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Šī mācību gada otrais
mēnesis iesākas ar
Skolotāju dienu.
ATCERAMIES SKOLOTĀJUS!

ŠAJĀ
NUMURĀ:

Skolotāja un direktore Iveta Birkmane ir bijusi mums līdzās jau kopš
1. klasītes. Viņa vienmēr ir mūsu paraugs, pat tad, kad dienu dienā
jāsēž mājās pie datora. Iveta Birkmane ir rūpīga, centīga, sirsnīga un
iejūtīga. Viņa vienmēr bija klāt mūsu labākajos brīžos un atbalstīja
skumjākajos. Ar drošu sirdi varēsim pabeigt skolu zinot, ka šī skolotāja
ir mums iemācījusi visu, ko vajadzēs turpmākajā dzīvē! Iveta Birkmane,
Jūs esat pati labākā!

Nāk rudens apgleznot
Latviju...
Daži fotomirkļi.

Pirmās oktobra dienas solās
būt siltas - klases, kas dodas
ekskursijās, atsūtiet mums
bildes!
ridzeszinas@gmail.com
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Redaktores sleja
Ar bargu vēju, lietiem un nedaudz saulītes ir atnācis
mūsu labais draugs – rudens - apgleznot Latviju. Ir
patiess prieks, ka atkal varam darboties, varbūt ne tik
ierastajās sliedēs, bet noteikti turpināt mūsu mācības
tepat- skolā : ) “Bet necenties, nepūlies tā, jo drīz būs
jāiet atpūtā “ Šogad zupas un saldie pavārītēm nav
modē, toties veģetārieši, beidzot, uz kārā zoba var likt arī
skolas pusdienu ēdienu.
Arī mūsu burvīgā avīze turpinās savu darbību, kā līdz šim
katru mēnesi izlaižot jaunu avīzes rakstu. Šogad, pēc
mazo lasītāju pieprasījuma, liksim arī jums nedaudz
šajos avīzes rakstos padarboties, izlabojot kļūdas,
krāsojot dažnedažādus avīzes elementus un citādi.
Septembra avīzē mazie žurnālisti uzzina, kādai ir jābūt
labai skolotājai, skolēni sveic, savas klases audzinātājas
Skolotāju dienā, Daniela zīmē savu sapņu skolotāju un
vēl pārsteigumi skolotājiem un citiem lasītājiem.
Žurnālistikas pulciņš sveic visus ar jauna mācību gada
sākšanos, lai jums enerģijas pilns, iedvesmas un
superīgs kopā pavadītais laiks ar saviem skolotājiem un
draugiem skolā… izturību ne tikai septembrī, bet arī visu
atlikušo rudeni.

REDAKTORE MARTA VOICIŠA

SVEICAM
SKOLOTĀJU
DIENĀ!
Reiz bija... skolotājs

Reiz kāds jauns puisis uz ielas atpazina savu skolotāju no sākumskolas
laikiem. Viņš piegāja pie vecīša un teica:
- Jūs mani atceraties? Es biju jūsu skolnieks.
- Jā, es tevi atceros kā trešklasnieku. Un ar ko tu tagad nodarbojies?
- Es esmu skolotājs. Jūs atstājāt uz mani tādu iespaidu, ka es arī sagribēju
mācīt jaunus skolniekus.
- Ja? Mani māc ziņkāre, kādu tieši es iespaidu uz tevi atstāju, ka izlēmi kļūt
par skolotāju?
- Jūs tik tiešām neatceraties? Ļaujiet man atsvaidzināt jūsu atmiņu.

Turpini lasīt stāstu 3. lpp.

Mūsu klase atzīst ,ka
mūsu skolotāja Dace
Vaivode ir oriģināla,
forša, valodu zinoša
un organizēta! Viņa
vienmēr sniegs
padomu sarežģitās
situācijās, kā arī
nepaies garām, ja būs
radusies problēma.
Mīļi sveicam mūsu
skolotāju Daci
skolotāju dienā!
.
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Stāsta turpinājums:

Reiz kāds mans klasesbiedrs atnāca uz skolu ar
skaistu pulksteni uz rokas, kuru viņam bija
uzdāvinājuši vecāki. Viņš to noņēma un ielika savā
skolas solā. Es vienmēr biju vēlējies tādu pulksteni.
Es nespēju atturēties un nolēmu paņemt šo
pulksteni no viņa skolas sola. Pēc neilga laika šis
puisēns piegāja pie jums un paziņoja par zādzību.
Jūs paskatījāties uz visiem bērniem klasē un teicāt:
”Tas, kurš paņēma šī puisēna pulksteni, lūdzu,
atdodiet to!”
Man bija liels kauns, bet man negribējās šķirties no
šī pulksteņa, tāpēc es neatzinos. Jūs devāties pie
durvīm, aizslēdzāt tās un likāt mums visiem
nostāties pie sienas, brīdinot: ”Man būs jāpārbauda
jūsu kabatas, bet ar vienu nosacījumu — jums būs
jāaiztaisa acis.” Mēs paklausījām jums un es sajutu,
ka šis mirklis bija pats apkaunojošākais mirklis
manā tolaik vēl īsajā dzīvē.
Jūs virzījāties no skolnieka pie skolnieka, no kabatas
uz kabatu. Kad jūs izvilkāt pulksteni no manas
kabatas, jūs turpinājāt virzīties līdz rindas galam.
Pēc tam jūs teicāt: ”Bērni, viss kārtībā, jūs varat
atvērt acis un doties pie saviem soliem.” Jūs atdevāt
pulksteni tā īpašniekam un neteicāt vairāk ne vārda
par šo notikumu.
Skolotāja Dace ,,Rīdzē’’ pasniedz vizuālo mākslu.
Viņa ir ļoti radoša un jauka. Skolotāja klasē ienāk ar
smaidu un ir gatava sākt darbu.
Viņa gādā, lai mums mākslas stundās būtu jauki un
radoši uzdevumi.
Skolotāja Dace vienmēr cenšas priekš mums. Viņa ir
pretimnākoša. Kā pīļu māmiņa rūpējas par saviem
pīlēniem, tā skolotāja Dace rūpējas par mums – Rīdzes
pīlēniem😊
Sveicam skolotāju Daci un pārējos skolotājus Skolotāju
dienā!

Skolotāja Marita mani motivē mācīties, piedalīties
un vienmēr mani atbalsta, tāpēc es viņu cienu.
Skolotājai ir laba humora izjūta un viņa pret
mums 9.b klasi izturas, kā pret pieaugušiem
cilvēkiem. Man patīk skolotājas frizūras un
kurpes. Agrāk, kad skolotāja marita nebija mūsu
klases audzinātāja un pasniedza mums
informātiku, daudziem no viņas bija bail. Tagad
mēs zinām, ka skolotāja mūs vienmēr aizstāvēs
un atbalstīs.

