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Absolventu sveicieni
Šobrīd,
pēc
Pumpurskolas
absolvēšanas, turpinu apgūt
zināšanas Rīgas Valsts 3.
ģimnāzijā.
Esmu
izvēlējies
mācību
programmu
ar
padziļinātu kursu ķīmijā un
bioloģijā. Mācīties man šajā
skolā patīk. Man ir ļoti
draudzīgi
un
atsaucīgi
klasesbiedri - esmu iepazinies ar
daudz jauniem cilvēkiem un
esmu sev ieguvis jaunus draugus.
Un ja jau klasesbiedri ir forši un
saprātīgi, tad arī mācīties ir tīrais
prieks! Klājas man salīdzinoši
labi, sekmes visos priekšmetos ir
diezgan līdzīgas, un, manuprāt, tās
ir ļoti labas. Un šeit man ir
jāpateicas tieši Pumpurskolas
skolotājiem, kuri ļoti prasmīgi un
profesionāli ir sagatavojuši mani
vidusskolas gaitām un palīdzējuši
spert pirmos soļus lielajā dzīvē,
esot blakus jau kopš brīža, kad
pirmoreiz pirms 9 gadiem ienācu
šajā
skoliņā...
SIRSNĪGS
PALDIES! Lai kurp mani dzīve
aizvestu,
nekad
neaizmirsīšu
Andreja Pumpura skolu un
vienmēr saukšu to par savējo!
Vēlos visiem skolas pedagogiem
un skolēniem novēlēt savstarpēju
sapratni, nerimstošu dzirksteli
strādāt un mācīties un, protams,
ka laimi, veselību un prieku! Lai
veicas!
Rihards Lapsa, 2013. gada
absolvents
Mācos Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā.
Skola patīk, bet nav tas
sirsnīgums,
kāds
valdīja
Pumpurskolā.
Skolā
iegūtās
zināšanas visvairāk palīdz tieši
matemātikā, jo bez Pumpurskolā
ieliktajiem pamatiem diez vai
spētu mācīties. Skolai novēlu
daudz jaunus un zinātkārus
skolēnus kā arī skolotājus - sava
priekšmeta entuziastus.
Anna
Es mācos Rīgas Valsts 3.
ģimnāzijā. Slodze šeit ir diezgan
liela, ir ļoti jācenšas, lai gūtu
labus rezultātus. Bet kopumā mani
šī skola apmierina, jo ir labs
mācību līmenis, kā arī man ir ļoti
draudzīga un saliedēta klase.
Pumpurskolā iegūtās zinības deva
man
iespēju
labi
uzsākt
vidusskolas gaitas. Pumpurskolā

iegūtās zinības visvairāk izjutu
matemātikas un krievu valodas
stundās, jo tie ir tie priekšmeti,
kuros man no pamatskolas ir
ielikti
vislabākie
pamati.
Pumpurskolai novēlētu būt tikpat
jaukai un gaišai skolai, kāda tā
bija, kad es te mācījos. Novēlu arī
gūt ļoti labus panākumus dažādos
pasākumos.
Sanija
Mācos pašlaik Rīgas Valsts
tehnikumā par programmētāju.
Pārsvarā viss ir labi, iepazinos ar
dažādiem,
interesantiem
cilvēkiem. Tehnikums ir liels,
audzēkņu ir daudz, un man tā kā
viss patīk, bet tomēr Pumpurs
FOREVER paliks vismīļākā skola
manās atmiņās. Zinības nekad
nav liekas, it īpaši, ja tiecies tās
paplašināt. Lai pumpuri nenozied
un turpina tik augt krašņumā un
spēkā.’
Valentīns
Hei!
Tā kā man latviešu valodā nebija
labas atzīmes, tad nebūs daudz
Pēc Pumpurskolas pabeigšanas
aizgāju mācīties uz RVT (Rīgas
Valsts
Tehnikumu).
Domāju
mācīties par mašīnistu, bet
uzzināju, ka šo profesiju var
mācīties tikai pēc vidusskolas
pabeigšanas. Tad nu aizgāju uz
Dzelzceļnieku
nodaļu
par
"Dzelzceļa
automātikas,
telemehānikas un sakaru tehniķi".
Man būs jālabo sakaru aparatūra,
kura ir uz dzelzceļa, un luksofori,
nu un, protams, elektrība, kas ir uz
dzelzceļa. Mācos labāk kā
pumpurenē,
laikam
vairāk
pieveršos mācībām. Vidējā man ir
6.0, gadās, ka slinkoju ar fizikas
teorijas nolikšanu, un tāpēc
izbojājas fizikas atzīme. Mācos
kopā ar Andžeju. Klases kolektīvs
ir draudzīgs un izpalīdzīgs.
Vecajai un ne tik vecai

