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Kopš 2020. gada 13. marta valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar slimības Covid – 19 

pandēmiju un mācības visās valsts skolās notiek attālināti. Šajā avīzes numurā par attālinātajām 

mācībām mūsu skolā. Skolēnu darbi, viedokļi. 



Skolas vadības lappusīte 
Labdien, mīļie skolēni, 

skolotāji un vecāki! 

Krīze - ārkārtējā situācija 
COVID-19 dēļ - pasaulē ienāca 
samērā strauji. Mēs varam būt 
lepni, ka Latvija veiksmīgi uz šo 
brīdi pārvar visas grūtības. Mēs 
visi esam vēstures veidotāji un 
ceram, ka šāda situācija mūs 
vairs nekad nepiemeklēs. 

Esošā situācija lika arī 
mūsu skolai ātri pielāgoties 
jaunai mācīšanas un mācīšanās 
pieejai. Skolēni sāka mācīties 
attālināti, bet skolotāji - mācīt 
attālināti. Ne visi bija gatavi 
apgūt jaunās tehnoloģiju 
iespējas, bet, saprotot, ka 
savādāk nav iespējams, pieņēma 
izaicinājumu un droši metās 
jaunajā un nezināmajā 
piedzīvojumā. Gan skolotājiem, 
gan skolēniem, gan vecākiem 
bija ātri jāpielāgojas jaunajiem 
apstākļiem. Nebija viegli 
nevienam. Līdzīgi kā Latvijā, iet 
visā pasaulē. Mūsu, skolotāju, 
uzdevums bija turpināt dot 
zināšanas un priecāties par 
skolēnu sasniegumiem. Ja 
nevaram mainīt ārējo situāciju, 
tad bija jāmainās pašiem. 

Es lepojos ar katru 
skolotāju, kas strādā mūsu skolā, 
jo šis laiks motivēja viņus apgūt 
jaunas prasmes, izmantot jaunās 
tehnoloģijas, pamainījis 
domāšanu, lika aizdomāties par 
to, cik neizmērojamas ir cilvēka 
spējas un iespējas. 

Paldies skolotājiem par 
darbu, par jaunajām metodēm, ar 
kurām mācīt skolēnus, par spēju 
mainīties līdzi laikam, par 

radošumu, par aktivitāti un 
mērķtiecīgu darbu! Paldies, ka 
mīl bērnus un savu darbu! 
Paldies, ka droši iet uz priekšu! 
Paldies par pozitīvismu, kas 
šajos apstākļos ir ļoti svarīgs, lai 
nekristu izmisumā! Paldies 
drosmīgajiem un atbildīgajiem 
skolotājiem, kas nebaidās vadīt 
stundas tiešsaistē vai ierakstīt 
sevi video nodarbībās! 

Paldies vecākiem par 
atbalstu, sapratni un iecietību 
visā šajā satrauktajā laikā! 
Paldies par pateicības vārdiem 
skolotājiem! Paldies par 
palīdzību bērniem! Paldies par 
spēju pārkārtot ikdienu tā, lai 
varētu būt līdzās bērniem un 
rūpēties ne tikai par sadzīvi, bet 
arī par bērna garīgo un fizisko 
labsajūtu, par nodrošināšanu ar 
nepieciešamajiem mācību un 
tehniskajiem līdzekļiem! 

Paldies skolēniem par 
spēju mācīties attālināti, par 
radošiem darbiem un atbildību, 
ar kādu tie tiek veikti, par 
pacietību un neatlaidību, par 
paklausību un cītību, par 
situācijas izpratni un vēlmi 
tomēr atgriezties un mācīties 
skolā! Jūs paši nezinājāt, ko 
varat, un uz ko esat spējīgi, bet, 
kā izrādās, jūs varat ļoti daudz. 
Es lepojos ar saviem skolas 
skolēniem! 

Mācību gads drīz 
beigsies. Vēl tik nedaudz un klāt 
vasaras brīvlaiks. Mēs visi to ar 
nepacietību gaidām. Tādēļ 
novēlu visiem veselību, izturību 
un ticību, ka viss būs labi!  

Uz tikšanos rudenī!  
 
