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Jubilejas gads
SKOLAS NOTIKUMU HRONIKA

Gadi nāk un gadi iet –
Katram kaut kur jāpaliek.
Cits sāk dzīvi tālumā,
Mēs – tepat tuvumā.
Par gadiem mēs vēl domājam,
Vai mūsu skolai daudz to jau?
Bet tā gan mums vis neliekas,
Jo skola jauna, tev nešķiet tas?
Ko skola dod un dos vēl,
To paši zinām mēs.
Ja zināšanas iegūsim,
Tad lielas lietas uzsāksim.
Mēs katrs kaut ko darīsim,
Visus jaunumus mēs zināsim
No mūsu skolas avīzes,
Kurai šogad divdesmit!
Un tā ir mūsu “Kabata”.
Daudz laimes mēs tev novēlam!

MARTS

01.03. Skolas skatuves runas konkurss.
4.-9.kl. brauc uz hokeja spēli Rīgā.
09.03. 9. un 8.klase tiekas ar pagājušā
mācību gada absolventiem.
22.03. Vecāku diena.
Kuldīgas novada sociālo zinību
konkurss 8.kl. “Latvijai 100”.
26.03.-29.03. Projektu/dabaszinību nedēļa, kuras laikā:
5.-9.kl. Putnu būrīšu izlikšana;
1.-4.kl. Viktorīna “Ko zinām par mežu”;
Puķu sēšana stādiem skolas dobēm.
26.03. Skolēnu teātra izrāžu parāde Kuldīgā.
29.03. Skolas teātra izrāde “3 laimīgi zaķi”.
9.klase dodas uz Kuldīgu iepazīt vidusskolas.

Ksenija Balode, 6.klase.

APRĪLIS

(Dzejas dienas 2017.)

Fotografēja sk.Eduards.
Zīm. Ričards, 4.kl.

01.04. Lieldienu pasākums “Sencī”.
03.04. Pirmsskolas pasākums “Lieldienu
zaķi meklējot”.
03.04.-06.04. Projektu nedēļa.
09.04. Novada pasākums pirmsskolas
bērniem Kuldīgas BJC un bibliot.
13.04. Rotaļu pēcpusdiena “Lieli putni,
mazi putni”.
16.04.-21.04. Spodrības nedēļa.
16.04. Vecāku diena.
19.04. 9.klase veic starptautisko testu.
Pavasara kross 1.-9.klasei.
21.04. Lielā Talka.
27.04. Kurzemes stāstnieku festivāls
Kabilē “Ziv zup”. Dodamies pa
Zeltmata ceļu, vācam zelta matus.

MAIJS

1. Kādas sajūtas mācību gada beigās? 1.Ļoti labas sajūtas. (Daniela, 7.kl.) 2.
Ideālas, sāksies vasara. (Sabīne, 8.kl) 3. Grūti noticēt, ka jau gada beigas, laiks ātri
skrien. (Elīna, 7.kl.) 4. Ļoti labas, bet zinu, ka līdz skolas sākumam pēc vasaras
būšu sailgojusies. (Sindija, 6.kl.) 5. Sajūtas tādas kā vienmēr. (Amanda 6.kl.)
2. Kādi tev likās mūsu šī gada devītie? 1. Mazliet jocīgi, bet tā forši un atbildīgi. 2.
Ļoti forši, jautri. 3. Man viņi likās diezgan mierīgi, draudzīgi un gudri. 4. Manuprāt,
visforšākie līdz šim. 5. Viņi ir vislabākie.
3. Kā tu izbaudi šo skaisto laiku? 1.Izbaudu to, ejot ārā. 2. Eju ārā ar draugiem,
braukājos ar riteni. 3. Braucu atpūsties, sauļojos. 4. Pavadot laiku ar draugiem un
pēdējās mācību dienas. 5. Šo skaisto laiku pavadu pie dabas.
4. Kāds, tavuprāt, ir šī gada nozīmīgākais pasākums? Kā piedalījies tajā? 1.
Pēdējais zvans, piedalījos apsveicot devītos. 2. Skolas salidojums, es dziedāju
ansamblī. 3. Salidojums, es diemžēl tikai dziedāju, jo esmu savainojusi kāju. 4.
Pēdējais zvans. 5. Neesmu nevienā pasākumā piedalījusies.
5. Kā tev skolas dzīvē visvairāk pietrūka šajā mācību gadā? 1. Telefona pietrūka,
varētu tos izmantot. 2. Pietrūka Pop-iela. 3. Vajadzēja Pop-ielu. 4. Aktivitātes un
balles. 5. Šķiet, ka nekas nepietrūka, viss bija labi.

