SPECIĀLIZLAIDUMS

Par un ap un pēc
Mācību priekšmetu
olimpiādēm
jautā
atbild
Rihards Baiks
Inese Purmale
1. Kā tas ir- mācīt skolēniem fiziku?

visi bija piecinieki. (5 ballu sistēma.)
Stājoties Daugavpils augstskolā fizikas
fakultātē, tā toreiz bija pedagoģiskā
augstskola,
bija jākārto arī
iestājeksāmens, un arī tur man nemaz
nebija tik labi gājis. bet es to izdarīju,
un man tas patika.

P Tas ir forši. Tas ir forši tāpēc, ka es

visu mūžu esmu gribējusi to darīt.
A Mans tētis bija skolotājs, un man
bija skaidra skolas uzbūves sistēma.
R
Un vēl - man bija ļoti laba fizikas
skolotāja- Viviāna Tetere, viņa gan jau
devusies mūžībā, lai viņai vieglas
smiltis. Skolotāja juta, ka es esmu tāda
tipa cilvēks, kas var būt skolotāja, un,
kad viņa devās uz kursiem, uz kādām
mācībām
(tad
jau
es
biju
vidusskolniece), skolotāja man uzticēja
vadīt stundas. Viņa bija sagatavojusi
visu, kas man jādara, tas bija pilnīgs
kosmoss, bet man tas ļoti patika. Es
studijām varēju izvēlēties arī citu
priekšmetu, jo man patika un padevās
daudzi mācību priekšmetu. un
dīvainākais bija tas, ka fizikā man bija
vienīgais četrinieks atestātā, citur man

2. Runājot tālāk, vai Jums ir kāda
fizikas tēma, kura patīk vislabāk?
kāpēc?
Man
no tēmām
vislabāk patīk
mehānika. Es esmu teorētiķis, to zina
gan skolā, to zina arī Latvijas fiziķu
aprindās, es diezgan labi māku risināt
situācijas teorētiskā līmenī, bet man ne
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tik labi patīk praktiskās nodarbības.
Man patīk skaidrot parādības, izzināt,
bet man nepatīk eksperimentēt.
Mehānikā ir interesanta un aizraujoša
teorētiskā situācijas atrisināšanā , un tas
moments, kad saliek kopā fizikas
zināšanas ar matemātiku, matemātikā
izmanto eksperimentu, tad reizēm
tomēr nonākam pie secinājuma, ka ne
vienmēr teorija atbilst praksei. Bet es
domāju, ka tie, kas iemācīsies teoriju,
varēs
labi
darboties
praktiski,
tuvojoties maksimālajam rezultātam, tā
būs laba pamata bāzīte.
Rihards- es jums piekritīšu, man arī
patīk mehānika.

vienmēr domāju arī par cilvēcīgām
lietām, kvalitātēm. Man mulsina tas, ka
cilvēki ir gatavi pamest savus bērnus,
sievas, vecākus, viņi labi zina, ka
nebrauks atpakaļ, man tas īsti nav
saprotams, es neesmu tāds fans, kas
pamestu visu tikai tādēļ, lai nokļūtu uz
Marsa. Es domāju, ka tas jādara
citādāk. Ir, protams, veikti daudzi
pētījumi, Marsa visurgājēji daudz
darījuši, nav jau tā , ka cilvēks tur
aizbrauktu uz pliku vietu, bet es
domāju, ka tur ir vēl tik daudz
neizpētīta, vēl par maz, lai jau dotos uz
dzīvi. Un mani mulsina arī estētiskais
faktors, ka cilvēki, tur aizbraucot, sāks
to maksimāli apgūt, sāks izmantot. Un
kā būs tad?
Bet jā! Mums ir jāmeklē un jāatklāj
citas vietas, cilvēka zinātkāre uz to
virza, bet es pati nebrauktu.
Rihards- apstiprina, ka arī viņš
nebrauktu, jo biļete ir vienā virzienā.
4. Kad jūsu domas ir tālu prom no
fizikas, ar ko jūs nodarbojaties?