Jūsu direktore Renāte Linde 

 
 
 
 

Kā mēs, 112. un 113., 
strādājām Covid – 19 ēnā 

Cilvēks mēdz pierast. Pie 
labā un ērtā pierod ātri, tas 
neprasa piepūli. Citādi ir ar 
slikto. Un šis pavasaris mūs 
pārsteidza nesagatavotus. Prieku 

par tuvojošos brīvlaiku un saules 
siltumu apēnoja slimība, kas 
pārņēma pasauli. Versija “Uz 
saulaino tāli” tika nolikta malā. 
Bija jāpārkārto visa darba dzīve. 
Un ne tikai, mājas, ģimene, 
draugi. Viss sagriezās virpulī. 
Bet, kā ir teicis kāds vīrs : “Niķi 
neģeld, bet darīšana”. Un tā mēs 
ķērāmies pie darba, lai saplānotu 
kā, ko, kad un cik. Mēs, 
skolotāji, pārvērtāmies par 
pusaudžiem, kuri no rokām 
neizlaiž telefonu un dators ir 
ieslēgts 24/7. Tur, otrā pusē, 
bijāt jūs - mūsu bērni. Un ir 
vienalga, cik jums gadu, jūs 
vienmēr būsiet mūsu bērni. 
Vajadzēja visus iesaistīt 
patstāvīgā mācīšanās režīmā. Ar 
tiešsaistes rīku izmantošanu tik 
ātri negāja, mācījām viens otru, 
atbalstījām un iedrošinājām. 
Sekojām, kā skolēni iesaistās 
mācību procesā, kādi ir 
vērtējumi, veicām aptaujas, 
čatojām un tērzējām. Dienas 
ievilkās līdz vēlai naktij.  

Bet tagad, kad ārkārtas 
stāvoklis iet jau 8. nedēļu, esam 
daudz ko iemācījušies. Izskatās, 
ka skolēni arī. Darbus veic, sūta 
bildes un labprāt piedalās Zoom 
konferencēs.  

Laikam gan vislielākais 
trieciens skāris 9.klases – būt vai 
nebūt eksāmeniem, kā notiks 
iestāšanās ģimnāzijās, 
vidusskolās un arodskolās, 
izlaidums un kopbilde ar klasi…  

Andrejs Pumpurs radīja 
Lāčplēsi. Mēs mācāmies 
Andreja Pumpura vārdā 
nosauktā  pamatskolā, tāpēc 
esam braši un turamies. Mums ir 
spēks un apņēmība! 
Šodien veikalā satiku 8.klases 
skolnieci. Viņa teica: “Skolotāj, 
kā man gribas uz skolu!” Tie ir 
labākie vārdi, kurus veltīti 
skolotājiem.  
Mums visiem viss būs labi! 
Kristīne un Ilze 
 

 



Nepatīkama ziņa mūsu skolas pašdarbības kolektīviem – skolēnu Dziesmu un deju svētku pārcelšana uz 

2021. gadu. 

 

 

 

 

 

Vēl pirms krīzes... 
Periodā pēc iepriekšējā avīzes numura iznākšanas un pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas mūsu skolas 

audzēkņi nopelnīja vairākas godalgas pilsētas mēroga olimpiādēs un konkursos. 

Rīgas pilsētas  

matemātikas 70. olimpiādē:  
  

Ilgvars Ročāns (5.b) - 2. vieta  

Ričards Prusaks (5.a) - 3. vieta  

Anete Bērziņa (5.a) - atzinība  

Rūdolfs Čudars (5.a) - atzinība  

Ronalds Poļakovs (6.b) - 3. vieta  

Ričards Vimba (6.c) - 3. vieta  

Elīna Rakstiņa (6.c) - 3. vieta  

Širlija Una Svece (6.a) - 3. vieta  

Renāte Šmite (6.c) - atzinība  

Reinis Šmits (7.c) - atzinība  

Sandijs Rakstiņš (8.b) - 2. vieta 

Valentīns Koposovs (9.b) - atzinība  
 

Matemātikas konkursā  "MMC" :  
Adrianam Stinkulim (3.c) -bronzas medaļa (13. vieta 838 skolēnu konkurencē)  

Ilgvaram Ročānam (5.b) - sudraba medaļa (6.vieta 437 skolēnu konkurencē) 

Ronaldam Poļakovam (6.b) - bronzas medaļa (12. vieta 441 skolēnu konkurencē)   

 8.b klases skolnieks Sandijs Rakstiņš ieguva atzinību Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 

33.olimpiādē.  

  Rīgas pilsētas ķīmijas 61.olimpiādē 

Valentīns Koposovs (9.b) ieguva 3. vietu  

Valērija Meinardte (9.b) ieguva 3. vietu 

Alans Lembergs (9.b) ieguva 3. vietu  

7.c klases skolnieci Justīne Daugste  ieguva III vietu atklātajā angļu valodas konkursā 7. klasēm 

  

26. aprīlī bija jānotiek Valsts atklātajai matemātikas olimpiādei, kura sakarā ar krīzi atcelta. Atmiņai – mūsu 

skolas skolēni ceļā uz 2019. gada olimpiādi. 

