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Māte - ģimenes pavarda sargātāja
Katram laikmetam, arī mūsdienām raksturīgs savs
pasaules redzējums un savas vērtības. Arī dzīve ir cita
– ne tāda kā iepriekšējos gadsimtos vai pat gadu
desmitos.
Katra cilvēka izaugsmes pamati tiek ielikti
ģimenē, īpaši svarīga ir mātes loma un atbildība.
Pārmaiņas vienā dzīves jomā nes līdzi pārmaiņas
citās jomās, mūžīgās vērtības pazūd nebūtībā, dodot
vietu citām. Mainās lietu, dabas un cilvēku attiecības.
Mūsdienās vārds “laime” ir paguris, to var atrast uz
pavecām Jaungada apsveikuma kartītēm, taču ikdienā
tikpat vairs kā nedzird jautājumu – vai tu esi laimīgs?
Mums ir e-draugi, e-paraksts, mēs varam kārtot eeksāmenus un saņemt e-preces, pastāv e-mīlestība un
e-piedzīvojumi, būdami informācijas laikmeta pilsoņi
mēs tīkla rīcībā nododam visas svarīgākās ziņas par
sevi, supermodernais ledusskapis pats pasūta internetā
vajadzīgās pārtikas preces. Dieva acs ir aizstāta ar
miljoniem novērošanas kameru. Mums itkā pieder
visas pasaules informācija, bet gala rezultātā nepieder
nekas, jo tā ir plūstoša, nepastāvīga, nedroša,
pārsātināta.
Morāle tiek saistīta ar vajadzībām, interesēm,
izdevīgumu, tāpēc nepieciešamas radikālas pārmaiņas
morālās izglītošanas laukā, svarīgs katra bērna rakstura
audzināšanas nozīmīgums.
Šī ļoti skaistā un komplicētā pasaule, ko esam
saņēmuši mantojumā, jānodod jaunajiem cilvēkiem un
tiem ir jābūt laimīgiem. Lai viņi tādi spētu būt kopš
bērnības, jāveido stabila vērtību sistēma.
Paldies skolas bērnu māmiņām un vecmāmiņām
par saturu, kas ielikts katrā Cilvēkbērnā! Esat paraugs
viņiem!
Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!

Skolas direktore Marija Mickāne

Fatimas atklāsmju 100 gadu atcere
Šī gada 13. maijā, pieminot notikumus, kad Fatimas
Dievmāte parādījās trīs ganiņiem, par svētiem tiks
pasludināti Francisks un Jacinta - jaunākie no
vizionāriem.
************** ***************
14.maijs Latvijā - Mātes diena
************** **************
Mana mamma skaistākā, gudrākā un jaukākā,
Samīļos un pažēlos, gudru padomiņu dos.
Mēs ar brāli gaidām svētkus, gatavojam dāvanas
Vecmāmiņu arī sveiksim - viņa mātes māmiņa.
Egīls, 3.klase
************* **************
Vēstule māmiņai
Mīļā māt!
Jau sen neesmu Tev rakstījusi un ceru, ka Tev viss
kārtībā. Laiks skrien vēja spārniem, un es jau esmu
gandrīz pieaugusi. Tagad tik daudz kas notiek, un es
skumstu .
Drīz pabeigšu vidusskolu, jau būs jālemj, ko es
darīšu pēc tam. Augstskolas, eksāmeni, mācības... jau
tagad tas viss jauc galvu, taču par vienu esmu
pārliecināta - es palikšu Latvijā! Daudzi draugi jau
meklē vietu, uz kurieni doties, taču es sapņoju par
mājām. Jo kur gan ir labāk kā mājās, vai ne? Es
lepojos ar savu valsti un jūtu, ka esmu savā vietā, kad
esmu šeit .
Mani mīļie, vēlos pateikt Jums paldies par visu to,
ko esat man devuši – mīlestību, rūpes un patvērumu.
Paldies, ka vienmēr bijāt blakus un devāt man visu, lai
es arī turpmāk spētu darboties, tiekties uz to, uz ko
vienmēr esmu cerējusi.
Uz drīzu tikšanos !
Vija, 12.klase
***********
***********
TOP 5 jeb vislabākā māmiņa ir:
* GUDRA * ČAKLA * SAPROTOŠA
* MĪĻA * SKAISTA
1.,2., 4.klases skolēnu viedoklis
Ģimene ir…
Ģimene ir bitīšu saime. Manā ģimenē mēs viens otru
saprotam, esam izpalīdzīgi, esam čakli. Man patīk
mana ģimene.
Gustavs, 4.klase

