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Licejs spēlē basketbolu!
“Ļoti pārsteidzoši, ka Rīgas Franču liceja basketbola panākumu aizsākumi meklējami jau tik senā vēsturē. Kas to būtu domājis, ka
tā saglabāsies kā neapzināta tradīcija līdz pat šodienai. Tas liek man justies lepnai par savu un skolu, kā arī tas parāda, cik liels
pagodinājums ir aizstāvēt savas skolas vārdu un godu.” - Amanda Bagucka

Sports mūsu ikdienā
Sports – tā ir sevis piespiešana, pilnveidošana, dažiem

kaut kas ļoti tuvs, citiem neiedomājams izaicinājums,
tomēr beigās, manuprāt, tā ir gribēšana. Gribēšana iet un
darīt. Mēs visi gribam būt veiksmīgi, labā formā un
nepārtraukti sevi pilnveidot, tomēr bieži vien aizmirstam,
cik tāls un nebeidzams ceļš tas ir - turpināt un turpināt,
un tad vien paliekam sapņos par to, kā būs, kad mēs to
sasniegsim. Un, protams, uzskatu, ka mums ir vajadzīgs
skatīties lielajā bildē, bet vēl lielāka nepieciešamība ir
katru dienu izvirzīt mazos, ikdienas mērķus, kuri dienas
beigās sniegs mums gandarījumu un liks lielajam,
nospraustajam mērķim šķist sasniedzamam.

10. klases aptaujas
rezultāti

Tika veikta aptauja 10. klases skolēnu vidū par viņu skolas un
ārpus skolas sporta aktivitātēm. No šīs aptaujas mēs uzzinājām,
cik aktīva un sportiska ir mūsu klase, kas ir izplatītākie sporta veidi
viņu starpā, kā arī viņu zināšānas par skolas sporta aktualitātēm.

Ikdienā bieži vien piespiežu sevi iziet ārā paskriet
vai pabraukt ar riteni, jo zinu patīkamo sajūtu, kuru
pēc tam sagaidīšu, tomēr ir dienas, kad katrs
mazais sīkums liekas kā iemesls pateikt sev, ka es
nevaru, bet īstenībā jau es vienkārši negribu.
Gribēšana ir atslēga – atslēga mūsu mērķu
sasniegšanai. Lai gan nav jau nemaz tik slikti arī
negribēt, jo ilgstoša negribēšana var tev pateikt
priekšā ļoti daudz, piemēram, ka iespējams tavs
vaļasprieks patiesībā vairs nav nedz no tavas vaļas,
nedz tavs prieks. Un tas var turpināties ļoti ilgi,
kamēr tu patiesi esi atradis to, kas tev sanāk, rada
interesi un iedvesmo. Mums katram ir lietas, kuras
mums patīk darīt, bet tikai laiks parāda, vai tas ir
kaut kas, kas turpinās aizraut pat tad, kad priekšā
būs ne tikai uzvaras un gaviles, bet arī zaudējumi
un vilšanās.

- Elza Evelīna Pāvulāne

Tika noskaidrots, ka liela daļa aptaujāto uzskata, ka
skolas aktivitāšu saraksts jau ir pietiekami
daudzveidīgs, taču pāris skolēnu interesēs ir skolas
piedāvātās sporta aktivitātes papildināt ar tādiem sporta
veidiem kā futbols, teniss, vieglatlētika, badmintons,
joga, dvieļbols, kā arī treniņiem trenažieru zālē.

Mūsu klasesbiedri ir lietas kursā par skolas sporta
sasniegumiem, 87% aptajuāto skolasesbiedru
uzskatīja, ka skolai vislielākie sasniegumi ir basketbolā,
savukārt 5% no aptajujātajiem klasesbiedriem domāja,
ka volejbolā.

Aktuālākie sporta veidi desmitklasnieku vidū ir
basketbols, dejošana, vieglatlētika un teniss. Vēl
jauniešu starpā aktuāla ir skriešana, riteņbraukšana,
futbols, kā arī jāšana ar zirgiem.



Intervijas ar RFL sportistu absolventiem

Jete Nulle Everts Ramza Edvards Mežulis

Bijusī RFL skolniece, šobrīd
dzīvo Amerikā, pārstāv pirmās
divīzijas komandu "La Salle
Explorers", kas sacenšas
"Atlantic 10" līgā.

RFL absolvents, šobrīd mācās
LU un spēlē basketbolu
universitātes komandā.

RFL absolvents, šobrīd
mācās LU un spēlē
basketbolu Latvijas
Universitātes komandā.

