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Sveicināts, lasītāj! Skolas avīze beidzot ir atgriezusies. Šogad mēs, skolēnu pašpārvalde,
sadarbojoties ar skolotāju Mariku Ulmani, nolēmām, ka skolas avīze, kura bija „pazudusi”, ir
jāatjauno. Tāpēc mēs esam nolēmuši dalīties ar to, ko zinām, ko jūtam un ko redzam skolas
dzīvē. Mūsu komandas moto - jo vairāk mēs darām, jo vairāk varam izdarīt, tāpēc mēs esam
gatavi strādāt un uzklausīt Jūsu viedokli, lai sevi pilnveidotu.

Mēs veidosim rakstus par skolas dzīvi, kā arī intervēsim gan skolēnus, gan skolotājus.
Avīze iznāks 1 reizi 2 mēnešos.
Ja tev ir kāda lieliska ideja vai kāds rakstiņš, ko vēlies, lai mēs publicējam skolas avīzē, tad
droši sūti savu ideju uz e-pastu: pogabroceni@gmail.com.

Intervija ar skolas direktoru Egonu Valteru
Vasara ir beigusies, un ir sācies jauns mācību gads.
Dažiem pēdējais Brocēnu vidusskolā, citam – pirmais.
Lai noskaidrotu, kāds ieplānots šis mācību gads un
kas paveikts vasarā, uz interviju aicināju Brocēnu vidusskolas direktoru Egonu Valteru.

Ko Jūs sagaidāt no jaunā mācību gada?

piedāvājums
Brocēnu
vidusskolā

Es sagaidu labus sasniegumus mācībās, olimpiādēs,
dažādos konkursos, kā arī lieliskus rezultātus sportā,
aktīvu skolēnu parlamenta darbu, draudzīgu vidi.
Ceru, ka izpildīsim tos uzdevums, kas ir skolas attīstības plānā, gan tos uzdevumus, kurus izvirza parlaments savos darbos.

 Skolēnu vice-

Cik skolēnu šogad uzsāks mācības Brocēnu
vidusskolā?

 Interešu izglītības

prezidentes Alvīnes Aptuveni 600 skolēnu, no kuriem apmēram 430 ir
Paštores atskats uz klātienes skolēni un 170 tālmācības skolēni.
Vai ir kas tāds, ko Jūs kā skolas direktors
iepriekšējo mācību
šogad darīsiet citādāk nekā pagājušogad?
gadu
 Interesantie
jautājumi
 Top 10 idejas
rudens brīvlaikam
 Anekdotes

O KTO BR I S

Es šogad daudz vairāk mācos, apmeklēju kursus un
seminārus, jo mēs esam uzsākuši darbību kompetenču izglītības projektā, un tas prasa lielu ieguldījumu,
arī apgūstot jaunās zināšanas, lai varētu organizēt
darbu, lai nākošajā gadā mēs varētu uzsākt reālu šo
kompetenču izglītības īstenošanu, piemēram, oktobra
mēnesī man 7 dienas jābūt kursos vai semināros, vārdusakot, es daudz mācīšos.

Kas mainījies skolas telpās vasaras laikā,
kad visi atpūtāmies?
Mēs izremonējām 3 telpas internātā, otrais stāvs ir
pilnībā pabeigts, izremontējam sk. I. Muižarājas un
sk. M. Neilandes klases telpas, droši vien esat to pamanījuši, arī direktora kabinets ir atjaunots pēc daudziem gadiem, kā arī ir izveidotas jaunas trepes, no

vestibila ejot uz aktu zāli.

Kādas
kolektīvā?

izmaiņas

notikušas

skolotāju

Skolotāju kolektīvā ir notikušas minimālas izmaiņas,
salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad mums ir pievienojies jaunais sporta skolotājs Ansis Pūce un dabaszinību skolotājs Modris Dzelstiņš, ir arī atgriezušās skolotājas no bērnu kopšanas atvaļinajumiem, principā,
tas arī ir viss.

