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Rudens rit pilnu sparu. Koku lapu un dienas gaišo 

stundu paliek arvien mazāk. Un te nu ir laiks meklēt 

prieku visās sīkajās lietās, kas ir mums apkārt -  cilvēku 

smaidos, sveču liesmā, labajos vārdos. 

Lai rudenīgi!

Oktobris Žoltokskolā ir bijis priecīgs mēnesis – gods 

godam esam nosvinējuši Skolotāju dienu, veikuši 

jaukus darbus labo darbu nedēļā, kopīgi prātojuši, kā 

uzlabot mūsu skolas dzīvi, kā arī pārstāvējuši Sergeja 

Žoltoka vārdu sporta sacensībās. 

Nākas iekļauties sparīgajā dzīves ritmā un 

gatavoties novembra aktualitātēm. Protams, 

neaizmirstot par to, ka rudens ir laiks, kad izbaudīt 

karstu tējas tasi labā kolēģu un draugu kompānijā. Kad 

meklēt ceļu vienam pie otra. Pa atspulgiem... kā savā 

epifānijā teicis Imants Ziedonis.

Sveiciens oktobrī!

Pasākumu kalendārs 

novembrim
4.novembrī

noslēguma mītiņš “ERASMUS” 

projektā.

19.novembrī

policijas lekcijas 1.-12.klasei.

19.,20.,21.novembrī

15.novembrī

svinīgais koncerts par godu 

Latvijas proklamēšanas 

gadadienai.

Latvijas dzimšanas diena klases 

stundās.

Sergeja Žoltoka piemiņas diena.

7.novembrī

mācību ekskursija uz Brāļu 

kapiem(9.kl.) un Brīvības 

pieminekli(11.un 12.kl.).

8.novembrī

11.novembrī

6.novembrī

muzeja izstāde “Izgaismo 

Brīvības pieminekli”.

atvērto durvju diena.

L. Kolotikova
“Žoltokieša” veidotāja - L.Kolotikova 

Dizains – L.Kolotikova

Fotogrāfijas – E.R.Glīzde, O.Ksenzova, L.Kolotikova, no personīgā skolotāju, 

skolēnu arhīva



K a t r u  ga d u  o kt o b ra  p i r m a j ā 

s v ē t d i e n ā  L a t v i j ā  t i e k  s v i n ē ta 

Skolotāju diena. Arī Žoltokskolā 

4.oktobris atšķīrās no parastās mācību 

dienas. Bērni uz skolu nāca ar ziediem 

un interesi par stundu norisi, bet 

skolotāji- ar svētku sajūtu. 

Š o g a d  v i d u s s k o l ē n i  b i j a 

parūpējusies par to, lai skolotāji savu 

stundu laikā varētu apsēsties kafejnīcā 

pie kafijas tases un aprunāties viens ar 

otru, kas steidzīgajā skolas ikdienā 

nemaz tik bieži negadās. Stundas tika 

novadītas, skolēni izmācīti. 

Pēcpusdienā visi pedagogi tika 

aicināti uz svinīgo pasākumu skolas 

aktu zālē, kur atraktīvā gaisotnē tika 

nosvinēta šī gada Skolotāju diena. 

Sakām lielu paldies vidusskolēniem 

par jaukajiem brīžiem! Mēs jūtamies 

novērtēti!
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SKOLOTAJU DIENA 2019
-

Divu klašu audzinātāja, gādīga mamma, lieliska 

kolēģe un iedvesmotāja bērniem – tā ir skolotāja Olga. 

Brīžiem stingra, brīžiem smaidīga, bet vienmēr - taisnīga 

līdz kaulam. Un bērni to novērtē. Ne par velti Olga 

Bondarenko šogad atzīta par “Gada skolotāju”. 

Mazliet izraujoties no ikdienas rūpēm, parunājām ar 

Olgu par skolas ikdienu, darbu ar bērniem un attieksmi 

pret dzīvi.

