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Skolotāju diena
29.septembrī jaukā un sirsnīgā atmosfērā mūsu skolas 12.klases skolēni sarīkoja skolotājiem
patīkamu pārsteigumu. Skolēni iejutās skolotāju lomā, paši vadīja mācību stundas, arī direktore un mācību
pārzine uz laiku bija 12.klases skolnieces.

Skolotājiem nācās iejusties skolēnu lomā un risināt atjautības uzdevumus.

Pēc improvizētajām mācību stundām jaunās skolas aktu zālē skolēni uzstājās ar priekšnesumiem.
Skolotāju dienas noslēgumā visi saliedējās emocionāli nodziedātajā „I feel good”. Skolotāji pat dejoja.

Pēc svinīgā pasākuma skolotāji ar skolas autobusu devās ekskursijā uz Murjāņiem, lai apmeklētu I. Ziedoņa
muzeju.

Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās:
ES GRIBU MUZEJU KĀ MŪZU MĀJU, KUR
CILVĒKI NĀK PAVADĪT LAIKU ATTĪSTĪBĀ,
JĒGPILNĀS SARUNĀS UN JAUNRADOT.
Ziedoņa muzeja moto - ”Ziedoņa muzejs ir ceļš”. Muzejs iemieso Imanta Ziedoņa paustās idejas un attīsta
viņam tuvās vērtības: gūt prieku radot, atgriezties pie saknēm un izzināt sevi un pasauli.
Ziedoņa muzejā nav tradicionālās ekskursijas un gidi, visi viesi aktīvi iesaistās muzeja notikumos. No jūnija
līdz septembrim muzejā notiek radošas aktivitātes ne tikai individuālajiem viesiem, bet arī kaimiņiem un
organizētām grupām – kolēģiem, draugiem un paziņām. Ikvienam ir iespēja darboties vairākās muzeja
programmās – doties pārgājienā nakts tumsā, iesaistīties jēgpilnās sarunās vai arī klausīties dzeju un
mūziku.

Teritorijā ir izveidoti 10 interaktīvi punkti jeb vietas, kuras muzeja apmeklētājs var apmeklēt, iepazīties ar
tām, ar grāmatiņas palīdzību veikt uzdevumus, izzināt dzejnieku un izzināt pats sevi. Imants Ziedonis ir
teicis, ka viņš vēlas, lai muzejā jūtama ciemošanās izjūta, tāpēc arī apmeklētājus sagaidām ar tēju un
cepumiem, lai radītu izjūtu, ka esiet atbraukuši ciemos!

„Kurp dodas taureņi, kā viņi satiekas? Kā viņi vagu taisno un kā raksta- pa kādām līnijām, uz kuru pusi tie
lasa- atpakaļ kā arābi vai vienkārši tie mētājās ar burtiem kā ziedputekšņiem, kas pie viņu kājām? „
/I.Ziedonis/

Katru gadu oktobrī,skolotāju dienā Impro organizē braucienu Latvijas pedagogiem pa 1 eiro, jo
uzskata ,ka Latviju iepazinis skolotājs ar mīlestību pratīs skolēniem izstāstīt par Latviju.
No katras skolas tiek pieņemti 5 pieteikumi. šajā mācību gadā no mūsu skolas ekskursijā devās
skolotāja Ligita , Iveta, Inese, Ritma un Biruta. Ekskursiju vadīja mūsu skolas vēstures skolotāja un Impro
gide Inese Vēlme.
Devāmies iepazīt kurzemes novadu,suitu kultūrtelpu. Padomāts bija par visu- brokastis baudījām
kafejnīcā „Ieviņa”,sātīgas pusdienas kurzemnieku gaumē Alsungā krodziņā „Spēlmaņi” . Iepazinām suitu
sievu savdabīgo dziedājumu burdonā. Izcilājām suitu pūra lādi, baudījām sklandraušus.
Izstaigājām Kuldīgas romantiskās ieliņas, šķērsojām seno ķieģeļu tiltu pār Ventu. Platākajā eiropas
ūdenskritumā ,Ventas rumbā vērojām lidojošās zivis. Apskatījām Jūrkalnes stāvkrastu, salasījām jūras viļņu
nogludinātos oļus.
Viesojāmies pie Andra Dzērves mājās, ģimenes uzņēmumā „ Tēviņl”. Degustējām vīnus un sulas no
pašmāju ogām un augļiem, ēdām dārzā avenes.
Paldies Impro un mūsu atraktīvajai gidei Inesei par jauko ekskursiju.

