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1.
Mums ir uzticēts pats dārgākais un svarīgākais,
kas ir ģimenei – bērns. Mūsu rokās ir viņa nākotne,
izaugsme, un tieši no mums lielā mērā ir atkarīgs
tas, cik krietns, zinošs un varošs cilvēks viņš izaugs
mūsu Rēzeknes Katoļu vidusskolā.
Skola ir kā viens liels kuģis, uz kura ikdienā mieru,
kārtību un atmosfēru nodrošina skolotāji.
Skolotāja darbā ir jāiegulda liela sirds mīlestība,
labestība, bet jābūt arī ļoti vērīgam un neatlaidīgam
savās prasībās.
Skolotāji, mīliet arī turpmāk savu darbu, ziedojiet
uzkrāto pieredzi, gudrību un mīlestību saviem
audzēkņiem!
Paldies mūsu skolotāju kolektīvam par lielo
devumu mūsu skolēnu izglītošanā un audzināšanā!
Novēlu neizsīkstošu enerģiju mācību darbā un
patiesu gandarījumu par izglītojamo sasniegumiem,
lai pietiek spēka un izturības ikdienā!!!
Skolas direktore Inese Mikaskina
*****************
*******************
SKOLOTĀJU DIENA
Starptautiskā
skolotāju
diena jeb Pasaules
skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena,
kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā.
Citviet pasaulē šī diena tiek atzīmēta citos mēnešos

2.
3.
4.

un datumos. Tas ir izskaidrojams ar faktu, ka
daudzas valstis to svin par godu kādai vietējai un
ievērojamai personai, piemēram, Argentīnā to svin
11. septembrī, kas ir Domingo Faustīno Sarmiento
nāves diena. D. F. Sarmiento bija Argentīnas
aktīvists, intelektuālis, rakstnieks, valstsvīrs un
septītais valsts prezidents.
20 pasaules valstis – Armēnija, Azerbaidžāna,
Bulgārija, Kanāda, Igaunija, Vācija, Lietuva,
Maķedonija, Maldīvija, Maurīcija, Moldova,
Nīderlande, Pakistāna, Filipīnas, Kuveita, Katara,
Rumānija, Krievija, Serbija, Lielbritānija – to svin
tieši 5. oktobrī-datumā , kurš pēc ANO Izglītības,
zinātnes
un
kultūras
organizācijas
jeb UNESCO iniciatīvas
tika pasludināts
par
starptautiski svinamu dienu jau 1994. gadā.
Skolotāju diena dažādās pasaules valstīs tiek
svinēta atšķirīgos datumos, tomēr mērķi tai paliek
nemainīgi- pateikties skolotājiem, pasniedzējiem un
visiem citiem apmācītājiem par viņu ieguldīto darbu
katra indivīda un visas sabiedrības attīstībā.
(Ermīns, Daniels, Reinis, Lauris, Emīlija, 5.kl.)
*****************
*******************
SKOLĒNU APTAUJA
1.klase
Skolēniem skolā patīk angļu valoda,zīmēšana,
matemātika un skolotāja Vineta.
Skolotājas māca bērnus rakstīt,zīmēt,lasīt un
draudzēties.
Skolotājam jābūt jaukam, pacietīgam,
izpalīdzīgam, draudzīgam un tādam, kurš nebļauj.
Novēlējumi skolotājiem: lai visi skolotāji būtu labi,
saprotoši! Lai skolēni skolotājus klausa! Lai viņi
būtu priecīgi! Lai viņiem labi sanāk mācīt skolēnus!
2.,3.klase
1.Skolēniem patīk skolā krāsot un zīmēt. Patīk
sports un mūzika, un draugi.
2.Skolotājas uzdevums ir mācīt un pieskatīt bērnus.
Tas ir ļoti labs un atbildīgs darbs.
3.Laba skolotāja ir tā, kura ir gudra un jautra, mīļa.
4.Novēl, lai skolotājiem klasē būtu labi bērni.
4.klase
1.Skolā patīk draugi, dziedāšana, skolotāja. Patīk, ja
vēlāk jāiet uz skolu, garšo pankūkas. Patīk ēdnīca.
2.Skolotāja darbs ir grūts un atbildīgs, sarežģīts.
3.Skolotājam jābūt jaukam, mierīgam, labi
jāpaskaidro, jābūt pacietīgam, stingram, mīļam.
4.Skolotājiem novēlētu izturību, pacietību, idejas,
labu garastāvokli.
6.klase
1.Skolā patīk gaišās telpas, labas klases, jauki
skolotāji.
2.Skolotājam jāmāca bērni, lai tie kļūtu gudrāki.
3.Skolotājam jābūt atsaucīgam, jautram,
izpalīdzīgam.
4.Novēlējums: lai skolotāji būtu laimīgi, lai
neslimotu, lai būtu tikpat labi, kādi bija!