Bērnībā mums bi ja  viss,  es  nevarēju 

sūdzēties, ka kaut kas būtu trūcis. Visi bijām 

apģērbti, saņēmām labu izglītību. Neviens no 

malas nevarēja pateikt, ka nāku no daudzbērnu 

ģimenes. Mūs audzināja tā, lai viss būtu 

augstākajā līmenī.   

Visspilgtākās atmiņas no bērnības? Vienreiz 

Kāds ir Tavs mīļākais gadalaiks?

Esmu augusi daudzbērnu ģimenē. Rūpes un 

atbildība man nav svešas jau kopš bērnības, jo 

biju atbildīga par pārējiem bērniem. Mamma 

uzskatīja, ka man ir jādara viss un jāpalīdz visiem. 

Visvairāk  rūpējos par jaunāko brāli. Viņš bija 10  

gadus jaunāks par mani, tāpēc viņam vajadzēja 

īpašu uzmanību.

mums no Maskavas tika atvestas rotaļlietas. Tā 

kā tolaik veikalos kaut ko dabūt bija ļoti grūti, tas 

bija liels notikums. Televīzijā bija tāda pārraide 

“Arlabunakti”. Man atveda vienu no personāžiem 

– zaķi Stepašku. Arī lielu vācu lelli. Atceros, ka biju 

ļoti laimīga. 

Man ļoti patīk ceļot! Katru gadu 

cenšos ieplānot tam laiku. Vēl.. es mīlu 

dzīvi – man patīk viss skaistais, 

neparastais..

Esmu taisnīga, stingra, laipna, 

atsaucīga, prasīga.

Ziema. Esmu dzimusi ziemā, tas priekš manis 

ir īpašs gadalaiks. Ļoti patīk tieši sniegotas 

ziemas – daba baltajos un zilganajos toņos, 

sniegs, atklātnītes ar apsnigušiem kokiem. 

Pastāsti, kāda bija Tava bērnība? Kas ir tas, 

ko visvairāk atceries?

Kā otru mīļāko gadalaiku es varētu nosaukt 

pavasari, jo dabas atdzimšana arī ir skaists 

process.

Kuras ir Tavas spēcīgākās rakstura 

īpašības?

Katram no mums ir kāda vājība. 

Kādas ir Tavas?

gada skolotājs



MĒS GRIBAM PATEIKT SKOLOTĀJIEM… 

Tu šogad esi divu klašu audzinātāja. Vai esi 

apmierināta? 

Kādas vērtības, Tavuprāt, ir nepieciešams 

iemācīt mūsdienu bērniem? 

Man ir meita. Priecājos, ka arī viņa aug laipna un 

atsaucīga. Tas ir galvenais. 

Ko Tu novēli skolēniem, skolotājiem un 

vecākiem?

Šajā laikā ir svarīgi nepazaudēt atsaucību un 

spēju būt izpalīdzīgam. Es varu lepoties, ka mani 

absolventi, kuriem nu jau ir pāri trīsdesmit, ir 

izauguši par labiem, atsaucīgiem cilvēkiem un 

nodibinājuši stabilas ģimenes. 

Man jau ir bijusi 

šāda pieredze, 

tāpēc nesūdzos. 

Man paveicās, ka 

pagājušo gadu 

2.b klases skolēni 

jau  sadraudzējās 

ar 6.b skolēniem. 

Ikdienā ļoti daudz 

pienākumu varu 

deleģēt lielajiem. 

V iņ i  pal īdz  2 .b 

skolēniem kaut 

k o  i z d a r ī t , 

pieskata tos, kad manis nav kabinetā. Es viņiem 

uzticos. Pati svarīgākā profesija ir uzticēšanās. Ja 

tās nav, nav arī attiecību. 