Vai šogad, sagaidot Latvijas 100 gadus, ir
iecerēti kādi interesanti pasākumi?
Jā, mēs plānojam. Jau šonedēļ saistībā ar skolas
dzimšanas dienu ir pasākums un konkurss skolēniem.
Būs dažādi pasākumi visa mācību gada garumā, arī
nākošgad. Būs 17. novembra koncerts visiem skolēniem, kas ir saistībā ar valsts 99-to gadadienu, bet,
protams, būs vairāki pasākumi, kas būs ceļā uz simtgadi, tagad katrai klasei ir sava “pase”. Bet tie droši
vien būs ne tikai skolas, bet arī pilsētas un novada
pasākumi, kur mēs aicināsim piedalīties skolēnus.

Ko Jūs novēlat Brocēnu vidusskolas
skolēniem un skolotājiem šajā mācību gadā?
Skolēniem novēlu būt savas skolas patriotiem, lai
skolēni novērtē to, ko viņiem dod skola un skolotāji,
kā arī pašiem būt aktīviem. Skolotājiem novēlu pacietību, apjausmu, ka nepārtraukti kaut kas mainīsies, jo
esam visu laiku pārmaiņu procesā, novēlu būt atvērtiem un saprotošiem.

Galvenā redaktore: Megija Petrova, 12.b
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Miķeļdienas tirdziņš
Miķeļdienas tirdziņš notika 29.septembrī plkst. 11.40 - pēc 4. stundas,
skolas terasē. Tur sākumskolas skolēni bija sagatavojuši dažādus gardus našķus, kurus varēja iegādāties. Tos pārdodot, viņi nopelnīja naudiņu. Gan skolēni, gan skolotāji iepirkās šajā tirdziņā un atbalstīja jaunos tirgotājus. Varēja redzēt, ka skolēni mājās bija pacentušies sagatavot šos gardumus.
Pēc Miķeļdienas tirdziņa visi varēja doties uz savām mājām, un stundas
bija beigušās.
Demija Burlakova un Roberta Laurinoviča no 6.b

Interešu izglītības piedāvājums
Brocēnu vidusskolā

Miķeļdienā
nedrīkst nekā
no meža vai no
svešām mājām
nest mājās, tad
peles un žurkas
apstāj un var
atnest līdz to
māju peles un
citus kukaiņus.

Ja pārnes no
meža skujas,
tad čūskas nāk
mājās.
Lietus Miķeļos
vēsta siltu
ziemu.

Hei, hei! Tu vēl vari pievienoties mūsu skolas pulciņu
kolektīviem, izvēloties savām interesēm atbilstošāko, jo
pārdomāta pulciņu izvēle var būt ieguldījums mērķtiecīgākā karjeras izvēlē nākotnē .
Pulciņa nosaukums un vecuma grupa, vadītājs, vieta
Krāsu pulciņš 1.-4.kl.
Aiva Šteina, 401. kab.

Krāsu pulciņš 5.-9.kl.
Aiva Šteina, 401. kab.
Radošās domāšanas iespējas mākslā 1.-6.kl.
Olga Sušinska, 401. kab.
„Dzirkstulis”5.-7.kl., «Dzirkstele» 8.-12.kl.
Ieva Vorobjova, BKC
1.-4.kl.koris; 5.-9.kl.koris; (324. kab.)
10.-12.kl.ansamblis (BKC)
Ināra Bērziņa, Simona Radoviča,
Ripo droši 3.-6. kl.
Anete Milta, 627. kab.
Multimediju pulciņš 5.-12.kl.
Marika Ulmane, 210., 207.
Mākslīgās klinšu sienas kāpēju pulciņš 1.-12.kl.
Raitis Plauks, skolas sporta zāle
Pirmās palīdzības pulciņš 4.-7.kl.
Lienīte Jekavicka , 402. kab.
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Brocēnu mazpulks 2.-12.kl.
Inta Svaža, BKC

