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        Atspulgs  

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola 
Adrese: Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050  

Sekretariāts: 67229210, 26405775 
 Epasts: rrsvs@riga.lv 
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                                                          2021./22. māc. gada izdevums Nr. 6 

 

 

 

      Paužam atbalstu Ukrainas 

tautai.  

    Līdzjūtība bojāgājušo  

tuviniekiem.  

Skolas  pasākumā bojāgājušo  

piemiņai tika veltīts klusuma  brīdis. 

Karadarbības NAV pieņemams līdzeklis  

nesaskaņu risināšanā! 
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8. marts — Starptautiskā sieviešu 

diena  
 
 
 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š.g.8. marta pēcpusdienā notika Starptautiskajai sieviešu 

 dienai veltīts pasākums skolotājām. Pasākumu  
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organizēja un vadīja skolēnu pašpārvade.  

Mūs iepazīstināja arī ar šo svētku vēsturi.  

Galvenā atziņa – nav stiprā un vājā dzimuma, bet ir 

stipras un vājas personības. 

Pacilājošs  bija jauniešu sniegtais koncerts.  

Pateicamies Brigitai Babko (11.c), Annai Kurasinai (9.b), Žan-

nai Lundtei (9.b), Sindijai Leimanei (9.c), Megijai Čepulei (10.c), 

Ērikam Kaufeldam (11.b), Mārtiņam Andrejam Eidukam  

           (10.c)           

                                                                                          

un, protams,  pasākuma režisoriem 

  skolotājai Dinai Beikmanei un skolotājam Valērijam 

Afoņičam un novēlam  viņiem veiksmi, degsmi un neat-

laidību radošajās gaitās! 

       Skolas meitenes pateicas  

skolas zēniem par sirsnīgo gaisotni un 

apsveikumiem 8. marta svētkos. 

 

Pie mums ir kļuvis par tradīciju intervēt  

skolotājus, kas mūsu skolā strādā pirmo gadu. 

Šoreiz Jevgenija Žarkova (12. A kl.) uzdeva jautāju-

mus ekonomikas skolotājai Vinetai Kovaļevskai: 
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1. Kas mudināja kļūt par skolotāju? Vai vienmēr esat gribējusi būt par skolotāju?   

Jau skolas laikā daudzi skolotāji teica, ka būšu skolotāja. Uz ko protams es teicu NE-

KAD! Ne velti ir teiciens „nekad nesaki nekad”. Bingo! Tas ir stāsts arī par mani, par to 

ka esmu skolotāja! 

Piesaistīja tieši skolotāja ikdienas neprognozējamība, katru dienu ejot uz darbu neziņa, 

ko jauna diena nesīs, jo skolotājs ikdienas ir kopā ar jauniešiem, kas ir dažādi, katrs ar 

savām zināšanām, prasmēm,  interesēm, katrs ar savu stāstu. 

2.Kurās skolās Jūs strādājāt par skolotāju? 

Iepriekš strādāju Alūksnes puses skolās un Rīgas Valsts kla-

siskajā ģimnāzijā, šobrīd Rī- gas Reinholda Šmēlinga vidussko-

lā 

 

3. Vai jums ir mājdzīvnieki? 

Par spīti ikdienas steigai un darbiem man ir sunīts Džerītis. 

Viņš ir mūsu ģimenes mīlulis – patiess, mīļš, gudrs un rotaļīgs.  

 

4. Kāds ir Jūsu iespaids par šo skolu? 

Patīk profesionāli un drau- dzīgi kolēģi, patīk vide – skolas 

ēka ir vēsturiska, bet reizē arī mūsdienīga, jauki  un patiesi 

skolēni. 

 

5.Kas Jums ir ideāls skol- nieks? Kādas īpašības Jums patīk 

skolēnos? Kādas īpašī- bas Jūs uzskatāt, ka tas traucē mācī-

bām? 

Manuprāt, ideāls skolnieks ir tāds kurš ir zinātkārs! Tāpat skolē-

nos patīk pozitīvisms, spēja izteikt viedokli, prasmes lietot teh-

noloģijas, arī drosme un ap- ņēmība. Un pat ja tā visa nav, tad 

galvenais ir vēlme kaut ko darīt, lai kaut kā kustētos virzienā 

uz savu mērķi! Savukārt, mā- cību procesā traucē negatīva at-

tieksme pret mācībām kā tā- dām, domas par to, ka maniem ve-

cākiem neveicās kādā priekšmetā, tātad arī man neveiksies šis priekšmets u.tml. 

6. Ko Jūs ieteiktu skolēniem, kuri vēl nezina, kāds ir viņu aicinājums? 

Ja tev ir mērķis – ej uz to. Nevari paiet? Rāpo. Nevari parāpot? Apgulies un guli mērķa 

virzienā! 
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Gaidāmie notikumi skolā šī gada 

pavasarī:  

Mākslinieciskās paš-

izpausmes konkurss  

   Attēls:    10,000+ of the Best Free Music Pictures in HD (pixabay.com)  

Skolā notiek spraiga gatavošanās konkursam. 

Kā jūtas topošie dalībnieki un dalībnieces — jaunie 

skatuves mākslinieki? 

Uzdevām šo jautājumu divām meitenēm, kam šis  

konkurss nozīmē daudz. 

 

https://pixabay.com/images/search/music/
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      Žanna Lundte (9.b): “Tas ir aizraujoši, esmu     

    ieinteresēta, bet pārdzīvoju...” 

     Anna Kurasina (9.b): “Konkursam mēs gatavoja-

mies pēc stundām mūzikas kabinetā. Mēs dziedam un 

mēģinām dziesmas, kuras paši izvēlamies. Var izvēlē-

ties  jebkura žanra dziesmu jebkurā valodā. Godīgi sa-

kot, es uztraucos pirms gaidāmā konkursa. Uztrauc, 

kā es izskatīšos uz skatuves, vai neradīsies grūtības  

konkursa norisē.  Cenšos noskaņoties uz mierīga viļ-

ņa – dziedu, mācos dziesmas tekstu – viss rit uz priek-

šu... “         

 

Novēlam dalībniekiem un dalībniecēm veiksmi un pa-

nākumus! Atgādinām, ka viss ko jūs darāt ar ieintere-

sētību, iniciatīvu un degsmi, pārvarot nedrošību un 

kautrību, tādējādi vairojot pašapziņu, ir ceļš augšup – 

uz mērķi, ko jūs vēlaties sasniegt.   

          

                        Pateicamies par uzmanību! 
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