Prieku, pozitīvas emocijas, veselību, labklājību 

un vēlmju piepildījumu!Bērni saka:

Jauka, stingra, prasīga, godīga, laipna, gudra, 

mīloša, māk katram atrast pareizo pieeju.

Ja nebūtu skolotāja, būtu izmācījusies par juristu 

vai psihologu. Citās profesijās es sevi neredzu. 

Kas, Tavuprāt,  skolas ikdienā ir  pats 

grūtākais?

Tas ir ļoti grūti. Lai katram bērnam atrastu īsto 

pieeju, ir vajadzīgs laiks. Pats galvenais ir pamanīt, 

par ko bērnam deg acis, kas viņam patīk. 

Neskatoties uz grūtībām, ar ko ikdienā 

saskaramies, kas ir tas, kas sniedz gandarījumu 

skolotājas darbā?

Ja nebūtu kļuvusi par skolotāju, kas Tu būtu? 

Vai bija plāns B?

Man patīk, ka mani pārsteidz! Patīk negaidīti 

pārsteigumi, kad tu redzi, ka otram cilvēkam esi 

svarīgs. Tā ir visskaistākā atzinība. Piemēram, 2.b 

klases skolēni mani no pusdienām sagaida stāvot 

rindā, jo zina, ka būšu priecīga par kārtību klasē. 

Viņi vēlas izdarīt man kaut ko patīkamu. Tas ir jauki!

Pirmdiena (smejas). Patiesībā esmu dzimusi 

pirmdienā, tā ir mana diena. Šajā dienā dzimušie 

esot ļoti strādīgi. Tā arī ir.

Skolēni saka, ka Tu katram spēj atrast 

individuālu pieeju – vai tas dažbrīd nav grūti? 

Kā Tu izvēlējies skolotāja profesiju? Tā bija 

apzināta izvēle jeb kāds uz to pamudināja?

Sākotnēji es vēlējos kļūt par psihologu vai juristu, 

tomēr tā kā tas bija ļoti dārgs prieks, es izvēlējos 

studēt skolotāja profesiju. Man patika audzināt, 

palīdzēt, attīstīt bērnos dažādas prasmes. Mājās 

visi bija pret manu profesijas izvēli, jo ģimenē 

pārsvarā ir grāmatveži un ekonomisti. Tikai tad, 

kad es pārnesu mājās apliecinājumu par 

iestāšanos pedagoģijas fakultātē, mamma to 

akceptēja.  

gada skolotājs

Ar ģimeni

“Šodien daudziem skolēniem nav cieņas pret skolotājiem. Tas ir nepareizi, jo skolotājs – tā ir sarežģīta 

profesija. Viņi cenšas, lai mēs būtu gudrāki un labāki, bet daudzi neaizdomājas, ka par to vajag pateikt  

paldies. Tieši šis ir tas, ko es personīgi vēlos pateikt visiem mūsu skolotājiem –paldies jums!

Nobeigumā  gribu pateikt – es zinu, ka esmu nepaklausīgs, es bieži kļūdos. Man ir mani prusaki galvā, bet es 

cienu skolotāju darbu. Paldies jums visiem!”

Kad man mācībās kaut kas neizdodas, tad skolotāji ir kā drosmīgi bruņinieki, kas nepamet mani nelaimē. 

Paldies, ka esat tik pacietīgi, jo es bieži nevaru izprast kādu tēmu. 

Vēl es ļoti vēlos pateikties savai klases audzinātājai, jo viņa vienmēr saprot mani, palīdz risināt problēmas 

un izturas labi pret mani. Paldies, Olga, ka Jūs esat!

I.Šlikovs 

 “Pirmkārt, es gribētu pateikt visiem skolotājiem paldies par to, ka viņi mūs māca, jo bez viņiem mēs 

nebūtu gudri. Otrkārt, man ļoti žēl, ka lielākā daļa skolēnu neciena skolotājus. Skolotājs ir kā otra mamma 

–pārdzīvo līdz ar mums, palīdz jebkurā situācijā, risina mūsu problēmas. Paldies! Mēs jūs mīlam, 

skolotāji!”