 

 



Gatavojot skolas avīzes numuru, tika aptaujāti 110 skolēni no mūsu 

skolas 5. – 9. klasēm. Lūk, viņu viedokļi! 

 

 

 

 



Krīzes perioda darbiņi un skolēnu domas par šo laiku. 

Sveiciens no 1.a klases! 

 

Citu skolēnu darbiņi un pārdomas 

Atrodi savu darbiņu vai savu viedokli! 

*Manuprāt ir grūti koncentrēties, jo mājās var darīt daudz ko citu un 

pat mazākā lietiņa novērš no mācībām. Un ļoti pietrūkst draugu un 

komunikācijas. Labi ir tas, ka beidzot var kārtīgi izgulēties, un ka 

mācības dienā beidzu daudz ātrāk nekā skolā. Slikti ir tas, ka nevar 

satikt klasesbiedrus. 

*Man viss labi iet attālinātajās mācībās. Visu saprotu, bet ir parādi. 

*Man gribas atpakaļ uz skolu, jo skolā es vairāk saprotu un satieku 

draugus, liekas, ka no sēdēšanas mājās es nojūgšos! 



*Šis ir grūts, bet no otras puses interesants laiks. Jā, ir grūti un mēs to 

neslēpjam. Manuprāt, pēc krīzes, kad iesim uz skolu, visi sāks cienīt skolotājus 

un sāks mācīties. Personīgi man viss padodas,  dažreiz prasu palīdzību vecākiem 

(pārsvarā tētim, jo mamma saka, ka viņa neko nesaprot), bet vienīgais, kas ir 

grūti, nodot darbus laikā. Jā, man ir daži parādi dažos priekšmetos, bet tas nav 

tik traki. 

*Nepatīk, ka skolotāji kļūdās ar saņemtiem/nesaņemtiem darbiem! Mamma 

dusmojas. Patīk, ka nav agri jāceļas, pats plānoju darbus! 

*Es raksturotu šo mācību laiku kā mierīgu. Man patīk mācīties mājās, jo ir 

vairāk laika visu izprast un pabeigt.Tagad man labāk iet vizuālajā mākslā, jo ir 

vairāk laika pildīt darbus. Man nedaudz grūtāk bija ar matemātiku, bet tagad 

man iet labāk. Man nepatīk, ka informātikā ir tik daudz uzdevumu. Dažos 

mācību priekšmetos ir ļoti stingra 

vērtēšana. 

* Mani satrauc, ka mana mamma 

var saslimt ar Covid-19, jo es 

neesmu Rīgā, bet laukos.  

*Mācīties attālināti patiešām ir 

izaicinoši. Manuprāt, lai mācītos 

attālināti un uzturētu labas 

atzīmes, ir jābūt saplānotam 

grafikam, sākot ar to, cikos tu 

celies, beidzot - cikos tu gulēt ej. 

Šī situācija visiem bija kaut kas 

jauns, bet mēs visi varam ar to tikt galā. Neaizmirsti mazgāt rokas un neiet ārā! 

*Man patīk, ka no rīta var izgulēties, man nepatīk, ka vairāk ir jāmācās. 

*Mājas ir grūti saņemties sākt mācīties, skolā darbam koncentrēties 

ir daudz vieglāk. 

*Man attālinātās mācības patīk. Neviens netraucē un var izpildīt 

darbu laikā, kad tev vieglāk. Man attālinātās mācības vairāk patīk 

nekā skolā, jo neviens netraucē un var koncentrēties uz darbu. Man 

attālinātajās mācībās ir labākas sekmes. 

*Mācīties attālināti ir forši, jo 

neviens netraucē un var vēlāk 

celties, bet nepatīk, ka jāsēž mājās 

un nevar satikt draugus vai aiziet uz 

kaut kādu publisku vietu. 

*Daudz laika jāpavada pie datora un jāmācās. Daži skolotāji nedod precīzas 

norādes un tu nevari saprast savas kļūdas vai 

izdarāmo darbu. Dienas ir ļoti vienmuļas, bet 

labums ir tāds, ka var izgulēties, lai gan pēc tam 

bieži vien sanāk mācīties līdz vēlam vakaram. 

Daudz dažādu emociju un bieži vien daudz 

pārdzīvojumu. 

