
Vecāku un skolēnu atziņas par stundu vadīšanu 

 Skolotāju dienā 

 

Šogad Skolotāju dienā 4.d klasē viesojās puisis no Indijas- Abhinav Durgesh Singh. Viņš LLU 

studē informācijas tehnoloģijas. Viņa iespaidi par klasē pavadīto laiku: 

 Sveicināti, skolotāji! 

Tas patiešām bija ļoti jauki, piedalīties stundās Skolotāju dienā. Es biju kopā ar 4.klases bērniem.  Es 

ļoti daudz sapratu par izglītības sistēmu šeit. Manuprāt, tas bija ļoti labi. 

Bērni patiešām ir gudri un zinātkāri, vēlas uzzināt kaut ko jaunu. Viņi centās sarunāties, pat 

neskatoties uz to, ka dažiem angļu valodas zināšanas nebija tik lielas. Viņi centās uzdot jautājumus, 

lai apmierinātu savu ziņkāri. Kopumā tas bija lieliski- atrasties skolā, satikt bērnus, redzēt skolu 

menedžmentu Latvijā. 

Paldies par doto iespēju! 

Ar cieņu,  Durgesh Singh (Abhi) 

  

4.d klasē stundās kopā ar indiešu puisi bija arī Eduarda mamma Ieva Lejava . Lūk, viņas 

iespaidi: 

Šī bija jau trešā reize, kad piedalos kādās stundās šajā klasē. Šogad galvenokārt pildīju tikai tulka 

lomu. Varu tikai piekrist Abhi, ka bērni ir gudri un zinātkāri. Vairāk vērojot no malas, redzēju ar 

kādu aizrautību viņi uztver katru teikto vārdu. Protams, skolotājs no Indijas, visiem bija liels 

pārsteigums. Abpusēji ļoti ātri izveidojās savstarpējas simpātijas, bērni bija kā pielipuši indiešu 

puisim.  

Man ļoti patīk, ka klase ir draudzīga un atsaucīga. To esmu novērojusi jau iepriekšējos gados. Var 

tikai izteikt lielu atzinību skolotājai Verai, bez kuras ieguldījuma iepriekšējo gadu laikā, klase nebūtu 

tāda kāda tā ir tagad! 

 

3.a klasē skolotāju aizvietoja Rūdolfa Kristāla mamma un tētis. Viņu atziņas: 

Bija ļoti liels prieks redzēt, kā bērni pa gadu ir izauguši un mainījušies. Šogad bija daudz vieglāk 

novadīt stundu - bērni palikuši patstāvīgāki - prata strādāt gan individuāli, gan komandās. Visi 

bija ieinteresēti un ar lielu aizrautību  pildīja uzdevumus, lai  ātrāk tiktu pie pārsteiguma balvām! 

Paldies par šo iespēju - sajust, cik atbildīgs un enerģiju prasošs ir skolotāju darbs! Skolotāju priekšā 

dziļi paklanos un saku lielu paaaaldies par ieguldīto darbu!  

Rūdolfa mamma un tētis 



Rūtas un Roberta mamma vadīja stundas divās klasēs – gan  4.d, gan 2.b klasē. Viņas vērojumi: 

27. septembrī iejutos skolotājas lomā un novadīju pirmās palīdzības stundas abām klasītēm.   Ikdienā 

strādāju ārsta praksē, pamatā ar bērniņiem. Brīvdienās  strādāju Neatliekamās palīdzības dienestā, 

braucu glābt cilvēku dzīvības. Stāstīt par savu darbu, atrodoties NMPD telpās, ir vieglāk, jo tā ir 

vide, kurā es jūtos ērti.  Šī man bija pirmā reize, kad stāvēju klases priekšā. Satraukums bija liels. 

