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Redaktora sleja 

Cienījamie lasītāji!  

Jaunās sezonas „ Aģentiņš” ir klāt.  

Šis mācību gads jau pamatīgi ie-
skrējies. Esam saņēmuši I semestra 
starpvērtējuma liecības. Jau divus  
mēnešus esam ne tikai mācījušies, 
bet arī daudz ko paspējuši ieraudzīt 
un uzzināt. 

Septembrī pieminējām Dzejas 
dienas. Oktobrī braucām ek-
skursijās, tikāmies ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem. Āgenskalna 
sākumskolas skolēni zina, ka būt 
gudram ir stilīgi, tādēļ to, ko 
redzējām un dzirdējām, pastāstīsim 
šajā „Aģentiņā” arī jums. 

Lai mums visiem veicas! 

Redaktors Kristaps Smirnovs, 5.a 

 

Oktobra numurā ... 
 Tikšanās ar dzejnieci Ivetu Šim-

kus 

 Būt gudram ir stilīgi 

 Vai  skolotājiem arī katru dienu 
ir jāmācās? 

 Garais starpbrīdis 

 
 Septembris – Dzejas dienu mēnesis. 

Ik gadu 11. septembrī, dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā, Latvijā 
sākas Dzejas dienas – valsts lielākie un svarīgākie dzejas svētki.  

Septembrī dzejnieki tiekas ar lasītājiem – lasa savus dzejoļus un 
pastāsta, kur rod iedvesmu un kā notiek rakstīšanas darbs.  

Arī mēs katrs varam izmēģināt savu varēšanu dzejoļu 
rakstīšanā. 

Tikšanās ar dzejnieci Ivetu Šimkus 

14. septembrī 6.b klasē viesojās Rīgas Doma kora skolas lat-
viešu valodas un literatūras skolotāja, dzejniece Iveta Šimkus. 
Viņa ir divu dzejoļu krājumu autore. Mums bija iespēja 
noklausīties vairākus dzejoļus autores lasījumā. 

Idejas dzejoļu rakstīšanai dzejniece rod ne vien fantāzijās, bet 
arī atmiņās par piedzīvoto. Dzejniece pastāstīja, ka reizēm 
aizbrauc un izstaigā savas bērnības vietas - Ķengaraga - mazās 
ielas. Jau skolas gados viņa aizrāvās ar grāmatu lasīšanu. In-
teresanta bija dzejnieces atziņa, ka grāmata palīdz ne vien 
bagātināt valodu, bet ir arī labākais un uzticamākais draugs, 
kas palīdz brīžos, kad jūties vientulīgi. Kad Iveta mācījās 
skolā, viņai ļoti patika Zentas Ērgles grāmatas par bērnu 
piedzīvojumiem. Savas skolas dzīves problēmas viņa izstāstīja 
vēstulē rakstniecei. Un tā sākās Ivetas daudzu gadu ilgā 
vēstuļu draudzība ar rakstnieci Zentu Ērgli. 

Dzejniece atbildēja uz mūsu jautājumiem par savām inter-
esēm brīvajā laikā. Viņa ir mācījusies dejot baletu, trenējusies 
mākslas vingrošanā. Mūzikas instrumentus gan Iveta nespēlē, 
jo ģimenē ir ļoti talantīgi un zinoši mūziķi. Iveta ir pianistu 
Vestarda un Aurēlijas mamma.   

Dzejniecei patika arī mūsu padarītais darbs. Gaidot šo 
tikšanos, mēs klasi bijām izrotājuši ar saviem izdomātajiem 
dzejoļiem. Es uzrakstīju haiku (tā ir japāņu dzejas forma). 

Latvijas daba 

smaržo kā pasakā. 

Mana sirds smaida. 

Aleksandra Stankeviča, 6.b 

Āgenskalna sākumskolas avīze 



 

 

Ja tev sapnis galvā ir, 
Mēģini to īstenot. 
Tad tev brīnums palīdzēs 
Visās likstās, problēmās. 
Nu tad ko vēl gaidi tu? 
Ej un sapni īsteno! 
 