Intervēja Norgita, 9.kl.

03.05. “Cita spēle”- pulciņu atskaites
pasākums Kuldīgas BJC.
Labāko skolēnu svinīgā pieņemšana pie novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas.
09.05. Par godu Eiropas dienai vēstures/sociālu zinību stunda.
11.05. Pirmsskolas un sākumskolas skolēnu pasākums vecākiem “Sveiciens svētkos”.
15.05. Mācību ekskursija uz Jelgavas
LLU un Jaunpils viduslaiku pili.
18.05. Pēdējais zvans 9.klasei.
25.05. Labiniekiem ekskursija uz Tērveti.
26.05. Skolas 160 gadu jubilejai veltīts
SALIDOJUMS.
29.05. Sporta diena visai skolai.
30.05. Pārgājieni, pārgājieni!
31.05. Mācību gada noslēgums. Mācību
stacijas, apbalvošana, koncerts.
RADOŠU UN JAUKU MUMS VASARU!
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LASĪTĀJU APTAUJA

.

Skolas jubilejas SALIDOJUMS
Mūsu skolā salidojumi ir regulāra tradīcija, tā ir
lieliska iespēja satikties bijušajiem absolventiem gan
savā starpā, gan ar skolotājiem. Šogad salidojums
bija īpašs, skola svinēja lielo 160 gadu jubileju.
Mums visiem tie bija lieli svētki – gan lieli, gan mazi
priecājās, redzot lielo, gandrīz 250 cilvēku pulku
dodamies gājienā no skolas uz saieta namu.
Šim grandiozajam pasākumam gatavojās visi,
jo šie, manuprāt, bija nozīmīgākie svētki šogad
mūsu skolas dzīvē. Vienmēr aktīvie bērni čakli
gatavojās, dziedāja, dejoja, un arī teātris mūs
priecēja ar senāko gadu absolventu dzeju.
Kas gan būtu salidojums bez gājiena? Arī mēs
devāmies gājienā, man šogad bija tas gods būt
vienai no gājiena dalībniekiem. Pirms gājiena mēs,
trīs tautisko deju pārstāvji, devāmies uz skolu, kur valdīja jūtams satraukums, daudzi vēl steidzās
reģistrēties, citi mierīgi sēdēja un gremdējās atmiņās. Arī mums, skolēniem, bija interesanti
paklausīties viņu atmiņu stāstos. Tik jauki, ka ir iespēja atkal redzēties, citi šo tradīciju piekopj pat
70 gadu. Varat iedomāties? Veselus 70 gadus klases biedri cenšas satikties!
Ceru, ka šādi salidojumi notiks vēl ilgi, ilgi, un arī es varēšu pēc gadiem pieciem un vēl
vairāk atbraukt un satikt savus vecos skolas un klases biedrus. Ja gribi pabūt ar mums kopā
virtuāli, tad droši ej uz mūsu skolas mājaslapu un apskati galeriju, lai saprastu, cik ļoti labi mums
ir gājis.
Galeriju aplūko šeit:  http://kabile.lv/gallery/skolas-salidojums-26-05-18/
Norgita, 9.kl.

KABATA uzdarbojās CITĀ SPĒLĒ
3.maijā Kuldīgā, BJC norisinājās pasākums
"Cita spēle", uz kuru devās daži Kabatiņas
pārstāvji: Rainers, Norgita, Angelika, Kenija un
skolotājs Eduards. Pasākumā piedalījās arī mūsu
skolas mazais ansamblis, kas ar savām
skaistajām balsīm iepriecināja citus un
iedvesmojās arī no citu bērnu priekšnesumiem.
Arī mēs varējām smelties idejas no citiem
un citi no mums, jo mēs citiem devām to, ko
bijām iemācījušies pie pulciņā, mēs stāstījām,
kāpēc mūsu skolā ir tik īpaša avīzīte un ko viņa
mums dod pašiem, un ko varam sniegt citiem.
Mēs citiem bērniem ļāvām izspausties mūsu
radošajā darbnīcā un ļāvām izlikt visas viņu tā
brīža sajūtas uz mūsu Kabatas nosaukuma galviņas, un bērniem tiešām tas patika, bija jaunie
mākslinieki, kas savus jaunrades darbus ņēma līdzi uz mājām, un bija bērni, kas atstāja to mums,
saņemot pretī mazu prieka dāvaniņu. Vēl mūsu radošās darbnīcas apmeklētāji varēja
nofotogrāfēties mūsu “KABATAs televīzijā” un aizpildīt anketu, pieauguši un arī jaunieši varēja
saņemt pamācības, kā pareizi fotogrāfēt, kā veidot rakstus un reportāžas. Šis pasākums bija
tiešām ieinteresējošs, un es domāju, ka daudziem tas arī patika – arī mums, jo varējām apmeklēt
citas radošās darbnīcas.
Galeriju aplūko šeit:  http://ejuz.lv/citaspele