Tādā veidā tajā dienā jūs pasargājāt manu godu un
pasargājāt mani no liela pazemojuma. Jūs
nenosodījāt mani kā zagli, meli vai sliktu bērnu. Jūs
pat neaprunājāties par šo notikumu ar mani. Laikam
ejot, es sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka jūs, kā īsts
skolotājs, negribējāt norakstīt jaunu nenobriedušu
skolnieku. Tas mani iedvesmoja kļūt par pedagogu.
Abi klusēja šī stāsta iespaidoti. Pēc tam jaunais
pedagogs pajautāja:
- Kad jūs mani šodien ieraudzījāt, vai tad jūs
neatcerējāties šo notikumu?
Vecais skolotājs atbildēja:
- Lieta tāda, ka, kad es pārbaudīju jūsu kabatas, tad
arī manas acis bija aizvērtas.
Būt par īstu skolotāju ir aicinājums, un īsts skolotājs
vienmēr atradīs iespēju mums dot iespēju kļūt
labākiem.
…no interneta resursiem
6.b klases skolotāja jau vairāk kā vienu gadu-skolotāja Inga
Vīksna, māca arī citas klases. Skolotāja ir ļoti jauka un viena no
pašām saprotamākajām skolotājām visā pasaulē! Mūsu skolotājai
– Ingai ir daudz īpašību un ir palīdzējusi pat pašos sliktākajos
brīžos mācībās skolā.
Par skolotāju ir daudz īpašības-Man skolotāja asociējas ar ļoti skaistu, jauku puķi. Iedomājos, ka
skolotāja ir kupla puķe un viņa dalās ar savām zināšanām kā
ziedputekšņiem ar mums bitēm-viņas skolēniem.
-Inga ir ļoti jauka un ļoti radoša;
-Skolotāja iedvesmo mani turpināt mācīties;
-Pat ja mūsu skolotāja ir ļoti stingra, viņa ir ļoti labs draugs, ne
tikai skolotāja. Ar viņu jūtos droši;
- Man patīk Inga vīksna gan kā skolotāja, gan arī kā draugs. Viņa ir
ļoti saprotoša un gudra;
-Mana skolotāja Inga ir tik jauka un pieklājīga. Nekas man par
viņu nav slikts.
-Inga ir laba skolotāja, jo viņa vienmēr visiem palīdz, un vienmēr ir
jauka.
-Inga ļoti reti rājas uz mums, viņa vienmēr bija ļoti jauka un
saprotoša.
-Inga ir ļoti laba, dažreiz stingra, bet ar labu sirdi
-Inga ir ļoti laba skolotāja, jo ir ļoti atbildīga un gudra.
-Inga nav ļoti stingra. Viņa ir jauka un atbalstoša;
-Skolotāja Vīksna ir jauka un var būt stingra, un sargā mūs no
barbarismiem;
-Inga ir ļoti atbalstoša un nekad nebļauj, nedusmojas un nekliedz.
Viņa ir ļoti atbalstoša;
-Skolotāja ir labsirdīga un jauka, jo pārsvarā nekliedz un ir
pacietīga;
-Mūsu skolotāja ir ļoti jauka, saprotoša un izpalīdzīga kad kaut ko
nesaprot;
-Inga ir vislabākā skolotāja, un, ja es varētu kaut ko mainīt par
viņu, tad tas būtu nekas;
-Skolotāja Inga ir ļoti radoša un māk ļoti labi saprast jauniešus;
-Inga ir ļoti strādīga, jo kad nav jāmāca ,,Rīdzē’’, tad māca citā
skolā.
Skolotāja Inga ir pati labākā skolotāja, un visi mūsu klasē tā
domāja. Inga vienmēr ir patikusi ne tikai mūsu klasei, bet arī citām
klasēm.
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LABĀKĀ SKOLOTĀJA
Divas dienas pirms Skolotāju dienas ierakstījām šīs
intervijas:
- Labdien, labdien, šīs ir Rīdzes ziņas 29.09.2021. Kā
tev šķiet, kādai jābūt perfektai skolotājai?
- Man liekas, ka perfektai skolotājai jābūt tādai, kas var
pateikt “nē” nesāpinot. Viņa dara savu darbu ar sirdi.
Viņai jābūt tādai, kas prot iemācīt tā, lai nebūtu tikai
jāsaka - labi, labi, labi, protams, protams, protams,
nekas nenotiks. Jāprot pateikt ”nē” neaizvainojot.
- Vai jūs varētu īsi pateikt, kāda ir Jūsu sapņu
skolotāja?
- Manai sapņu skolotājai būtu brūni mati, gaiši zaļi zilas
acis, un viņa būtu jauka, izpalīdzīga, saprotoša, jautra,
interesanta, smieklīga un aktīva.
***
- Kāda Tavuprāt ir vislabākā skolotāja? Kādas ir
viņas īpašības??
-Noteikti ir tas, ka viņa ir jauka. Viņa vienmēr
nedusmojas. Viņai jāmāk pateikt “nē”, bet ne tik stingri,
jo citus bērnus tas var sabiedēt. Viņai noteikti jābūt
normālai skolotājai.
- Kam ir jānotiek, lai skolotāja tev varētu kaut ko
iemācīt?
-Noteikti nevajag traucēt citus bērnus, kamēr viņi
mācās. Skolotāju ir jāklausa un jādara laimīgu.
***
- Kādas īpašības piemīt Jūsu mīļākajai skolotājai?
- Viņa ir gudra, jauka, jautra, mīļa.
- Viņa ir izpalīdzīga un māk sadarboties ar bērniem.
- Kāda ir Jūsu sapņu skolotāja?
- Tāda, ko mēs tikko nosaucām.
- Kam jānotiek, lai bērni iemācītos priekšmetus?
- Skolotājai ir jābūt saprotošai. Jāmāk savaldīt klasi, bet
nevajag būt arī pārāk stingrai. Lai būtu jautri momenti,
un klase justos brīvi un kādreiz varētu arī pasmieties.
***
- Kādai jābūt perfektai skolotājai?
- Lai viņa vienmēr klasē atļauj spēlēt Kahout.
- Viņai jābūt stiprai. Viņai ir jāatļauj daudzas lietas, bet
daudzas arī nedrīkst atļaut.
- Katrai skolotājai arī jābūt kaut kādiem viņas pašas
noteikumiem.
- Ir arī jāiemāca savs priekšmets…
- Kam jānotiek, lai varētu iemācīt priekšmetu?
- Jābūt mīļai skolotājai.
- Stingri jāmāca.
- Viņai jābūt līdzi kokam…
- …vai metālam.
- Vēl kaut kam?
- Vai arī šķērēm.

- Kādai ir jābūt skolotājai, lai kaut ko varētu
iemācīt?
- Uzņēmīgai, saprotošai.
- Skolotājai, kas nebaidās no izaicinājumiem.
- Respektētai.
- Viņai jāmeklē radoši veidi, kā iemācīt savu
priekšmetu. Jābūt oriģinālai.
- Jābūt arī dabiskai, nevis tādai mākslotai.
- Man šķiet, ka laba skolotāja ir tā, kas atļauj
kļūdīties, bet pēc tam izskaidro tavas kļūdas.
*****
Savas domas izteica arī skolotāja Iluta.
-Kāds būtu jūsu sapņu skolnieks/skolniece?
-Mans sapņu skolnieks (skolniece) būtu zinātkārs
skolēns (skolniece), kurš (kura) vēlas uzināt kaut ko
jaunu kopā ar mani - izzināt kaut ko un jauno
iemācīties.
-Kāds būtu jūsu sapņu skolotājs/skolotāja?
- Mans sapņu skolotājs būtu tāds, kas prastu
ieinteresēt apgūt tādas lietas, kuras man neliekas
interesantas.
PALDIES SKOLOTĀJĀM, KAS IR JAUKAS,
KAS SAPROT BĒRNA IZVĒLES UN PIEDOD
KĻŪDAS!
PRIECĪGU SKOLOTĀJU DIENU!
Žurnālistes: Romija BĀRZDIŅA, Rūta KNIPŠE un
Daniela Roberta LIGERE
Zīmējums un teksta redakcija:
Daniela Roberta LIGERE

04