*Viss ir labi, var pats ar visu tikt galā. Satrauca tas, ka būs eksāmeni, bet es 

nebūšu pienācīgi sagatavojies. 

*Man nepatīk šis laiks. Neko labu šajā laikā nesaskatu. Mani satrauc, ka ir ļoti 

daudz uzdevumu, vairāk nekā skolā. 

*Man patīk, ka var izgulēties. Man pietrūkst manu klasesbiedru. Dažreiz ir grūti, 

jo nevar saprast tēmu. 

*Mācīšanos attālināti es raksturotu kā lielu izaicinājumu, jo mēs esam tādos 

apstākļos, kādos mēs nekad neesam bijuši. Man ļoti pietrūkst skolas dzīves, runāt 



ar draugiem. Satikt klasesbiedrus, sēdēt skolas solā un klausīties skolotāju balsīs bija mana mīļākā lieta skolā, 

tāpēc ir grūti mācīties attālināti, vismaz man tā ir. 

*Man ir pagrūti mācīties, jo skolā var paskaidrot, bet mājās ne vienmēr kāds 

var paskaidrot. Labi, ka nav jāceļas agri uz skolu, un ka nav jāsēž 40 minūtes 

stundā, tā vietā mājās vari 5 minūtēs to visu iemācīties, grūtākie ir tikai 

kontroldarbi, visvairāk negatīvu emociju manī izraisa vientulība, pārsvarā sēžu 

mājās viens, tuvinieki arī neko nezina, kas apstiprināja to, ka nevienam nedrīkt 

uzticēties, ja godīgi, kad vairāk neviena nav, un kad esmu īgns dēļ visa šī, cieš 

tuvinieki, ko redzu dažas reizes dienā. :( :) paldies! 

*Viss it kā ir ok, bet vienīgi draugus nesatieku.  
*Šis mācību laiks ir bijis nedaudz bailīgs tāpēc, ka ir PD, es zinu tos nedaudz 

sliktāk nekā parasti! 

*Labs ir tas, ka bieži nav jāraksta. Man labs ir tas, ka es varu mācības pabeigt 

pat ātrāk nekā skolā. Satrauca mani visi pārbaudes darbi. 

*Man īsti šis attālināto mācību laiks nav paticis, jo uzdod samērā daudz darbu. 

Vistrakāk bija pirmajā mācību nedēļā. Tomēr ir dažas lietas, kas man patīk šajā 

procesā. Tās ir, ka var ilgāk pavadīt laiku pie konkrētās mācību stundas, ka var apgūt jaunas programmas un 

lietotnes, piemēram, ZOOM. Bet kopumā es ļoti ilgojos pēc mūsu mīļās skolas un tās skolotājām, 

klasesbiedriem, draugiem, dejām, un ,protams, pēc skolas bibliotēkas un jaukās bibliotekāres. 

*Teikšu, ka no labumiem ir: nav nekur jābrauc no rīta un nav jāceļas agri. Un no sliktā: Tev nepaskaidro 

stundas tēmu, jāmācās pašam. 

*Ļoti forši, ka var izgulēties. 

*Mācīties attālināti ir interesanti, bet pietrūkst skolotāja stāstījuma un klasesbiedru klātbūtnes. Kamēr pati ar 

visu tieku galā, izpildu visus uzdevumus, ir pienācis vakars, interešu nodarbībām laiks neatliek. 

*Šis ir kas jauns un nebijis, ir interesanti. Attālināto mācību laiks ir ļoti grūts un neparedzams, ļoti pietrūkst 

savu draugu un, protams, arī skolotāju. Mācoties, jebkurā laikā var izslēgties vai uzkārties dators. Ļoti pietrūkst 

sabiedrības, skaļas klaigāšanas, skolotāju aizrādījumu un savas klases. Ļoti pietrūkst arī treniņu, protams, tie 

notiek, bet onlinā. :( 

*Viss apmierina. No rītiem var izgulēties. Pietrūkst treniņu, nevaru tik bieži satikt draugus.  

*Uzdots tiek vismaz divreiz vairāk nekā ejot 

uz skolu. Tā ir ļoti liela pašdisciplīna, kas ir 

perfekti vidusskolas skolēniem (12. klases it 

sevišķi, jo tā ir kā gatavošanās universitātei). 

Personīgi es ļoti cenšos sekot visam līdzi, bet 

ne vienmēr izdodas. 