Vēstule bērnībai no skolas absolventiem
Heijā, mana bērnība!
Vēl šķiet vakar skaidri redzēju Tevi slidinoties no
apledojušā kalniņa. Tu kā vienmēr izskatījies
vienreizēji- jautra, bezbēdīga, smaidīga, acis zibēja no
prieka un vēlmes saskatīt kaut ko jaunu, interesantu,
bieži vien tikpat nebēdnīgu kā pats.
Tad Tu jautri uzsauci: „Mammu, tēti, skatieties, kā
es protu! Tik daudz enerģijas, ka vaigi galīgi sasarkuši
ziemīgajā saulē.
Vēl taču tik daudz jāpaspēj - paspēlēties, kopā ar
mammu cept pankūkas, ar tēti paspēlēt „Cirku”. Bet es
arī zinu par Tavu sapni, kas pārņem katru nakti - kaut
es ātrāk kļūtu pieaugusi - tā kā tētis un mamma. Tad es
ietu uz darbu. Bet kas tad es būtu? Ārste, skolotāja,
baņķiere? Bērnībā viss šķiet iespējams!
Nu Tavs laiks diemžēl ir pagājis! Paldies Tev par
skaisto un bezrūpīgo laiku, par tām pamatvērtībām, ko
man iemācīja mani vecāki – būt labam cilvēkam,
vienalga, kas es būšu un kur es būšu!
12.klase
*********** **********
Es Latvijā, Latgalē, Rēzeknē
,,Rēzekne - tā ir pilsēta mana dzimtā novada Latgales - sirdī. Rēzekne - tā ir pilsēta arī manā sirdī.
Šīs pilsētas iedzīvotājam ir par kripatiņu plašāka,
dāsnāka un par mazu kripatiņu mīļāka sirds nekā
cilvēkiem citur, domas - gaišākas, rokas - nedaudz
strādīgākas.
Skaistu cilvēku veido skaista vide. Un Rēzeknē
skaistums atrodams ik uz soļa. Varbūt šeit priekšā
neceļas cēli debesskrāpji, bet kamdēļ mums tas, ja
mākoņos stalta un lepna raugās pašu Latgales Māra?”
Ritvars, 11.klase
,,Piemineklis „Vienoti Latvijai” ir kā uguntiņa,
pēc kuras vadīties tumsā, kā silta un mīloša sirds, kā
laipna namamāte, kura ver durvis visiem, kas dzīvo
šajā pilsētā, uzņem tos, kas nāk ar draudzību un
uzticēšanos, lai visi gūtu kopības, vienotības sajūtu.
Svarīgi, lai mēs, rēzeknieši, spētu sniegt pilsētai
mīlestību, lai spētu pateikt klusu, bet siltu un sirsnīgu
paldies.”
Dace,11. klase
*********
*********
Vēstule Latvijai
Mana Latvija, dzīvo ilgi, esi stipra, nepadodies!
Lai tas Tev izdodas!
Mums, Latvijas iedzīvotājiem, vajag kārtīgi apdomāt,
ko mēs varam un ko nevaram, ko mēs gribam vai
negribam, ko mums vajag vai mums nevajag.
Frāze,,Dzīvo ilgi!” nozīmē ne tikai, ka mūsu valstij
jānodzīvo ilgs pastāvēšanas laiks, tas nozīmē arī to, ka
valsts dzīvos tik ilgi, cik ilgi dzīvos iedzīvotāji. Tāpēc
mums ir jādomā par to, kā mēs dzīvojam – cik veselīgi
un cik ticīgi ne tikai fiziski, bet garīgi veseli. Tāpat
mēs dzīvojam labi, mums ir sava valsts, mēs esam
brīvi. Latgales kongresam 100 – tas ir kā