Bērni uzmanīgi klausījās, bija iespēja arī šo to izmēģināt praktiski. Ja jāsalīdzina abas klasītes, tad 

vieglāk bija ar lielākajiem, jo bija mazāks skolēnu skaits.  Kā arī 4.d klase bija ekskursijā uz NMPD 

Jelgavas apakšstaciju. Pietrūka laiks, lai visu izstāstītu un parādītu. Pareizi būtu bijis saplānot pirmo 

stundu manam stāstījumam, bet otrajā mācīties praktiskās iemaņas. Ar otro klasīti bija grūtāk, jo 

bērni daudz, daudzi dažādi jautājumi, kā arī pašai grūti sakoncentrēties otrreiz stāstīt to pašu, ko 

iepriekšējā stundā. Pamanīju, ka bērni ir zinoši, kā arī viņiem ļoti patīk praktiskās nodarbības.  Katrā 

ziņā šī diena bija interesanta un savā ziņā arī kā pārbaudījums man.  

Paldies!  

 

Amandas mamma Sintija vadīja stundu 2.b klasē. Ar paveikto viņa lepojas: 

 Vēlos no sirds pateikties Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvam par tik lielisku pieredzi – vadīt mācību 

stundu 2. b klasei. Man kā vecākam tas sagādā milzīgu prieku, ka varu iesaistīties mācību procesā. 

Ja Jūs man jautātu par emocijām, ko guvu, tad noteikti nemelotu, sakot, ka bija jūtams satraukums. 

Biju satraukusies, ka nespēšu noturēt aktīvo skolēnu uzmanību. Tā kā darbojāmies radoši, tad arī 

sanāca neliels haoss, bet es ticu, ka tas traucēja tikai mums perfekcionistiem – pieaugušajiem. 

Neviens apbalvojums vai pateicība nesniedz tādu gandarījumu kā priekā mirdzošas bērnu acis. 

Dodoties prom dzirdēju kādu zēnu sakām: “Šī bija pati labākā stunda!”. Tieši tobrīd es sapratu, cik 

šī diena bija fantastiska! Un par tādu iespēju paldies tieši Jums! 

Īpašs paldies skolotājai Antrai Zondakai! Bez tik foršas skolotājas, nebūtu tik daudz jauku emociju. 

   

Armanda un Madaras mamma Līga vadīja stundas gan 1., gan 4.klasē. 

Lai arī skolotāju diena svinēta jau pirms kāda laiciņa, pārdomas joprojām nāk jaunas un jaunas.  

Visu pirmām kārtām - paldies par lielisko iespēju būt skolā šai dienā un iejusties vienā no maniem 

sapņiem - būt skolotājai! Visu cieņu arī skolotāju jaunradei un spējai noturēt bērnu uzmanību par 

apgūstamo priekšmetu un vielu.  Vadīju stundu 4.klasē par tēmu  “Pasākumu plānošana un 

organizēšana”. Klases skolēni tika  sadalīti 8 grupās ar mērķi izstrādāt klases ballītes mācību gada 

garumā. Bērni aktīvi iesaistījās grupu darbā. Līderu un iniciatoru gars grupās bija koši redzams. 

Prieks par to. Prezentējot uzmanība gan mazinājās, bet visi savus plānus izstāstīja un guva atsaucību 

no klases biedriem. 

1.klasē diezgan labi iezīmējās bērnu dažādais ieinteresētības loks. Vēlme darīt kaut ko savādāk, nekā 

skolotāja ļauj ikdienā-iekšējās kārtības noteikumos. Ceru, ka man šo latiņu izdevās noturēt bez lielas 



jaukšanas. Individuālā pieeja dažiem īpašajiem skolēniem, kam problēma ar uzmanības un 

ieinteresētības noturēšanu, var pavērt jaunu talantu uzplaukumu. Bet ir vajadzīgs darbs arī no vecāku 

puses. Var just, ka šiem bērniem nav uzticības personu. Daudz būs darāmā klases kā kolektīva 

saliedēšanas jomā. Bērnos izpratne un  praktiskā līdzdalība ikdienas mājas solī nav vēl izveidojusies. 

Stundas tēma bija “Kā es varu palīdzēt vecākiem”. Tikai daļa bērnu saprata, ko tā sevī var ietvert. 

Secināju, ka vārda "palīdzēt" izpratne vēl nopietni jāveido gan mājās, gan arī skolā. Līdz ar to, varbūt 

vajag organizēt bērnu labdarības pasākumu, kur viņi, darot kopā, kaut ko palīdz kādam atrisināt. 