Kā un kad tev radās interese par basketbolu?

Jete: Ja godīgi, interese man radās apmēram 2 gadus pēc tam,
kad sāku trenēties basketbolā. Sākumā es laukumā tikai “nositu”
laiku starp citiem pulciņiem, jo vecāki tajā laikā strādāja, bet 9
gadu vecumā man beidzot sāka iepatikties un interesēt sports.

Everts: Interese par basketbolu radās no maniem klasesbiedriem,
kad es biju aptuveni 8-9 gadus vecs, bet tolaik vēl spēlēju futbolu
un florbolu, tāpēc

Attēla redzams Everts Ramza ar Latvijas izlasi pēc uzvaras
Eiropas čempionātā 2017.gadā.

tālāk par interesi tas viss nekļuva. Pagāja gads un es aizgāju gan no futbola, gan florbola. Tam sekoja manu klasesbiedru
uzaicinājums aiziet ar viņiem kopā uz treniņu un pamēģināt, vai man vispār sanāk. Tā nu tas ilgst jau gandrīz 10 gadus
un interese par basketbolu tikai un vienīgi aug!

Edvards: Sports mani ir uzrunājis no agras bērnības. Sākumā es trenējos slēpošanā, pēc tam hokejā un tikai tad
basketbolā, tā ka man vienmēr ir bijusi interese ne tikai par vienu konkrētu sporta veidu, bet par visu sportu kopumā.

Kas tev visvairāk ir palicis atmiņā no skolas laikiem/skolas basketbola spēļu laikiem?

Jete: No skolas laikiem visvairāk palikušas atmiņā 18.novembra svinības katru gadu - kliņģeris, kakao un dziesmas.
Basketbola ziņā noteikti spilgtākās atmiņas ir no 2017.gada, kad uzvarējām VEF Skolu Superlīgā.

Everts: No skolas basketbola spēļu laikiem man noteikti visvairāk palicis atmiņā ir mūsu izcīnītais “VEF Rīgas Skolu
Superlīgas” tituls. To prieku, ar kādu mēs spēlējām katru spēli, un emocijas, kas sekoja pēc uzvaras finālā, es nekad
neaizmirsīšu, un, protams, arī svinības, kas turpinājās pēc tam.

Edvards: No skolas laikiem man ir saglabājušās tikai un vienīgi gaišas un jautras atmiņas. Man ir grūti raksturot kāds es
biju skolas laikā, bet ja man būtu jāizvēlas viens vārds, tad es teiktu, ka es biju pozitīvs. Mums skolā gāja ļoti jautri,
darījām daudz blēņu, ieguvām zināšanas un pats galvenais izveidojām patiešām labas attiecības ar saviem skolas
biedriem. No skolas basketbola spēļu laikiem – spilgtākās atmiņas ir palikušas no gada, kad uzvarējām VEF Rīgas Skolu
Superlīgā, ja nemaldos, tas bija 2018. gadā.

Ko tev nozīmēja aizstāvēt skolas godu, piedaloties sacensībās?

Jete: Tas bija ļoti īpaši, jo pārstāvēt savu skolu, spēlēt un uzvarēt kopā ar skolas biedriem un klasesbiedriem, kas parasti
bija pretinieku komandās, vienmēr bija jautri un interesanti.



Everts: Aizstāvēt skolas godu ir apmēram tas pats, kas aizstāvēt Latvijas vārdu starptautiskās sacensībās, tikai daudz
mazākā apjomā un mērogā. Katrās sacensībās es sacentos pret citu skolu pārstāvjiem, kas arī aizstāvēja skolas godu
jeb savu mazo valstiņu. Tagad, atskatoties uz skolas laiku, man šķiet, ka toreiz tas nebija tik svarīgi, bet šobrīd, skatoties

uz visām izcīnītajām medaļām, kausiem un diplomiem, ir tiešām
liels prieks par sasniegtajiem rezultātiem. Ceru, ka arī
skolotājiem ir gandarījums par to.

Edvards: Mums pēdējā gadā, kad uzvarējām Skolu Superlīgā,
bija izveidojusies patiešām laba komanda, kuras vienīgais
mērķis bija iet līdz galam un uzvarēt šajā turnīrā. Mums lielākajai
daļai tas bija pēdējais gads skolā, tāpēc nolēmām parādīt visām
skolām, kas tad īsti ir

Attēlā komandu kopbilde pēc Rīgas VEF Superlīgas
apbalvošanas 2018.gadā.