3. Kāds ir Jūsu viedoklis par 2026.
gada gaidāmo cilvēka lidojumu uz
Marsu?
Redzi,
tas
attiecas
atkal
uz
eksperimentēšanu.
Man
patīk
A
utopiskas idejas, tādas zinātniskai
fantastikai tuvas , bet es ļoti daudz P

Man ļoti patīk lasīt, es lasu visu pēc
kārtas. Tie ir gan lata romāni, gan
zinātniskā
fantastika,
tie
ir
kriminālromāni. Ar kriminālromāniem
tas ir grūtāk , es nevaru sagaidīt, nevaru
nociesties, kā tas beigsies, es jau izlasu
beigas ātrāk. Tas, protams, traucē
manai
mājas
dzīveiģimenei
nepagatavotas
vakariņas,
dārza
ravēšana- bet tagad jau gan bērni ir
izauguši, un tas vairs nav tik aktuāli.
Lasīšana apēd ļoti daudz laika, jo es
esmu aizrautīgs cilvēks, kad es sāku, es
nevaru beigt lasīt. Vēl man ļoti patīk
čibināties pa māju, pa dārzu. Protams,
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es negribu rūpēties par 5 hektāriem
kartupeļu, bet nopļaut zālīti, iestādīt
kādu puķīti, tā lēni, mierīgi- man tā
patīk.
5. Varbūt Jums ir kāds iecienītākais
autors?
P Tagad jau to autoru ir tik daudz un

dažādi.
Pēdējais
tāds
Ē interesantākais, ko lasīju, ir
grāmata par to pašu MarsuC grāmatu “Marsietis”, tāda ir arī
filma, bet filma nestāv klāt grāmatai.
Tur bija tika daudz zinātnes, ka lasot
bija grūti saprast, kur realitāte, kur
fantastika. Lasot grūti bija saprast arī no
ķīmijas, bija aprakstīts, kā viņi veic
ķīmiskos eksperimentus, iegūst slāpekli
un ūdeņradi. Likās pilnīgs kosmoss.
Man patīk Nora Ikstena, latviešu
autore, ziemeļvalstu kriminālromānu
autors Jū Nesbē. Zimmels man patīk,
bet es ļoti nešķiroju, lasu visu, kas
atrodams.
6. Vai ir kāds interesants atgadījums no
fizikas stundām?
Zini, katru dienu tas notiek, bet
visvairāk mani pārsteidz un fascinē, ka
skolēni r pārkāpuši pāri man. Man
fascinē tas, ka mēs kopā esam varējuši
izdarīt tā, ka viņi tagad ir neskaitāmas
reizes gudrāki par mani kādā fizikas
jomā, ka, šeit
mācoties, kādreiz
rēķinājusi blīvumu, kādreiz nav
varējuši pārvērst lielumus SI sistēmā,
bet tagad viņi ir fizikas doktoranti,
zinātnieki, veic pētījumus, ko es pat īsti
nesaprotu, ko viņi tur tagad dara.
Bet īpaši es gribu atcerēties vienu
gadījumu ar meiteni, astotajā klasē
mums kaut kā neveidojās attiecības,

man stundā bija sanācis tracis, es
stundas laikā viņai nejēdzīgi uzbraucu,
es biju vainīga. Viņa bija aizgājusi pie
audzinātājas Daces Pabērzas. Skolotāja
atnāca pie manis un apgalvoja, ka
meitene ir ļoti laba. Mēs apsēdāmies,
izrunājām visu, es sapratu, ka neesmu
meiteni pareizi sapratusi. Viņa arī
nebija uz āru vērsta. Meitene kļuva par
fiziķi, aizstāvēja disertāciju, tagad
strādā Japānā. Tādi brīži mani vēl
joprojām pārsteidz.
Un vēl mani pārsteidz visas briesmas,
kas saistītas ar skolēnu izdarībām
stundās, starpbrīžos, kad viņi izdomā
visādus trakumus- palien zem galda,
noslēpjas. Kādreiz fizikas kabinetā bija
tāds liels galds un paaugstinājums.
Sākās stunda, es ienācu(pavisam jauna
tas es vēl biju), nostājos pie galda,
sasveicinājos, visi sēžas, un pēkšņi
redzu, ka galda virsa ceļas augšā. Tās ir
sekundes simtdaļas, bet dažādas domas
zibenīgi ātri izskrien caur manu galvu,
proti, varbūt kāds ir piesējis šņori un ar
trīsi velk to virsu uz augšu, varbūt kāds
iekūris uguni zem galda, un virsa lobās
nost. Tajā brīdī man likās, ka es neesmu
normāla. Bet tad izlien jaunietis Zigis ar
somu un saka- Halē- Hop- es esmu klāt!
Tādi gadījumi paliek prātā.
Un vēl- liku eksāmenu augstskolā,
noslēguma, taisīju eksperimentuelektriskā strāva šķīdumos. Nopietna
komisija sēž un visu vēro. Man tur viss
salikts- ūdens, elektrodi, lampiņa
pieslēgta, strāvas avots-, bet tā lampiņa
nedeg, jo ūdens jau strāvu nevada. Un
tad es saku: “Es bērniem teikšu - nu
skatieties, bērni!, un bēršu ūdenim klāt
sāli. Komisijā sēdēja tāds vecs
3

