
Vecāku atziņas 
 
 

2.c klasē stundas vadīja Santa Putilovska, Dace Bandeniece, Līga Barovska, Rita Saltuma, Kr istīne Razma.  
Līga Barovska skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju un darba specifiku uzņēmumā, kurš ražo detaļas koka māju celtniecībai. 
Kristīne Razma kopā ar 2.c klases bērniem mācību stundas laikā izgatavoja brīnišķīgu apsveikumu - gleznu klases audzinātājai.  
Rita Saltuma dalījās iespaidos par vadīto sporta stundu: ”Daudz jaunu pozitīvu emociju, jo jauna pieredze. Noteikti liela pateicība jāizsa-
ka pedagogiem, jo tik lielu skaitu ar bērniem ir jāmāk savākt un organizēt. Bērni bija ieinteresēti, uzskatu, ka bērniem fizisko attīstību 
vajag veidot ar rotaļu palīdzību un stafetēm. Bērniem nodarbība  patika.” 
Daces Bandenieces dalījās iespaidos par  vadīto rokdarbu stundu, kopā ar Santu Putilovsku : “Vadīt šo stundu bija patiess prieks un gan-
darījums! Tiesa, kā jau dzīvē, ne viss gāja, kā ieplānots:) Bet tās ir tikai mazās niansītes, kuras pieredzējis pedagogs ņem vērā un rēķinās 
ar tām. Šeit es domāju mazās, praktiskās lietas - laiks, kas paredzēts trauciņu mazgāšanai, personīgā higiēna, savas darba vietas tīrība 
u.tml.... Bet, šie visi mazie sīkumiņi paliek otrajā plānā un pagaist kā nebijuši, kad bērnu sejās redzams prieks un azarts darboties, izvei-
dot savu darbiņu par oriģinālu un neatkārtojamu šedevru:) citam šis prieks un darboties vēlme ir lielāka, citam mazāka, taču nebija nevie-
na bērna, kurš neizrādītu interesi un nedarbotos līdz.  Šīs stundas atklājums  - ne vienmēr viss iet pēc plāna! Tādēl, ja skolotājs prot būt 
elastīgs un radošs (ko skolēni ļoti labi jūt - izdodas viņam tas vai nē), tad šo skolotāju noteikti var dēvēt par profesionāli un labu psiholo-
gu:)  Šīs stundas ieguvums - pozitīvisms, bērnišķīgā bezrūpība un azarts. Atkāpe no ikdienas. Patiess prieks!  Paldies par šo iespēju!” 
  
2.a klasē latviešu valodu vadīja Ģir ta mamma Līga Grundule, matemātiku vadīja Ģir ta tētis Andr is Grundulis. 2 stundas - vizuā-
lo mākslu- vadīja Haralda mamma Jolanta Dūrēja un Rūdolfa mamma Sanda Kristāla. 
Līga Grundule atzīst: “Stundu vadīšana bija pilnīgs jaunums priekš manis. Gatavošanās aizņēma zināmu laiku. Man patika. Zinu kļū-
das, kuras vairs nepieļautu, ja vadītu stundas vēl.Ceru, ka skolēniem patika.” 
Jolanta Dūrēja: “Skolā svin daudzus svētkus, bet vieni no tiem ir īpaši – Skolotāju diena. Šajā dienā no paša rīta devos uz skolu ar prie-
ku, jo zināju, kas mani gaida. Skolotāju dienā vadīju 1 mācību stundu, vizuālo mākslu. Mans ieguvums bija tāds - novēroju, ka 2.a klasē 
ir daudz radošu audzēkņu. Ar manu uzdoto uzdevumu tika galā visi bērni. Tikpat cītīgi kā skolotājas, strādāja arī bērni. Gala rezultātā 
veiksmīga stunda izdevās visiem. Par to man bija liels gandarījums. Liels uztraukums bija, vai visu ieplānoto paspēšu izdarīt, jo laika 
tiešām bija maz. Tas manī raisīja pārdomas par skolotāju darbu, kā viņa visu var paspēt izdarīt 40 minūtēs. Svētku dienas izskaņā, mūsu 
klase skolotājai uzdāvināja lielisku dāvanu, ko paši bija gatavojuši vienas stundas garumā. Paldies, par šo lielisko iespēju iejusties skolo-
tāju tēlā.” 
Sanda Kristāla: “Esmu ierakusies darbos, tādēļ īsti nesanāk uzrakstīt garāku 'atskaiti', bet divos vārdos varu teikt- priecājos, ka šī paau-
dze aug ar savu ES- viņi ir DZĪVI bērni, kuri vadās pēc savām sajūtām, atklāti pauž savas emocijas, dzīvo un domā savā tempā. Viņi ne-
dzīvo 'rāmītī' un lika arī man izkāpt no tā :))) Paldies par šo pieredzi!” 
 
