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Kādas pārmaiņas šogad notiek skolā? Kādi ir
skolas mērķi?
Skolas mērķis ir nodrošināt katra izglītojamā
personīgo izaugsmi, sniegt kristīgu, daudzpusīgu,
kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, veicināt
izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību.
Viena no pārmaiņām skolā ir direktora maiņa, ir
jauni skolotāji.
Arī skolotāju kolektīvs Jums vēl ir jauns un ne
tik labi iepazīts. Kāds Jums tas šķiet?
Piekrītu, ka skolotāju kolektīvs man vēl ir
neiepazīts, bet pirmais iespaids ir ļoti labs.
Kolektīvs ir saliedēts un profesionāls, radošs,
atvērts jaunām idejām. Skolotāji ir ļoti izpalīdzīgi,
draudzīgi un strādīgi.
Kādu Jūs redzat Rēzeknes Katoļu vidusskolu
nākotnē?
Modernu, tehnoloģijām bagātu, ar vēlmi tajā
mācīties un strādāt.
Ko Jūs novēlētu skolas saimei jaunajā
2017./2018. mācību gadā?
Jaunajā mācību gadā skolēniem novēlu interesi
un centību, darot katru darbiņu, lai neapnīk smelt
zinības! Vecākiem – pacietību, veselību un vēlmi
sadarboties!
Saviem pedagogiem vēlu gūt gandarījumu, radošu
garu un neizsīkstošu enerģiju! Lai mums visiem
kopā ražīgs mācību gads, lai veicas darbi un nezūd
ticība sev!
Intervēja Dace, 12.klase
******************** *******************

Intervija ar VIJU ARMUŠKU-direktores
vietnieci izglītības jomā
Intervija ar skolas direktori
INESI MIKASKINU
Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi, esot jaunajā
amatā?
Pirmie iespaidi ir labi. Īsi sakot, man ļoti patīk
Rēzeknes Katoļu vidusskola, jo šī skola ir īpaša.
Kā un kur sākās Jūsu profesionālās gaitas?
No 16. gadu vecuma Ludzā esmu mācījusi
bērniem sporta dejas. Kad pabeidzu Ludzas pilsētas
ģimnāziju, iestājos Rēzeknes Augstskolā. Paralēli
studijām( pēdējā kursā) savas darba gaitas uzsāku
Ludzas novada Ņukšu pamatskolā, mācot
matemātiku, kā arī biju direktora vietniece mācību
un audzināšanas jomā.
Kuri mācību priekšmeti skolā Jums pašai
vislabāk padevās?
Man ļoti patika un padevās sports un matemātika.

Ar kādām sajūtām gaidījāt jauno mācību gadu?
Man bija bail jaunā amata, jauno pienākumu dēļ.
Uztraucos, vai tikšu galā. Atklāti sakot, šī baiļu sajūta
mani joprojām nav pametusi. Jā, tā arī bija tā
dominējošā sajūta. Baidījos arī par audzināmo 7. klasi.
Bet tagad vairs neuztraucos. Sapratu, ka tur ir forši bērni
un ka viss būs labi.
Kāds, Jūsuprāt, ir ideāls skolēns?
Tāds, kādi jūs esat. Šajā skolā visi ir ļoti jauki!
Šobrīd arvien aktuālāks jautājums Latvijas
politikā kļūst par skolu sistēmu, mācību saturu
Kādas reformas Jūs ieteiktu veikt Izglītības
ministram?
Es vispār IZM ieteiktu veikt mazāk reformu.
Vēlos paredzamu nākotni. Šīs visas runas par
pārmaiņām un pašas pārmaiņas negarantē drošības
sajūtu. Tādēļ komfortabli nejūtas ne skolotāji, ne
skolēni.
Kādēļ kļuvāt par skolotāju?