A.Ku�erins

“ E s  g r i b ē t u  p a t e i k t  m ū s u 

skolotājiem lielu paldies, jo viņi mūsu 

labā ir ļoti daudz darījuši”.

D.Bagirovs

“Daži skolotāji uz skolu nāk sliktā garastāvoklī. Diena 

pat nav sākusies, bet viņiem jau kaut kas nepatīk. Es 

saprastu, ja iemesls būtu skolēnu sliktā uzvedība, bet ja 

tāpat... Tas nav labi”.R.Ivaņenkovs

V. Čerņilņikova

“Vēlos pateikt skolotājiem, lai viņi netērē savu laiku tiem 

skolēniem, kas negrib mācīties vai traucē stundās. Gribu 

novēlēt: vairāk pacietības, vairāk drosmes, neņemt visu tik 

ļoti pie sirds un baudīt dzīvi!”

“Mēs gribam, lai skolotāji mūs māca tā, lai mēs būtu 

teicamnieki, bet vai tiešām mēs varam to prasīt, ja paši darām 

visu, lai nesaņemtu labu atzīmi? Mēs runājam stundās, kavējam 

tās un traucējam skolotājam strādāt. Ir jātērē vesela minūte, lai 

nomierinātu skolēnus un vadītu stundu tālāk, taču šī minūte ir 

neatgriezeniski nozagta mums visiem: skolēniem, skolotājiem, 

klasesbiedriem. Visiem!”A.Timofejevs

Cienu skolotājus par to, ka viņi katru rītu skolā ierodas agrāk par visiem, gatavojas stundām, 

vienmēr ieplānojot ko jaunu, lai mums būtu interesanti.

“Visiem skolotājiem es gribētu pateikt paldies par pacietību, jo mana izturēšanās ne vienmēr ir 

priekšzīmīga. 

Paldies, ka jūs esat! Bez jums mēs nebūtu dzimuši kā indivīdi!”A.Lanko

A.Mačalovskis

“Gribētu pateikt skolotājiem, ka 

v a j a g  v a d ī t  s t u n d u  p o z i t ī v ā 

noskaņojumā, lai skolēniem gribētos 

mācīties”.
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Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas skolēniem 

gribu novēlēt cienīt skolu un visas iespējas, ko tā 

dod! Es cienīju savus skolotājus. Jāatzīst, ka 

daudzas zināšanas, ko deva Žoltokskolas 

pedagogi es palaidu garām, ko tagad nožēloju.. Ar 

savu tagadējo pieredzi ieteiktu skolēniem baudīt 

skolas dzīvi ar visiem tusiņiem, bet redzēt arī 

robežu. Es to savulaik neredzēju. Cieniet 

skolotājus, cieniet zināšanas, ko viņi jums dod, 

cieniet sevi! Nedodiet iespēju apkārtējiem domāt, 

ka esat muļķis! Es apsolu, ka visas zināšanas 

tālākajā dzīves ceļā jums noderēs, un dzīve būs 

vieglāka! Es, piemēram, šobrīd gribētu atgriezties 

skolā un labot savas kļūdas.

Ir pagājis neliels laiciņš pēc skolas absolvēšanas. 

K ā  m a n  k l ā j a s ?  Š o b r ī d  s tu d ē j u  L a t v i j a s 

Universitātē politikas zinātni, turklāt studijas 

iesāku ar iedvesmojošām atzīmēm. Augstskola 

pavēra man ļoti daudz jaunu iespēju un zināšanu. 

Esmu pabijis prezidenta pilī uz debatēm ar mūsu 

valsts prezidentu. Piedalos arī lielo festivālu 

rīkošanā.

Mani mīļie skolotāji! Es ilgojos pēc jums! Jūs esat 

izcili pedagogi! Novēlu jums izturību, pacietību, 

veselību! Vairāk smaidiet, vairāk jokojiet un 

jūtieties brīvāk! 