Kā es braucu profesiju lūkoties

Angelika, 9.kl.

Nu tā. Sākumā bija doma uz Atvērtajām durvju dienām braukt 17.martā, bet plāni izjuka
un nesanāca, tāpēc uz atvērtajām durvju dienām Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā
(turpmāk KLT) devos 27.aprīlī. Pirmais iespaids par skolu man jau bija, jo šī nebija pirmā reize,
kad tur esmu, jo savulaik tur mācījās mana lielākā māsa un tagad – brālis.
Sākumā bija sapulcēšanās aktu zālē, kur mums īsumā pastāstīja par skolu, kopmītnēm un
par katru apgūstamo profesiju. Tālāk sekoja solis sadalīties pa grupām, grupu veidoja katras
profesijas ieinteresētie, un tad jau mēs dalījamies un gājām pa savas profesijas nozīmīgajiem
punktiem. Viss noritēja mierīgi, izstaigājām skolu, iepazināmies ar ceturtā kursa audzēkņiem, ar
dažādiem skolotājiem. Tālāk mēs devāmies uz skolai piederošu viesnīcas ēku, kas ir domāta, lai
studenti varētu turp doties prakses laikā, un bija radošie darbi. Piemēram: no dažādiem
pārtikas produktiem jāizveido bildes kopija, salvešu locīšana, galda klāšana un noformēšana.
Varat jau nojaust, kāda ir mana nolūkotā profesija – viesnīcu speciālists. KLT tiešām ir skola
ar sirdi, jo par visu tiek domāts, meiteņu kopmītnes ir nesen restaurētas! Atliek iet un mācīties
pie tikpat foršiem skolotājiem kā Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā!
Jolanda, 9.kl.

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas avīze „Kabata”. Kabiles pag., Kuldīgas novads. Iznāk reizi 2 mēnešos. Redakcijā 5.-9.kl. jauno
korespondentu pulciņa dalībnieki. Korespondentu pulciņa vadītājs skolotājs Eduards Skabis. Meklē mūs arī tīmeklī:
http://kabile.lv/izglitiba/ un www.draugiem.lv/group/16014683/kabata-kabiles-skolas-avize/

Aptaujā par šī numura aktuāliem
tematiem iesaistījās 37 lasītāji. Paldies visiem par atsaucību! Raudzīsim,
kas mums te sanācis!
1. Kuri šī mācību gada skolas
pasākumi Tev palikuši atmiņā
visspilgtāk?

 Valentīndiena – 14
 Ziemassvētku uzvedums – 17
 Dzejas dienas – 14
 Talka – 7
 Lieldienas – 9
 Mārtiņdienas pasākums – 6
 Adventes ieskaņas koncerts – 4
 Sporta diena – 3
 Pēdējais zvans – 16
 Barikāžu piemiņa
 1.septemnbris
 Skolotāju diena
 Izlaidums – 3
Zīm. Alise, 8.kl.
 Eiropas diena
 Stāstnieku festivāls – 4
2. Kā, tavuprāt, šogad mūsu skolā
pietrūka?
vairāk aktivitāšu, atpūtas x2,
nezinu x3, skolēni, klases
vakari, skolotāju tusiņi, daudz
jautrību, diskotēkas, organizēt
gribošu un spējīgu skolēnu,
pieklājīgi skolēni, viss bija
pietiekoši x2, telefoni x5, brīvais
laiks, nekas, atraktīvu
ekskursiju, brauciens uz
akvaparku x2, jautrības,
skolēnu aktivitāte pasākumos,
pasākumu x3.
3. Ko Tu sagaidi no nākamā mācību
gada?
Labākas sekmes, veiksmīgāku
gadu, vēl vairāk zēnus klasē,
labāku devīto klasi, vairāk
skolēnus, vieglākus mājasdarbus,
darbu, foršākus skolotājus,
atsaucīgākus skolēnus, lai
nākamais mācību gads paietu ātrāk,
labākas sekmes, vieglākas
mācības, vairāk brīvdienas,
jautrību x4, ekskursiju, 
telefonus, lai sk.Anete paliek mūsu
skolotāja, vairāk sportu, kad
atļaus darīt ko grib, daudz darba,
neko, visu to labāko,
pasākumus.
Lasītājiem bija sevi jāuzzīmē kādā
no skolas pasākumiem.
Redakcija uzskatīja par labākajiem šos
zīmējumus, kurus ievietojām šinī numurā.