Olimpiskā—tūrisma diena
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Latvijā kā jau katru gadu 22.septembrī tika aizvadīta tradicionālā Olimpiskā diena, kas mūsu skolā notika
stadionā, pulcējot skolēnus no pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Vingrošanu vadīja meitenes no divpadsmitās
klases. Kopā vingrojām visa skola – gan skolēni, gan skolotāji un direktors.
Ar to šī diena nebeidzās. Tālāk Olimpiskā diena pārtapa Tūrisma dienā, un sportiskās aktivitātes turpinājās. Direktora vietniece ārpusklases pasākumu jomā Dita Dubulta kopā ar sporta skolotājiem bija noorganizējusi
trīs trases, pa kurām visi skolēni devās uz Brocēnu ezera kempingu. Sarkanā trase bija domāta mazākajiem skolēniem (1.-3.kl.), dzeltenā trase – 4.-7.kl. skolēniem, bet zaļā – 8.-12.kl. audzēkņiem. Visām klasēm bija jāiziet
kontrolpunkti un jāsavāc pēc iespējas vairāk punktu, lai noslēgumā varētu iegūt kādu no nominācijām. Atlika
secināt, ka Olimpiskās dienas devīze „Sporto svaigā gaisā” tika godam attaisnota.
Kad kontrolpunkti bija izieti, kempingā visus gaidīja silta zupa un ugunskuri. Beidzot varēja kārtīgi iestiprināties un atvilkt elpu. Mums visiem bija prieks par izdevušos pasākumu un saulaino dienu!
Elīza Ipoļitova un Samanta Taulīna no 5.b

Sporta sasniegumi
Futbols zēniem 6.-7. klasēm – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Nils Mednis, Aksels Ozols, Ilja Loladze, Matīss Kulvelis, Dans Tepļenkovs, Andris Šteins, Roberts
Zvaigzne, Aleksandrs Fadeičevs, Filips Kudins. Skolotājs: Ansis Pūce
Futbols zēniem 8.-9.klasēm - 2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Mārtiņš Šulcs, Matīss Arājs, Emīls Meija, Dainis Pikalovs, Aleksis Vītols, Mārcis Glūzda, Augusts Melderis, Roberts Augustiņš, Ričards Strikauskis, Mārtiņš Paulauskis. Skolotājs: Niks Ozols
Rudens krosa stafetes 6.-7. klasēm jauktajai komandai - 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Nils Mednis, Jānis Sproģis, Demija Burlakova, Roberta Laurinoviča. Skolotājs: Ansis Pūce
Rudens krosa stafetes 8.-9.klasēm jauktajai komandai – 2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Estere Zaķe, Sonora Sergejeva, Edijs Dombrovskis, Rainers Brasls. Skolotājs: Niks Ozols
Rudens krosa stafetes vidusskolu grupā jauktajai komandai – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Rihards Dzenis, Mathis Hirschlipp, Laura Briede, Samanta Turka. Skolotājs: Niks Ozols

“Spartakiāde 2018” 4. posms - florbols – 2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Roberts Augustiņš, Rainers Brasls, Ričards Strikauskis, Rolands Puķe, Atis Salmins, Matīss Arājs.
Florbols meitenēm 6.-9.klasēm – 2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Revita Bula, Santa Davidāne, Samanta Liekniņa, Sonora Sergejeva, Madara Utbarde, Rūta Ozoliņa,
Estere Zaķe, Kristīne Upmane, Patrīcija Bruzinska. Skolotājs: Niks Ozols
Paldies sportistiem par Brocēnu vidusskolas goda aizstāvēšanu!

Dana Gakute, 11.a
Sporta klubs Saldus virves vilcēji šajā gadā sasniedza izcilus
rezultātus Latvijas mērogā, Eiropā 17 valstu konkurencē izcīnīja 4. un 5.
vietu. Lieliska sezona! Biruta Mažrima (12.b) pārstāvēja Latviju Eiropas čempionātā virves vilkšanā. Sveicam!

Skolas 8.-9.kl.florbola komanda ar skolotāju
Niku Ozolu.
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Pozitīvais jaunietis no Vācijas
Mathis Hirschipp