 Sigvards Jēkabs Skuja, 6.b 

*** 

Jūra kā zilā debesu ala, 
Arī tai ir sava zelta mala.  
Viļņi jūrā graciozi laižas 
Un zog visas cilvēku bažas. 
Jūras atspulgs tev acīs spīd. 
Vēlos, lai tā ir arī rīt. 
 

     Beāte Kuprinska, 6.b 

*** 

Spēles trakumā 

To sapratīs tik tas, 
Kam futbolspēles gars. 
Kad Pasaules čempis tuvojas, 
Tad mati stāvus saslienas. 
 
Tās četrdesmit piecas dienas 
Paskrēja kā stirnas vienas. 
Franči priecīgi ceļ kausu, 
Tikmēr Parīze lec augstu. 

 Marians Eņģelis, 6.b 

 
 Būt gudram ir stilīgi 

26. septembrī  visas klases devās mācību ekskursijās. 

Ko uzzinājām?  

2. c  klase bija Mazajā brīnumzemē 

„Iemācījos, ka mašīnas lielumam nav nozīmes, jo pat 
vismazākās mašīnas var braukt. Ļoti patika taisīt savu 
nākotnes vietu. Noteikti iesaku tur aizbraukt arī citiem.”  

Jasmīna Muradova 

„Iemācījos daudz ko jaunu par tehniku. Noteikti iesaku 
aizbraukt, jo bija ļoti interesanti un jauki.”   

Mārcis Pūciņš 

3. b klase bija aizbraukusi uz Cēsīm. 

„Piedalījāmies orientēšanās sacensībās pa vecpilsētu. 
Mēs sadalījāmies komandās. Saņēmām kartes, kurās 
bija arī fotogrāfijas. Mums bija jāatrod šie objekti dabā. 
Mana komanda uzvarēja! Noteikti iesaku aizbraukt arī 
citiem, jo bija jautri.”   

Enija Elza Rozentāle 

„Uzzināju, ka Cēsu pilī ir dārgumi. Ļoti patika izskrai-

dīties un izstaigāties. Bija jautri.”  

Estere Ozola 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Zinātnieku nakts 

28. septembrī, visā Latvijā notika Eiropas Zinātnieku 

nakts pasākumi “Zinātne veido mūs”. Zinātniskie insti-

tūti, augstskolas, muzeji aicināja apmeklētājus skatīt 

eksperimentus laboratorijās, pētnieciskajās darbnīcās. 

Es biju Zinātnieku naktī ar savu ģimeni. Mēs 
aizbraucām uz vienu zinātnieku centru. Tur viena fran-
ču zinātniece bija izgudrojusi ķiveri, kura ir savienota ar 
dronu. To var regulēt ar domu spēku. Ja domā par mā-
koņiem, drons paceļas, ja domā par zāli, tas nolaižas 
lejā. 

Vēl tur varēja paturēt rokās visdažādākos zarku-
kaiņus. 

Tur vēl varēja pagaršot augu, no kura taisa cu-
kuru. tas bija ļoti salds! 

Tas bija tik interesanti! Es noteikti gribēšu iet uz 
Zinātnieku nakti arī nākamgad. 

     
 Matilde Terēze Bernšteina, 5.b 

 

Meža ekspedīcija 

Katru gadu septembrī AS „Latvijas Valsts meži” 
organizē meža ekspedīcijas 6. klasēm. 19. septembrī 
šādā pasākumā Tomes mežā piedalījās mūsu klase. 

Meža ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglī-
tojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pie-
redzējušu mežsaimnieku vadībā. 

Mēs iemācījāmies, kā atšķirt dažādus kokus, kā 
aprēķināt koku garumu un apkārtmēru. Mēs uzzinājām, 
kā noteikt koku vecumu un to, kurš koks būtu neiede-
rīgs audzē, bet no kura varētu ievākt sēklas. Mums 
pastāstīja, kā tiek atjaunotas koku audzes, kā tiek ievāk-
ta koksnes raža. Uzzinājām par koku apdraudējumiem – 
kukaiņiem, meža zvēriem, klimatiskajiem apstākļiem.  