atgādinājums, ka kādreiz tā nebija, un mums tas ir
jānovērtē! Padomājiet!
“Esi stipra, nepadodies!” - mums Tevi jāaizstāv grūtos
brīžos. Latviju kā savu tuvāko. Paldies par visu, ko Tu
man dod. Es tevi mīlu, mana Latvija!
Ar cieņu, Rēzeknes Katoļu vidusskolas 5.klases
skolnieks Augusts
2017.gada 8.maijā.
*************

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

,,Latgales kongresam 100”
Viedokļi, atziņas, komentāri
,,Manuprāt, 04.-07.05.2017. Rēzeknē rīkotajiem
pasākumiem ir nozīme, jo tiek radīta kopības sajūta,
tiek izglītoti iedzīvotāji. Apmeklēju 4.maijā koncertu,
biju 5.maijā Svētajā Misē katedrālē, gājienā,
pieminekļa atklāšanā. Uzskatu, ka nepieciešams
latgaliešu valodu, kultūru saglabāt, tomēr daži
kongresā paustie ieteikumi man ir nepieņemami.
6.maijā LTV1 rādītajā koncerta uzvedumā ,,Latgales
gredzens”, šķiet, sniedz vispusīgu ieskatu par Latgales
tradīcijām, tikai tas viss sasaistīts man nesaprotamā
sižetā. Ceru, ka latgalieši nākotnē kļūs vienotāki,
interesēsies par sava novada vēsturi, kļūs par
patriotiem.”
Iveta, 10.klase
,,Pagātnē cilvēki bija draudzīgāki, dziedāja vairāk
latgaliešu dziesmas un Mises notika latgaliešu valodā.
Tagadnē iesāktais turpinās, valoda, manuprāt, netiek
aizmirsta. Nākotnē būs mazāk cilvēku, kas runās
latgaliski, jo ne visi vecāki māca bērniem šo valodu.”
Linda, 10.klase
,,Latgales nākotni redzu krāšņu, cilvēkus - izglītotus,
jaukus, sirsnīgus. Ļoti daudzie pasākumi, kas veltīti
Latgales kongresam, bija interesanti, emocionāli. Īpaši
patika ,,Latgaliešu valodas nakts”.
Dzīvojot Latgalē, esmu lepna, ka varu runāt latgaliskibērnībā to apguvu pie vecmāmiņas. Labprāt piedalos
publiskās runas konkursā ,,Vōlyudzāni”, šogad
saņēmu 2.vietu. Par to jāsaka liels paldies skolotājai
Valdai Igaunei, kura palīdzēja sagatavoties.”
Lauma, 10.klase
,,Uzskatām, ka Latgales kongresa 100 gadu atceres
pasākums ir ļoti nozīmīgs. Bez Latgales pievienošanas
Latvijai mūsu valsti vairs nepazītu tādu, kāda tā ir
šodien. Par to jāpateicas kongresa lēmējiem un jācer,
ka cilvēki tagad un nākotnē novērtēs, neaizmirsīs tā
nozīmīgumu.
Mēs, 11.klase, piedalījāmies Svētajā Misē
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, bijām pasākumā
Festivāla parkā. Uzskatām, ka šādi pasākumi ir
pozitīvi vērtējami, jo pilsētniekus informē par vēstures
notikumiem, mudina novērtēt to, kāda ir valsts, ar
kādām grūtībām tika izveidota.”
11.klase

