
ⱷ Sveiciens skolotājiem ⱷ 

  Skolas sirdspuksti ir skolēni, 

Bet skolas stiprums – skolotāja. 

Ja skola ir lukturis, 

Kas dāvā gaismu, 

Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa. 

Ja skola ir burvju dzēriens, 

Kas dod spēku, 

Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris. 

Ja skola ir templis, 

Kas sniedz mieru, 

Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas. 

Tik ilgi būs pasaule šī, 

Cik ilgi būs skola 

Un skolas dvēsele – skolotāja.  

Paldies Jums, skolotāj, es saku tūkstoškārt, 

 Un asaras, kas man no acīm šobrīd nāk, 

 Ir ne jau bēdu, tās ir prieka asaras, 

 Par Jums nav bijušas man citas labākas. 

 

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU LITU KLEPERI. 

1. Ko Jūs domājat par mūsu skolu? 

-Gaiša, sirsnīga atmosfēra, apkārt jauki cilvēki. 

2. Cik ilgi Jūs jau strādājat skolā? 

-Šajā skolā jau 11. gads. 

3. Kāda bija Jūsu sapņu profesija? 

- Gribēju kļūt par ārsti. 

4. Ko Jūs domājat par mūsu skolas skolēniem? 

-  Tie ir ļoti radoši, aktīvi, zinātkāri, sirsnīgi. 

5. Kādi ir Jūsu hobiji? 

- Es dziedu baznīcas korī. 

 

 

INTERVIJA AR ANGĻU VALODAS KOLOTĀJU 

ILONU SOLOVEIKO. 

1. Ko Jūs domājat par mūsu skolu? 

-Aktīvi skolēni, pretīm nākošo skolotāji un patīka-

ma gaisotne. 

2. Cik ilgi Jūs jau strādājat skolā? 

-3 gadus. 

3. Kāda bija Jūsu sapņu profesija? 

-Gribēju kļūt par ārstu. 

4. Ko Jūs domājat par mūsu skolas skolēniem? 

-Tie ir forši, gudri, atjautīgi un pozitīvi domājoši. 

5. Kādi ir Jūsu hobiji? 

-Man patīk daiļdārzniecība, lasu grāmatas, intere-

sējos par kultūrvēsturi. 

Rēzeknes Katoļu vidusskolas 
avīze “GAISMA” 
2013. gada oktobris  Nr. 1 

“Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, 

nots. Jeb zināt, domāt, sapņot.” 

/Viktors Igo/  



 

INTERVIJA AR 8. KLASES SKOL-

NIECĒM- DIĀNU UN PATRĪCIJU 

1. Kura ir Jūsu mīļākā skolotāja? Kāpēc viņa Jums 

patīk? 

- Mums patīk skolotāja Lolita Strucinska, jo viņa ir 

radoša, ļoti pozitīva un vienmēr izsaka savu viedokli. 

Mums arī ļoti patīk skolotāja Biruta Trimalniece. 

Viņa ir pozitīva, ļoti jautra un atraktīva. 

2. Kas Jums patīk mūsu skolas skolotājās? 

- Viņas ir pretīmnākošas un māk uzlabot ga-

rastāvokli. 

3. Vai Jūs varat iedomāties sevi skolotāja lomā? 

- Mūsuprāt, mēs, kā skolotājas, ilgi nenoturētos. Tas 

ir ļoti grūts darbs, mums nepietiktu pacietības. 

4. Ko Jūs sagaidāt no šī gada skolotāju dienas? 

- Mēs ļoti ceram, ka skolotāji aizmirsīs par visām 

raizēm un problēmām, izbaudīs šo dienu. 

5. Ko Jūs gribētu novēlēt mūsu skolas skolotājiem? 

-  Vēlam pacietību. 

 

 

Intervēja 7.klases skolnieces   Laura Bogdanova un 

Aelita Skromule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīmējumā attēlota skolas direktore  

M.Mickāne 

(Marta Naglinska,7.klase.) 

 

 

Ar rudenīgiem sveicieniem avīzes “Gaisma” 

redkolēģija: 

Aelita Skromule, 

Laura Bogdanova 

“Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. 

Jeb zināt, domāt, sapņot.” 

/Viktors Igo/  

Saulespuķe dzīves vidū- 

Mana skolotāja. 

 Mēs kā mazi zvirbulēni 

 Sēklas uzknābājam. 

 

 /M.Briede/ 


