Avīze „Gaisma”
Veltījums Skolotāju dienai
INTERVIJA AR SKOLOTĀJU INGU PAVLOVU
Kāpēc Jūs izlēmāt kļūt par skolotāju? Patika citus
mācīt.
Kāpēc Jūs nolēmāt strādāt tieši šajā skolā? Tāpēc ka
domāju-šeit ir labi.
Cik gadus jau esat skolotāja? 15.
Kādi ir iespaidi par šo skolu? Klusa un mierīga.
Vai Jūs nenožēlojat, ka kļuvāt par skolotāju? Nē
Paldies par atbildēm!
Intervēja 5. klases skolēni Sabīne un Augusts.
*********** ***********
INTERVIJA AR SPORTA SKOLOTĀJU ARTI
LOGINU
Labdien! Vai Jums patīk mūsu skola? Jā, patīk.
Vai Jums patīk mūsu skolas bērni? 50 uz 50.
Vai mūsu skola ir liela? Jā.
Kā Jums patīk mūsu skolotājas? Gudras.
Vai Jums patīk skolas ēdiens? Protams.
Kur Jūs esat mācījies? Daugavpilī.
Kāda Jums ir mīļākā mašīnas marka? ,,Audi”.
Paldies par interviju!
Intervēja 5. klases skolēns Linards Puncuļs.

Viņa māca latviešu valodu, melni mati, raksturā ļoti
laba, klase 1.stāvā. (Inese Baļčūne)
Labi māca, skaista, godīga, gudra, interesanta. Labi runā
latgaliski, viņas uzvārds man atgādina slaidu balerīnu.
Viņa ir jauka un vienmēr apjautājas, kā man iet. Klase
viņai ir 1.stāvā. (Inga Pavlova)
Raksturā laba, krāso matus, vada stundas zālē. (Vineta
Āboliņa)
Labi māk adīt. Sieviete. Īsi mati, nēsā garus brunčus.
Laba attieksme pret skolēniem. Laba. Gara. Māca kaut
ko taisīt. (Līga Stirāne)
Viņa ir laba, forša. Viņa māca svešvalodas. Skolotāja,
kura māk ļoti skaisti ģērbties, ir ļoti mīļa un laba. Labi
padodas valodas, kopē stundās dažādas lapiņas ar
formulām, likumiem un vārdiem. (Lolita Strucinska)
Māca, stiprs, sportiski ģērbies, daudz skrien, ļoti stingrs.
Jautrs. Māca mums par veselību pašu galvenāko. (Artis
Logins)
Iemāca runāt, labi lasīt un domāt. (Dace Viša)

*********** ************

UZMINI NU!
JEB MĪKLAS PAR SKOLOTĀJIEM
5. klases versija

Viņa ir laba skolotāja. Ar gaišiem matiem. Gara un
tieva. Strādā divās skolās, ļoti jauna un skaista. Uzdod
interesantus uzdevumus. Pasniedz krāšņu un pozitīvu
priekšmetu. (Līga Uzulnīce)

Paša galvenākā skolotāja skolā. Viņa šajā skolā ļoti tiek
cienīta. Viņa ir ļoti gudra daudzos priekšmetos. Viņa var
aizvietot kādu skolotāju. Nav skolotāja. Bet ir…. Uzmini
nu! (Marija Mickāne)

Labi pārzina Bībeli, sieviete. Reizēm stingra, reizēm
jautra - ar humoru. (Valda Igaune)

Māca dzīvē ļoti noderīgu priekšmetu, parasti tērpts
tumšā žaketē, tumšās biksēs. Strādā darbnīcā. Māca 5.12.klasi. (Nikolajs Stefanovičs)

Gari tumši mati, smaidīga, gudra, dzīvespriecīga, laipna.
(Renāte Ničipočika)

Māca par zinātniskām lietām, to, kur mēs dzīvojam. Ir
gara, melnas kurpes, brūni mati. (Ingrīda Laduse)
Māca par visādākām svešvalodām, ir burti uz drēbēm,
baltas kurpes. (Ilona Soloveiko)

8., 9.klases versija

Ļoti labi spēlē klavieres. Smaidīga. Laba balss. Lasa
notis kā grāmatu. Skolotāja, kas mīl ieslēgt mūziku iekšā
un bieži citi dejo. Teiciens: „Tūlīt visus telefonus salikšu
kastītē!” (Dace Viša)
Skolotāja, kurai ļoti patīk daba. (Vija Armuška)