Es ceru, ka pēc dažiem gadiem es ar savu varu un 

ietekmi varēšu atbalstīt skolu”. 

“Labdien visiem skolotājiem, skolēniem, 

personālam un vecākiem! 

Patiesā cieņā, Dmitrijs Baburgs

Savus skolotājus nav aizmirsis arī mūsu bijušais žoltokietis Dmitrijs Baburgs, kurš pēc Sergeja 

Žoltoka vidusskolas absolvēšanas ir veiksmīgi uzsācis savas dzīves gaitas. Arī viņam ir kas sakāms 

mums visiem! 

MĒS GRIBAM PATEIKT SKOLOTĀJIEM… 

Mēs neesam tikai skolēni vai tikai skolotāji. Ārpus skolas mums ir arī citas intereses un vaļasprieki, 

kam ļaujamies brīvajos brīžos. Un ne jau tāpēc, ka vajag vai kāds no mums to prasa, bet tāpēc, ka patīk. 

Iepazīsimies tuvāk!

Niks Ivaško: “Hokejs ir mans hobijs un dzīvesveids. Tā ir 

mana dzīves jēga. Katru dienu es trenējos un mācos, kā labāk 

spēlēt. Savu dzīvi esmu pakārtojis hokejam un domāju ar to 

saistīt savu nākotni”.

Artūrs Varpahovskis: “Mans vaļasprieks ir hokejs. Ar to 

es nodarbojos jau 11 gadus. Trenējos gandrīz katru 

dienu. Brīvas ir tikai ceturtdienas un sestdienas. Pārējās 

dienas pavadu savā vārtsarga pozīcijā uz laukuma. Tas ir 

ļoti grūti, bet man tas patīk. Es ļoti mīlu Sergeja Žoltoka 

vidusskolu un hokeja skolu “Rīga””.  

Jolanta Žeire: “Mans hobijs ir teātris. Jau 3 gadus darbojos teātra studijā, 

kur pa šo laiku esmu guvusi lielu pieredzi un izspēlējusi daudzas lomas. Drīz 

būs jauna izrāde, uz ko cītīgi gatavojos.”

Sondra Beitāne: “Brīvajā laikā es daudz lasu 

grāmatas. Sevišķi vasarās. Braucot uz jūru, man 

vienmēr ir līdzi kāda grāmata. Patīk detektīvromāni, 

vēsturiskie romāni un, protams, par mīlestību arī. 

Vēl brīvajā laikā muzicēju.”

Emīls Roberts Glīzde: “Ārpus darba es trenējos cīņas 

sportā. Vistuvākais no tiem man ir karatē (2 dan). Ja 

atskaitām sporta aktivitātes, tad man ļoti patīk 

psiholoģija. Patīk pilnveidot sevi, papildināt savas 

zināšanas un norūdīt psihoemocionālo stāvokli, kas 

mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā ir izteikti svarīgi”.

Katrīna Gnidenko: “Man ļoti patīk gatavot! Nepatīk zupas un 

visas sarežģītās lietas, bet otrie ēdieni ir mana vizītkarte, par 

ko vīrs ir īpaši priecīgs.

Agrāk veidoju gleznas, spēlēju klavieres, dziedāju, dejoju 

poļu tautas dejas. Šobrīd brīvā laika ir ļoti maz, bet vienmēr 

mēģinu atrast laiku kādai grāmatai. Priekšroku dodu 

detektīvromāniem un sevis izzinošai psiholoģiskai literatūrai”.

Elvīra Dolženko: “Mana sirdslieta ir peldēšana. Katru dienu es trenējos, lai 

sasniegtu vēl labāku meistarību. Peldēšanai es pakārtoju savu ikdienu un domāju 

ar to saistīt arī savu nākotni”.

