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Piederēt putnam kā  dziesma un bitei derēt kā zieds, 
Sildīt, kā prot tikai liesma,  
Un būt lāsei, kas veldzi sniedz ! 
Paspēt  līdzʼ vējam kā prātam 
Un rītausmu nekavēt. 
Palikt ikdienas nenomāktam  
Un ūdens straumē spēt nostāvēt! 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vēlot enerģiju,  sirdsdegsmi  un prieku  
par padarīto, 

 sveicam Skolotāju dienā! 



Skolotājs ar lielo burtu 
Piedāvājam jūsu uzmanībai mūsu skolas 7.c klases skolēnu    

domrakstu domugraudus par to, kas viņu izpratnē ir Skolotājs.  

      Visi šīs klases skolēni mūsu skolā mācās 1. gadu.  

Gabriela B.:   Manuprāt, skolotājam ir jābūt jautram un priecīgam, 

lai ienākot klasē, tev kļūst silta sirds.  Īsts Skolotājs ir ar labu sirdi 

un smaidu, vienmēr palīdz un netur ļaunu prātu. Vai bērni nāktu uz 

stundām, ja skolotājs būtu pārlieku nopietns un viņam/viņai nebūtu 

silta sirds? Laime un prieks ir svarīgākais, veselība un sports – pri-

mārais, bet laba stunda – labākais. 

Šobrīd šajā skolā man patīk  visi skolotāji un darbinieki. Visi skolo-

tāji labi māca savus priekšmetus. Skolotājam ir jābūt saprotošam! 

Gabriela V.: Skolotājam ir jābūt jaukam, bet labi jāmāca. Skolotā-

jam ir jāatbalsta un jamotivē bērni mācībām. Stundām ir jābūt jaut-

rām un izglītojošām. Skolotājam ir jāveido kontroldarbi tā, lai tajos 

ir viss, kas mācīts stundās  nevis puse no kontroldarba ir nezināma 

viela. Skolotājam (dažās) stundās vajadzētu ieplānot ko interesantu, 

kā, piemēram, izglītojošu spēli vai ko tamlīdzīgu.  Skolotājam ir jā-

būt  pozitīvam/pozitīvai, jo, manuprāt, tas motivē  mācīties, kā arī 

Skolotājam ir jābūt labai humora izjūtai.  Ja skolēnam ir problēmas 

mācībās, skolotājam ir jābūt uzklausošam un izpalīdzīgam. Tas var 

uzlabot sekmes vairākos priekšmetos, jo visiem ir vajadzīgs at-

balsts no skolotāja.   

 



Skolotājs ar lielo burtu 
(turpinājums) 

Markuss: Skolotājam ir jābūt pozitīvam un jāiepriecina skolē-

ni, nav  jākliedz uz skolēniem, jāierodas laikā, jāģērbjas zolīdi, 

jāskaidro tā, lai bērni saprot. Pašam skolotājam ir jābūt izglīto-

tam, lai varētu atbildēt uz visiem skolēnu jautājumiem.  

Vēlos, lai skolotājs ļauj skolēniem atpūsties, kā arī lai uzdotie 

mazie darbiņi dod punktus kontroldarbam.  

Artūrs: Skolotājam ir jāieklausās skolēnu teiktajā, labi un skaļi 

jāskaidro tēma, jāpalīdz,ja skolēns nesaprot, nedrīkst stundas 

laikā pļāpāt pa telefonu, jāpievērš uzmanība visiem. 

Skolotājam ar lielo burtu nedrīkst  būt mīlulīši! 



        Projekta  
“Inspire. Music with En-

glish” 
aktivitātes Francijā 

Mūsu skolas skolotāji un skolēni 19.09.22 ieradušies 
Bordo, Francijā, lai piedalītos projekta "Inspire. Music 
with English" aktivitātēs. (Projekta Nr.2020-1-PL01-
KA229-079730_2.). 
Projekta pirmajā dienā  dalībnieki apmeklēja  College  
Sainte – Claire skolu, piedalījās mākslas, matemātikas 
un angļu valodas  stundās.  Dienas otrajā pusē devā-
mies ekskursijā  Bordo vecpilsētā. Projekta dienas mo-
bilitātē skolēniem  bija jānoskaidro, kas ir “El sistē-
ma”(brīvprātīga bezmaksas mūzikas programma), par 
to jāizveido prezentācija un jāpastāsta citiem dalībnie-

kiem.    
Devāmies ekskursijā uz vīndaru ciematu St. Emillion, France. Šis ciemats ir iekļauts UNESCO 

kultūras mantojuma sarakstā.  Mums bija iespēja apskatīt lielāko smilšu kāpu Eiropā- Pilā   

kāpu.Tā atrodas Biskajas līča piekrastē, Arkašonas pilsētas tuvumā.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienas otrajā pusē devāmies ekskursijā uz vīndaru ciematu St. Emillion, France . Šis ciemats ir ie-

kļauts Unesco pasaules kultūras mantojuma sarakstā par savām gleznainām ainavām. 

https://www.facebook.com/St-Emillion-France-209450699076278/?__cft__%5b0%5d=AZV9JqrNI2CZ6Z3_VaNYu0mBrKVHkzrWQXwDxKJo0-9r_KXk0ZlivxUvvZ2dQ6cNOvKXnpJPJNOqB0Bk_cs9nw1f4FJZfR9OyPqkHV0U9YJTKIbbWOL9uN9VGshSOEjLTEOjAii_WgqQxuyWY2dtLLTvYfD3hpecw3c_N_FQgiiGRA&__tn__=k


 

 

 

 

  



Veselība ir vislielākā bagātība. 
Sporta diena  Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā 

16.09.22 

 



                                           

                                                   

Lai nes svētību  
senlatviešu Akas zīme!  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Akas zīme ir arī vārti uz paaudžu mantoto 
gudrības un vieduma krājumu – ielūkojies, 

iedziļinies, mācies  
un  

smel gudrību! 