*Manuprāt, mācīties attālināti ir vēl labāk 

nekā sēdēt noteiktu laiku skolā un noteiktu 

laiku pildīt stundas darbu. Tagad, kad mācos 

mājās, tiem priekšmetiem, kurus es labāk 

saprotu, varu veltīt mazāk laika, tomēr tiem 

priekšmetiem, kuriem ir vajadzīga, manuprāt, 

lielāka mana uzmanība, tiem es varu veltīt 

vairāk laika. Līdz ar to teicami izprotu visus 

mācību priekšmetus. Uzskatu, ka katrs skolotājs pašlaik uzspiež savu 

priekšmetu, un dažkārt mums vienas mācību stundas laikā ir jāpaveic vairāk 

nekā skolā mēs izdarām nedēļas laikā. Tas vēl būtu jāpārdomā. Tomēr savādāk mani viss pat ļoti apmierina, 

tikai cītīgi jāpārdomā, cik daudz, uz kādu laika termiņu tiek uzdoti apjomīgi darbi. 



*Šajā laikā ir bijis ļoti grūti mācīties, lielākoties tādēļ, ka neesmu 

pieradis šādi strādāt. Ir ļoti daudz neizpildītu darbu, ko ar pūlēm 

nododu.  

*Man tālmācība patīk. 

*Ļoti garas mācības un ļoti daudz mājas darbu, mani satrauc tas, ka ir 

ļoti daudz mājas darbu, es gribu, lai to ir mazāk. 

*Šis laiks ir grūts. Dažreiz tomēr man vecāki palīdz. Man palīdz angļu 

valodā. Angļu valodas skolotāja neko nepaskaidro. 

*Pilnīgi nekas labs nav noticis. Es esmu nogurusi un man katru dienu ir 

jāuztraucas par to, vai es paspēšu izpildīt visus uzdevumus. 

*Sākumā biju satraukusies, jo nebiju nekad attālināti mācījusies, bet 

tad, kad sāku, tad nelikās tik grūti un tagad nav daudz grūtību. 

*Es attālināto mācību laiku raksturotu kā laiku, kurā ir īpaši cītīgi 

jāmācās. Tas ir tāpēc, ka skolotāji nevar tik labi visu paskaidrot. Tādēļ 

skolēniem ir pašiem jāmēģina izprast mācību vielu un nevar paļauties 

tikai uz skolotāju. Vislabākais ir tas, ka skolēniem ir elastīgāks grafiks, 

kuru pats var izmainīt vairāk nekā skolā. 

*Es vienkārši uzrakstīšu, ka man patīk vairāk 

attālinātās mācības, jo neviens netraucē un neapsaukā 

kā skolā.  

*Man patīk, ka var izgulēties un nav jādomā par to, ka 

kaut ko nokavēšu. Dažreiz ir grūti saprast tēmu un 

uzdoto darbu, vecāki palīdz tā, kā var.  

*Man patīk mācīties mājās, jo neviens netraucē un 

viens pats var mācīties, kad vēlies. Bet vienīgā lieta, 

kas man nepatīk, ir tas, ka ir vairāk jāmācās. 

*Sākumā bija pagrūti, bet tagad jau esmu pieradusi. 

Žēl, ka nevar satikt draugus/klasesbiedrus, jo pietrūkst. 

*Uzdod vairāk nekā skolā, bet ar laiku var tikt galā, ir 

daži parādi un ļoti 

skumji, ka nesatieku 

klasesbiedrus. Pluss ir 

tāds, ka var nedaudz vairāk izgulēties nekā skolas laikā. 

*Ir forši un interesanti pildīt dažus uzdevumus, bet mājās ir daudz kaitinošu lietu. 

*Mani viss apmierina, bet satrauc videozvani. 

*Man ļoti patīk mācīties mājās, pats vari izprast tēmu un iemācīties pašam sevi 

saņemt rokās un sākt kaut ko darīt. No sākuma varbūt bija grūtāk saprast to, kas 

un kā jādara, bet, laikam ejot, ļoti ātri pieradu. 

*Viss ir labi. Vienkārši jābūt 

pacietīgam un uzmanīgam. 

*Tā ir nogurdinoša, bet labāk 

nekā iešana uz skolu. Nevaru satikt draugus un 

klasesbiedrus. 

*Es vairs nevaru izturēt mājās sēdēšanu. No mājām ir 

daudz grūtāk mācīties, labi ir tas, ka var izgulēties, 

bet slikti, jo grūtāk saprast tēmas. 