Franču licejs. Es domāju, ka licejisti kopumā ir ļoti patriotiski, tas ir, mēs vienmēr gribam pierādīt, ka mēs spējam būt
labākie, ne tikai mācībās, bet arī sportā, dziedāšanā, dejošanā, utt. Un līdzīgi bija man, jo uzvelkot skolas formu, es
gribēju pierādīt, ka esam labākie.

Vai un kādā veidā skola atbalstīja tevi kā sportistu?

Jete: Mums vienmēr bija ļoti atbalstoši skolotāji, kas palīdzēja brīžos, kad bija grūti apvienot skolu ar sportu, piemēram,
deva vairāk laika mājasdarbiem vai attaisnoja kavētās stundas, vienmēr priecājās par panākumiem kopā ar mums.

Everts: Viennozīmīgi skola mani kā sportistu atbalstīja un palīdzēja man. Sacensību un treniņu dēļ es ļoti bieži kavēju
skolu un nācās izlaist arī kādus pārbaudes darbus, bet skolotājas vienmēr bija ļoti pretimnākošas un palīdzēja man ar
visu tikt galā. Bija brīži, kad biju biežs viesis skolotājas Litas Silovas konsultācijās, bet ar lielāko prieku saku, ka tās mani
padarīja tikai un vienīgi par labāku cilvēku!

Edvards: Es nekad neesmu uzkatījis, ka skolai būtu jādod kaut kādas atlaides tikai tāpēc, ka esi sportists, protams, man
pašam dažkārt nācās aiziet prom no stundām ātrāk, jo vajadzēja piedalīties sacensībās, taču tas man joprojām nedeva
nekādas tiesības neapgūt mācību vielu. Ir jāsaprot, ka lietas ir jādara laicīgi nevis pēdējā brīdī, tāpēc es vienmēr centos
brīdināt skolotājus, ka nākamajā stunā nebūšu, jo man ir sporta sacensības, un viņi to novērtēja. Skolotāji arī ir cilvēki,
nav jābaidās ar viņiem runāt vai uzdot jautājumus, jo viņi ir tie, kas jums var palīdzēt un rast atbildes.

Kas ir būtiskākā atšķirība starp piedalīšanos starpskolu sacensībās un spēlēšanu augstākā
līmenī?

Jete: Man vienmēr licies, ka starpskolu sacensības ir jautrākas un brīvākas. Nav tik liels spiediens un plānošanas pirms
spēlēm, mēs vienkārši varējām izbaudīt spēlēšanu kopā ar draugiem. Augstākā līmenī treneri vienmēr ir daudz prasīgāki
un spēles daudz saspringtākas.

Everts: Manuprāt, visbūtiskākā atšķirība ir mērķis, ar kādu
sportisti dodas uz attiecīgajām sacensībām. Starpskolu
sacensības ir vieta, kur skolēni nāk, lai iegūtu pozitīvas emocijas
un izbaudītu laiku kopā ar saviem skolas biedriem, darot to, kas
viņiem patīk un padodas. Sportisti, kas spēlē augstākā līmenī uz
spēlēm nenāk, lai tikai iegūtu pozitīvas emocijas un izbaudītu
pavadīto laiku, viņi nāk, lai uzvarētu un kļūtu labāki, un galu galā,
lai sasniegtu savus nospraustos mērķus. Protams, ir vēl simts un
viena atsķirība, kā ātrums, spēlētāju fiziskās dotības un
meistarība.

RFL meiteņu basketbola komanda izcīnot čempionu titulu
Rīgas VEF Skolu Superlīgā 2017.gadā.



Edvards: Lielākā atšķirība ir tieši attieksmē, ar kādu pieiet šai sporta spēlei. Ja augstākajā līmenī uz spēlēm ir jāierodas
vismaz 2 stundas pirms pašas spēles, lai varētu pienācīgi iesildīties, tad skolas līmeņa spēlēs mēs dažkārt ieradāmies
kādas 10 minūtes pirms spēles. Profesionālajā līmenī tu gatavojies spēlēm ne tikai fiziski, bet arī mentāli, bet skolas
spēlēs, lielākoties, tu “ej un mauc”.

Kādi ir tavi nākotnes mērķi saistībā ar sportu?

Jete: Šobrīd piepildu vienu no saviem lielākajiem mērķiem - iegūt augstāko izglītību ārzemēs ar sporta stipendijas
atbalstu. Latvijas valstsvienība arī vienmēr ir bijusi viens no mērķiem.