Ekspedīcijas noslēgumā uzbūvējām videi drau-
dzīgu tiltiņu. 

Mēs iemācījāmies, kā dabaszinības stundās gū-
tās zināšanas izmantojamas praktisku uzdevumu veikša-
nai.  Mēs sapratām, kāpēc un kā jārūpējas par mežu. 

 
Anete Arāja, Beāte Kuprinska, 6.b 



 

 

 

Vai  skolotājiem arī katru 

dienu ir jāmācās? 

5. oktobrī sveicām skolotā-

jus Skolotāju dienā. 

 

Intervija ar skolas direktori 

Vai viegli būt skolas direktorei? 

Ne īpaši. Ļoti daudz jākārto do-

kumenti. 

Cik skolotāju strādā mūsu sko-

lā? 

Mūsu skolā strādā 46 skolotāji. 

Vai skolotājiem arī katru dienu 

ir jāmācās? 

Jā. Lai jums, skolēniem, sniegtu 

mūsdienīgas zināšanas. 

Ko Jūs gribētu mums novēlēt 

šajā mācību gadā? 

Esiet radoši, aktīvi! Lai jums 

veicas gan mācībās, gan brīvajā 

laikā! Lai skolā ir interesanti! 

Paldies par sarunu! 

  Heidija Zauere, 

Marta Dauškāne 5.b 

 
 Ekskursija uz Rīgas Stradiņa universitāti 

 
Kādā oktobra rītā mēs ar klasi devāmies uz RSU. Tur mūs 
sagaidija Karlīnas brālis Kārlis. 

Viņš mūs aizveda uz zāli. Tur viņš mums pastāstīja, ka, lai 
kļūtu par ārstu, jāmācās 12 gadi.  

Pēc tam mēs aizgājām uz RSU muzeju. Tur mēs redzējām 
RSU ģerboni, veco mikroskopu un studentu špikerus. Lai 
iemācītos, kā sauc katru kaulu, katram ārstam mājās esot mācību 
līdzeklis – galvaskauss. 

Pēc muzeja mēs aizgājām uz laboratoriju. Tur mēs 
uzvilkām halātus.Tad noskatījamies filmu par mikrobiem, par  to, 
kāpēc tik svarīgi kārtīgi nomazgāt rokas. Pēc tam mikroskopā 
apskatījām ērci, cērmi un lenteni. Mikroskopā redzējām arī 
dažādus mikrobus. Tie izskatījās skaisti, neskatoties uz to, ka var 
būt ļoti kaitīgi. 

Man ļoti patika, ka mēs tik daudz uzzinājām. 
 

Artūrs Dāvis Mauriņš, 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atnāk mamma uz bērnudārzu pēc 

bērna. 

Skatās, bērni sēž zālītē ar telefoniem 

un planšetēm, 

bet skolotāja guļ uz soliņa. 

– Ko Jūs guļat?! Visi bērni aizmuks…  

– Uz kurieni viņi muks, mums Wi-Fi 

tikai līdz žogam… 

 

Mūsdienās bērni 2 gadu vecumā prot: 

atbloķēt telefonu, 

atbloķēt planšetdatoru, 

ieslēgt datoru,  

ieslēgt televizoru…. 

Ko es darīju 2 gadu vecumā? Ēdu 

smiltis. 

 

Puisītis pieskrien pie policista un sa-

ka: 

-Esmu apmaldījies. 

Policists jautā: 

-Savu adresi zini? 

-Jā.  puisitis@inbox.lv 

 

 
 Vai tu gribētu būt skolotājs? 

Skolotāju dienā  5. un 6. klašu skolēniem bija iespēja va-

dīt stundas  1. – 4. klasēs un izmēģināt,  kā  tas ir - būt 

skolotājam.  

