
Māte modina dēlu:
- Celies, dēliņ, celies un ēd
brokastis. Tev šodien pirmā skolas
diena! Tavu somu jau sakrāmēju.
- Nē, nē, es negribu, nu kāpēc?
- Celies, celies, Tev jāiet, dēliņ, tu
taču esi skolas direktors.

Meitenīt, vai vēlaties apmainīties ar
telefona numuriem?
Paldies, man arī savējais labi patīk!
Vai zini joku par „nē, es arī”?
„Nē.”
„Es arī.”
Mazdēls jautā vecmāmiņai: „Omīt,
cik tev gadu?”
Vecmāmiņa cenšas izvairīties, bet
mazdēls neatkāpjas: „Pasaki vismaz
pirmo ciparu!”
„Seši.”
„Un otrais?”
„Septiņi.”
„Un trešais?”
Autobusa pieturā satiekas Jānītis un
Pēterītis. Jānītis prasa: „Ar kuru
autobusu tu brauksi?”
Pēterītis: „Ar 2.”
Jānītis: „es ar 4.”
Pienāk 24.autobuss. Abi priecīgi:
„Tad mēs varam braukt kopā!”
Ezītis iet ap mucu un saka: „ja šī
siena nebeigsies, es iešu atpakaļ...”
Viens zēns iet pa ceļu, pretī nāk otrs
zēns.
Pirmais prasa otrajam: Kur tu
dabūji saldējumu?”
Otrais: „Ai, tur ceļa malā sunītis
atstāja!”
Satiekas divi paziņas. Pirmais saka:
„Ē, draudziņ, paskaties, tev aiz
muguras ferrari!... Aprill, aprill...”
Otrais: „Paskaties pa labi, tur mans
lielais brālis, bokseris!... Un bez
jokiem!”

Skolotāja bērniem matemātikas
stundā jautā: „Kā jūs, bērni,
domājiet, cik skola ir augsta?”
Jānītis: „Vienu metru un divdesmit
centimetrus.”
Skolotāja pārsteigta: „Kāpēc tu tā
domā?”
„Tāpēc, ka skola man ir līdz
kaklam!”
Jānītis atnāk no skolas mājās.
Saka mammai: „Mammu es
iemācījos skaitīt līdz 10.”
Mamma prasa dēlam noskaitīt.
Viņš skaita: „1,3,4,5,6,7,8,910’’.
Mamma jautā: „Kur ir 2?”
Jānīts atbild – „Dienasgrāmatā!”
– Oficiant, vai es varētu lūgt, lai šo
vistu aiznes atpakaļ uz virtuvi un
vēl nedaudz apcep?
– Kāpēc? Vai tā nav labi izcepusies?
– Es, protams, neesmu pavārs, taču
domāju, ka vista nav labi
izcepusies, ja mēģina apēst manus
salātus.
Sarunājas divi pasniedzēji – viens
jauns otrs vecs.
Jaunais nokrāvies ar materiāliem
un zobos nes klases žurnālu vecais
nes tikai brilles un atslēgas.
Jaunais prasa vecajam: ‘’Pēc ilgiem
darba gadiem viss galvā?
Vecais atbild: ‘’ Nē, viss pie kājas!’’
Sarunājas divi pasniedzēji.
Pirmais saka otram: ‘’Mani skolēni
ir vienkārši dumji.”
Otrais jautā: ’’Kāpēc?’’
Pirmais: „Stāstu vielu viņiem pirmo
reizi, stāstu otrreiz... Saprotams,
viņi nesaprot, stāstu vielu trešoreiz.
Pats jau sāku saprast, bet viņi vēl
nesaprot!”

Skolotāja bērniem: „Vai jums mājās
ir dzīvnieciņi?”
Kārlis: „Man ir jūrascūciņa!”
Anna: „Man kaķītis.”
Kristīne: „Man vista saldētavā...”
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Kādreizējais divnieku karalis Jānītis savulaik
izslēgts no skolas, jo kārtējo reizi
dienasgrāmatā saliktos vieniniekus bija
pārlabojis par četriniekiem. Taču tagad viņš ir
izveidojis spīdošu karjeru lielveikala noliktavā,
kur iepakojumiem labo derīguma termiņu.
Mājas darbs pats par sevi neuzrakstīsies, taču
arī seriāls pats sevi nenoskatīsies!
Kas tas ir – balts ar melnu un ļoti smags?
Kontroldarba uzdevuma lapa.
Es mīlu savus draugus – ar viņiem
kopā būt ir kauns, toties jautri gan!
Šodien pamodos agri no rīta nodomāju: „Kad
piecelšos, iešu kalnus gāzt!”. Tad pagriezos uz
otriem sāniem un nodomāju: „Nav jēgas postīt
dabu!”
Tvitteris ir kā komunālais dzīvoklis: no rīta
atveru savas istabas durvis, bet tur jau kāds
gatavo brokastis, kāds dzied, kāds lamājas, kāds
sēž tualetē, bet kāds ir atbraucis ciemos.
Cīņā starp „gribu” un „vajag” uzvarēja
„vienalga”...
Spēlējos datorspēles, reizēm man iešaujas
prātā doma: „Kāpēc es tām tērēju visu savu
jaunību? Es taču tādā veidā degradējos!” Tad
es spēli aizveru un sāku skatītes kādu filmu...
Instagramu izdomāja vecmāmiņas, lai vienmēr
zinātu, cik labi paēduši ir viņu mazbērni!
Ja jums kādreiz ir ļoti auksti, ejiet, pastāviet
kādā telpas stūrī. Tam parasti ir 90 grādu!
Paziņojums zoodārzā: „Lūdzu, nemetiet
banānus delfīnu baseinā! Pirmkārt, delfīni tos
neēd. Otrkārt, pērtiķi lec ūdenī un slīkst.”
(ne)Nopietnajā avīzē izmantoti Inese kalniņas (4.c),
Kristapa Bitena (4.c), Valentīna Vaļecka (4.c) un Gvido
Montrima (6.a) zīmējumi.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās
avīzes tapšanā, iesniedzot materiālus.

Manam ledusskapim pa nakti ir 100 skatījumu.
Dzīvoklī ir tik plānas sienas, ka nedrīkst skaļi
nosaukt wi-fi paroli. Reiz jau nācās nomainīt...
Mēdz būt tāda sajūta – kad aizej uz virtuvi pēc
tējas, pamani, ka krūzīte netīra, un nospried, ka
vajadzētu nomazgāt, pie viena arī pārējos
traukus... galdu... grīdu... „Kas tā vispār par
cūkkūti?” – tu nodomā, jāuzkopj... Tu uzkop,
mazgā, tīri...
Lūk, man tādas sajūtas nekad nav!
Pēc garas darba dienas programmētājs piegāja
pie ledusskapja, izņēma sviestu un izlasīja uz
paciņas, ka tas satur 85% tauku. „Hmm... drīz
būs uzlādējies pilnībā!” nodomāja
programmētājs un ielika to atpakaļ ledusskapī.
Smadzenes ir tas pats, kas konts feisbukā:
visiem tas ir, bet lieto reti kurš!
Mamma atnāk no darba un ierauga, ka bērns
pilda mājas darbus. „Laikam pazudis
internets...”, viņa nodomāja.

Izrēķini!
Skolotāja stundas laikā nošķaudījās sešas
reizes. Cik solu rindas viņa aplipināja ar vīrusu,
ja tas pārvietojas ar 6 cm minūtē?
Uzdevums tiem, kas stājas pirmajā klasē :)
Tātad, ja:
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Tad:
9 + 7 = ????
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