Everts: Mans nākotnes mērķis ir spēlēt baketbolu profesionālā līmenī. To var sasniegt dažādi - spēlējot Latvijā, dodoties
spēlēt uz Eiropu vai Ameriku. Es neesmu ieciklējies uz tikai vienu, manuprāt, pareizo ceļu, kā to sasniegt. Ja mana
karjera mani aizvedīs uz kādu citu valsti, tad būšu ar to apmierināts un spēlēšu, cik labi vien māku.

Edvards: Šobrīd es mācos Latvijas Universitātē un spēlēju basketbolu
Latvijas Universitātes komandā, lielāku uzsvaru lieku tieši uz mācībām, lai
gan basketbols man ir ļoti tuva spēle, es apzinos, ka profesionāli ar to es
nevarēšu nodarboties visu mūžu. Tāpēc tagad es vēlōs pabeigt universitāti
un tad jau redzēs, kur tie ceļi mani aizvedīs.

Kas tevi pašu ikdienā motivē un dod enerģiju turpināt
iesākto?

Jete: Es vienmēr cenšos atcerēties, cik ļoti daudz iegūstu, darot to, kas man

Attēlā Edvards Mežulis, saņemot fināla spēles
vērtīgākā spēlētāja balvu 2018.gadā.

patīk, un atgādinu sev, kas mani gaida pēc katra pārbaudījuma un kāpēc to daru. Cenšos motivēt sevi ar darbiem.

Everts: Noteikti mana ģimene ir viens no maniem motivācijas un enerģijas avotiem, kas man nekad neļaus padoties un
nokārt galvu. Protams, arī mani tuvākie draugi mani iedvesmo un vienmēr atbalsta, jo viņi zina, ko es vēlos sasniegt, un
palīdz man virzīties uz to. Kā arī mani paša uzstādītie mērķi, jo tas, cik ļoti es tos vēlos sasniegt, man neļauj atslābt.

Edvards: Esmu pasācis lasīt daudz grāmatu, no kurām tad es arī smeļos gudrības un domu graudus, par to man jāsaka
liels paldies skolotājai Litai Silovai, jo viņa man parādīja, ka grāmatas var būt interesantas un izglītojošas. Gribētu arī ielikt
nelielu citātu no pēdējās grāmatas, kuru izlasīju: ’’Dzīve ir spēle un otrs spēlētājs ir laiks. Ja vilcināsieties pirms gājiena
vai necentīsieties iet pārdomāti un izlēmīgi, laiks noslaucīs jūsu kauliņus no spēles lauka. Jūs spēlējat pret partneri, kas
neizlēmību necietīs!’’ Tāpēc, iegūstam zināšanas, pēc tam kārtīgi apdomājam tās un rīkojamies!

Kā, tavuprāt, atrast motivāciju sportot, disciplinēt sevi
un kopumā piekopt veselīgu dzīvesveidu?

Jete: Man šķiet, ka ir vērtīgi izvirzīt mazus mērķus ceļā uz lielajiem, lai
iegūtu piepildījuma sajūtu, kad tie tiek sasniegti, un būtu iespēja redzēt
mazās uzvaras, kas dod motivāciju turpināt un sasniegt jaunas virsotnes.
Pie tam, sākot dzīvot veselīgu dzīvesveidu, ķermenis parasti pats pateiks
“paldies” un dos motivāciju turpināt.

Everts: Manuprāt, mazās ikdienas uzvaras mums katram palīdz atrast
motivāciju turpināt piekopt veselīgu dzīvesveidu. Uzkāpšana uz 5. stāvu
bez apstāšanās un pārlieku lielas elsošanas ir mazā uzvara, kas noteikti
ir izcīnīta aktīva un veselīga dzīvesveida dēļ. Bez īpašas piepūles un
noguruma pēc tam, kad esi panācis autobusu, kuru it kā jau nokavēji, arī
ir  mazā uzvara. Ikdienā var atrast ļoti daudz sīkus

Bildē Everts Ramza saņemot turnīra sezonas vērtīgākā
spēlētāja balvu 2018.gadā.



notikumus, kas liecina par to, ka veselīgs dzīvesveids ir pareizā izvēle, protams, vajag arī sevi nedaudz un pa retam
palutināt ar kādu saldumiņu, jo tas tikai atkal ļaus ar lielu joni mesties iekšā veselīgajā dzīvesveidā.

