Rīgas sākumskolas “Valodiņa”
4.c klases BEIDZĒJU
PATEICĪBA SKOLAS SAIMEI

***

1) Es esmu pateicīga direktorei un mācību pārzinei, ka viņas mani peiņēma
šajā skolā.
2) Es esmu pateicīga manas klases skolotājai Lailai, ka viņa man iemācīja
daudz zināšanu.
3) Es esmu pateicīga manai datorikas skolotājai, ka viņa man iemācīja
daudz un dikti par datoru.
4)
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Ariariadnai. Paldies, ka Jūs man iemācījāt krievu valodas alfabetu un angļu
valodas vārdiņus. Paldies!
5) Es esmu pateicīga maniem klasesbiedriem, ka mani uzņēma savā klasē.
Paldies!
Vēlos pateikt paldies direktorei, mācību pārzinei un visām manām
solotājām, ka tik daudz pūlējās, lai es varētu apgūt visu, kas ir jāzina līdz
ceturtai klasei. Liels paldies šai skolai!
Elizabete Annuškāne
***

Es pateicos skolotājām par to, ka iemācīja pareizi runāt, paskaidroja,
kad nesapratu.
Paldies garderobistei Agitai par to, ka palīdzēja atrast nozaudētās
lietas un no rīta mīļi sagaidīja skolā.
Paldies sporta skolotājiem par aktīvām sporta stundām ārpus skolas.
Paldies par iespēju dziedāt korī.
Sandis Āboliņš

***

***

Paldies, skola "Valodiņa", ka iemācīji mani daudzām lietām. Esmu
pateicīga visām skolotājām, ka iemācījāt man daudz ko jaunu. Īpašu pateicību
es gribētu izteikt mūsu audzinātājai, ka mācīja mūs ne tikai tam, kas ir
grāmatās, bet arī kaut kam citam. Esmu pateicīga arī 4.b klases audzinātājai,
ka aizvietoja mūsu skolotāju, kad viņa bija slima. Esmu pateicīga angļu
valodas skolotājai, ka iemācīja mani daudziem vārdiem, noteikumiem
angļu valodā, kā arī par to, ka ir tik jautra un mīļa. Īpašu pateicību gribu
izteikt dabaszinību skolotājai par interesantām stundām. Pateicos arī
pavārītēm par man īpaši gatavoto ēdienu. Vissirsnīgāko pateicību manai
mīļākai skolas "Valodiņa" skolotājai Dagnijai Samai!
Aleksandra Breiere
***
Paldies angļu valodas skolotājai par zināšanām!
Paldies par intresantajām sporta stundām!
Paldies dežurantei par vietas došanu, kur gaidīt!
Paldies par to, ka 2. klasē klases stundā varējām dzert tēju!
Paldies klasesbidriem par intresantu laiku!
Reinis Krūmiņš
***
Es skolai pateicos par to, ka es varu visu kaut ko jaunu iemācīties.
Es pateicos skolas pavārēm par to, ka mūs katru dienu paēdina.
Es pateicos bliotekārei par to, ka man ir iespēja lasīt grābtas arī skolā.
Es pateicos skolas dežurantei par to, ka viņa katru dienu mūs sveicina.
Un visbeidzot, es pateicos savām skolotājām kuras man iemācīja daudz ko
jaunu.
Tas arī ir viss!
Emīls Mķesons
***

***
Es esmu pateicīgs Intai Balodei, jo viņa labi mācīja matemātiku un ļāva
piedalīties matemātikas konkursos, medmāsiņai, jo viņa centās mani
atbalstīt,

lai

es

visu

ko

pagaršoju,

skolai

par

dažādām
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nodarbībām - ekskursijām, izrādēm.
Aleksandrs Nutcovs
***
Paldie Skolotājai Lailai pat to, ka viņa man daudz ko ir iemācījusi un ļāvusi
labot atzīmes.
Paldies bibliotekārei par iecietību un to, ka atļāva ņemt grāmatas. Man
patika laiks, ko pavadīju bibliotēkā.
Paldies Ariadnai par angļu valodas un krievu valodas stundām.
Pateicos sporta skolotājai par āra nodarbībām.
Ancei paldies, ka mūs mācīja.
Mārtiņš Ozoliņš
***
Es savai pirmajai skolai saku lielu paldies, ka man iemācīja ļoti daudz.
Es gribētu, lai mana pirmā skola, vienmēr būtu labākā skola!
Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem ar kuriem es satikos ikdienā! Paldies
visiem skolas darbiniekiem , ar kuriem es šos gadus biju kopā.
Liels un īpašs paldies skolotājai Mārai, kura ieinteresēja un ievirzīja mani
mākslas pasaulē visus šos 5 gadus. Paldies, ka piedalījos konkursos un
uzvarēju tajos!
Paldies, skola , ka mēs viena otru iepazinām, ka pieņēmi mani kāda es esmu.
Paldies visiem tiem, kas saprata manas veselības problēmas un palīdzēja
manā izaugsmē!
Pateicībā no sirds Elizabete Ūbele un viņas vecāki. 🧡
***