Atklāti sakot, nekad īsti negribēju kļūt par
skolotāju. Gribēju iet mācīties uz "Bulduriem" dārzkopības tehnikumu. Mana mamma un vecmamma
negribēja mani laist mācīties tik tālu - aiz Rīgas. Un
viņas teica : "Nu ko tu tur darīsi? Tepat Daugavpilī ir
Pedagoģiskais institūts, ir Bioloģijas fakultāte - nu tā
pati dārzkopība vien ir!" Un vecmamma vēl piemetināja:
"Un tev nebūs ar gumijas zābakiem jāstaigā!" Mamma
mani uz Rīgu nepalaida. Tā es iestājos DPI, bet tiešām
nedomāju, ka strādāšu par skolotāju. Bet 90.g. sākās
haoss, un nācās sākt strādāt skolā, jo tur varēju justies
stabili.
Ko varat teikt, salīdzinot Rēzeknes Katoļu
vidusskolu un Gaigalavas pamatskolu, kas arī bija
jūsu darbavieta?
Man šajā skolā ļoti patīk atmosfēra. Brīnišķīgs
gan skolotāju, gan bērnu kolektīvs. Es izšķīros par šo
skolu. Tagad mazajām lauku skolām ir grūti laiki,
daudzas tiek slēgtas. Es negribēju vēlreiz piedzīvot to, ar
ko diemžēl nācās sastapties pirms 10 gadiem, kad slēdza
skolu, kur nostrādāju 20 gadus. Es nobijos. Domāju, šeit,
RKV, labi strādājot, apzinīgi pildot savus pienākumus,
nodrošinot labu izglītības kvalitāti, arī izdosies piesaistīt
bērnus un palielināt skolēnu skaitu. Ir skaidrs, ka ir
absurdi uzskatīt-jo mazāka skola, jo sliktāka izglītības
kvalitāte. Ar kvantitāti nevar panākt kvalitāti.
Intervēja Iveta Anna, Marta, Sarmīte, 11.klase
*****************

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

"Lielākais labums, ko var iegūt no dzīves - veltīt
to lietai, kas pārdzīvos mūs. " /Viljams Džeimss/
Mīļie skolotāji!
Novēlam Jums svētku dienā saņemt skolēnu
dāvātos ziedu klēpjus ar pārliecību, ka tie ir patiesas
cieņas un pateicības apliecinājumi, kuri ir tikai Jūsu
gudrības, miera, drosmes un iecietības rezultāts.
Sveicam Starptautiskajā skolotāju dienā!
Rēzeknes Katoļu vidusskolas pašpārvalde
****************
**************
Mīļie skolotāji!
Sveicam Skolotāju dienā! Jūsu pozitīvā attieksme
ir mūsu motivācija mācīties .Paldies par to!
Novēlu, lai skolai starot dzīvespriekā, pozitīvismā
un draudzībā! Esiet tikpat izturīgi un jautri , lai
stipri nervi!
****************

9.klases skolēni
*****************

Dārgie skolotāji!
Lai spēks un izturība, pacietība un prieks , izglītojot
jaunos censoņus!
8.klases skolēni
************* *************
Skolotāja Vija!
Paldies Jums par to, ka mūs paciešat un saprotat!
Mēs Jūs ļoti cienām, kaut dažreiz sanāk
nepaklausīt…Mēs no sirds sveicam Skolotāju dienā!
Skolotāji, vēlam Jums visiem jaukus svētkus!
7.klases skolēni
************** **************
Ir svētki , skolotāj, un tu
Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī.
Un rudens saulē pasapņot, aizmirstot par paguruma
mirkli, ko no visiem slēpi…
Skolotāji, daudz ziedu, vairāk smaidu! Daudz laimes,
daudz spēka mācīt!
6.klases skolēni
*************
***************
Dārgie , mīļie skolotāji!
Apsveicam šajos brīnišķīgajos svētkos, kuri ir veltīti
tieši Jums! Novēlam nekad nezaudēt dzīvesprieku un
sparu mūs skolot! No sirds apsveicam Skolotāju dienā!
5.klases skolēni
*************** *****************
Apsveicam skolas direktori un skolotājas kā visjaukākās,
visgudrākās!Jūs visas strādājat gandrīz katru dienu un
Jūs esat nopēlnījušas kaut vienu dienu atpūtai.Vēlam
labu veselību, lai Jūs neslimotu, lai priecātos, lai būtu
laimīgi!Lai veiksme un paklausīgi skolēni! Jūs esat
vislabsirdīgākās skolotājas no visām skolām!
Skolotāja Vineta ir vislabākā!
Skolotāja Vineta, paldies, ka gatavojāt mūs
kontroldarbiem, konkursiem, vedāt ekskursijās-mēs
palikām ļoti gudri!
4.klases skolēni
Esiet kā saule! Dāvājiet siltumu!