Skolotāja, kura zina visus elektroķēdes apzīmējumus.
(Taisija Strode)
Skolotāja ar baltiem matiem, ļoti labi runā vāciski.
Skaisti ģērbjas. (Lolita Strucinska)
Visai skolai māca angļu valodu. Ir audzinātāja. Stingra,
patīk klusums, runā citā valodā.
Ir sieviete, brūni mati, bieži kleitā, precējusies, ir bērns,
tic Dievam. Ir sava audzināmā klase. Mājās nav
mājdzīvnieka, bet laukos ir suns. Patīk taisīt selfijus. Ir
spēlējusi peintbolu. (Ilona Soloveiko)
Uzvedas kā pusaudzis, māk pajokot par skolēniem,
stundās nav garlaicīgi. Patīk ļoti zīmēt, runāt ar zēniem
par meitenēm. (Nikolajs Stefanovičs)
Skolotāja, kura ir ļoti gudra, dabūjusi pat sarkano
diplomu, māca skaitļus. Stingra. Prasīga. Skolotāja, kura
stundā vienmēr mums atgādina par eksāmeniem.
Skolotāja, kurai ir mūžīgais kalkulators galvāvisgrūtākos rēķinus izpilda galvā. (Nadežda Vaļmispiļte)
Uzmini nu! Gara auguma. Atlētisks, jauns maratonists.
Staigā zaļā tērpā, vīrietis, aktīvs. Patīk skraidīt.
Skolotājs, kura dēļ meitenes staigā klibodamas. Acis
skatās, kājas skrien. (Artis Logins)
Skolotāja, kas runā svešā valodā, liek daudz rakstīt, ļoti
patīk uzdot daudz mājasdarbu. (Inna Kudrjavceva)
Skolotāja, kura ļoti mīl dzimto valodu. Skolotāja, kura
jebkurā gadījumā pasmaidīs. Skolotāja, kurai patīk jokot.
Viņa stundā labi paskaidro vārdus, uzdevumus. (Inese
Višķere)
Skolotāja, kura ir ļoti kārtīga, klusa. Rūpējas par
bērniem, uztraucas, vai iemācījušies vielu no galvas, ko
stundās stāsta. Skolotāja, kura katru rītu gaida autobusu
pieturā pie „Rudzupuķes” veikala. (Aina Līpenīte)
Skolotāja, kura ir ļoti aktīva, lieliski dejo, kura ļoti
uztraucas - ies bērni dejot vai ne. Nekad nepieļaus, ka
pret citām skolotājām slikti izturēsies. (Vineta Āboliņa)
Skolotāja, kura vienmēr mēģina palīdzēt, atrod
kompromisu, interesanti pasniedz priekšmetu. Māca ļoti
vecas lietas. Skolotāja, kuru mēs cienām, baidāmies iet
uz skolu bez mājasdarba. Nepatīk, ka stundas laikā aiz
loga bļaustās mazie. (Sandra Taranda)
Ļoti mierīga un izturīga skolotāja. (Līga Stirāne)
Skolotāja, kurai garīgais mainās tik ātri, ka pat muša
neaplido ap ābolu. Nepatīk, ka kāds stundā žāvājas.

„Nožāvājies un uzreiz patstāvīgais darbs vai rīt
kontroldarbs.” (Vija Armuška)
10., 11.klases versija
Mūsu skolas labākā prezidente. Ļoti patīk savs darbs.
Mīl bērnus. Savos gados ir vēl ļoti stipra. Mūsu otrā
māmiņa. (Direktore)
Cilvēks, kas vienmēr labi pārzinās stundu sarakstulieliskāk par visiem. Cīnās ar reformām tajā. Iejūtīga,
saprotoša. (Mārīte Mežāre)
Skolotāja ar lielisku stila izjūtu un kurai nepatīk klusums
klasē. Runā svešvalodās tik labi, ka neviens nesaprot.
(Lolita Strucinska)
Skolotāja ar lielisku humora izjūtu, dažreiz skarbu, bet
smieklīgu, nakts vidū pat var pastāstīt par fotosintēzi.
(Vija Armuška)
Muzikāls cilvēks, ar jauku smaidu, ļoti mīl savu darbu,
piedalās visos koncertos. Var dziedāt no sirds. Ar viņu ir
jautri. Uzmini nu, kas ir šis cilvēks! (Dace Viša)
Lugu un dzejas karaliene. (Valda Igaune)
Skolotāja, kura bieži lieto frāzi: „Zaķēni” Vēl joprojām
atceras Staļinu un Napoleonu. Nav vietējā. Maza
augumā un smaidīga. Ir vienkārši sajūsmā par fizikas
kabineta tāfeli. (Sandra Taranda)
Jauns pie mums un jauns dzīvē. Mīl dzenāt apkārt
kvartālam. Jautrs, foršs, stundas tā kā armijā, patīk
stafetes un bērnu mocīšana (joks), bet stundas ir jautras.
Liek darīt to, kas mūsu ķermenim liekas pārāk
neiespējams. (Artis Logins)
Liels un bārdains. Mīl tējiņu un rakstīt dzejoļus. Viņa
aizbildnis ir dāvaniņu dāvātājs. Lai dabūtu 10, jānopērk
labāk kumelīšu tēju. Stundas ir ļoti smieklīgas un
interesantas…Mums augot rokas no nepareizās vietas,
bet mēs cenšamies… Daudz joko. Lai uzlabotu atzīmes
dod vairākas iespējas. Prot ar visiem kontaktēties.
Uzmini nu! (Nikolajs Stefanovičs)
Stunda ir svēts priekšmets. Skolotāja, kura ļoti raizējas
par skolēniem. (Nadežda Vaļmispiļte)
Skolotāja, kas vienmēr atgādinās, ka jābūt eņģelīšiem.
Polijas metro tēlojusi lidvāveri, pagājušajā vasarā bija
tik piekususi, ka devās atpūtas braucienā uz Stokholmu.
(Lita Klepere)

