„Dzīvojiet ar devīzi, ka jebkura situācija- laba vai slikta, jūs
māca un ir skolotājs turpmākajai dzīvei!”
„Katram no mums dzīvē ir vairāki skolotāji- mūsu vecāki,
skolotāji, draugi, bet vislielākais skolotājs- esam mēs
paši.”
„Mans skolotājs ir sākumskolas skolotāja, viņa bija stingra
un prasīga gan pret mani, gan klasesbiedriem. No viņas es
iemācījos daudz: cieņu un respektu pret skolotāju,
stingrību un precizitāti pašam pret sevi, un to, ka otrs
cilvēks ir jāciena.”
„Ja mani kaut kas nomāc, tad es eju pie savas skolotājas,
jo es zinu, ka viņa man palīdzēs.”
„Manuprāt, skolotāja ikdiena ir bagāta ar pozitīvām
emocijām, bērnu mīlestību un uzticību. Skolotāja darbs
nevar būt garlaicīgs, jo katrs bērns ir personība, katrs ir
savādāks.”
„Mans skolotājs, kādu es gribētu, lai viņš mani mācītu,
būtu saprotošs un labsirdīgs, protams arī stingrs un ar
savām prasībām, kuras es saprastu. Un katra ziņā
skolotājam jābūt ar labu humora izpratni.”
„Runājot par skolotāju- personību, manuprāt
vissvarīgākais ir, lai viņam pašam interesētu tas, ko viņš
māca citiem. Man vislabāk patīk skolotāji, ar kuriem es
spēju komunicēt kā ar vienkāršiem, sabiedriskiem
cilvēkiem, jo šādu cilvēku mācītais ir vieglāk uztverams.”
„Skolotājam tiek dota vienreizēja iespēja, redzēt kā pa
skolas durvīm ienāk mazais cilvēciņš- pirmklasnieks, un kā
pēc gadiem izlaidumā, no skolas iziet jau jaunietis, ar savu
dzīves gudrību.”
„Man sākumā no skolotājiem bija it kā bail, bet tagad es
varu mierīgi ieiet kabinetā, sasveicināties un aprunāties.”
„Ar skolotāju jābūt iespējai diskutēt par tēmām, kurās ir
vairāk nekā viena patiesība. Ar tādu skolotāju ir gan
interesanti, gan produktīvi strādāt.”

„Ir jāmāk ieklausīties skolotājos. Es zinu, katrs skolotājs ir
ar saviem plusiem un mīnusiem, kāds bargāks, kāds
jautrāks. Taču šī dažādība padara skolu interesantāku.”
„Protams, ka attieksme no pirmajiem skolas gadiem līdz
šodienai par skolotājiem ir krasi mainījusies. Tagad
noteikti, es protu daudz labāk novērtēt skolotāju darbu un
skolotāja profesiju.”
„Par skolotāju es negribētu kļūt, jo man liekas, ka vajag
lielu gribasspēku un lielu mīlestību pret savu darbu, lai
strādātu skolā.”
„Es noteikti varu teikt, ka mans mīļākais skolotājs būtu
tāds, kas māca stingri , bet ir ļoti labsirdīgs un atsaucīgs.”
„Manuprāt, ir labāk, ka skolotājas ir stingras, jo tā viņas
mūs māca lielajai dzīvei. Viņas mums iemāca dzīvot
pareizi, visus darbus izdarīt līdz galam.”
„Es skolas gadus un skolotājus atcerēšos ar labu vārdu.”
„N o visiem skolotājiem var kaut ko iemācīties, tikai jāprot
uztvert .”
„Skolotājiem lielāko daļu darbs ir ļoti smags un grūts, ar
katru klasi jāstrādā savādāk. Grūti ir sagatavot stundas,
labot burtnīcu kalnus un būt mierīgam stundās, ja kāds
neklausa. Ir jāzina, kā ar katru no mums runāt, jo mēs
esam atšķirīgi.”
„Mans secinājums- mans skolotājs ir mana pirmā
skolotāja, jo viņa visspilgtāk palikusi man atmiņā.”