Apkopoja Kenija un Norgita, 8.kl.
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JAUTĀJUMI 9.KLASEI
Pirms šķiramies – IEPAZĪSIMIES! Protams, ar
devīto klasi jau esam pazīstami, bet tomēr... Šinī
ViesKabatā esam uzaicinājuši visus devītos un lūdzām
atbildēt uz dažiem jautājumiem, kā arī pastāstīt par
saviem nedarbiem skolas laikā (tos gan
ievietojām “Klabatā” un anonīmi.) Sana
vienīgā nepiedalījās intervijā.
Fotoattēlā – pirms 10 gadiņiem...

1.Vai Tevi skolā pamanīja? Kāpēc?
2.Kādi, tavuprāt, ir mūsu skolas plusi, kādi mīnusi?
3.Ko es dzīvē paņemšu sev no šīs skolas?

Jolanda Balode

Liene Pētersone
1. Domāju, ka jā, jo esmu piedalījusies
sporta sacensībās, uzstājos ar ansambli un
tautiskajām dejām. Tikai pēdējā gadā
esmu nedaudz paslinkojusi un nekur
nepiedalos.
2. Mūsu skola ir ļoti skaista, ar ļoti atsaucīgiem skolotājiem, tāpēc es domāju, ka
mūsu skolai nav mīnusu.

Kristaps Zīle
1. Uzskatu, ka jā, jo man skolā bieži patika
gāzt podus, kā arī es bieži guvu labus
rezultātus sportā.
2. Plusi tādi, ka ir atsaucīgi skolotāji un var
individuāli apgūt tēmu. Mīnusi ir tie, ka
skolā ir pārāk stingri noteikumi.
3. Zināšanas un draugus, kurus esmu
iepazinis pa šiem gadiem.

Rainers Žilinskis

1. Īpaši nezinu, varētu būt, ka jā.
2. Liels pluss, ka ir garšīgas pusdienas.
Mīnuss, ka mācību laikā nedrīkst izmantot telefonus.
3. Paņemšu visas gudrības, ko esmu apguvis šeit.
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PAMANĪTĀKO

JAUTRĀKO

IEDOMĪGĀKO

STULBĀKO

SKAĻĀKO

AKTĪVĀKO

 Veiksmi turpmākajā dzīvē, labas sekmes turpmāk,
daudz spēka, lai labi citās skolās, izdošanos
eksāmenos, atcerēties, ka katrs pats savas laimes
kalējs, lai viņiem iet labi dzīvē, lai piepildās viņu
vēlmes, pieaugt un sapņot, atrast savu īsto vietu
dzīvē, lai dzīvē sasniegtu savu mērķi, labas sekmes
turpmāk, nebūt tik dīvainiem, mācīties labāk, lai
piepildās iecerētais, veiksmi turpmākajā dzīvē, lai
veicas citos darbos, lai vienmēr paliek atmiņā Kabiles
skola, labu kompāniju, lai jums visur citur labi,
turpmāk būt tik foršai daļai kā mūsu skolā bijāt, lai
viss izdodas, lai viņi nekad nekavētu skolu, labu
izglītību.

1. Esmu piedalījusies pasākumos un
pulciņos. Tā ir citu izvēle novērtēt, kā un
cik viņi mani ir pamanījuši.
2. Pluss ir tas, ka visi pārsvarā esam
saliedēti un nedalāmies. Skolotāji vienmēr
palīdz bērniem. Mīnuss varbūt tas, ka nav
daudz pulciņu, kur bērni varētu izpausties.
3. Cienīt citus, mīlēt savu darbu un skolu un
nekad nepadoties!