Aptaujas veicēji : 5.klases žurnālisti Endija
Marianna, Loreta, Ermīns, Daniels, Egīls, Ligita,
Emīlija, Rolands, Juris, Elizabete, Anžela, Jānis,
Nikola, Katrīna, Laura, Lauris
*****************
*******************

Sk.Lolita: ,,Atbildību, iejūtību, zinātkāri.”
Sk.Līga S., sk.Ieva :,,Priecīgus, pozitīvus,
atsaucīgus, gudrus, atvērtus skolēnus.”
Sk.Ilona: ,,Darbīgumu stundās un pozitīvu attieksmi
pret mācībām un skolu.”
Sk.Inese B.: ,,Atraktivitāti, radošumu.”
Sk.Inese V.: ,,Atsaucību, aktivitāti, labestību.”
Sk.Vineta: ,,Atsaucību, ieinteresētību, jautrību,
labsirdību, zinātkāri.”
Sk.Vija un sk.Valda: ,,Būt saprotošākiem, gūt
labākus rezultātus mācībās, olimpiādēs.”
Sk.Ingrīda: ,,Spēju pašiem būt aktīvākiem, vairāk
darboties.”

No izstādes ”Rudens krāsainā bagātība”.
Laiks neapstājas nekad,
Tas skrien kā aptrakusi govs.
Tu ceri, ka tas apstāsies kaut kad,
Jo tu gribi ēst no mirdzošajām bļodām.
Laiks tev dāvā tikai bēdas,
Tā vietā tu labāk saņem konfektītes lētas.
(Augusts, 7.kl.)

************** ****************
Laiks skrien kā kaijas
garām kokiem, līdzi arī mājas.
Laiks velkas kā gliemezis,
un dur tik asi kā ezis.
Es sēžu uz soliņa sava
un redzu laiku tavu.
Viss apstājas un viss joņo…
(Klaudija, 7.kl.)

*****************
*******************
SKOLOTĀJU APTAUJA
Kas patīk skolotāja darbā?
Direktore Inese :,,Ikdienas darbs ar skolēniem.”
Sk.Vija:,,Tas, ka skolēni ir darboties griboši,
zinātkāri.”
Sk.Lolita: ,,Skolotāja darbā patīk dinamiska ikdiena,
skolēnu smaidi, enerģija, ko izstaro bērni.”
Sk.Inese V. :,,Atvaļinājums vasarā, iespēja būt
starp jauniešiem.”
Sk.Līga S.: ,,Priecīgi, zinātkāri, gudri bērni, kas
skolotājam palīdz ikdienas darbā . Būt pozitīvam,
strādātgribošam.”
Sk.Ilona: ,,Patīk darbs ar skolēniem, jauniešiem.”
Sk.Ieva: ,,Man patīk viss!”
Sk.Inese B.:,, Darbs ar bērniem.”
Sk.Ingrīda: ,,Neviena diena nav tāda kā
iepriekšējā, bērni sagādā prieku.”
Sk.Valda:,, Bērnu pacietība, sirsnīgums. Paklausīgi
bērni.”
Ko vēlētos mainīt savā profesijā?
Direktore Inese :,,Neko.”
Sk.Inese V. :,, Grūti pateikt.”
Sk.Vija:,, Lai vairāk tiktu akcentēti izglītības sistēmā
skolēnu pienākumi, nevis tikai tiesības.”
Sk.Lolita: ,,Gribētu , lai nevajadzētu labot burtnīcas.
Sk.Ingrīda, sk.Inese , sk.Ieva:,,:,,Neko!”
Sk.Līga S.: ,,Īpaši jau neko.”
Sk.Ilona:,,Patiesībā jau neko, patīk būt ar bērniem.”
Ko sagaidāt no skolēniem?
Direktore Inese :,Draudzīgus, priecīgus un atvērtus
skolēnus.”
Skolotāja Līga U.: ,,Lai skolēns būtu atraktīvs,
darboties gribošs, atbildīgs, ieinteresēts, atsaucīgs,
smaidošs, domājošs.”