Žoltokiešu vaļasprieki
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8.oktobrī Lietuviešu vidusskola pulcēja 

vidusskolēnus volejbola sacensībās zēniem. 

Pirmā spēle žoltokiešiem aizritēja ar Rīgas 

Ķengaraga vidusskolas komandu, kur abos setos 

piekāpāmies pretiniekiem. Otrajā spēlē 

sacentāmies ar spēcīgo Rīgas 72.vidusskolas 

k o m a n d u ,  k u r  a r ī  n ā c ā s  p i e k ā p t i e s 

konkurentiem, pārdomājot savu spēlēšanas 

taktiku.

Visspēcīgākā komanda šajā turnīrā izrādījās 

paši mājinieki – Rīgas Lietuviešu vidusskola, kuru 

komanda visās spēlēs guva pārsvaru pār pārējām 

komandām. Trešo spēli žoltokieši aizvadīja, 

cīnoties ar šo komandu, piekāpjoties ar rezultātu 

20:18 un 15:10.  

Spēlēs pieļautās kļūdas mūsu starpā ir 

zināmas. Turpinām strādāt! Lai arī rezultātu ziņā 

esam piekāpušies citām komandām, esam 

gandarīti par paveikto darbu!

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola lielu 

pateicību izsaka komandas dalībniekiem: 

Ē r i k a m  K l e k e r a m  ( 1 2 . a ) ,  A r t ū r a m 

Varpahovskim (11.a), Dānielam Posrternakam 

(12.a), Jurijam Lukanovam (12.a), Rostislavam 

Meļņikovam (12.a), Artūram Mačalovskim 

(11.a), Svetoslavam Čugunovam (12.a), Ivaram 

Segleram (12.a), Aleksandram Ku�erinam 

(12.a), Iļjam Šlikovam (11.a), kā arī pateicība 

sporta darba organizatoram Emīlam Robertam 

Glīzdem.

Lietuviešu vidusskola izaicina zēnu volejbola komandu Arī mūsu meitenes cīnās volejbolā
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 Pirmajā spēlē ar Rīgas 92.vidusskolu žoltokietes piekāpās ar rezultātu 21:11, taču otrajā setā guva 

pārsvaru ar rezultātu 15:21. Uzvarētāju noteikšanai bija nepieciešams 3.sets, kur žoltokietes piekāpās 

pretiniekiem ar rezultātu 15:5, paliekot 2.vietā. 

Liels paldies mūsu komandas meitenēm: Aleksandrai Siņegubovai (12.a), Jūlijai Jurčenokai (12.a), 

Brendai Garbrusenai (12.a), Annai Marijai Burilovai (11.a), Katrīnai Prohorovai (11.a), Julijai Juranei 

(12.a), kā arī sporta darba organizatoram - Emīlam Robertam Glīzdem.

Otrajā spēlē mūsu komanda sacentās ar Rīgas 72.vidusskolu, kur sastapās ar ļoti spēcīgiem 

konkurentiem. Pirmais sets tika aizvadīts ar rezultātu 21:11, otrais – ar 21:12, beigu rezultātā iegūstot 2:0. 

Pēc spēlēm žoltokietes atzina, ka izprot kļūdas, kas tika pieļautas turnīra laikā un turpinās trenēties 

labāku rezultātu sasniegšanai. 

15. oktobrī Rīgas 72.vidusskolā notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotās 

starpskolu sacensības volejbolā. Mūsu meiteņu komanda sacentās ar mājiniekiem un Rīgas 

92.viduskkolu. 

sportojam sportojam
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aktualitātes 6 ieteikumi, 

kā rudens drūmumā 

saglabāt pozitīvo noskaņojumu7.oktobrī Žoltokskolā norisinājās 

latviešu valodas olimpiāde, kurā 

piedalījās 8.a un 8.b klases skolēni. 