Skolotāja lūgsna.
Tu, kurš mācīji, piedod man, ka es saucos par skolotāju- tā kā Tu saucies virs zemes.
Dod man mīlestību uz manu skolu.
Padari pastāvīgu manu cītību un vilšanos- pārejošu.
Izrauj no manis šo netīro tiesātgribu, kas mani joprojām vajā, šo protestu, kurš manī ceļasa, kad mani
ievaino.
Lai man vairs nesāp nesapratne un aizmirstība no tiem, kurus esmu mācījis.
Padari mani stipru manai nevarībai un nabadzībai par spīti.
Dod man vienkāršību un dod man dziļumu, atbrīvo manu dienišķo stundu no pliekanuma un sarežģītības.
Dod man pacelt acis no manām ievainotām krūtīm, ik rītu ienākot skolā, lai negulst uz mana darba galda
manas sīkās dienišķās rūpes, manas mūžīgās sāpes.
Padari vieglu manu roku , kad es sodu un maigu, kad glāstu.
Dod man no dvēseles celt manu mūra skolu.
Lai mana aizrautīguma liesma apņem manus skolēnus.
Lai mana sirds kļūst par vēl stiprāku pilāru un mana labā griba- par vēl stiprāku zeltu.
/Sena katoļu skolotāju lūgsna/

Tests
Šodien piedāvājam padomāt par rudeni. Aizver acis un iztēlojies, kā no kokiem krīt krāsainas lapas,
pārklājot zemi ar raibu segu. Un tagad iedomājies, kura lapiņa tev patīk vislabāk. Lai vienkāršotu uzdevumu,
piedāvājam apskatīt četrus variantus. Tie pastāstīs, kāds cilvēks tu esi attiecībās!

A variants
Tu esi ļoti mērķtiecīgs cilvēks. Kad tu iemīlies, tu skaidri apzinies, ka esi gatava darīt visu iespējamo, lai
izveidotu skaistas, labas un ciešas attiecības. Tu proti lolot savas jūtas, tava mīlestība ir pastāvīga un tik
viegli nepazudīs. Tu esi ļoti godīgs/a, tāpēc nekad nekrāpsi mīļoto cilvēku.
B variants
Liecina, ka tu ļoti augstu vērtē brīvību. Kad iemīlies, ilgi nespēj izrādīt savas īstās jūtas, jo baidies pēkšņi
attapties nopietnās attiecībās – ilgās un pastāvīgās. Tev patīk eksperimentēt, tāpēc tu patiešām esi
lielisks/a mīlestībā!
C variants
Nozīmē, ka tu esi cilvēks, attiecībām atdod sevi visu ar sirdi un dvēseli. Kaut kādā ziņā tu sevi velti otram
cilvēkam, kas nav sevišķi labi tev pašam/pašai. Un tomēr partnerim attiecības ar tevi tāpēc sagādā daudz
prieka (un ērtību), jo tu pēc rakstura esi elastīgs/a un viegli pielāgojies dažādiem apstākļiem. Bet
neaizmirsti parūpēties arī par sevi!
D variants
Liecina, ka tu esi ideālists/e un romantiķis/e. Tev patīk pati apziņa par to, ka attiecības var būt tīras un
patiesas. Katra tikšanās tev ir kā pirmā. Tu gatavojies, noskaņojies, kaldini lieliskus plānus un romantiskas
fantāzijas. Tu mūsu pasaulē esi visai reti sastopama būtne!

Piešķir krāsas savam rudenim!