Rudens augļu , ziedu kompozīciju izstāde
************** *************
MŪSDIENĪGS TĪNIS 8.KLASES SKATĪJUMĀ
Sadusmojas, ja viņu nelaiž ārā, priecājas, ja ļauj
izmantot telefonu, internetu. Labprāt klausās
,,Bermudu Divstūri”, varbūt ,,Prāta Vētra”. No
mācību priekšmetiem patīk informātika, klases
stunda. Izmanto facebook.com, instagram.com.
Izklaidē draugu joki. Atzīst sportisko stilu, melno
krāsu. Garšo burgeri, pankūkas, saldējums. No
sporta veidiem tam patīk futbols. Ir daļa tādu, kuri
saprot, ka nemācoties nebūs panākumu. Dzimis
Rēzeknē vai ārzemēs. Lepojas ar saviem
sasniegumiem. Devīze: ,,Tu pats esi vissvarīgākais!”
*******************
******************
MŪSDIENĪGS SKOLOTĀJS 8.KLASES
SKATĪJUMĀ
Garšo augļi. Mīļākā krāsa –sarkanā. Patīk klausīties
L.Reiniku, īpaši dziesmu ,,Es skrienu”. Skatās
seriālus, piem., ,,Viņas melo labāk”. Biežāk
izmantotā interneta vietne: e-klase vai uzdevumi.lv.,
pirms tam vai pēc tam facebook.com . Garderobē
visvairāk no apģērbiem ir kleitas. No sporta veidiem
vislabāk padodas skriešana, derētu nūjošana.
Tīkamākais diennakts laiks-nakts, varbūt vēl vakars.
Visvairāk dzīvē lepojas, ka kļuva skolotāja.

Rudens augļu , ziedu kompozīciju izstāde
********** ****** **************

5.KLASES VERSIJA
Ideāls skolnieks
Labs, kautrīgs, pieklājīgs , labsirdīgs, paklausīgs,
gudrs, jautrs, devīgs, mīļš, jautrs, tāds, kurš nepsiho.
Nemelo, uzticīgs.
Ideāls skolotājs
Labs, skaists, gudrs, izpalīdzīgs, draudzīgs, gudrs,
nepaceļ balsi, devīga, atsaucīga, mierīga, labi māca.
Pieklājīgs. Neuzdod mājasdarbus. Nebargs. Laipns.
Liek desmitniekus, motivē, uzjautrina skolēnus.
Skola tagadnē
Skaista, ļoti laba, kārtīga, liels laukums, pozitīvi, ka
ar ticību saistīta skola. Maza skola. Gudri skolēni.
Par daudz mājasdarbu. Pavāres garšīgi gatavo .Patīk
tagadējā skola. Labi galdi.
Skola nākotnes vīzijā
Ideāla. Skaistāka, lielāka. Tīrāka. Garus starpbrīžus.
Iespēja spēlēt katru dienu kahoot.it. Mīksti krēsli,
vēlams ar masāžu, griestos lidojoša tāfele. Katrā
klasē lielas digitālās tāfeles, modernas tehnoloģijas.
Vēlētos, lai viss būtu lidojošs. Būs lifts, liela skola,
elektro logi, žalūzijas. Sporta zāle būs skolā. Vieta,
kur dara , ko grib, ir ērti krēsli. Skolēni sēž uz
mākoņiem. Vēl nav zināms, kāda tā būs, no mums
atkarīgs. Katram lidojošs dators, salokāms
krēsls(vēlams-lidojošs).Katram lidojošs dēlis,
palīgierīces. Elektroniskās grāmatas. Būtu savs
pavārs, kurš nestu saldumus un limonādi uz stundu.
*****************

*******************

5.-7.klašu vizuālās mākslas darbu izstāde

12.KLASES VERSIJA
Ideāls skolnieks
Sportisks. Aktīvs. Entuziasts. Čakls, vienmēr izpilda
mājasdarbus, cenšas būt teicamnieks, izpalīdz
klasesbiedriem. Akurāts, zinātkārs, pieklājīgs, laikā