Mūsu skolā šogad skolēnu apmaiņas programmas ietvaros mācās Matīss no Vācijas.
Mēs vēlējāmies uzzināt viņa domas par mūsu skolu un Latviju.
- Kā Tu jūties mūsu skolā?
Es jūtos labi, es domāju, ka šī ir laba skola ar labiem skolotājiem, un man patīk mani klasesbiedri . Skolā
es jūtos labi .
- Vai tu apmeklē kādu pulciņu?
Es apmeklēju ģitāras nodarbības un spēlēju blokflautu. Dejošana man notiek divreiz nedēļā, kā arī es
dziedu korī.
- Cik ātri tu iemācījies pamata lietas latviešu valodā vai varbūt vēl mācies ?
Man šķiet, ka ir progress, es saprotu diezgan labi, bet runāt ir grūtāk. Gramatika latviešu valodā ir samērā sarežģīta un atšķiras no vācu valodas gramatikas.
- Vai tev patīk sava klase, kurā Tu mācies mūsu skolā?
Man patīk mana klase, klasesbiedri pret mani izturas labi.
- Kā tu raksturotu savu klasi?
Diezgan atvērta klase, vienmēr ir jautri ar klasi.
- Kādas ir tavas attiecības ar skolotājiem?
Man ir labas attiecības ar skolotājiem, dažreiz sarunājos stundā vairāk, dažreiz vienkārši klausos.
- Vai ir kādas atšķirības Brocēnu skolai un Vācijas skolai, ja jā, tad kādas?
Vācijā es mācījos privātā skolā, un tagad, mācoties skolā ar atšķirīgu struktūru un prasībām, tas šķiet
nedaudz dīvaini, bet esmu jau pieradis pie šīs skolas .
- Kas tev visvairāk patīk mūsu skolā?
Mūsu skolā man visvairāk patīk sporta sacensības, kurās es varu piedalīties, jo man patīk sportot. Man
ļoti garšo šīs skolas ēdiens.
- Kādēļ tu izvēlējies mācīties Latvijas skolā?
Es varēju izvēlēties daudz dažādas skolas, bet man gribējās izvēlēties kādu no Baltijas skolām. Latviju
es izvēlējos tādēļ, ka šeit es varu vairāk mācīties mūziku. Es sākumā gribēju doties uz kādu no Igaunijas
skolām, bet Igaunijas skolu piedāvājums jau bija aizpildīts, tādēļ devos uz šo Latvijas skolu un nenožēloju to! Esmu ieguvis sev jaunus draugus.
Paldies par interviju !
Roberta Laurinoviča, Demija Burlakova, 7.b

Zinību dienā direktors E.Valters
Matīsam pasniedz dāvaniņu no
mūsu skolas.
Fotogrāfs: Daiga Barančane
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Interesantie jautājumi
Jautājums

Sk. Guna

Cik skolas priekšā ir
tūju?
Kāpēc tu nāc uz
skolu?

Cik daudz laika tu
velti mācībām?

Linda

4

Elīza
10

Marika B.
12

Paula

10

Dans
12

Man patīk satikt skolēnus, jo Es nāku mācīviņi ir intereties
santi

Jo šeit ir mani
draugi, un man
patīk skola

Tāpēc, ka man
Tādēļ, ka ir jāiet patīk nākt uz
skolu

2 stundas

Daudz

Vairākas stundas

Stundu, dažreiz
vairāk

Nē, jo daudz
jāmācās

Vai tu nāc uz skolu ar Jā, jo katra
prieku? Kāpēc?
diena ir jauns
pārsteigums

5

Roberts
12

Tāpēc, ka ir
jautri

12

Lai mācītos

Ja daudz mājasdarbu, tad 2 h, 1 sekundi
ja maz—1 h

Apmēram
stundu

Jā, jo klasesJā, jo katra diena
biedri mani
ir interesanta
dara laimīgu

Jā, jo te ir mani
draugi

Jā, jo te ir
interesanti

Jā, jo man
gribas nākt uz
skolu

Tā ir skaista

Laba

Uz 100

Kā tu vērtē savu
skolu?

Mēs esam
mazs, bet radošs kolektīvs

Labi

Jauka, laba, uz
„10”

Ļoti interesanta

Kāpēc skolā būtu
jārīko pasākumi?

Lai rīkotāji varētu gūt pieredzi, bet dalībnieki izklaidēties

Nezinu

Lai pievērstu
uzmanību bērniem

Lai cilvēkiem
Bez pasākuLai varētu izklaiLai būtu intebūtu interesan- miem ir garlaidēties
resanti visiem
ti
cīgi

Ar mīlestību

Palīdzot

Paskaidrotu,
palīdzētu ar savu Ar laimi
piemēru

Ar mazām,
negaidītām
dāvaniņām

Pasakot kaut ko Pacienāju ar
labu
kaut ko

Ar jokiem, pasakot kaut ko
Ar smaidu
jautru

Ar konfektēm

Muļķojoties

Nelien priekšā
rindai

Neskriet starpbrīžos pa skolas
gaiteni

Katram jāapmeklē viens
pulciņš

Visiem būtu
jāuzvedas klusi

Kā tu iemācītu kaut
ko citiem?
Kā tu iepriecini
citus?