***
1. Es esmu priecīgs tāpēc, ka es uzzināju daudz ko jaunu. Paldies visiem, kas
man palīdzēja.
2. Paldies maniem labākajiem draugiem un klases biedriem.
3. Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja.
4. Man patika, ka mēs spēlējāmies.
5. Man patika, kad mēs kopā smējāmies.
Emīls Riškēvičs
***
Es rakstu pateicību savām skolotājām kuras mani skoloja sākumsskolā
''Valodiņa”.
Paldies, dizains un tehnoloģija skolotāja, ka radošus darbus iemācījāt man.
Paldies, vizuālās mākslas skolotāja, par zīmēšanas un gleznošanas mākslu.
Paldies, mūzika skolotāja, ka paslavējāt par to, ka es iemācijos trīskaņas un
Do mažoru un arī iemācijos instrumentu nosaukumus.
Paldies, svešvalodas skolotāja, par centību, ka iemācīja angliski un
krieviski zināšana apgut.
Paldies, dabaszinība skolotāja, par čakumu, es uzrakstīju sēņu nosaukums,
uzzināju, kas ir vienkāršais mehāmiskais un arī cēlējspēks, berzes spēks u.tt.
Paldies, datorika skolotāja, par to, ka iemācīja datoru ar datoru
programmas apgūt.
Paldies, ritmika un sporta skolotājas, par aktīvām sporta nodarbībām.
Mīļu paldies saku savai klases skolotājai par šiem gadiem, jūsu smaidiem
un priekiem, paldies saku vēl, ka atbalstījāt jebkurā situācijā mani, saku
mīļu paldies Jums!
Inga Gūlbina
***

***

Es pateicos savai skolotājai par to, ka atļāva izpildīt parādus un, ka
izpalīdzēja man ar darbiem. Es pateicos savai datorikas skolotājaj, ka ļāva
izlabot darbus, jo man tas ļoti palīdzeja. Es pateicos savai sporta skolotājai,
ka man atļava izpildīt darbus un, ka man nebus vasaras darbi. Man ļoti
palidz visas skolotājas. Man šis macību gads bija grūts. Es pateicos visiem
skolas iemītniekiem, kas mani macīja un palīdzēja. Es apteicos angļu
valodas sklotājai, ka mani macīja un palīdzējeja. Un es pateicos saviem
klases biedriem, kas bija ar mani visus šos 5 gadus, jo man ir draugi. Es
pateicos visiem darbiniekim un skolas direktorei. Pladies visiem!

Oto Kruglovs
***
Paldies literatūras un latviešu valodas skolotājai Lailai. Skolotāja ir
iemācījusi un turpinājusi izkopt manu valodu. Es vēlos pateikt paldies savai
skolai un skolotājiem, kuri tik rūpīgi mums centās daudz ko iemācīt, ielikt
''pamatus'' mūsos un sagatavot tālākai dzīvei. Paldies Jums, skolotāji!

Kristers Brikmanis
***

Skolēnu pateicības un pārdomas apkopoja 4.c klases
audzinātāja Laila Raiska

***

Lielu paldies sakām skolai “Valodiņa”, kas bija mūsu bērnu otrās mājas visus
šos piecus gadus.
Paldies skolas direktorei Inesei, kas vienmēr ir bijusi atsaucīga un palīdzējusi
risināt radušās problēmas.
Paldies visām mūsu klases audzinātājām! Paldies pirmajām skolotājām Ilzei un
Olitai par bērnu ievadīšanu skolas dzīvē, par atbalstu pirmajā skolas gadā un
zināšanu pamatu ielikšanu. Paldies skolotājai Dagnijai par pamatīgajiem latviešu
valodas pamatiem un dzīves gudrību, atbalstu un spēju ievirzīt uz pareizā ceļa.
Skolotājai Intai par zināšanām matemātikā, par spēju ieklausīties, par bērnu
paslavēšanu
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paplašināšanu, bagātīgo valodu, par to, ka iemācīja bērniem analizēt savas kļūdas
un no tām mācīties, par praktiskiem piemēriem, ko pielietot turpmākajā dzīvē, par
atvērtību un iekšēju mieru jebkurā situācijā.
Un visām pārējām skolas skolotājām, kas mācīja mūsu bērnus, paplašinot viņu
redzesloku, un prata viņus ieinteresēt arī attālinātajā mācību procesa laikā.

Paldies jums visiem, ka bijāt līdzās šos gadus!
4.c klases vecāki
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