Redaktora sleja
Kaut arī tautā izplatīts viedoklis par to, ka rudens sākas 1.septembrī, oficiāli vasara
beidzās 23. septembrī, kad sākās kalendārais rudens, par ko atgādina pirmās
nokritušas lapas, tumšie vakari un saule, kas arvien retāk iespīd logos. Tas liecina par
to, ka pienācis laiks, kad nepieciešams domāt par skolu, mācībām. Protams, ir arī
pozitīvas puses, jums droši vien šāds apgalvojums liek izbrīnīties, taču, kad vasara
aizritējusi, var satikt savus klasesbiedrus, dalīties ar piedzīvojumiem un iespaidiem,
novērtēt izmaiņas skolā, kā arī iegūt jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošās. Svarīgi
novērtēt savus sniegumus, jo skolas laiks ir neatkārtojams, tādēļ ka pastāv iespēja realizēt ieceres un
iegūt atzinību, ieguldot darbu, centību un radošu potenciālu.
Atliek cerēt, ka visi RVĢ pedagogi un audzēkņi ir uzņēmuši pietiekami daudz D vitamīna un enerģijas,
kas palīdzēs kopā cīnīties ar grūtībām un priecāties par panākumiem.
Rudenīgajās noskaņās ir iznācis arī mūsu šī gada pirmais „Atspulga” numurs, kurā jūs varēsiet tuvāk
iepazīt mūs, uzzināt skolēnu viedokli par rudens ekskursijām un varbūt kādā fotogrāfijā ieraudzīt arī
sevi . Bet tas vēl nav viss – Skolotāju dienas atskaņās mēģināsim iepazīt mūsu skolotājus citādākus,
jo izrādās, ka viņi arī kādreiz ir bijuši mazi. Piedalieties konkursā un atšifrējiet, kā viņi izskatījās
pirms daudziem gadiem! Uz tikšanos nākamajā numurā.
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1.septembris – Zinību diena
8.septembris – Mazā Māra
14.septembris – Krusta diena
12.-19.septembrim – Dzelzu nedēļa
22.septembris – Baltu vienības diena
29.septembris – Miķeļdiena
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Tie esam mēs-skolas avīzes veidotāji
Mani sauc Arturs Bullis. Es mācos RVG 11.g klasē. Tā kā man patīk fotografēt, būšu
skolas avīzes fotogrāfs. Nodarbojos ar sportu. Brīvajā laikā eju uz trenažieru zāli uzturēt figūru.
Zinu 5 valodas – vācu (nedaudz), krievu (brīvi), latviešu (brīvi), angļu (brīvi), franču (nedaudz).
Esmu strādīgs, atsaucīgs, patīk padiskutēt, izklaidīgs, uzņemos atbildību, jautrs, pļāpīgs,
izpalīdzīgs, aizrautīgs, optimistisks, draudzīgs, saprotošs, čakls. Agresīvs, bet varu būt mierīgs,
patīk pakaitināt cilvēkus, slinks, ja neesmu izgulējies. Kautrīgs.

Mani sauc Ilze Logina, mācos 10.g klasē. Interesē dažādas aktualitātes, kuras spēj padarīt dzīvi
aizraujošāku. Patīk dzīvi padarīt krāsaināku, apmeklējot dažādus kultūras pasākumus. Mode, stils ir
mūsdienu sabiedrības, arī mana, neatņemama sastāvdaļa un aktuāla visiem, kuri vēlas izpaust savu
individualitāti. Tieši tādēļ skolas avīzē veidoju modes/stila sadaļu. Mūzikai manā dzīvē ir arīdzan nozīmīga
loma. Interesē dzeja, māksla. Aizrauj jaunu kontaktpersonu iepazīšana...

Mani sauc Frančeska. Esmu skolas avīzes mākslinieciskais noformētājs un redaktors. Darbojos
arī mūsu skolas skolēnu pašpārvaldē. Patīk radoši darboties. Ārpus skolas es nodarbojos ar
dejošanu un apmeklēju daudz un dažādus pasākums, kas mani pilnveido un attīsta :)

Mani sauc Zita. Esmu aktīva un teatrāla būtne. Sapņoju kļūt par horeogrāfi. Es ticu brīnumiem - un jūs?

Mani sauc Lolita...
Mācos šajā skolā tikai pirmo gadu, bet jau piedalos skolas avīzes izveides procesā un
darbojos arī skolēnu pašpārvaldē. Ārpus skolas patīk ceļot, fotografēt un attīstīt sevi dažādās
jomās, piedaloties dažāda veida brīvprātīgo darbos.

Es esmu Ināra
Šajā skolā mācos pirmo gadu-skolotājas S.Kalvānes audzināmajā klasē.
Manas intereses saistās galvenokārt ar mūziku un sportu.
Redakcijā nokļuvu pavisam nejauši,pateicoties matemātikas skolotājai M.Keišai ....Un te nu es esmu skolas avīzes "Atspulgs" redaktora vietniece.

Esmu Ilga Laurina, mācos 11.c klasē. Avīzē man patīk darboties, jo varu paust savu viedokli,
domas un idejas. Vairāk rakstīšu radošo sleju, jo man patīk redzēt pasauli mazliet citādāku .