Veltījums skolotājiem no 3.klases
Skolotāj!
Mana mīļā skolotāja,
Šodien svētki tev
Sveiksim mēs tevi
Ar smaidu sejā!
Margota, 3.klase
************ **********
Lai visas skolotājas labi mācītu, lai labi nosvinētu
svētkus, lai mācītu mūs gudrībā un uzvedībā!Lai Jums
miers un prieks!
2.klases skolēni
Apsveicam Jūs Skolotāju dienā! Lai Jums labi dzīvot
Latvijā!
1.klases skolēni

1)Skolā noskanēja zvans, sākās stunda.Klasē ienāca
skolotāja, sakot:,,Labdien, klase, šodien mēs strādāsim
grupu darbu.” Visi sasēdās pa grupām, katrai tika iedota
A 4 lapa. Uz lapas bija uzzīmēts ezītis.Viens no
dalībniekiem iebļāvās:,,Skolotāj, vai var izkrāsot to ezi,
mums tas nepatīk.Viņš uz mani skatās.”
Ezim tā tapa uzzīmētas melnas brilles un ūsas…
Mūsu skola ir īpaša…
Mūsu skolas stiprās puses ir:

ticība, palīdzība no Dieva, gudri skolēni,
individuāla attieksme, garīgums, jaunas grāmatas,
labas skolotājas, garšīgas pusdienas, labi
skolēni(nav huligānu), nav ķīviņu starp klasēm,
katedrāle, patriotisms, skolas labdari, tīra skolas
vide, sirsnīga attieksme no skolotājiem, aktivitāte,
jautri pasākumi, draudzīgas klases.Atšķirīgs(labs)
mācīšanas veids, metodes
Apkopots 9.klases skolēnu viedoklis
*****************
***************
Skola….
Septembris, sākas skola…
Skola.
Klasesbiedru atkal tikšanās.
Jaunumi, aizraujoši pasākumi, konkursi.
Interesanti mācību materiāli.
Izdod jaunas mācību grāmatas.
Skolā māca…māca matemātiku, literatūru un latviešu
valodu.
Skola ir pievilcīga un skaista.Skolotāji? Mūsu skolā ir
ļoti laipni un gudri skolotāji.Cik labi mācīties Katoļu
vidusskolā!Skola! Cik labi! Tas ir interesanti.Skolā var
daudz uzzināt…
Cik daudz ir skolnieku pasaulē kopumā?Droši vien
miljoniem pa visām valstīm kopumā…
4.klases pārdomas, uzsākot skolas gaitas šī gada
septembrī
****************** *******************
Mana skola
Manā skolā ir daudz meiteņu un zēnu.Visi mēs esam
dažādi.Mēs mācāmies un dažreiz slinkojam.Mēs esam
smieklīgi, nepaklausīgi un smaidīgi.Mūsu skolā ir daudz
skolotāju.Man patīk mūsu skola.
Laura, 3.klase
**************
*************
Skola
Skola ir kā gudrības trauks,
Kur katrs mācās iegūt zināšanas-lasīt, rēķināt, rakstīt,
pēc tam dabūjot panākumus.Es mīlu savu skolu, mīlu
savus skolotājus!
Katrīna, 3.klase
***************
****************
Anekdotiski atgadījumi no mūsu skolas ikdienas

