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Skolotāju dienas scenārijs. 
 
Mūsu skolas tradīcija ir katru gadu 9.klasei organizēt Skolotāju 
dienas  pasākumu. Šoreiz tas bija jāveic manai audzināmajai klasei. 
Ievērojot tradīcijas, pirmā stunda notika skolas zālē, kur skolotājus 
gaidīja pārsteigums. Aktu zālē sapulcējās visi skolēni, skolas 
darbinieki, daži vecāki un skolotāji. Tur notika  iedomu mākslas 
muzeja „Skolotāju portretu galerijas” atvēršanas svētki. 
 

 
Zālē pulcējas skolotāji un skolēni. Telpā ir izvietoti skolotāju portreti un 

fotogrāfijas. Pasākumu vada 9.klases skolēni. 

 
Vadītāji: 

- Liegi dejojot rudās lapas aizdejo vasarai prom. 

            Skumji raudot, debesis atnes tumšākus vakarus, 

            Un tad, kad šķiet, ka salnas paņem pēdējos ziedus, 

             Mārtiņrozes spītīgi dzīvo un trīc. 

 

- Katru dienu mēs skolā satiekam savus skolotājus, mums liekas, ka 

viņi ir tik pazīstami, ka par viņiem mēs zinām visu. Bet es 

neapgalvošu, ka zinu visu. Vai tu ........ zini par skolotājiem visu?  

 

- Nē, visu nemaz nevar zināt. Un lai mazliet atklātu, uzzinātu kaut ko, 

mēs jūs visus aicinām doties līdzi mazā ekskursijā pa iedomu muzeju, 

kur tikko ir atklāta jauna izstāde „Skolotāju portretu galerija”. 

 

- Tad sāksim. 

 

- Atveram izstādes durvis un ... Jūs redzat pašā portretu galerijas 

sākumā mēs esam novietojuši tos portretus, no kuriem būtībā sākas 

skola. Ieskatieties šajās sejās. Tās visas vieno skatiens: tik maigi uz 



apkārtējo pasauli un mums var lūkoties...... sākumskolas skolotājas, 

kas strādā ar pašiem mazākajiem skolas bērniem!  Un Jūs atpazināt 

šajos portretos – skolotājas ... ( A , I) . 

 

- Bet, lūk! Vēl daži portreti!  Nopietns skatiens, apņēmības pilns. 

Plānās lūpas sejā liecina par cilvēka precizitāti, visu lietu kārtību. 

Spēcīgais satvēriens, kas ieskauj ar lielu mīlestību grāmatu cietos 

vākos, nozīmē bezgalīgo mīlestību pret rakstīto vārdu salikumu! Tā ir 

latviešu valodas skolotāja.... ( E). 

 

- Nākošais portrets! Sekojiet uzmanīgi! Šeit Jūsu skatiens apstāsies pie 

rūpju nomākta vaiga, kas ir iegrimis ciparu pasaulē. Šis cilvēks ik 

dienu māca skaitīt, dalīt nākošajiem deputātiem, biznesmeņiem. Viņu 

svarīgums ir rokās, kas cieši satvērušas portfeļus un neskaitāmas 

skaitļu tabulas. Tā ir skolotāja.... ( A) . 

 

- Iesim tālāk. 

Jūsu skatieni atduras pret diviem fantastiskiem portretiem! Ar kādu 

degsmi, sparu, aizrautību darbojas šie cilvēki mūzikas pasaulē! Roku 

pirksti lēkā pa klavieru taustiņiem kā atspoles. Mutes tiek vērtas plati 

jo plati , lai skaņas plūstu tāli, jo tāli. Emocijas sit augstu vilni! 

Pievērsiet uzmanību! Portreta dziļākajā stūrī tas viss atbalsojas 

mazajos cālēnos! Skolotājas  ........ ( B, J) . 

 

- Dodamies tālāk. 

Zeme ir apaļa kā kamols, šo kamolu bez mitas šķetina šī skolotāja! 

Bezgala aizrāvusies ar visāda veida rokdarbiem pat nepamana kad ir 

vakars vai rīts.   Skolotāja........( E).  

 

- Un tā, pēdējais mākslas darbs- portretu galerijā!  

- Šeit jūsu skatiens apstāsies pie mūsu vienīgā vīriešu kārtas cilvēka. 

Izteiksmīgs skatiens! Poza liecina, ka dažreiz šis cilvēks arī atpūšas 

pēc smaga darba. Nav tik vienkārši dienu no dienas, gadu no gada 

parakstīt rīkojumus, iesniegumus, atskaites, plānus un daudz ko citu, 

bez kā skolas dzīve pilnīgi nav iedomājama.  

Tas ir sporta skolotājs un direktors 

 

 

- Ikdienā mēs vienkārši aizmirstam pateikt tos labos vārdus, kuri mūsos 

ir. Ikdienā mēs jūs vainojam par nesapratni, par to, ka mums dodat 



padomu, ka pamācat. Mēs sapratīsim to droši vien tikai vēlāk. Tāpēc 

šodien mēs gribam pateikt:  

 

 

 

- Es dažreiz esmu bijis kā ezēns mazs, 

Kas sapratīs, ka dotas viņam adatas, 

Kurš diemžēl nesaprot, ka labu viņam vēl 

 Un labam pretī dur ar spicēm vēl un vēl. 

 

 

Es biju kā no olas šķēlies cālēns 

Kurš knābīti ir ziņkārībā vēris, 

Kas trauc uz ligzdas malu ne aiz ļauna spīta, 

Bet tādēļ, ka viss nezināms un miglā tīts 

 

To pacietību, lai man ragus aplauztu 

Kas taisa katru buciņu par badīgu, 

To mīlestību skolotāj, ko dalījāt 

Ar visiem zemes ziediem nekad neaizstāt. 

 

Paldies jums skolotāj, es saku tūkstoškārt, 

Un asaras, kas man no acīm nāk 

Ir ne jau bēdu, tās ir prieka asaras 

Par Jums nav bijuša man citas labākas. 

 

-Sveiksim skolotājus. 

 

Skolēni sveic skolotājus ar ziediem. 
-  Bet svētkiem vēl kaut ko vajag.... 

Tu atceries ko mēs vēl vēlējāmies 

-Jā!  
 

Zālē ienes torti ar aizdegtām svecītēm . 
 
- Ja ir sveces un torte, tad vajag vēlēties vēlēšanos! 

 

Skolotāji pūš sveces. 



-Un tagad visi kopā! Apsveicam skolotājus skolotāju dienā!   

 

PS     Skolotāju portretus zīmēja vizuālās mākslas skolotājs. 

Pasākuma ideja aizgūta no  klasemanaklase.blogspot.com/.../10-tie-

skolotaju-die... 