2.b klasē stundas vadīja Laumas, Lizetes, Kr istas, Melānijas un Mar tas māmiņas: Vita Lūse, Ilona Kleina, Ieva Būmer te, Inese 
Leoho - Čudare, Inga Borisova 
Vitas Lūses (Laumas Lūses māmiņas) atziņas par  Skolotāju dienu: “Kārtējo reizi pārliecinājos, ka šo darbu var strādāt tikai Īpaši 
cilvēki, tas nav viegli, bet katrs sasniegtais rezultāts sniedz gandarījumu. Esot klasē, sapratu, cik daudz bērni spēj izdarīt, kā viņi var sevi 
mobilizēt darbam, ir tikai nepieciešams mazs atgādinājums, jo šajā klasē ir manāma sistēma, pie kuras bērni ir pieraduši. Es ļoti priecājos, 
ka varēju uz mirkli ielūkoties ikdienā no cita skatu punkta. Bija iespēja pavērot, kas notiek ar pašas bērnu, kā meitene mainās, ko domā, 
ko jūt brīdī, kad viņas mamma ir visiem. Tik ļoti gribējās pieiet pie viņas vairāk, Uzmundrināt kaut kā tā īpašāk, līdz ar to sapratu, cik 
grūti būtu būt skolotājai - mammai. Es ieteiktu vecākiem pamēģināt un kaut uz brīdi iejusties Skolotāja lomā, lai saprastu, cik tas ir grūti, 
cik emocionāli stipram jābūt cilvēkam, kurš stājas priekšā 29 bērniem, un tomēr - cik aizraujošs un interesants var būt šis darbs. Es noce-
ļu cepuri Skolotāju priekšā, šī pieredze man ir stimuls turpināt strādāt ar savu bērnu vēl vairāk, lai kopīgiem spēkiem sagatavotu mazo 
cilvēku Lielajai pasaulei!” 
  
4.e klasē stundas vadīja Laura Vītola, Ilga Ramza un Gita Krūmiņa Zemture 
Laura Vītola -  - Meloras Madaras Vītolas mamma  vadīja 1 klases stundu. ”Skolēni bija paklausīgi, labprāt pildīja dotos uzdevumus un 
ar prieku sadarbojās grupās, lai iegūtu labu rezultātu. Esmu sapratusi, ka tas ir grūti - pārraudzīt visu klasi, lai visi skolēni justos piederīgi 
un vajadzīgi savai grupai. Bērni ar mīlestību sagaidīja un atbalstīja mani, kā arī labprāt izpalīdzēja vairākos sīkos darbiņos. Pozitīva pie-
redze :)” 
Ilga Ramza  -Lauras Zvirbules mamma vadīja 2 mūzikas stundas: ”Bērni bija lieli malači! Cik skaisti dziedāja un muzicēja! Bērniem 
patika muzicēt ar dažādiem kustību elementiem, dziedāt un ritmizēt. Acis mirdzēja un lūpas smaidīja. Katrs gribēja iesaistīties un sevi 
pierādīt. Ar bērniem strādāt bija viegli. Esmu gandarīta par to, ka stundas gaitā izdevās ieinteresēt un iesaistīt bērnus( piem., Markusu), 
kam  ir problēmas ar disciplīnu un uzmanību. Bērns pats vēlējās darboties gan viens, gan kopā ar citiem klases bērniem. Šī diena man bija 

citādāka un tas bija ļoti interesanti. Pozitīvs lādiņš bija garantēts visai turpmākai dienai.   Paldies par doto iespēju!  ” 
 

Skolotāju atziņas 
Māra Aprāne: „Mani aizvietoja Manfreds Tits Grunde Zeiferts no 12.a klases. Pozitīvi pārsteidza, kā arī deva jaunas ierosmes, idejas.” 
Andra Ģingule: „9.d skolnieces Elvita Lana Cīrule un Evelīna Grigus aivietoja manas stundas. Abas jaunās skolotājas bija nopūlējušās 
stipri un pašas gandarītas, nenožēloja ,ka pieteicās aizvietot.” 
Iveta Silinēviča: „Ar 4.b klasi darbojās divas 10.b klases skolnieces Brikmane Alise un Popova Paula Monta, viņām aizvietotās stundas 
bija vizuālā māksla un mājturība. Iepriekšējā dienā mēs skolā satikāmies un apspriedāmies par apgūstamajām tēmām.5.oktobrī pati atra-
dos turpat ārpusē pie klases un secināju, ka sadarbošanās starp 10.klases un 4.klases skolēniem ir patiešām ražīga. Pašiem 4.b klases sko-
lēniem patika lielo meiteņu darbošanās klasē. Tika radīti lieliski darbi, nofotografējām piemiņai no tās dienas - tika uzzināts daudz vairāk 
par Rīgas Zoo, vērojot video, tika izveidota dzīvnieku galerija no plastilīna, bet otrā stundā tika izveidota rudens koka aplikācija ar izvei-
dotām bumbiņām no salvetēm. Alise un Paula, kas arī iepriekšējā gadā bija uz stundu aizvietošanu pie citiem skolotājiem, ir secinājušas, 
ka viņām patīk atrasties pie sākumskolas skolēniem, jo viņos ir darbošanās prieks. Otrdien, pēc stundām abas meitenes uzaicināju uz sa-
runu par iepriekšējās piektdienas veikumu. Pateicos abām par drosmi un uzņēmību, pacienāju ar konfektēm. Ļoti pozitīvas meitenes! Pal-
dies, ka bija šāda iespēja atļaut kādam citam iemēģināt kaut stundu atrasties klases priekšā un saņemt pretī auditorijas uzmanību.” 