nodod darbus. Visu laiku velta skolai, pilda
mājasdarbus, mācās. Aktīvi piedalās visās stundās.
Ciena klasesbiedrus, skolotājus. Centīgs,
izpalīdzīgs, apmierināts ar dzīvi, dzied, dejo, lai
vecāki ar viņu lepotos.
Ideāls skolotājs
Saprotošs. Tāds, kurš spēj atrast kompromisu ar
skolniekiem, pozitīvi noskaņots. Dod skolēniem
visu, ko vien var, stingrs, bet nepaceļ balsi.
Pacietīgs, vēlas palīdzēt apgūt materiālu. Nestingrs,
saprotošs, ar humora izjūtu. Iecietīgs, mierīgs,
izpalīdzīgs, pārāk nekritizējošs, labi ieplāno savu
laiku, ,,neapkrauj” skolēnus ar darbiem. Mierīgi
paskaidro. Neaprunā, neapsmej skolēnus, izrāda
tiem cieņu. Liek 10.Individuāla pieeja katram
skolēnam.
Skola tagadnē
Maza skola. Jauka direktore-atvērta jaunām idejām.
Nedaudz interaktīva, diezgan auksta skola. Nu tāda,
kāda nu tā ir… Varētu atvieglot izglītības ieguvi.
Bieži vien garlaicīgi . Par daudz mājasdarbu. Skolā
garšīgi gatavo .Patīk tagadējā skola.
Skola nākotnes vīzijā
Daudz interaktīvu materiālu, siltas telpas.
Iespējams, ka mājās ar datoriem. Nenomāc skolēna
vēlmi mācīties. Vairāk tehnoloģiju, modernāka. Ar
labākiem orķestra instrumentiem, vairāk pulciņu.
Būtu spoguļi sporta ģērbtuvēs. Uzlabota izglītības
kvalitāte.
Tā rosinās skolēnus apmeklēt skolu labprātīgi.
Strādās ar katru bērnu individuāli, lai katrs saprot,
ko māca. Nebūs vairs tāfeles. Skola kā mājas.
***************** ******************
Paiet mūžība, un cilvēks apstājas,
Nezinādams, ko darīt tālāk.
Cilvēks kā vējš, kurš reizēm pagurst, apstājas un
pūš…
(Katrīna Keiša, 7.kl.)
*****************

*******************

NO SKOLĒNU ATZIŅĀM PAR SKOLU,
SKOLOTĀJIEM, SKOLĒNIEM
Man patīk, ka mūsu skolā ir maz bērnu, ka skolā
ir iespēja labi apgūt mācības.
Ideālam skolēnam jābūt modernam, skaistam,
paklausīgam, kārtīgam, viņam vajag pildīt mājas
darbus, labi mācīties. Savukārt skolai nākotnē jābūt
interesantai, jābūt baseinam, mīkstiem krēsliem.
(Raina, 4.kl.)
Skola- tā ir izglītības iestāde, kura kā māte katru
bērnu uzņem un aizvada dzīvē. Skolā pabijis ir
ikviens cilvēks kaut lai zinātu, cik ir 9x9. Kas būs ar
nākošajām paaudzēm skolās?
Tagad es redzu smaidošas sejas. Bērni un jaunieši
joko, ākstās. Viens ar otru kontaktējas, sporto,
raksta, izmantojot pildspalvu, ja iznāk kļūdīties,

nenokar degunu… Varbūt mūsu mazbērniem vairs
nebūs gaišu smaidu… Vārds ,,grāmata” vairs
nesaistīsies ar papīru, bet sports -ar lecamauklu.
Nākotnē varbūt jau pirmklasnieki zinās 12.klases
vielu un nemācēs spēlēties?
Ļoti vēlētos paust vienu lūgumu: ,,Nelieciet visu
darīt datoram, tas ,,smacē” cilvēci..lai mazajiem
nepazūd bērnība. Lai tie iet vairāk ārā un
pastaigājas, draiskojas!”
(Klaudija, 7.kl.)

IEROSINĀJUMI – JA NU BŪTU IESPĒJA…

5.-7.klašu vizuālās mākslas darbu izstāde

Pusdienu ēdienkartē varētu pievienot kartupeļu
pankūkas. Būtu jauki, ja klases telpa būtu lielāka,
mēs esam 23 skolēni..Būtu jauki, ja klasēs būtu
ērtāki krēsli ar galdiem..Varētu 5 minūšu starpbrīžus
pagarināt uz 10 min., skola varētu sākties vēlāk..būtu
mazāk stundu dienā, pēc tām mēs varētu pildīt
uzdotos mājasdarbus. Kaut vienu reizi mēnesī
notiktu ekskursijas vai kādi izklaides pasākumi.
(Elizabete, 7.kl.)

