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Laurēni intervē 6.klases audzinātāju un latviešu valodas skolotāju Agnesi Poļakovu 
 
Kā nonācāt līdz idejai par darbu skolā? Man bija brīnišķīgas latviešu 
valodas skolotājas gan Siguldas Valsts ģimnāzijā, gan Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā. Šīs skolotājas mani iedvesmoja iemīlēt literatūru (grāmatas) un 
latviešu valodu.   
Kāda ir Jūsu iepriekšējā pieredze? Kur vēl esat strādājusi? Augstskolas 
laikā studijas savienoju ar viesmīles un pārdevējas darbu, tomēr šie darbi man 
ātri kļuva garlaicīgi. Vienu gadu esmu strādājusi kā latviešu valodas skolotāja 
Siguldas Pilsētas vidusskolā.  
Kādi ir Jūsu hobiji? Man patīk dažādi rokdarbi (adīšana, šūšana, zīmēšana). 
Protams, prieku sagādā labu grāmatu lasīšana un filmu skatīšanās. Tāpat patīk 
ceļošana kopā ar ģimeni un filozofiskas sarunas.   
Kas ir tas, kas Jums latviešu valodas skolotājas darbā patīk visvairāk? 
Man patīk tas, ka darbs ir interesants, radošs. Prieku sagādā skolēnu veiksmes 
un izdošanās.  
Vai kaut kas Jums sagādā arī grūtības? Jā, grūtības sagādā nogurums, kad 
liekas, ka trūkst radošu ideju mācību procesam.  
Trīs vārdi, kas raksturo Laurenču sākumskolu! Mājīgums, drošība un 
radošums! 
Trīs vārdi, kas raksturo laurēnus! Radoši, drosmīgi un mīlīgi! 
Ko domājat darīt pēc 6.klases izlaiduma? Atpūsties un baudīt vasaru! 
Vai Jums pietrūks Jūsu audzināmā klase? Jā, ļoti pietrūks! Šo klasi audzinu kopš viņu 2.klases, tādēļ esmu ļoti pieķērusies šiem 
skolēniem! 
Pastāstiet jautrāko atgadījumu ar šo klasi! Viss šis piedzīvojums piecu gadu garumā ir bijis daudziem interesantiem notikumiem un 
piedzīvojumiem pilns. Gan Dzejas nakts “pudeles spēlēšana”, gan joki un smaidi ekskursijās un klases vakaros!  
 

Interviju sagatavoja Dagmāra Strautmale 

1.klašu 100.skolas diena 
 
2.februāra pēcpusdienā Laurenču sākumskolas 1.klašu skolēni satikās skolas zālē, lai kopā 
nosvinētu pirmās 100 skolā 
pavadītās dienas. Skolēnu 
padome bija parūpējusies par 
trīs uzdevumiem, kas 
pārbaudīja to, cik vērīgi šo 100 
dienu laikā 1.klašu skolēni ir 
klausījušies, skatījušies, 
dzirdējuši un mācījušies: 
skolēnu uzdevums bija atrisināt 
krustvārdu mīklu, savienot 
skolotāju un citu skolas 
darbinieku fotogrāfijas ar viņu 
vārdu un ieņemamo amatu, kā 
arī kopā ar vecāko klašu 
skolēniem atkārtot alfabētu, kas 
tika izspēlēts kā leļļu teātris pēc 
Indras Sproģes grāmatas “Joka pēc alfabēts” motīviem. 
Katra 1.klase bija sagatavojusi arī savu 100.dienas vizītkarti, skaitot dzejoļus, dejojot un 
dziedot ne tikai latviski, bet arī angļu valodā. Katrs no skolēniem saņēma īpašo medaļu, par 
kuras dizainu bija parūpējušies 2.klašu skolēni. 

 
Kas pirmklasniekiem visvairāk paticis 

pirmajās 100 skolas dienās? 
 

 Vislabāk patīk pašas mācību stundas, jo tad 
var iemācīties daudz ko jaunu! 

 Dabaszinību pulciņš, jo tad var iet ārā un uz 
lielo skolēnu korpusu! 

 Ģitāras, jo var iemācīties skaisti spēlēt un 
piedalīties koncertos! 

 Man atmiņā ir palikusi Stikla pūtēju 
nodarbība! 

 Patika 1.septembris, jo tad nebija jāmācās! 

 Ļoti patīk sports, jo tad spēlējam spēles, 
slēpojam! Patīk tas, ka sports ir ārā! 

 Man patīk datorika, jo tur es mācos zīmēt 
ar datora palīdzību! 

 Mājturībā ļoti patika veidot rokassprādzes! 
 