SKAISTĀKO

Ko mēs viņiem novēlam, šķiroties no
šīs skolas?

Angelika Raiļanu

SLINKĀKO

Bet ko mēs domājam
par devītajiem...

3. Visu, ko esmu iemācījusies. Paņemšu līdzi
visas labās atmiņas par skolu, skolotājiem
un skolas biedriem.

Paldies par atbildēm!
SPORTISKĀKO

1. Es uzskatu, ka pats galvenais nav, lai tevi
pamana, tāpēc tie, kas mani pamanīja, ir
labi, bet arī tie, kas nepamanīja, ir labi.
2. Mūsu skolas “+”: EKO skola; maz
skolēnu; nevar izmantot telefonus;
atsaucīgi skolotāji; savs ansamblis;
pašiem sava avīzīte. Skolas “–”: maz
skolēnu; traki bērni; nevar veikt lielus
ķīmijas eksperimentus, jo nav vajadzīgo
piederumu.
3. No šīs skolas paņemšu vislabākās atmiņas, visādas gudrības un pašu galveno –
sevi.

1. Jā, mani skolā vienmēr pamanīju, jo biju
skaļa. Pamanīja arī tādēļ, ka dziedu
ansamblī, eju mūzikas skolā un piedalos
skolas pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
2. Skolas vislielākais “+” ir mūsu atsaucīgie
skolotāji, kuri vienmēr palīdzēs tev. Skolas
“–” ir daži iedomīgi bērni, kuri atļaujas
apcelt skolasbiedrus.
3. Dzīvē sev paņemšu rūpes, labsirdību,
čaklumu, jo mūsu skolai piemīt šīs
īpašības. Un vēl – visas labās atmiņas.

ČAKLĀKO

Anželika Laumane

Paula Ozoliņa

GUDRĀKO

1.Es domāju, ka pamanīja. Centos
piedalīties visos pasākumos, braucu uz
olimpiādēm un konkursiem
2.Mūsu skolā viss ir ļoti jauki, mums tā ir
izremontēta un labi iekārtota, pusdienas
gardas. Vienīgajā Kuldīgas novadā ir sava
skolas avīze. Manuprāt, mūsu skolā “–”
nav.
3.Draudzīgumu, sapratni. Mācēšu sevi
parādīt uz skatuves, jo mūsu skolas
mūzikli mums liek tur atrasties.

1. Manuprāt, mani skolā pamanīja, jo
centos piedalīties visos pasākumos un arī
aizstāvēju skolas godu citur.
2. Mūsu skolas plusi: garšīgās pusdienas,
atsaucīgi skolotāji, skolas avīzīte, izremontētās telpas. Mīnuss tas, ka nav daudz
skolēnu.
3. Dzīvē paņemšu iegūtās zināšanas, kā arī
labus draugus būšu ieguvusi.

kurus sev izvēlējās
paši devītie.)

Norgita Līga Horste

Kenija Leimane

BALSOJĀM
PAR... (Tituli,

1. Manuprāt, mani skolā pamanīja, jo esmu
piedalījusies dažādos pasākumos, olimpiādēs, kur esmu ieguvusi labas vietas.
2. Skolas plusi ir tas, ka skolotāji ļoti
pretīmnākoši un atsaucīgi; skolai ir sava
avīzīte, bet mīnusi tādi, ka bērni daudz
tiek apcelti, tādēļ man līdz galam šeit
nepatīk mācīties.
3. Paņemšu visas zināšanas un pārējo, ko
man šajā skolā iemācīja gan skolotāji, gan
citi skolēni.
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Mēs – par tīru vidi!
Zīm. Inguss, 3.kl.