2)Klases audzinātāja katram iedeva aizpildīt
anketu.Bērni sāka to pildīt.Jānis un Mārtiņš klusām
sarunājās.,, Jāni, kāds ir tavs mīļākais mācību
priekšemets skolā?”,,Es nezinu, Mārtiņ!” atteica Jānis.
,,Laikam tāfele un krīts!”
3)Stundā visi skolēni rakstīja.Viens no tiem visu laiku
runāja par desām.Tad skolotāja ieteicās:,,Nopirksim tev
5 kg desas, lai tu beigtu par to runāt!” Skolēns
neapmulsa:,,Tad es runāšu jau par majonēzi!”
Katrīna Keiša, 6.klase
1) Reiz skolā mūsu klase nolēma sagatavot skolotājai
pārsteigumu, visi sastapās jau, pirms viņa ieradās.
Mēs aizdedzām sveci, blakus nolikām gardu
šokolādi.Skolotāja saķēra vaigus.Tad mēs visi skrējām
skolotāju apskaut, gandrīz kopā apgāzāmies…
2)Smieklīgi šķita, ka pagājušajā gadā visiem skolotājiem
bija Skolotāju dienā jāstaigā pa skolu čībiņās.Tas bija
dikti mīļi.
3)Uz dažām stundām ir jāņem līdzi salvetes, ar kurām
nākas slaucīt smieklu asaras, bet uz dažām jāņem līdzi
smadzenes, jo vajag domāt un iet pie tāfeles…
Man ir ļoti liels prieks, ka skolotāji ir tik jauki, tik
saprotoši!
Sabīne, 6.klase
******************* ******************
Bija pienākusi diena, kas kļuva neaizmirstamaSkolotāju diena!
Skolēni gribēja sagādāt pārsteigumu, bet nezināja, ko
uzdāvināt.Tad viņi nolēma nopirkt lielu kūku un
balonus.Tad skolotāju aicināja laukā, palaida gaisā
balonus un uzdāvināja torti.Skolotājas bija ļoti priecīgas
par pārsteigumu.Bērni arī līksmoja.
Katrīna Kozlovska, 6.klase

3.klases skolēnu darināto lietussargu modeļi
Rudens noskaņās kavējoties
Zelta krāšņais rudentiņš
Pie mums atnācis
Paņēmis tas spilgtas krāsas
Visus kokus nokrāsot
Tagad visiem lieli prieki
Visi kļūt var mākslinieki
Paņemt rokā lapu skaistu
Pārzīmēt to brīnumskaistu
Elizabete, 4.klase

************* *************
Es celšos agri no rīta,
Lai satiktu burvi jauko,
Kurš padarījis rudeni krāsainu
Kā tikšanos ar to.
Loreta, 4.klase
Rudentiņi, rudentiņi,
Tu atnāci negaidīts
Tu atnāci negaidīts
Pašā krāsu virpulī
Izkrāsoji dabu skaistu
Ar visām krāsiņām
Nu mēs tevi tagad sauksim
Par rudeni-krāsotājburvi!
Lauris S., 4.klase
************** **************
Pa pasauli nāk rudentiņš
Sakņu dārzā kļūst oranžs burkāniņš
Pa logu ieraugu rudeni
Tas pūš krāsainu lapu puteni
Pēkšņi asters krāsainas top
Rudens kā saimnieks asters kopj!
Endija Marianna, 4.klase
Rudens skaistā diena klāt
Eju mežā pastaigāt
Zelta lapas kokiem krīt
Man pie kājām lēni slīd
Krāsains paklājs mežā klāts
Paskaties , kā daba zied!
Juris S., 4.klase
Skaists ir zelta rudentiņš
Katru gadu atnāk viņš
Zemi krāso burvju krāsās
Nogatavo augļus viņš
Mārtiņš N., 4.klase

Gāja krāsburvis, satika viņš rudeni
Iegāja tam galvā doma
Ka to rudeni ir jānokrāso
Dzeltena lapa šeit, oranža tur
Bet sarkana-kaut kur…
Egīls, 4.klase

Kate, 3.klase
************* **************
Klāt ir mūsu rudentiņš,
Krāšņais un košais, spilgtais un slapjais
Dzeltenoranžās lapas un milzīgie ķirbji
Un kristālraibās gladiolas..
Jānis , 3.klase

Pārdomas par skolas gaitām
No rīta mūsu vecāki dodas uz darbu.Arī skolotāji
.Laikam viņiem dažreiz negribas strādāt, tāpat kā mūsu
mammām un tētiem. Bet skolotājus gaidām mēs-mazi un
lieli bērni.
Mūsu skolotāja Valda ir vislabākā.Viņa mums ir gandrīz
kā mamma.Ja esam bēdīgi, viņa mūs mierina,ja esam
priecīgi, tad gribas par to skolotājai pastāstīt.Viņa ir
saprotoša un gudra.
Ir interesanti arī tad, kad mūs māca citi skolotāji.Ar
skolotāju Ilonu ir jautri mācīties angļu valodu, bet sporta
skolotājs ir vislabākais.
Bez skolotājiem un skolotājām skola nevarētu būt.Lai
skaisti svētki mūsu skolotājām!
Raina, 3.klase
************* **************

Avīzes “Gaisma” redkolēģija:
RKV pašpārvalde, skolēni

