
 

Labdien, 5. klases skolēni! 

              Raksta Jums Agnese. Drīz es mācīšos Jūsu klasē, tāpēc vēlos Jums pastāstīt 
par sevi. 

              Esmu vienpadsmit gadu veca meitene un agrāk es dzīvoju nelielajā 
Latgales pilsētiņā Aglonā, kurā atrodas skaista Aglonas bazilika, netālu Velna ezers 
un Karaļu kalns ar neparastām koka figūrām. Tagad es dzīvošu Daugavpilī, kura ir 
populāra ar Marka Rotko centru, cietoksni un Baznīcu kalnu. Diemžēl, nesen radās 
problēmas ar datoru un pagaidām nevaru tikt pie savām fotogrāfijām, lai atsūtīt 
Jums savu fotogrāfiju, tāpēc mēģiniet  mani iedomāties pēc apraksta - es esmu 
vidēja auguma, man ir gari, sprogaini, brūni mati, taisns deguns, brūnas acis, šauras 
lūpas, ovāla seja un es esmu slaida. Kā jau lielākai skolēnu daļai, arī man patīk ērts 
un spilgtās krāsās apģērbs - T-krekli, džinsi vai bikses, džemperi un naģenes, bet 
skolā es noteikti valkāšu skolas formu. Esmu ļoti komunikabla meitene, kurai patīk 
sazināties ar dažādiem cilvēkiem un runāt par dažādām tēmām, vienkārši jokot un 
smieties. Vēl es esmu izpalīdzīga un atsaucīga draudzene. Mani draugi vienmēr var 
paļauties uz mani un sagaidīt no manis jebkuru palīdzību – vai tas ir padoms, vai 
atbalsts, vai kaut kas saistīts ar mācībām. Kopā ar draugiem es apmeklēju skeitparku 
un mācos braukt ar skrituļslidām. Kā arī es nodarbojos ar meiteņu futbolu un 
apmeklēju floristikas pulciņu. Daugavpilī es dzīvošu ar mammu, tēvu un brāli. 
Mūsu ģimene visu dara kopā un ģimenē ir pieņemts būt pieklājīgam vienam ar otru, 
palīdzēt viens otram un katru piektdienu mums ir tradīcija lasīt kopā kādu 
interesantu grāmatu vai skatīties jaunu filmu un pēc tam pārrunāt šo filmu. Skolā es 
mācos diezgan labi. Vislabākās atzīmes man bija sportā, matemātikā, mājturībā un 
angļu valodā. Man patika visas skolotājas, tās bijušas laipnas, zinošas un 
izpalīdzīgas. Man patika piedalīties visos klases un skolas pasākumos, bet visvairāk 
– organizēt tos, tāpēc nākotnē es gribētu kļūt par dažādu pasākumu organizētāju un 
organizēt izklaidējošos, izglītojošos vai cita veida pasākumus. Bet tuvākajā nākotnē 
es gribu sakrāt naudiņu un nopirkt sev un brālim jaunu galda spēli.  

                Man ir interesanti uzzināt, kādi skolēni mācās Jūsu 5. klasē. Kāda Jūs 
esat? Ar nepacietību gaidu atbildi un tikšanos ar Jums!  
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