Ja tu varētu izdomāt
vienu noteikumu, kas Cilvēkiem ir
būtu jāievēro
jāpriecājas par
dzīvi!
visiem—kas tas

Lai neviens pasaulē nekautos

Mēģinātu izLai viņi ņem
skaidrot ar
mani par piesaviem vārdiem mēru sev

Lai visi ir draudzīgi

Nekā

Elīza Ipoļitova, Samanta Taulīna, 5.b

Skolas viceprezidentes Alvīnes Paštores atskats
uz iepriekšējo mācību gadu
Mācību gada sākumā izveidoju plānu ar pasākumiem, kurus vēlos īstenot skolā, lai padarītu mūsu skolas dzīvi interesantāku. Skolēnu pašpārvalde tika sadalīta piecās komisijās, un mums visiem
kopā izdevās, esmu ļoti lepna par to, jo viss mans gada sākumā izveidotais plāns tika īstenots.
2016./2017. mācību gads, manuprāt, bija ļoti ražens un darbīgs gads, katram skolēnam paliks
atmiņā vismaz viens pasākums. Uzskatu, ka prezidentam jāiedrošina skolēni no jaunākām klasēm, jo
tā ir paaudze, kas paliks pēc mums, kura mūsu vietā skolas dzīvi padarīs interesantāku. Manuprāt,
vissvarīgākā lieta, ko izdarīju - es mainīju skolas iekšējās kārtības noteikumus, kas nosaka ģērbšanās
stilu skolā. Un tagad savu stafeti varu nodot tālāk jaunajam skolas prezidentam. Novēlu viņam visu
labāko, jo galvenās jau ir pozitīvās emocijas!
Alvīne Paštore, 12.b
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Skolotāju diena Brocēnu vidusskolā
Skolotāju diena notika 29.septembrī. Skolā skolotājus sagaidīja pie galvenajām durvīm ar dāvanu un jaukiem sveicieniem. Pēc tam skolotāji bija laipni aicināti uz pasākumu aktu zālē. Tur viņi varēja izbaudīt rudens noskaņas un jautro koncertu, kurā uzstājās suitu sievas, skolniece Renāte no
10.klases un tautas deju kolektīvs ‘’Birztaliņas’’. Zālē bija jautra un smieklu pilna noskaņa. Lai pasākums būtu tiešām izdevies, skolotāji par uzdāvinātajām pogām varēja iegādāties skolēnu sagatavotos
rudens gardumus.
Turklāt, kamēr skolotāji izbaudīja pasākumu, pārējiem skolēniem divas stundas vadīja vidusskolas klašu skolēni. Viņi varēja iejusties skolotāju lomā. Stundas ar jaunajiem skolotājiem bija bezgala
jautras, bija interesanti redzēt, kā viņi māca, jo kas tāds bieži nenotiek.
Plkst. 13.00 skolotāji devās ekskursijā uz Tukuma novada pilsētiņu CINEVILLI, kur iejutās aktieru lomās, filmējoties dažādos sižetu fragmentos. Pēc tam notika foto orientēšanās pa CINEVILLES
teritoriju, kurā bija jāmeklē dažādi objekti pēc iedotajiem fotogrāfiju fragmentiem.
Šī diena bija izdevusies gan skolotājiem, gan skolēniem.
Demija Burlakova, 6.b

