Rēzeknes Katoļu
vidusskolas avīze „Gaisma”
2013.gada decembris
Nr 3.
„Katrs cilvēks vēlas mīlēt un alkst, lai
viņu mīl, vēlas apzināties, ka kādam ir
vajadzīgs, taču šodien mums nepietiek
laika pat tam, lai palūkotos viens uz otru.
Tādēļ mīļš smaids-liela dāvana, bet
līdzjūtība-nenovērtējama velte”
Māte Terēze

Adventa vainagu izstāde skolā.
Direktores sleja
Pārdomu laiks, Ziemassvētku laiks liek
mums atcerēties ne tikai Kristus silīti, bet
arī savējo. Šis pasaules ceļš- tas ir mūsu
ceļš no vienas silītes līdz otrai. Tas ir ceļš,
kurš mums ir jāpiepilda. No tā ir jānolasa
asākie akmeņi, lai tie, kas nāks aiz mums,
nesadurtu kājas. Tas ir ceļš, gar kura
malām jāsastāda koki, lai nākošajiem būtu
spirdzinoša ēna. Tas ir ceļš, kurš ir sācies
pie mūsu silītes- šūpuļa - un kurš jebkurā
tā posmā liecinās par mūsu šūpuļa vietu
un tās skaistumu.
No visas sirds novēlu Jums vēstuļu un
apsveikumu kartīšu kaudzi, siltumu un
drošu pajumti, pārtiku un ūdeni, un
dvēseles mieru. Laimīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno 2014. gadu!
Skolas direktore Marija Mickāne

Aptauja par dāvanām un to dāvināšanu
1.Ja Tev nepieciešams kādu apsveikt, vai
Tu izvēlies labāk dot paštaisītās vai
pirktās dāvanas?
Mamma, vecmamma: ,,Paštaisītās.”
Iveta :,,Pirktās, jo tad dāvanu var sagatavot
ātrāk.”
Marta :,, Pirktās.”
Aelita :,,Paštaisītās, jo tās nāk no sirds.”
2.Vai dāvanu dāvināšana citiem sniedz
Tev pašai prieku?
Mamma: ,,Jā, sagādā!”
Vecmamma: ,,Jā, pat ļoti.”
Iveta :,,Protams!”
Marta : ,, Neteiktu. Labi, jā!”
Aelita :,, Protams!”
3.Vai ir grūti izvēlēties, ko dāvināt
citiem?
Mamma: ,,Jā, grūti! Ir jāzina, kas otram
patīk.”
Vecmamma: ,,Jā!”
Iveta :,,Jā(māj ar galvu)!”
Marta :,, Ļoti.”
Aelita :,,Jā!”
4. Ja nav noslēpums, ko Tu vēlētos
saņemt dāvanā šajos Ziemassvētkos?
Mamma: ,,Grāmatu par psiholoģiju vai
svecītes.”
Vecmamma: ,,Zvaigzni vai dekoratīvo
vardi.”
Iveta :,,1 D disku.”
Marta :,, Kādu grāmatu, telefonu vai
planšetdatoru.”
Aelita :,,Slidas.”
Paldies Jums par atbildēm!
Aptauju veica Sarmīte Jaša, 7.klases
skolniece
Intervija par dāvanām un to dāvināšanu
Artūrs: ,,Labdien! Vai Jūs varētu atbildēt uz
maniem jautājumiem? Kādas Jums ir
sajūtas, kad Jums kādreiz kaut ko
uzdāvinājuši?
Artūra mamma:,, Brīnišķīgas sajūtas.
Saņemt dāvanu-tas ir ļoti patīkami!”
Artūrs: ,,Kādas dāvanas Jums labāk patīk?”
Artūra mamma: ,, Man patīk saņemt
jebkuru dāvanu, kuru dāvina no sirds.”
Artūrs: ,,Kādas ir visspožākās atmiņas par
dāvanām bērnībā?”
Artūra mamma:,, Visjaukākā dāvana bija
tā, kuru man uzdāvināja vecāki-lelle ar ļoti
gariem matiem.”

Artūrs: ,,Kā Jūs uzskatāt, vai tāda dāvana
varētu iepriecināt arī pašreizējos bērnus?”
Artūra mamma: ,,Protams, jā!”
Artūrs:
,,Paldies
par
atbildēm!
Uzredzēšanos!”
Interviju veicis Artūrs Krusts, 5.klases
skolēns
Aptauja par dāvanām un to dāvināšanu
1.Vai Jums patīk saņemt dāvanas?
a)jā- 13
b)nē-0
c)dažreiz- 0
2.Vai Jums patīk dāvināt citiem
dāvanas?
a)jā- 13
b)nē-0
c)dažreiz- 0
3. Kas Jums sagādā lielāku prieku:
a)saņemt dāvanas no citiem- 12
b)pats dāvanu gatavošanas process-0
c)dāvināt dāvanas citiem-0
d)cits variants- atņemt dāvanas -1
Aptauju veicis Arvis Arbidāns, 5.klases
skolēns
Pārdomas par Ziemassvētku, dāvanām!
Katrs bērns Ziemassvētkos vēlas saņemt
dāvanas. Pie dažiem nāk Ziemassvētku
vecītis, pie citiem-tētis ar vates bārdu. Pie
manis Ziemassvētku vecītis nenāca. Mums
ar brāli bija jāiet uz otru istabu. Kad
drīkstējām ienākt, dāvanas jau bija zem
eglītes.
Lai arī nepaklausīgiem bērniņiem
vecāki stāsta par rīkstēm, ko Ziemassvētku
vecītis dodot tādiem kā viņi dāvanu vietā,
dāvanas vienalga saņem visi. Kā
paklausīgie, tā nepaklausīgie bērni.
M.A.Kudiņa, 5.klases skolniece

Intervija ar Jūliju Platpīri
1.Kāpēc Tu piedalies olimpiādēs?
Piedalīties olimpiādēs mani iedrošina
skolotāji. Es vēlos iegūt pieredzi un vairot
skolas godu.
2.Kādās olimpiādēs Tu esi piedalījusies
pēdējā laikā?

Šajā gadā pagaidām ir bijušas tikai
bioloģijā un vācu valodā.
3.Pastāsti par balvām, ko esi ieguvusi
piedaloties olimpiādēs.
Skolas gada beigās parasti dāvina naudas
prēmijas. Tiek dāvinātas arī grāmatas un
dāvanu kartes. Protams, arī atzinības un
diplomi. Visvairāk patika balva angļu
valodas atklātajā olimpiādē, jo tur tika
dāvinātas ļoti lielas un dārgas vārdnīcas.
4.Kas patīk un kas nepatīk piedaloties
olimpiādēs?
Man patīk pārbaudīt savas spējas un
zināšanas, taču nepatīk sacensība skolēnu
starpā, jo nereti tā beidzas ar apcelšanu.
5.Ko Tu iegūsti , piedaloties olimpiādēs?
Protams, iegūstu pieredzi un iespēju arī
nedaudz paceļot, jo bieži vien olimpiādes
notiek citās Latvijas pilsētās.
6.Kam Tu varētu pateikties par
palīdzību un atbalstu?
Par palīdzību, protams, vēlos pateikties
visiem skolotājiem, kas mani gatavo
olimpiādēm, kā arī savai draudzenei Lindai
Pudnikai par atbalstu tāpēc, ka olimpiādēs
mēs parasti piedalāmies kopā.
Interviju veica A.Skromule un
L.Bogdanova , 7.klases skolnieces
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