*Grūti apgūt jaunās tēmas, skolā ir vieglāk un 

interesantāk. Esmu iepazinis labāk izmantot datorā dažādas programmas. 

*Labākais semestris manā dzīvē! 

*Ir labi, ka nevajag celties agri, ka var nebraukt uz skolu, ka nevajag satikties ar dažiem klasesbiedriem, bet 

man nepatīk, ka esmu mājās, jo man ir ļoti daudz lietu, kas man neļauj pievērst uzmanību. 



*No vienas puses man patīk, jo neviens netraucē, bet no otras puses es 

gribu uz skolu, un, kad ir kāda jauna tēma, to ir grūti saprast. 

*Šis laiks ir ļoti garlaicīgs un apnicīgs, bet tam ir arī savs labums. Es 

labāk ietu uz skolu un tur mācītos. Agrāk es tā neteicu, jo man īsti 

nepatika mācīties skolā, bet tagad es šajā attālināto mācību laikā esmu 

daudz ko sapratusi, bet nav tā, ka man patīk mācīties attālināti. Dažreiz 

man nepatīk tas, ka es kaut ko 

neizprotu vai nesaprotu, bet, ja 

iedziļinās un kārtīgi to izprot, 

viss ir skaidrs un saprotams. 

*Sākumā man bija tāda sajūta, 

ka skolotāji grib, lai mums 

nepaliktu brīva laika atpūtai un 

vēl kaut kam. Bija ļoti daudz uzdots. Tagad viss normalizējās, cerams, 

ka atkal tā, kā bija, vairs nebūs. Labi, ka var izgulēties, saplānot savu 

grafiku - kuru darbu tagad, kuru vēlāk, kuru rīt. Žēl, ka nesatiekos ar 

klasesbiedriem. Varētu 

izrādīties, sarunāties..., bet kas 

tagad? Mācības, brīvais laiks 

(kā kuru dienu), miegs. Ārā 

labāk neiet. Izeju tikai uz 

dažām minūtēm uztaisīt apli pa 

parku un eju mājās, jo tomēr 

labāk neriskēt. Tomēr ir arī 

savi plusi: nav eksāmenu, kā 

jau teicu - var izplānot savu 

grafiku, mēs kļūstam vairāk 

patstāvīgi. Bet mīnusu, pēc 

manām domām, nav mazāk: ārā 

iet nedrīkst, ciemos - nē, 

satikties arī nē, nekādu pulciņu 

un tamlīdzīgi arī nav. Bet, 

uzdodot darbus, lai mums 

"nebūtu skumji", tikai visu pasliktina (kā jau rakstīju - tagad ir 

normalizējies). Kopsummā - Skolā ir labāk. Ceru, ka Jums nebija tāds 

"argh", kad pamanījāt tik daudz teksta.  

Mācības tomēr ir mācības, tās nav tik aizraujošas, ka gribas 

daudz. Interesanti ir tad, ja esi skolā un ir kāda jauna tēma, bet tas arī atkarīgs no garastāvokļa, kurš karantīnas 

dēļ nav diez ko ļoti labs, jo lielāko daļu laika tikai viens galds, viens krēsls, pie viena datora, par praktiski vienu 

un to pašu - mācībām. Es nesaku, ka visu priekšmetu 

skolotāju un/vai visi darbi ir gari un neinteresanti, bet šī 

karantīnas dēļ tas neliekas tik forši kā tad, ja tas būtu skolā. 

Kā arī pirmās(o) nedēļas(u) darba apjoms jau pasliktināja 

situāciju un lika noprast, ka diez ko labi nebūs. Bet tomēr - 

mēs kaut kā turamies, tikmēr. Es ceru, ka karantīna drīz 

beigsies (nē), ka atkal varēs būt skolā, satikties ar draugiem, 

izrādīties... Tagad atliek tikai gaidīt, celt vidējos vērtējumus 

un palikt pozitīvam un motivētam, kas šobrīd daudziem ir 

vislielākais izaicinājums, tāpēc arī Jūs, lasītāj, palieciet 

pozitīvi, ceriet un saņemietes, kad tas ir nepieciešams! 

Secinājumi. Karantīnas sū-- es gribēju teikt vispār nav 



patīkami, tieši pretēji - ļoti nepatīkami. Vēlu veiksmi un lai Jums laba diena! 

*Man nepatīk, ka man nepaskaidro un es nesaprotu. Man labs ir, ka man ir māja un var iziet ārā un iziet paspēlēt 

spēles, palēkāt pa batutu, pašūpoties un u.c.. 