*****************

****************

SKOLĒNS, SKOLOTĀJS, SKOLA….
Skolēns ideālā variantā? Vienmēr sagatavojies
stundām, atbild uz skolotāja jautājumiem, netēlo
,,beigtu”, ir harmonisks, līdzsvarots un visādi palīdz
klasesbiedriem. Savukārt lielisks skolotājs- ar
humora izjūtu, ieraksta mājasdarbus e –klasē, reizēm
dod iespēju paslinkot, papļāpāt.
Par skolu tagadnē- tā dod dažādas zināšanas, ir
jāmācās arī priekšmeti, kas neinteresē(varbūt palīdz
daudzpusīgi attīstīties).Nākotnē droši vien mācīs to,
kas vajadzīgs dzīvei(kā maksāt rēķinus u.tml.).
(Marta K., 10.kl.)
,,Skola nākotnē kā ēka būtiski nemainīsies, taču
klases būs daudz savādākas. Tehniskais personālsroboti. Mācību priekšmeti būs tie paši, taču mūsu
bērnubērni nerakstīs ar pildspalvu, bet gan ar
elektronisku pildspalvveidīgu spalvu. Jāraksta būs
nevis burtnīcās, bet planšetveidīgos
kabeļos.Skolotāji būs ar augstu izglītības līmeni
elektrozinātnē un tehnoloģijās. Skolotāji sēdēs uz
īpaši maiga no oglekļa šķiedras krēsla ar gumijas
apdari un masētājmehānismu, lai varētu atvilkt elpu,
kamēr skolēni raksta kontroldarbus. Skolēni uz skolu
nāks antigravitācijas kedās, tiem kājās būs vieglas
un plānas silikoiežu lipekļa džinsu bikses ar apkures
sistēmu, lai ziemā nevajadzētu salt. Skolēni pildītu
mājasdarbus planšetveidīgajos kabeļos un visu
nosūtītu skolotājiem, kuri mājasdarbus tikai
paskatītos ar vienu aci, jo visu jau būtu labojis
gudrais robots. Lai kā daudziem negribētos, tomēr
uz skolu bērniem būs vēl jāiet daudzus, daudzus
gadus.
(Augusts, 7.kl.)

5.-7.klašu vizuālās mākslas darbu izstāde

*****************

****************

Nākotnē es ļoti gribētu, lai RKV kļūtu viena no
labākajām. Es gribētu redzēt skolotājus priecīgus, lai
tie nenogurtu strādājot, mācot nepaklausīgos
skolēnus..Ēdnīcā varētu biežāk būt griķi ar mērci vai
pankūkas. Vēlētos iespēju nopirkt papildporciju.
Es vēlu šai skolai visu to labāko, lai skolotājiem
viss veiktos, lai bīskapam un direktorei būtu viegli
uzturēt šo iestādi.
(Dairis, 7.kl.)
Senos laikos skolās bija ļoti stingra
kārtība..Tagad skolotājām ir grūti ar skolēniem, jo
mēs paliekam trakāki un trakāki. Nākotnē gribētos,
lai skolās mainītos noteikumi, lai uzreiz pēc zvana
visi noliktu uz galda savus telefonus, saņemtu tos
pēc stundām.
Izglītība ir svarīga, bez tās nevarēs nākotnē
iekārtoties darbā, gribētos, lai skolēni visi to
saprastu.
(Kristiāna B., 7.kl.)
Vai mēs arī tā kādreiz domājam?
Skolotāja:– Juri, es ceru, ka šodien es neredzēšu kā
tu špiko kontroldarbā…
Juris:– es arī ļoti ceru…
(Reinis, Dāvids, Daniels, Ermīns, 5.klase)
****************
************
Brīnumi-tas ir tas, pēc kā īstenībā mēs visi
tiecamies, uz ko mēs ceram. Tie ne tikai padara
mūsu dzīvi interesantāku, aizraujošāku, bet arī māca
būt pārdrošiem un savā ziņā sagatavo dzīvei , rosina
kļūt elastīgiem, atvērtākiem pavisam negaidītām
situācijām.. Ar laiku tad pārmaiņas vairs nespēj mūs
satraukt… Ir būtiski noticēt brīnumiem…
(Iveta, 12.klase)
©RKV ,,Gaismas”redkolēģija- 4., 5.klases
žurnālisti, pulciņa,,Es un sabiedrība”dalībnieki

