Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Pasaulē šobrīd vairāk nekā
6700 valodu, un ikviena valoda ir unikāla. Tas, ka mēs runājam dažādās valodās, ir visas cilvēces bagātība.
Katram cilvēkam viņa dzimtā valoda ir vismīļākā, tā ir vērtība, tā ir atbildība, tā ir nenovērtējams dārgums.
Latviešu valodas stundās, kas bija veltītas dzimtajai valodai, skolēniem bija iespēja spriest, domāt un
vērtēt. Īpaši būtiski bija tas, ka Valsts prezidents Egils Levits 21.februāra priekšvakarā bija sagatavojis īpašu
videouzrunu skolēniem un skolotājiem.
Skolotāja Diāna Bravacka pastāstīja, ka 7.klases skolēniem bija uzdevums noklausīties Valsts
prezidenta runu, analizēt tās uzbūvi, līdzekļus, noteikt adresātu, akcentējot valsts valodas nozīmību savā
turpmākajā izglītībā un dzīvē.
Bet 12.klases audzēkņus skolotāja Žanna Ļebedeviča, klausoties Starptautiskās dzimtās valodas dienas
runu, aicināja noteikt tās mērķi, sadzirdēt galveno domu, pierakstīt nozīmīgas atziņas.
Savukārt 6.b klases skolēni dzimtās valodas stundā, noklausījušies Valsts prezidenta runu, prātoja, ko
katram no viņiem nozīmē dzimtā valoda, ka tā ir valoda, kurā vislabāk var izteikt savas domas. Bet dziesma
“Dzimtā valoda” rosināja secināt, ka mātes valoda ir tikpat mīļa kā pati māmiņa.
Arī 8. klases skolēniem bija dzimtās valodas stunda, kurā viņi vietnē letonika.lv uzzināja par latviešu
valodas vietu mūsdienu valodu pasaulē, iepazinās ar savu vienaudžu darbu krājumu “Mana valoda ir mans
gods”, klausījās Valsts prezidenta runu, saskatīja un apsprieda tās mērķi - uzsvērt dzimtās valodas vērtību un
nozīmi katra cilvēka personības un pasaules uztveres veidošanā.
Stundas noslēgumā skolēni dalījās savās atziņās. Lūk, dažas no tām:
Adriāna: “Dzimtā valoda ir mana bagātība, tāpēc tā ir jākopj, mazāk jāizmanto svešvārdi.
Es lepojos ar to, ka dzīvoju Latvijā, kur varu runāt savā dzimtajā latviešu valodā. Aicinu visus kopt
savu dzimto valodu un arī cienīt mūsu valsts valodu!”
Viktorija: “Es gribu labāk apgūt dzimto valodu, kā arī citas valodas. Gribu uzzināt to skaistumu un
bagātību, lai var brīvi runāt.
Citiem es iesaku cienīt savu dzimto valodu, katram tā ir sava. Un ikviena cilvēka spēkos ir to ar
personīgo attieksmi padarīt skaistāku.”
Karina: “Valodu vajag glabāt un saudzēt.”
Himēna: “Es cienu un vienmēr cienīšu manu dzimto valodu. Es neļaušu to citiem aizmirst. Es mācīšu
to maniem bērniem un mazbērniem. Par savu valodu jārūpējas, lai tā attīstās vairāk un vairāk.
Citiem es ieteiktu labāk apgūt to, lai arī viņi varētu kādreiz to iemācīt saviem bērniem. Pat tad, ja tā
ne visai labi padodas, vajag mēģināt vairāk lasīt, rakstīt.
Tā ir mūsu valoda, kurā mēs varam brīvi runāt un saprast cits citu. Tāpēc tā ir jāsargā un jāciena.
Kurš gan cits to darīs, ja ne mēs?”
Anastasija: “Tas ir fantastiski, ka katram cilvēkam ir sava dzimtā valoda. Nākotnē mēs varēsim mācīt
savus bērnus un mazbērnus, un citus cilvēkus savā valodā, varēsim pilnveidot viņu dzimtās valodas
zināšanas.”
Ļoti ceru, ka dzimtās valodas stundas liks skolēniem lepoties ar savu valodu, būt atbildīgiem par to un
saprast, ka no ikviena ir atkarīga tās attīstība un nākotne.
Latviešu valodas skolotāja Rita Pudāne

