
 “Un kā man gāja šonedēļ: bija daudz vieglāk nekā man likās, pirmā diena bija grūtākā, jo nu nebija pierasts pie kaut kā šāda. Manuprāt, viss tiek 

ļoti labi iemācīts.” Amanda, 6.a 
 
“Man patika mācīties attālināti, jo tas bija interesanti un nepierasti, kaut kas jauns un nepieredzēts. Man dažreiz pietrūka, tas, kā skolotāja visu 
paskaidro un palīdz izprast. Mācoties mājas, nebija skolotājas, kas izskaidrotu! Kopumā es esmu apmierināta un gatava nākamajai 

nedēļai.” Lauma, 6.a  

 

“Labvakar, skolotāj! Šī nedēļa bija ļoti jauna pieredze. Vispirms viss gāja stresaini un niķinoši: gan skolnieks, gan e-klase, gan soma.lv. Bet tad es 

sāku pierast, un viss sāka ritēt ļoti raiti. Godīgi sakot, nebija grūti pierast un sākt līdzsvarot pienākumu laikus vai uzņemties atbildību par savām 

mācībām. Ja šūnas pirms 22’000 tūkstošiem gadiem pierada pie ledus laikmeta, tad skolēns car pierast pie šī.” Pēteris, 6.a 

  

“Labvakar. 
Tātad par šonedēļu... 
Galīgi kaut kas cits kā skola. Man patika tā uz robežas, jo nav īsti motivācijas mācīties tāpat kā skolā. Nav robežu. Nav tās sajūtas, kas skolā- ka IR 
jāmācās. Tas ir ļoti nepierasti. Mājās arī vienam pašam grūtāk saprast, izņemot, ja tev vecāki palīdz, bet manai mammai man īsti tik daudz laika nav 
palīdzēt, jo jāstrādā par 3 dažādām skolotājām un arī par bērnudārza auklīti. Manai mammai šis process īsti nepatīk. Bet nu ne vienmēr viss notiek 
pa prātam. 
Kā visām situācijām, arī šai ir savi plusi un mīnusi, un, tā kā mums šoreiz nav izveles, būs vien šādi jāiztiek. Ceru, ka mācības turpināsies veiksmīgi, 
jo šī nedēļa nebija tā pati labākā. 

Ceru arī, ka šī pieredze mums kaut ko dos.” Hanna, 6.a 

 

“Man par šo nedēļu tikai pozitīvas domas. Amanda ļoti patstāvīgi tika ar visu galā, man viņas skolas procesā vispār nebija jāiejaucas.” Amandas 
(6.a) mamma 

 

“Ar Madaru problēmu nav (arī ar vecāko brāli), paši ceļas un pilda visus uzdevumus un pārbaudes darbus. Līdzi viņiem nesekoju. 

Jaunākais nav tik apzinīgs, jāseko līdzi. Bet man darbs ir klātienē, vīrs strādā no mājām, bet ir dienas, kad darbā jābūt klātienē. Tajās dienās gan 
pienàk vēstules no skolotājas, ka Gustavs kaut ko nav iesniedzis. Bet man patīk, ka ir noteikts konkrēts laiks, cikos atbildes vai foto ir jāiesūta.” 

Madaras (6.a) mamma 

 

“Paldies! Kaut kas labs šajā visā ir👍un to apjautīsim pēc laika, galvenais saglabāt zinātkāri brīdī, kad ir neērti un neierasti. 
Paldies Jums!!! 
Mani novērojumi: 
Hugo ievēro režīmu, ceļas un 9:00 sāk mācīties. Ir interese, un tā redzu attīstāmies atbildību. It kā darbojas.... līdz 13:00, izejot caur visam, kas tajā 
dienā paredzēts. 
Man jautājums ir, kā pedagogi pārliecināsies, vai skolēns ir uztvēris vielu un, kur vēl varētu lūkoties tēmas apguvi? To vecāki nevar nodrošināt, jo 
nav eksperti. 
Iespējams būtu labi, ja skolotājs tiktos ar klasi tiešsaistē kaut 1 reizi nedēļā, kur dotu norādījumus nedēļai, kaut vai atkārtotu tabulā sarakstīto. Tas 
būtu cilvēcību veicinoši tehnoloģiju jūklī. 
Tabulas ir Ok analītiskai uztverei (kreisā smadzeņu puslode), jautājums, kā veicināt labās puslodes attīstību - komunikāciju, sadarbību, radošumu. 
Varbūt skolas psihologi var ieteikt, kā vislabāk bērniem veidot dienas režīmu šajos apstākļos? 
Vecāki mācām, bet neesam autoritātes šai vecumā saviem bērniem. 
Sanāca garāk! 
Tā, kā pati vadu pieaugušo attīstību organizācijām, esmu dziļi šajā jau kādu laiku, un fokuss ir, kā lai apmācāmais nevis tikai strādā ar galvu, bet jūt, 
ko dara ar visu kermeni. Pat, ja tas ir Zoom. 
Ja ir nepieciešams atbalsts, pat ļoti labprāt varu palīdzēt ar idejām! 

Lai laba nākamā nedēļa! Izturību un radošumu!” Ar sveicieniem, Gita Meldere, Hugo (6.a) mamma 

 

“Labdien! 

Kopumā Taiga visu ir pildījusi pati, un, godīgi sakot, es pat neiedziļinājos uzdevumos. Līdz ar to man grūti pateikt, ko varētu uzlabot. No otrās puses, 
ja nav nekādu konstruktīvu priekšlikumu par procesa organizēšanu, tas varētu nozīmēt, ka Jūs un skola izvēlējāties pareizo virzienu. :) 

No Taigas vārdiem vienīgais, kas nedaudz traucēja, tas ir soma.lv ātrdarbība. 

No savas puses gribu pateikt, ka es vienmēr apbrīnoju skolotāju darbu! Bet šajos (kā tagad ir moderni izteikties) izaicinājumu pilnajos apstākļos es 
varu Jums tikai novēlēt izturību, SPĒKU, sapratošus un atsaucīgus tuviniekus, jo Jūs esat ne tikai Skolotājs, bet arī Skolēnu Māte! 

Paldies Jums par jūsu darbu! 

Kopā mums izdosies!” Taigas (6.a) mamma Jana 