*Attālinātajās mācībās pluss ir tāds, ka no rītiem nav agri jāceļas un jāiet vai jābrauc uz skolu. Mīnuss ir tas, ka 

nevaru satikt savus draugus, iet uz treniņiem vai citiem pulciņiem, skolā skolotāji paskaidro mācību vielu, bet 

attālinātajās mācībās pašam ir dažreiz grūti apgūt vielu, un arī es esmu sailgojusies pēc skolas. Ja man būtu 

jāizvēlas mācības mājās vai skolā, es noteikti teiktu, ka skolā. 

*Ļooti traki! Vienreiz vienu uzdevumu pildīju 5 stundas, labi ka uz skolu vēl nevajadzēja iet, jo visi pārējie 

priekšmeti tad iekavējās. Man pat raudāt gribējās. 

*Saspringts laiks. Viena netieku galā, vecākiem jāpalīdz, sevišķi, kad jauna tēma. Patīk tas, ka nav jāiet uz 

skolu. Bet tagad ir jāmācās vairāk nekā skolā.  

*Šis laiks ir jautrs un satraucošs, patīk man tas, ka vari sazināties ar draugiem un informāciju atrast internetā, ja 

kaut kas nav skaidrs, bet satraucošs tāpēc, ka ir bail, ka nepaspēsi laikā nodod darbu vai pieslēgties tiesšaistes 

stundām. 

*Ar laiku sāk apnikt visu laiku sēdēt pie datora un kļūst garlaicīgi, bet vismaz ir nedaudz vairāk laika, lai 

izpildītu darbus. 

*Es domāju, ka ir vairāk darba, bet man patīk labāk mājās, jo var visu 

kontrolēt, mājās ir ērtāk, mani citi nekaitina un man nav kauna. Man arī 

mazliet pietrūkst skolas, jo tur es satieku manus draugus katru dienu, bet 

tagad mēs tikai ar īsziņām sazināmies. 

*Man ļoti patīk. Manuprāt, ir daudz vairāk brīvā laika un ikdiena paiet 

bez liekiem stresiem. 

*Pasniedzēji uzdod ļoti daudz un sarežğītus uzdevumus. Mācos visu 

dienu un parādus pildu brīvdienās.  

*Viss ir ideāli. 

*Man patīk mācīties attālināti, tomēr nepatīk tas, ka skolotāji uzdod 

daudz vairāk darba, nekā tad, kad mēs mācījāmies klātienē. 

*Nebija vispār satraukuma, bet diezgan grūti. Sajūta, ka tev vairāk 

uzdod nekā pašā skolā. Man ir grūti ar mūzikas skolu, jo man parastajā 

skolā divreiz vairāk uzdod mājasdarbus nekā tur, bet es tā vai tā 

mūzikas skolas mājasdarbus nevaru paspēt izdarīt. Labs ir bijis, ka es 

tagad mierīgi varu uzlabot matemātiku, jo es parasti nemācos diemžēl.  

*Man patīk šis laiks, jo tev netraucē neviens.Un arī tu neredzi tos 

klasesbiedrus, kuri tev 

krīt uz nerviem vai dara pretīgas lietas tev vai aizskar. Šajās 

mācībās tu arī labi iemācies apgūt datoru. Bet tā viss ir labi. 

Un arī var izgulēties. 

*Man liekas, ka pa šo laiku visiem ir gājis grūti, jo, ja tev ir 

mazā/ ais brālis/māsa, tad ir grūti strādāt un koncentrēties.  

*Šajā mācību procesā nav tik briesmīgi, taču skolā ir daudz 

labāk. Visvairāk ir satraukums par darbiem, šajā apjomā pats 

vairs nespēj izsekot līdzi, kas ir izdarīts, kas aizmirsies. Taču 

skolotāji ir ļoti pretimnākoši un ļoti izpalīdzīgi. Priecājos, ka 

mūsu skolā strādā tik jauki skolotāji, kuru man ļoti, ļoti 

pietrūks, jo šis diemžēl ir pēdējais gads šajā skolā! Šajā 

attalinātajā mācību procesā vienīgais ir labi tas, ka tu pats 

regulē savu dienu, galvenais, lai viss ir nodots laicīgi.  

*Šis laiks ir diezgan garlaicīgs un ļoti gribas uz skolu. Tik 

tiešām neesmu tik ļoti gribējusi uz skolu kā tagad. Vēlos satikt 

draugus, vēlos sēdēt skolas solā un justies tā, lai man būtu ko 

darīt un man nebūtu garlaicīgi.  