profesors, un viņš saka, ka, viņaprāt,
bērni domās, kurā brīdī tā skolotāja
atstieps kājas, jo viņa noteikti dabūs
pamatīgu triecienu, jo es tik enerģiski to
visu darīju.
7. Ja Jums būtu iespēja ar
neierobežotiem līdzekļiem iekārtoto
fizikas kabinetu, kā Jūs to darītu?
Es gribētu, lai te ir tikai kādas 10 darba
vietas ar pilnīgu aprīkojumu, katram
dators, katram būtu klāt komplekti ar
dažādiem fizikas piederumiem, kurus
izmantot dažādās tēmās. Viss gatavs
fizikas eksperimentam, un skolēniem
tikai atliktu strādāt, pašiem izdomāt, kā
veikt darbu. Nebūtu viss jānes klāt,
jāmaina, lai strādātu. Tad veidotos arī
citāda attieksme, un viņiem pašiem
vienkārši jādara, jāsaslēdz, kā prasīts.
Tas būtu ne vairāk kā 20 skolēni klasē.
Un vēl, kad parādās kaut kas jauns,
uzreiz varētu nopirkt, nebūtu jādomā
par naudu. Bet nu ir, kā ir.
8. Skatoties filmas, seriālus, ir ainas,
kas ir pretrunā ar fizikas likumiem? Kā
Jūs reaģējat?
Es vienkārši pasmejos, un saprotu, ka
tas ir vajadzīgs, lai cilvēkam būtu par
ko brīnīties, par ko aizdomāties. Es
skatos video un saprotu, ka tas nevar
būt, bet es tomēr par to priecājos. Taču
mani ārkārtīgi uztrauc tas, ka žurnālisti
runā par lietām, kur viņiem nav nekādas
saprašanas, par zinātni, kur neko
nezina, vārdu sakot, iztaisās par
gudriem. Jābūt saprašanai, ka par
zinātni jārunā cilvēkiem, kas ar to
saistīti.
Vienreiz, braucot uz skolu, žurnālisti
runāja par akmeni, kas trāpa stiklā.

Žurnālists apgalvoja, ka stikls plīst ar
ātrumu daži tūkstoši metri sekundēgandrīz kā ar gaismas ātrumu. Ārprāts,
kur tik var tik nepareizi apgalvot.
Bet filmās man patīk, jo kādreiz jau arī
Ž. Verns rakstījis kaut ko tādu, kas likās
pilnīgi aplami, bet laiks paiet un daudz
kas notiek realitātē.
9. Ko Jūs gribētu novēlēt skolēniem,
tiem , kas beidz skolu, un tiem, kas
dodas vasaras brīvlaikos.
Kas dodas vasaras brīvlaikā, atpūsties,
uzkrāt sauli tik, cik būs, jo nākamais
gads būs ļoti grūts visiem. Skolēni paši
neapzinās, cik dziļas bedres ir palikušas
zināšanās. Kad mācās mājās un nav,
kas izķer tās lietas, ko neizdodas
iemācīties, nav īsta atskaites punkta,
pats nesaprot, cik labas zināšanas ir
patiesībā. Liekas, ka kritiens būs
diezgan baigs. Bet par to nedomāt
vasarā.
12. tajiem lai šī ir pēdējā karantīna, lai
viņi nākamajā gadījumā būtu studenti
klātienē, baudīt dzīvi, trakulības kopā
ar kursa biedriem. Tā ir jaunība, to ir
nepieciešams izbaudīt, sēdot mājās to
nevar dabūt, lai beidzot būtu pielikts
punkts visām šīm problēmās, viņi var
mācīties kopā ar saviem kursa
biedriem, gāzt podus, braukt apmaiņas
studijās, dzīvot.

Šajā mācību gadā skolotājas Ineses
skolēniem 18 godalgas! Sešas 1.
vietas, trīs 2. vietas, divas 3. vietas un
septiņas atzinības.
Datorsalikumu veidoja Annija Tauriņa
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