 

Kā jūs kā skolotāji gatavojāties stundai? 

mēs sagatavojām jautājumus 

vajadzēja izdomāt 3 stafetes, tas prasīja 1 stundu laika 

uztaisījām lapiņas un medaļas, izdomājām spēles 

domāju spēles, pirku balvas 

nopirkām konfektes un izdomājām, kādu filmu likt 

sarunājām, ko vajag izprintēt, ko nopirkt.. Man tas prasīja 
pusotru stundu. 

plānojām aktivitātes 

mēs visi sarakstoties dalījāmies ar idejām un „turējāmies” pie 
plāna 

pirms tam bija jāizdomā, kā tieši mēs stundu vadīsim. Sanāca 
arī kaut kas nejaušs. 

 

 

Kādas ir Tavas pārdomas pēc vadītās stundas? Vai tu 

gribētu strādāt par skolotāju? 

JĀ , jo 

 es māku gan savākt klasi kārtībā, gan arī jauki izturēties pret 
bērniem 

 man patika vadīt stundu 

 man patīk bērni 

 tas ir jautri – skatīties, ko bērni dara 

 varētu būt skolotājs, jo tas man šķiet samērā interesanti 

 ja es nevarēšu kļūt par to, ko es gribu, es varētu būt arī kādas 
valodas skolotāja. Bet tikai mazajām klasēm. 

 man patiktu būt par skolotāju, bet tikai lieliem bērniem 

 man ļoti patika, un stunda, ko es vadīju, bija izdevusies 

 es labi mācēju sazināties, un tas likās interesanti 

 bērni mani klausīja un mīļoja, būt par skolotāju ir jauki 

 es varētu strādāt par skolotāju, bet ne pārāk ilgi, jo tas ir diezgan 
grūti 

 par skolotāju es varētu būt tikai Skolotāju dienā 

 

 



 

 

 

21.gadsimts. Saruna veikalā. 

-Meitenīt, meitenīt! Vai jums ir e-

pasts? 

-Nē, kas tad ir? 

-Žēl, ja būtu, mēs varētu iepazīties. 

 

Sēž tētis, programmētājs pie datora. 

Pie viņa pienāk dēlēns: 

– Papu, kādēļ Saulīte katru rītu aust 

Austrumos, bet riet Rietumos? 

– Tu pārbaudīji?  

– Jā! 

– Labi pārbaudīji? 

– Jā! 

– Strādā? 

– Jā! 

– Katru dienu strādā!? 

– Jā! 

– Tad dieva dēļ, neko neaiztiec, 

neko nemaini! 

Datorspeciālists 20 gadus mācīja 

klientiem neaiztikt monitorus, un 

tagad viss darbs vējā. Sasodītie 

planšetdatori! 

Programmētājs pirms gulētiešanas 

noliek pie gultas divas glāzes. Vienu 

pilnu ar ūdeni – gadījumam, ja nak-

tī gribēsies dzert. Otru tukšu – 

gadījumam, ja negribēsies. 

Šodien testēju pāreju uz ziemas 

laiku. 

-? 

-Stundu vēlāk atnācu uz skolu. 

 
 Kādas ir Tavas pārdomas pēc vadītās stundas? Vai 

tu gribētu strādāt par skolotāju? 

NĒ, jo 

 tas ir grūti 

 man būtu ļoti grūti 

 tas ir diezgan grūti un prasa daudz laika 

 nekad mūžā! Es vienkārši nedomāju, ka man labi sanāktu 

 man būtu garlaicīgi 

 es nemāku skaidrot lietas, es nejutos savā ādā 

 pirms stundas ir jāizdomā, ko darīt, jo, ja bērni nav nodarbinā-
ti, viņi sāk runāt 

 man nepatīk šī profesija 

 ir citas profesijas, kas man patīk vairāk 

 man jau ir cita sapņu profesija 

 negribu strādāt ar bērniem 

 es jau izmēģināju, kā tas ir 

 es gribu pelnīt daudz naudas 

 tas vienkārši nav man  

 

Garais starpbrīdis 

Vai tu zināji, ka 

 pirmais mobilais telefons nonāca pārdošanā ASV 
1983. gadā un maksāja 4000$ 

 mobilo telefonu radiācija var izraisīt bezmiegu, gal-
vassāpes un apjukumu 

 uz mobilajiem telefoniem ir 18 reižu vairāk baktēri-
ju nekā uz tualetes poda rokturiem 

 