Edvards: Lai piekoptu veselīgu dzīvesveidu svarīgi ir atbildēt pašam sev, vai es to gribu, jo mēs varam sevi piespiest iet
skriet katru dienu vai piespiet ēst tikai veselīgu pātriku, taču ja mēs patiešām to negribēsim, mēs ļoti ātri nonāksim
vecajās sliedēs. Tāpēc svarīgi ir apzināties, ko es patiešām vēlos, ko es gribu panākt. Lai domas kļūtu reālas, tām ir
jānotic, jo neatlaidība rada ticību, ticība rada spēku, un spēks palīdz domai kļūt iespējamai.

* visi redzamie attēli ir intervēto cilvēku iesūtīti

“Interesanti, ka visiem intervētajiem absolventiem spilgtākās un labākās atmiņas no skolas laikiem saistās tieši ar
VEF Skolu Superlīgas turnīru. Emocijas, aizrautība aizvadītajā turnīrā, kurš jau palicis pagātnē, tomēr vēljoprojām
netīši saista skolas absolvējušos, basketbola interesentus.”   - Elza Evelīna Pāvulāne

Raksts no laikraksta “Fiziskā Kultūra
un Sports” 1940. gada 1. janvārī.

Saikne starp liceju
un basketbolu

Rīgas Franču licejs un basketbols. Divi tik
atšķirīgi vārdi, tomēr starp tiem ir kāda
neizskaidrojama sakarība, kāds mistisks spēks,
kas tos padara tik saderīgus un, tā teikt, kā
radītus viens otram. Un te nu rodas jautājums -
kāda tad ir tā īpašā saistība starp liceju un šo
komandas sporta spēli? Rīgas Franču licejs jau
no saviem pirmsākumiem ir izcēlies ar
panākumiem tieši basketbola jomā. Gandrīz
simts gadu pagājis, un jāsaka, ka licejs vēl
šodien ir pamanījies pierādīt savu meistarību
šajā sporta veidā.

Atsaucoties uz veiktās aptaujas, intervijas un
informācijas izpētes iegūtajiem datiem, varu
secināt, ka liceja basketbolistu slānis ir ievērojami
biezs, basketbola kā sporta veida aktualitāte ir tikai
pieaugusi šajos pēdējos gados, un es, arī pati kā
aizrautīga basketboliste, pamatoti varu teikt, ka
Rīgas Franču licejam vēl ir mērķi, uz ko tiekties un
virsotnes, uz ko sniegties. Tas ir patiesi interesanti
un tajā pašā laikā ļoti domu raisoši, ka basketbols
ir bijis kā neskaitāmu sasniegumu avots jau
paaudžu paaudzēs. Un atgriežoties pie manis
uzdotā jautājuma, daži teiks, ka tā ir vienkārša
sagadīšanās, taču es uzskatu, ka tam visam
pamatā ir mērķtiecīgie cilvēki, kas savās mācību
gaitās ir devušies tieši uz Rīgas Franču liceju, jo arī
basketbolistiem mērķtiecība, disciplīna, spēja sevi
motivēt un sadarboties ar citiem ir lielākā
panākumu atslēga.

-Amanda Bagucka



“Es biju ļoti patīkami pārsteigta, ka visiem mūsu intervētajiem cilvēkiem bija atbalsts no skolotāju puses.
Manuprāt, bez saprotošiem skolotājiem mācības ar sportu būtu ļoti grūti savienot.” - Jasmīne Matisone

Kā sports ietekmē
mācības?

Sports ir neatņemama sastāvdaļa veselīgai
dzīvei. Daudziem jauniešiem sports kļūst par sirdslietu
un pat par karjeras izvēli. Rīgas Franču licejā tieši
basketbols ir sporta veids, kuru daudzi jaunieši uzskata
par savu sirdslietu. Profesionālais sports aizņem ļoti
daudz laiku, tādēļ bija ļoti interesanti uzzināt, kā liceja
absolventi apvienoja mācības ar sportu.

Mācības apvienot ar sportu viennozīmīgi ir ļoti
grūti, taču intervētie cilvēki, basketbola dēļ nesaskārās
ar problēmām mācībās.

Manuprāt, tas ir pateicoties viņu pašu apņēmībai,
disciplīnai un spējai plānot laiku, kā arī, protams,
pateicoties tam, ka skolotāji ir ļoti atbalstoši un
saprotoši, to pieminēja katrs intervētais cilvēks.
Pēc manām domām, saprotoši skolotāji sportistiem
ir ļoti liels atbalsts, jo daudzas stundas nākas kavēt
un daudzus darbus sanāk nodot vēlāk.
Profesionālajā sportā mērķis ir būt labākajam, lai

sasniegtu šo mērķi, galvenais un pats grūtākais ir
pārvarēt sevi. Ar šādu attieksmi sportā, visu
izdodas paveikt arī mācībās, jo iegūtā disciplīna jau
nepaliek tikai sportā, tā ir visā dzīvē.