*Es domāju, ka tas ir gan labi, gan slikti mācīties attālināti, jo tev ir vairāk laika visu paveikt, bet, ilgi strādājot 

pie datora, sāk sāpēt acis. 

*Šis apmācības laiks ir bijis grūts un kaut kas jauns. Man patīk mosties, kad es gribu, bet šādi ir grūtāk mācīties, 

jo pašam ir jāizplāno mācību process, kas man labi nepadodas. 

*Man sākumā ļoti patika mācīties, bet tagad jau gribas, lai viss šis 

beidzas, jo gribas satikt savus draugus. :( 

*Man nedaudz patīk šīs attālinātās mācības. Man nepatīk tas, ka 

nevar satikt draugus un, ka nav daudz interesantu pasākumu. 

Visvairāk man gribas satikt draugus un iet uz skolu, jo, mājās sēžot, 

ir nedaudz garlaicīgi. Ceru, ka drīz satikšu savus klasesbiedrus un 

draugus. 

*Attālinātās mācības mani nav pārāk apgrūtinājušas. Grūtākais 

tomēr ir saziņa ar skolotājiem, bet tagad tas vairs nav tik traki, kā šī 

procesa sākumā. Ir arī citas problēmas, kuras var būt dažādu 

izmēru. Piemēram, tehnoloģiskas problēmas ir sarežģījušas daudzus 

samērā vienkāršus darbus. Tomēr ir jauki, ka dienu vari plānot pats, 

ievērojot konferenču laikus un darbu iesniegšanas termiņus. 

*Man nepatīk veidot pašam savu dienas plānu, jo es nemāku to vēl 

veidot. 

*No vienas puses ļoti patīk viss šis process, bet no otras mani 

kaitina sēdēt mājās, nesatiekoties ar klasesbiedriem, kā arī ļoti 

skumstu pēc mūsu starpbrīžu jokiem un spēlēm. Tā kā es esmu rīta 

persona, man nepatīk tas, ka tagad mostos daudz vēlāk nekā skolas 

laikā, jo man ļoti patika izbaudīt rītus ar kafiju un rīta ziņām :( 

*Man riebjas šis laiks.  

 

Eseja vēsturē. Mana viena diena Senajā Romā. 

 Laipni lūgti senajā Romā! 

 Senajā Romā Palatīnas pakalnā. Šī ir mana māja. Uz manu māju ved ar akmens plāksnēm bruģēts ceļš, 

gar ceļa malām ir skaista olīvu aleja. Bet naktī es jums neiesaku staigāt pa Romu, jo ielas ir neapgaismotas un 

bīstamas. Es jūs pacienāšu ar riekstiem, sieru un vīnogām. Pati es apsēdos klinē, atspiedos uz elkoņa un baudīju 

dateles. Aiz loga dziedāja putni, spīdēja saule un tālumā varēja dzirdēt tirgotāju saucienus un zirga pakavu 

skaņas. Es jūs aizvedīšu uz savu lauku villu un parādīšu savus vīnogu dārzus, aitu un zirgu ganāmpulku. Un es 

uzvilku bagātīgi izrotātas čības, apjomīgu bezpiedurkņu tērpu līdz potītēm, vēdekli, rotas no dārgakmeņiem un 

pērlēm. Ceļā mūs pavadīs uzticīgākais vergs. Pirms brauciena es vēlētos jums parādīt savu villu, pirti, virtuvi, 

eļļas un vīna spiestuvi, dzirnavas un pagrabu. Tālumā var redzēt manus olīvu un vīnogu laukus. Pēcpusdienā 

devāmies atpakaļ uz pilsētu, kur pēc maltītes devāmies uz Termu. Ieejot iekšā, gaiss smaržoja pēc dažādu ziedu 

un augu eļļām. Mēs devāmies uz pašu greznāko Termu. Braucot mājup, mēs izbraucām caur pilsētu, kur 

apskatījām tirgu, Baziliku un pastaigu baziliku. Pirms vakariņām es devos uz savu istabu, lai sataisītu tatulu, 

uzkrāsoju acu kontūras, pārvilku greznākas drēbes. Apsēžoties ērtās klinēs, mēs baudījām vakariņas. Mani 

labākie vergi - pavāri pasniedza fazānu un cūkas cepeti, ceptus susurus, iemērktus medū, vēžus un austeres, bet 

desertā - vīnogas, dateles, vīģes un riekstus. Paldies par kompāniju! Šeit jums dāvana no mana čaklākā verga 

austa Sapparum. 
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