  Man patika būt skolā un sapnis vēl grib attīstīties. Ceru, ka sadarbība turpināsies abpusējā priekā 

un līdzcietībā. Lai košs jaunais darba cēliens. Lai spēks un izturība mums visiem.  Un vēl reizi paldies 

jums brīnišķīgās skolotājas par darbu, ko darāt un kam sevi veltāt!  

 

Līga Grundule skolotāju aizvietoja jau otro gadu. Un viņai tas patīk: 

3a klasē Skolotāju dienā vadīju latviešu valodas stundu. Pati izvēlētā tēma izdevās, bērniem patika 

(vismaz man tā teica meitenes). Stundas sākumā izmantoju burtiņus, lai klases biedri samainītos 

vietām solos. Tā nebija laba doma, jo sākās dažādu antipātiju izrādīšana, līdz ar to stundas sākumā 

bija neliels sajukums. 

Iepriekšējā gadā arī biju izvēlējusies vadīt latviešu valodas stundu. Tad sagatavoto materiālu 

nepaspēju izmantot visu, tāpēc šogad sagatavoju nedaudz mazāk. Tomēr stundas beigās izrādījās, ka 

bērni taču ir lielāki, un visu izpilda daudz ātrāk. Stundas beigas pārvērtēt par "10 minūšu disko 

stundu", ceru, ka blakus kabineti nežēlojās. 

Secinājumi: 

#vecākiem ir jāpiedalās, jo bērniem ir interesanti, 

#skolotājai ir laiciņš patusēt ar kolēģiem, 

#vecākam, prasa laiku un izdomu, lai sagatavotos šādai stundai, jo ir vēlme atrast kādu neparastu 

pieeju, 

# cik nenovērtēts ir skolotāja darbs!!! 

  

Skolotājus aizvietoja arī 10.-12.klašu skolēni un absolventi. Viņu vērojumi ir interesanti, jo 

šajā dienā skolēniem bija iespēja pavērot, tā teikt, medaļas otru pusi. Lūk, kādi vērojumi: 

 

Alvīne Bistere 

Mēs ar Daigu Sagalatu aizstājām skolotāju Līgu Andronovu, kas māca latviešu valodu un literatūru. 

Mums skolotāja atstāja uzdevumu bērniem likt uzrakstīt 10 ticējumus par skolotājām, un tiem, kas 

pie mums bija 2 reizes likām rakstīt dzejoļus par skolu. Bērnus bija grūti savaldīt taču kopumā mums 

gāja jautri. Bija interesanti iejusties skolotājas ādā.  



 

Elīna Kalniņa  

Aizvietoju Skolotāju Gintu Landorfu. Vēlējos to darīt, jo, godīgi sakot, jau pāris gadus apsveru 

iespēju pēc 12.klases pabeigšanas doties mācīties par pedagogu. Pateicoties iespējai aizvietot Sk. 

Landorfas stundas, varēju iejusties pedagoga ādā, vispār domas nemainījās, pat pēc tam kad biju 

pasniegusi stundu 7.c klasei, bija sarežģīti savaldīt visai plašu klasi ar vairākiem aktīvistiem, bet man 

tāpat patika un noteikti ieguvu ko jaunu, pārējās stundas, ko vadīju bija salīdzinoši pasīvas un 

pozitīvas. Ar mazāku skolēnu skaitu noteikti ir daudz vieglāk strādāt.... Prieks par šādu iespēju!  

 

Amanda Cinovska 

Es aizvietoju matemātikas skolotāju Renāti Bogdanovu. Man ļoti patika šī pieredze, es sagatavoju 

atjautības uzdevumus un uzdevu tos piektajai klasītei. Stundas beigās palūdzu uzrakstīt katram 

skolēnam uz lapas, kā patika  mana novadītā stunda, un klases populārākās atbildes bija- bija jautra 

mācību stunda, bija ļoti interesanta mācību stunda un patika, ka varēja visi izteikties. 

Man personīgi ļoti patika, ja nākamo gadu būs dota iespēja, es pieteikšos. :) 

 