- Jasmīne Matisone

Sporta nozīme
pusaudža dzīvē

Nereti jaunieši vairs neizvēlas piedalīties skolas
sporta komandās vai kādās citas sporta aktivitātēs, kas
ir saistītas ar skolu vai ārpus tās. Viņi, iespējams,
uzskata, ka tas ir bezjēdzīgi, domā, ka tam nav laika vai
arī uzskata, ka savu laiku var tērēt citādāk. Ar šādu
domāšanu, protams, tikt cauri skolai ir vienkārši, bet vai
to var uzskatīt par veselīgu dzīvesveidu?

Mūsdienās ir pierādīts, ka sportošana ir
vislabākais veids, kur izlikt ikdienas stresu, dusmas, kas
sakrājas komplicētajā pusaudža ikdienā. Kas attiecas uz
sportistiem laukumā, ilgo treniņu garumā tiek uzlabota
ne tikai cilvēka fiziskā stadija, bet arī viņa domāšana. Ir
pierādīts, ka fiziskā izturība un slodze palīdz skolēniem
viņu akadēmiskajā izpildījumā.

Jebkurā sporta veidā uzvaras gūšanai ir
nepieciešams saliedēts komandas darbs.
Piedalīšanās komandu sporta veidos palīdz
iemācīt jaunietim sadarbošanos citam ar citu, kā
arī iemāca cilvēkam vērtību, kā strādāt kopā
grupās un ļauj spēlētājam pielāgoties situācijām,
kurām viņš ne vienmēr jutīsies komfortabli. Šādu
prasmi sportists turpina nest ārpus sporta
laukuma, piemēram, darba vidē, kur vienmēr būs
kāds, kas tev nepatīk, vai arī kāds, ar ko nevēlies
sadarboties. Sports cilvēkam iemāca arī disciplīnu,
tas iemāca, ka bez piepūles nekādu rezultātu
nebūs. Tomēr, manuprāt, viena no svarīgākajām
lietām ir, ka sportošana ļauj cilvēkam kļūt
pārliecinātam par savām spējām un neapšaubīt
savas izvēles. Šo pašpārliecinātību viņš turpina
nest savā ikdienā.
Protams, ir saprotami iemesli, kādēļ jaunieši
izvēlās nesportot, bet es uzskatu, ka katram tas
būtu ļoti noderīgi. It īpaši, kad tu to dari skolas
vārdā, tas tev sniedz lielāku motivāciju cīnīties un
censties, lai nopelnītu skolai godu un lepnumu.

-Sofija Apsalone

“Pēdējo nedēļu laikā ir bijis tik patīkami uzzināt nedaudz vairāk par RFL basketbola panākumu gaitu
šobrīd un pagātnē, cik aktīvi un sportiski ir mūsu pašreizējie skolas biedri, kā arī cik veiksmīgi savās
sfērās ir RFL absolventi. ” -Sofija Apsalone



Īpašs prieks mums ir par Franču liceja 10-12. klašu zēnu komandu, kura izcīnīja 1. vietu 2021. gada
VEF Rīgas Skolu Superlīgas sacensībās.

PRĀTA MEŽĢIS

Vertikāli

1. Kurā universitātē šobrīd mācās Edvards
Mežulis un Everts Ramza?
3. Ar kādu sporta veidu nodarbojās Edvards
Mežulis pirms basketbola?
6. Cik gados Jete Nulle sāka izrādīt patiesu
interesi pret basketbolu?
7. Kāda līmeņa basketbola komandās spēlē
minēto klašu liceja audzēkņi 1935.gadā?

Horizontāli

2. Kas ikdienā motivē Edvardu Mežuli?
4. Kuru vietu VEF Rīgas Skolu Superlīgas
turnīrā RFL ieguva 2021.gadā?
5. Ar kādu sporta veidu nodarbojas visi
intervētie cilvēki?
6. Kāds ir uzvārds latviešu valodas
skolotājai, kura mācīja visus intervētos
cilvēkus?
9. Everts visvairāk lepojas ar skolas
komandas izcīnīto … titulu.
10. Kurā valstī Jete Nulle šobrīd dzīvo un
mācās?
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