9.klases X-faili
Šoreiz par devītās klases
skolēnu nedarbiem skolas
laikā. „Kabata” BRĪDINA:
nemēģiniet tos atkārtot!
 Nobastoju sportu un aizgāju
mājās /aizbēgu uz estrādes
parku.  Ļoti daudz kāvos ar
lielākās klases skolēniem.  Apcēlām jaunos klasesbiedrus,
kamēr viņi aizgāja no šīs skolas.
 Neatnācu uz skolas talku. 
šogad ne reizi nenodevu mobilo
telefonu.  Pirms kontroldarba
līdu pie skolotājas galda un
skatījos pareizās atbildes. 
Pārbaudes darbu speciāli
rakstīju nepareizi, lai uzzinātu
pareizās atbildes un uzrakstītu
uz augstāku vērtējumu.  Gāju
pīpēt uz Kabiles attīrītavām. 
Paņēmu no vecākiem 0,7 un
pirmo reizi jutos kā pa sapņiem.  Sapsihojusies krievu
valodas klasē sabojāju durvis,
apmetums nokrita.  Sabojāju
busiņam sēdekli.  Klasesbiedrus apmētāju ar sprunguļiem.
 Skolā lietoju alkoholu.  Runāju pretī skolotājiem.  Nozagu no blakus galda porciju. 
Saplēsu sporta inventāru. 
Klasē smēķēju elektronisko
cigareti.  Sakāvos ar Aneti! 
Mētājām globusu pa visu klasi.
 Šķaidīju stikla pudeles pret
akmeņiem.  Staigāju pa Kabiles pili, līdz iedarbojās signalizācija.

No skolas folkloras krājumiem

Ko devītie

Devītie uzzinājuši, ka eksāmeni atcelti...

sarakstīja

Foto: Eduards

pirms ... gadiem
 Ar ēveli senāk ēvelēja izkapti. (Liene,
5.kl.)
 Kādam jābūt labam skolotājam?
–Tāds, kas nerunā pretī un pilda
mājas darbus. (Kristaps, 5.kl.)
 Es biju Skrundas lohatorā. (K.,6.kl.)
 J.Baltvilks pabeidza universitāti
Lauksaimniecība. (Anželika, 6.kl.)
 Ja vēlies strādāt pavāra profesijā,
tev ir jāmīl tvaikoņi. (Angelika,
6.kl.)
 Nokrita ūdens pils. (Paula, 6.kl.)
 Darbs jau tev rokās neiekāps, pašam
savi locekļi jāizmanto. (Jolanda,
6.kl.)
 Pazudusi meitene. Izgāja no mājām
ar zilām acīm. (J.,6.kl.)
 Pupulārzinātniskais stils. (Kristaps,
7.kl.)
 Meitu baro ar krējuma ķērnēm.
(Angelika, 7.kl.)
 “Cilvēka bērns” ir romāns, jo tajā ir
cieši izjustas izjūtas. (Paula, 7.kl.)
 Boņuka īstais vārds ir Bonifitacijs.
(Rainers, 7.kl.)
 Mucā audzis, kā spundi barots.
(Kenija, 8.kl.)
 Brīvajā laikā es aizņemos ar
grāmatu lasīšanu. (K., 8kl.)
 1.attēls. Attēlotajā attēlā ir attēlota
kungu māja. (Angelika, 8.kl.)
 Lietus līst, ja debesis ir apmākušās,
acīmredzot, ķīmiskā formula.
(Jolanda, 8.kl.)

Uzdevums. Atšifrē, kurš ir kurš no devītajiem pēc viņu pašportretiem! Kurš sevi nav uzzīmējis?

 Tagad pēc jauniem likumiem
Eiropas
Savienībā
bērni
jāatrod Briseles kāpostos.
 Pēterītis prasa tētim: -Kas
ir pupuķis? Tētis: -Droši vien
traka zivs! - Bet te rakstīts,
ka tas lēkā no zara uz zaru! Pats redzi, cik tā zivs traka!
 Jānītis gatavojas skolas
eksāmenam, šķirsta grāmatas, pārlapo kartes, tad vaicā
tēvam: -Tēt, es nevaru atrast
kartē - kur ir Alpi?
- Nezinu, prasi mammai! Viņa
mājās allaž visu tā pārkārto, ka neko nevar atrast.
 50% ''Re, kā es māku!'' beidzas ar ģipsi!
 Dēls, vecākiem nezinot,
uztaisījis tetovējumu. Tagad
viņš mācās tikai uz 10
ballēm, jo, ja tēvam nāksies
paņemt siksnu, vecāki būs
šokēti un tuvu infarktam!
 Par ko gan izaugs mūsdienu
bērni, ja visu laiku būs nosēdējuši pie planšetēm un ne
reizi
nebūs
dabūjuši
ar
šūpolēm pa galvu?
 Augstākajai izglītībai ir liela
nozīme, bet diemžēl ne visi to
saprot. Piemēram: drauga birojā ir 25 cilvēki, bet bakalaura grāds ir tikai diviem –
kurjeram un apkopējai!