Info
varu
rmē Pumpurskolai
novēlēt : lai tajā mācās
sim tik pat gudri zēni un
jūs meitenes, kā bija manā
par klasē!
Andris
paš Andreja Pumpura skola
pār man ir daudz devusi,
vald tas noder gan tagad,
gan
arī
noderēs
es turpmākajā
dzīvē...
Pēc pav
Pumpurskolas pabeigšanas
iestājos
eiktRīgas Valsts Tehnikumā
Dzelzceļnieku
nodaļā...
o un
Mācīties tur nav grūtāk, ir pat
ši
priekšmeti,
kuros daudz vieglāk...
Skolotāji
gadir jauki, atsaucīgi, gatavi
palīdzēt
ja
rodas
kādas
a
problēmas... Klase, kāda man ir
tagad,sast
protams, nav salīdzināma
ar to, āvu
kas bijusi visus šos 9 gadus,
arī klases
audzinātājas (labajā
!
nozīmē)... Šī brīža klasei protams
Šog +, kas nav bijuši
ir tādi
iepriekšējai
ad klasei, bet tāpat viņi ir
un esa
būs
paši
labākie...
Pumpurskolai
novēlu
daudz
m uz uzvaru gan dažādās
panākumu
olimpiādēs
un konkursos, gan
22
sportacilv
sacensībās, un arī protams
augstākās vietas un pakapes
ēku
koncertos
un
skatēs...
Šie 9 sast
gadi Pumpurskolā vienmēr
bija unāvā
paliks neatņemama daļa no
manas
dzīves!
un pašu
Novēlu
to
labāko
Pumpurskolas
arī
skolotājiem un
skolēniem!!!
jaun
Andžejs
ās Rīgas 3. ģimnāzijā un
Es mācos
skola telp
kā tāda ir visai mājīga un
krāsaina.
ās!
Pumpurskolā
iegūtās
zinības
noder Previsur, bet protams, ir
zidepriekšmeti, kur pamatus
mācību
nte ielikt vairāk, lai raiti
vajadzēja
turpinātu
- mācības vidusskolā. Ir
daudzAgi
jāmācās, jo arī klasē ir
konkurence
un
''mācīties
ta
gribētāju''
ir
visai
daudz.
Apk
Klasē ir atsaucīgi cilvēki, kuri ar
priekuārti
izpalīdzēs, ja vajadzēs. Ar
klasi ņa, cenšamies
iesaistīties
9.
interesantos
pasākumos,
kur
varamklas
saliedēt klasi vēl vairāk.
Pumpura
skolai novēlu daudz
e
cītīgu Liet
skolēnu, augstus reitingus
mācības, lai visur zinātu, kas ir šī
mazā ved
skoliņa!
Anetee Ieva
Mar
kov
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Literārā lappuse
Kā zināms, mūsu skolai
pagājušogad bija 115. jubileja,
tādēļ daiļdarbi saistīti ar
jubileju un skolas ikdienu.

Skolai
Skolā ejam labu omu,
Visiem mums ir gaišas domas.
Skolotājas stāsta, rāda,
Jaunas zināšanas māca.
Mēs rakstām, lasām, rēķinām,
Cenšamies būt labākie.
Ja nezinām, tad jautājam,
Vai, internetā meklējam.
Mēs skolā dziedam, dejojam
Mēs zīmējam un veidojam.
Mēs esam labi sportisti,
Mēs skolas godu aizstāvam
Visi sveicam mūsu skolu
Jo tai jau 115 !!!
Vēlam tai to labāko
No mūsu mazās sirds!!!
Roberts Kokins 6.a
Skola, tev 115!
Tev jau gadi rit kā
mumsSkat, šogad Tev simts un
piecpadsmit!
Bet tu joprojām
plauksti un zel
Un mums gudrību prātos vel.
Tu esi kā manas otrās
mājas,
Šeit man tik ērti un labi klājas.
Skumji man būs bez
Tevis,
Tu man atgādini daļu no sevis.
Gan jaunībā, gan
vecumdienās
Par tevi domāšu sūrās dienās,
Par to, cik labi bij’
kopā ar Tevi,
Un to, cik pozitīvi mainīju
sevi.
Nu jau atlicis pēdējais
gads
Un virs mums karājas galējais
vads.

Tas liecina par skolas
beigšanu
Un jaunu gaitu sākšanu.
Paldies, Tev mīļā
skola,
Kura vienmēr labus
panākumus sola
Notikumus šos un tos
Mūžā vienmēr atminēšos.
/Ieva Markova 9. klase
***
Un vēl viens gads ir paskrējis
garām ...
Simtiem tūkstošiem
tādu vēl būs ...
Šodien nav
laika lielām bēdām,
Prieks
un laime ir jāizjūt.
Skolas sienās kā savās mājās –
Tik labi un jauki šeit ir.
Visi skolēni
rindiņā stājas
Un rāda
visu, ko vien viņi māk
Skola – tā ir ģimene mana,
Kas rāda man ceļu uz
priekšu.
Vienmēr dzirdu,
kā zvans šeit zvana
Un
vienmēr es priecīgi smiešu
/Kitija Spila 9. klase

Info
rmē
sim
jūs
par
paš
pār
vald
es
pav
eikt
o un
ši
Mana skola
gad
a
Ar skolas somu plecos,
sast
Ar grāmatām tai iekšā.
Skatos es uz skolu, āvu
!
Tā stāv man tieši priekšā.
Skatos es, un smaidu.Šog
Cik ātri gadi iet!
ad
Tikko sāku skolas gaitas,
esa
Drīz jau vidusskolā iet.
m
Negribas man lidot prom,
No mājām, no manas22ligzdas.
Šeit man ir māsas, cilv
Šeit man ir brāļi,
ēku
Šeit ir manas mājas sast
Šeit katru dienu nāku,
āvā
Šeit katru dienu mācos,
un
Un uzzinu daudz jaunas lietas.
arī 5.b
/Patrīcija Gusaka
jaun
ās
telp
ās!
Pre
zide
nte
Agi
ta
Apk
ārti
ņa,
9.
klas
e
Liet
ved
e Ieva
Mar
kov