Fotogrāfs: sk. Daiga Barančane

Intervija ar sporta skolotāju Raiti Plauku
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Kāpēc Jūs savu profesiju izvēlējaties saistībā ar sportu? Kas Jūs motivē strādāt par sporta
skolotāju?
Izvēlējos šo profesiju, jo man patīk aktīvs dzīvesveids, jau vairākus gadus nodarbojos ar fotografēšanu, bet sports tomēr man ir tuvāks, jo tā ir kustība. Mani motivē, tas, ka es varu savu ikdienu pavadīt
kopā ar bērniem, jo bērni ir dzīvespriecīgāki nekā pieaugušie, jo man pašam arī patīk priecāties un
smieties, tāpēc es sporta stundās cenšos atraisīt bērnus, kuri ir noslēgti.
Vai Jums patīk strādāt Brocēnu vidusskolā?
Citās skolās strādājis neesmu, tāpēc man nav ar ko salīdzināt, bet es varētu teikt, ka man patīk.
Pirmais gads Brocēnu vidusskolā man bija izaicinājums pašam sev, jo iepriekš biju klinšu kāpšanas treneris, bet strādāt skolā - tas ir pavisam kaut kas cits, jo skolēni uz sporta stundām nenāk ar smaidu un
entuziasmu, kā uz treniņu.
Vai, jūsuprāt, par sporta skolotāju strādāt ir viegli?
Kādreiz es domāju, ka tā ir vieglākā profesija, bet tad, kad es sāku mācīties augstskolā, sapratu, ka
tā noteikti nav, jo, lai strādātu šajā jomā, nepietiek ar to, ka tev patīk skriet vai spert bumbu, bet jāprot
un jāzina daudz kas cits, ir jāpārzina cilvēka organisma īpatnības un psiholoģija, nepietiek ar to, ka iedod skolēniem bumbu, lai viņi pēc tavas komandas izpilda uzdevumus. Bet tev ir jāpanāk, lai skolēns to
dara ar prieku, nevis ar “gariem zobiem”, lai katrs saprot, cik svarīga ir kustība viņa dzīvē, un lai var
priecāties kustībā.
Vai skolēni ir aktīvi un labprātīgi piedalās sporta stundās?
Šogad mani pārsteidz 12-tās klases, jo es domāju, ka, ieliekot stundu sarakstā pēdējās divas sporta
stundas, apmeklējums būs ļoti vājš, bet izrādās, ka tā nav. Šis ir piemērs tam, ka skolēni ir aktīvi un labprātīgi apmeklē sporta stundas. Pat vēlos vakaros skolēni nāk un spēlē volejbolu, protams, man prieks
par to.

Megija Petrova, 12.b

Foto no personiskā arhīva

LAPA

TOP

Pasmaidi!

IDEJAS BRĪVLAIKAM

1. Izgreb ķirbi Helovīniem.

– Redziet, bērni, putni jau lido uz siltajām zemēm, -

2. Sagatavo tērpu Helovīniem.

norāda skolotāja un jautā:

3. Nolec ar gumiju no vagoniņa
Siguldā.
4. Pāršķirsti
albumus.

vecos

6. Izlasi labu grāmatu par Latviju.
7. Apciemo savus vecvecākus.
—

10.Pavadi ar draugiem vakaru pie
ugunskura.

Nākošajā numurā:












– Gājputni, – teic Ilzīte. Pēterītis iebilst:

– Tie ir klaidoņi!
Mamma vienmēr atgādināja: – Ja centus nekrāsi, pie
eiro netiksi! Tad jau arī skolā – ja vieniniekus nekrāsi,
pie desmit netiksi!

Vīrietis ved savu mazo dēlēnu uz skolu 1. septembrī.
Dēls sparojas pretī un ar asarām acīs brēc : “12 gadi???
PAR KO????”

izmanto

9. Sagrāb kritušās lapas.



– Kā šādus putnus sauc?

fotogrāfiju

5. Sapin
daudz
draudzības
rokassprādžu, un nosūti tās
visiem saviem draugiem.

8. Izpaudies radoši
rudens materiālus.
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Intervija ar Alvīni Paštori
Intervija ar Rihardu Jēkabu Dzeni
Kafija ar politiķiem
Mūsu skolai—69!
Lāčplēša diena
Valsts 99 jubileju sagaidot
Gaidot Ziemassvētkus
Top 10 ziemas brīvlaikam
Telefonu kastīšu sistēma skolā
Smaidīgie cilvēki iesaka
Labie darbi

Skolotāja – Pēcim:
- Pēter, kāda, tavuprāt, būtu ideāla skola?
- Tā, kas slēgta, skolotāj!

- Pēter, ja 1+1=2, bet 2+2=4, cik būs 4+4?
- Tas nav godīgi, skolotāj! Jūs vienmēr atbildat uz
vieglākajiem jautājumiem, bet man uzdodat grūtākos!

- Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš
nav izdarījis?
- Protams, ka nevar.
- Vai, cik labi ! Es neesmu sagatavojis mājas darbus!
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