1.klašu skolēnus aptaujāja Laura Cakule 

Ēnu diena 
14.februārī 6.klases 
skolnieces Dagmāra 
Strautmale, Elza Petrovska 
un Laura Cakule devās ēnot 
skolas direktoru Kristapu 
Zaļo. Dienas laikā 
meitenēm bija iespēja vērot 
direktora sarunas ar 
vecākiem, uzzināt vairāk 
par personāla pieņemšanu 
darbā, kā arī noskaidrot 
direktora un viņa vietnieču 
darba pienākumus ikdienā. Vēlāk meitenes kopā ar direktoru apskatīja 
skolas palīgtelpas, kā arī iejutās gida lomā direktora ceturtajai ēnai – 
Salaspils vidusskolas 9.klases skolniecei Danai, kas arī šajā dienā 
ciemojās Laurenču sākumskolā! 

Informāciju sagatavoja Laura Cakule 

Profesiju diena 4.-6.klašu 
skolēniem. Kā tas izskatījās? 

 



 

Noslēdzies Ziemas olimpisko spēļu 
konkurss “Dienas jautājums” 
 
Visiem laurēniem Olimpisko spēļu laikā bija iespēja 
piedalīties konkursā, 10 dienas pēc kārtas atbildot 
uz īpašo dienas jautājumu. Jautājumu sērija bija 
izveidota tā, lai skolēniem būtu iespēja padomāt 
gan par Ziemas olimpisko spēļu vēsturi un 
dažādiem organizatoriskiem jautājumiem, gan 
noskaidrot kaut ko vairāk par Latviju 
pārstāvošajiem atlētiem. 28.februārī tika apbalvoti 
konkursa uzvarētāji: 1.-3.klašu grupā 1.vietu ar 
septiņām pareizām atbildēm no desmit ieguva 
Edvards Demidovs, 2.vietu ar sešām pareizām 
atbildēm ieguva Laura Gailīte, bet 3.vietu – Sinda 
Reila Dimiņa, Evelīna Nagle un Tīna Veica. 4.-
6.klašu grupā 1.vietu ar deviņām pareizām atbildēm 
dalīja Kristaps Garančs un Paula Gintere, 2.vietu ar 
8 pareizām atbildēm ieguva Katrīna Bergmane un 
Anna Reizniece, bet 3.vietu dalīja Annija Auziņa, 
Eleonora Dombrovska, Santa Reizniece un Kristaps 
Stupelis.  Paldies par iniciatīvu konkursa 
organizēšanā skolotājam Paul Luis Popa! 
 

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece 

 
 Tuvojas Lieldienas! Esam radoši!  

 

 
Tuvojas… 

 
➢ Skolēnu pavasara 

brīvlaiks no 
12.līdz 
16.martam 

➢ 22.martā 
brauciens uz 
Melo-M Čella 
pasaku “Ūdens” 
Vidzemes 
koncertzālē Cēsis 

➢ Lielā Piektdiena 
30.martā, 
Pirmās un Otrās 
Lieldienas 1.un 
2.aprīlī 

➢ Sākot ar 
26.martu - 
teātra pulciņa 
izrādes 

4.a klases skolniece rīko radošo konkursu 4.-6.klašu skolēniem 
 
4.a klases skolniece 
Jasmīna Putniņa 
februāra izskaņā rīkoja 
radošu konkursu 4.-
6.klašu skolēniem, 
aicinot zīmēt savu sapņu 
dzīvnieku! Konkursā tika 
iesniegti 11 darbi, no 
kuriem tika izvēlēti 
uzvarētāji! Konkursa 
darbus izvērtēja 
neatkarīgā žūrija gan 
skolēnu, gan skolotāju 
sastāvā, bet par 
pārsteiguma balvām 
parūpējās konkursa 
organizatore Jasmīna! 
 
1.vieta: Katrīna 
Trifanova no 4.c 
klases 
2.vieta: Patrīcija Buša no 4.b 
klases 
3.vieta: Gerda Pudņika no 4.a 
klases 
 

Izgatavo skaistas kartītes, 

izmantojot kartupeļu 

spiedogus! 

 

Izdekorē durvis ar 

pavasarīgu zaru vainagu! 

 

Ar ko krāsot Lieldienu 

olas? 

• Tumši sarkanu toni 

var iegūt, olas krāsojot 

aveņu zaros! 

• Zilas olas var iegūt, 

krāsojot tās sarkanajās 

bietēs vai mellenēs (var 

izmantot gan melleņu 

ievārījumu vai kompotu, 

gan saldētas mellenes). 

• Teju melnas olas sanāk 

spēcīgā sīpolu mizu un 

melleņu novārījumā. 

• Violetas — aroniju sulā. 

• Dzeltenīgi rudas olas 

var iegūt, pievienojot 

ūdenim kariju. 

 

Par idejām citiem skolēnu radošajiem konkursiem 
aicinām sazināties ar Skolēnu padomes pārstāvjiem! 