Labākos rezultātus uzrādīja 8.b 

klases meitenes - Miļena Šinkova, 

E l v ī r a  D o l ž e n k o  u n  P o ļ i n a 

Jefimova ,  kas ieguva iespēju 

pārstāvēt skolu valsts olimpiādē. 

Apsveicam meitenes!

No 7.-11. oktobrim skolā bija labo 

darbu nedēļa, kuras moto – “Kā es 

varu palīdzēt savai skolai?”. 

7.oktobrī Žoltokskolā viesojās 

neredzīgo biedrības “Redzi mani” 

pārstāvji, kas bērniem stāstīja par 

cilvēkiem ar redzes problēmām. 

• Mūsdienu deju pulciņā “Rietumvējš” (sk. 

R.Calmane)

• Tautisko deju pulciņā “Sprīdītis” (sk. R.Calmane)

• Vokālajā ansamblī “Kaļinuška” (sk. M.Glagoļeva)

• Teātra studijā “Pīļuks” (sk. L.Kolotikova)

• Daiļslidošanas pulciņā (sk. E.R.Glīzde)

• Vieglatlētikas pulciņā (sk. O.Ksenzova)

• Datorikas pulciņā (sk. Dz.Lazda)

• Vokālajā ansamblī (sk. S.Beitāne)

• Slidošanas pulciņā (sk. E.Diļevka)

• Zīmēšanas pulciņā (sk. E.Zeltiņa)

• Balles dejās “Menuets” (sk. R.Calmane)

• Korī (sk. S.Beitāne)

• Sergeja Žoltoka piemiņas istabas jauniešu klubā 

"33" (sk. A.Korota)

Oktobra īsziņas Pēc stundām skolēniem 

iespēja darboties:

Skolēni runā

џ skapīši, lai nav jānēsā smagas somas;

Labo darbu nedēļas ietvaros skolēni rakstīja, kādus uzlabojumus vēlētos savā skolā. Lūk, 

dažas no ierosmēm!

џ kafijas automāts;

џ remonts;

џ modernizēts ķīmijas kabinets;

Skolā nepieciešams:

џ atjauninātas sporta ģērbtuves;

џ jauns sporta inventārs – trenažieri, hanteles utt.;

џ slidošanas stundas uz ledus;

џ vairāk sporta aktivitāšu;

џ neuzdot mājas darbus. Mums arī gribas dzīvot savu dzīvi;

џ skolas autobuss, kurš ved bērnus uz skolu un atpakaļ.

1. Domājiet pozitīvi! Atrodiet kaut ko patīkamu sīkumos, kuri ir jums apkārt. Pamaniet to, kas jūs 

iepriecina – mierīgi pamostieties no rīta, garšīgi pabrokastojiet, satiecieties ar draugiem utt.

2. Domājiet kreatīvi! Garie rudens vakari ir lielisks laiks, lai nodarbotos ar radošām lietām. Atrodiet 

kaut ko iedvesmojošu – zīmējiet, veidojiet kaut ko ar rokām, gatavojiet ēdienus pēc jaunām receptēm utt.

3. Pavadiet laiku ar savu ģimeni! Izdomājiet kādu kopīgu darbību, piemēram, galda spēļu vakaru, 

lasīšanu pirms gulēt iešanas vai kopīgu vakariņu pagatavošanu. 

4. Sapņojiet un plānojiet! Vairs nav tālu Ziemassvētki. Sāciet domāt par patīkamām dāvanām 

draugiem un radiem, ballītēm ar klasesbiedriem utt.

5. Ģērbieties spilgtās un krāsainās drēbēs! Lietainas dienas pašas par sevi jau ir tumšas, tāpēc 

izkrāsojiet rudeni ar spilgtiem apģērbiem un aksesuāriem!

6. Un galvenais ieteikums -  biežāk smaidiet! Lai jums spilgtu sajūtu piepildīts šis rudens!

Iesaka skolas psiholoģe 

Jekaterina Čerņikova