Galvenais, lai ir mērķis, uz ko tiekties. Mums tāds ir! Izturība un spēks to īstenot, rast
jaunas sevis pilnveidošanas iespējas un mīlestību pret to, ko darām, jo, kā teicis I.Ziedonis:
„ Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot.” Cerot, ka mums izdosies skolas
dzīvi padarīt krāsaināku! Skolotāja-avīzes konsultante Liene Trūpa

Noderīgi
Stila kokteilis
Literatūra.Melomāniem. Ne bez iemesla ietekmīgais mūzikas žurnāls Rollin
Stone nodēvējis Bobu Dilanu par 20.gadsimta otro izcilāko mūziķi pasaulē
(uzreiz aiz The Beatles). Dilana ieguldījums mūzikā ir nenovērtējams, un šī
grāmata lieliski parāda ģēnija privātās dzīves un radošā darba neatdalāmās
paralēles. Uz autoaptrādes. Bobs Dilans. Stāsts par slavenā mūziķa
dzīvi. Hovards Sounss.

Neatkarīgais
eksperts.
Vienkāršums,ērtums,
brīvība un ķermeņa
silueta akcentēšana.

Iedvesmotajiem. Nebrīnies, ja, lasot šo grāmatu, nepamanīsi, kā aizskrien laiks. Tu dodies piedzīvojumā kopā ar galveno
varoni Annu Foksu, kuģodoma pa Nīlu no Luksoras uz Asuānu. Sekojot viņas vecmāmiņas Luīzes pēdām, būs jāatklāj, kādus
noslēpumus glabā sievietes atstātās piemiņas lietas – seno ēģiptiešu smaržu pudelītes un ilustrēta dienasgrāmata, kurā attēlotas
pirms simt gadiem pieredzētās dēkas. Čuksti smiltīs. Barbara Erskina.
Aizkustinātajiem. Paulu Koelju vārds komentārus neprasa. Ja tev šis autors ir tuvs, tad arī viņa darbs Brida tev nesagādās
vilšanos. Koelju darbi saista ar gudrību, ko autors ievērpj galveno varoņu ceļā. Galvenā varone Brida meklē
savu dvēseles radinieku. Lai arī sākumā šķiet, ka viņa to ir sastapusi, meitenes sirdī iezogas šaubas.
Vienīgā iespēja to pārbaudīt – meklēt vēl. Brida. Paulu Koelju.
Tehnojaunumi. HTC CHACHA
HTC ir izveidojis Facebook telefonu.
HTC Salsa ir ar skārienjūtīgu ekrānu aprīkots telefons, bet uz HTC
ChaCha mēs atradīsim arī fizisku QWERTY klaviatūru, kas īpaši noderēs,
komunicējot sociālajā tīklā Facebook. Uz abiem telefoniem redzama
Facebook poga, kas ļauj ātri pieslēgties savam profilam un atjaunot
statusa paziņojumus. Cenu kategorijā līdz 200 latiem šis ir apskates vērts
telefons, jo ir aprīkots ar 2,6 collu skārienjūtīgu displeju, fizisku

Neatkarīgais
eksperts.Nemainīgi
populārs sportiskais stils
jauniešu vidū ar nelielu
atskatu uz vasaras periodu.

klaviatūru, pietiekami ņipru 800Mhz procesoru un svaigāko Android 23 operētājsistēmas versiju.
SONY NEX-C3 NEX-C3 ir jaunas fotoaparātu paaudzes ierīce, un tā mēģina apvienot spoguļkameras
iespējas un „ziepjutrauka” ērtumu. NEX-C3 ir pasaulē mazākā un vieglākā kamera savā klasē ar
maināmajiem objektīviem. Piepērkot atbilstošās pārejas, NEX-C3 var pievienot arī citu spoguļkameru
objektīvus. Fotoaparāts ir aprīkots ar 16,2 megapikseļu sensoru un spēj uzņemt arī 720p HD video. NEXC3 lietotāja saskarsme ir veidota maksimāli vienkārša un intuitīvi saprotama.
Filmas.Dzīvības koks.Dzīvības koks ir impresionistisks
stāsts par kādu ģimeni pagājušā gadsimta 50.gados ASV

Neatkarīgais eksperts. Vienmēr
aktuālais melnais ar sarkano,pievēršot
uzmanīgu atsevišķām apģērba
detaļām.Nedaudz koķeti izaicinošs.

Teksasas pavalstī. Filma seko vecākā dēla dzīves ceļam cauri
nevainībai līdz brieduma gadiem, kuros viņš piedzīvo
vilšanos, kad mēģina nokārtot sarežģītās attiecības ar tēvu.
Džeks ir vientuļnieks mūsdienu pasaulē, meklējot atbildes uz
jautājumiem par dzīves un ticības jēgu. Vizuāli unikāla filma,
saņēmusi 2011.gada Kannu festivālā galveno balvu. Galvenās lomas filmā atveido Breds Pits un Šons
Pens
Infekcija. Godalgoti aktieri un Holivudas zvaigznes Mets Deimons, Gvineta Paltrova, Džūda Lovs un
Keita Vinsleta trillerī „Infekcija”. Cilvēcei draud briesmas, jo ar neparedzētu ātrumu izplatās nāvējošs
vīruss un līdz ar to panika. Filmas varoņiem-zinātniekiem, varas pārstāvjiem un vienkāršām ģimenēmnākas pārvarēt gan bailes, kas sabiedrībā izplatās vēl ātrāk par infekciju, gan arī mēģināt uzveikt
nāvējošo vīrusu.

Stila tendences skolā iepazina Ilze

Rudens –ekskursiju laiks
Kādi ir Jūsu spilgtākie iespaidi no rudens
ekskursijas?

Apmeklējām Medicīnas muzeju, un man ekskursija
patika, jo uzzināju daudz informācijas par dažādām
slimībām. [ Laura,8.g]

10.a kl.-Mākslas muzejā
9.g kl.-Vecrīgā

11.b kl.-Sporta muzejā

Apmeklējām Sporta muzeju, un visspilgtākais

10.c kl.- Zooloģiskajā dārzā

moments bija, kad visi rāpāmies pa alpīnistu
sienu.[Viktorija,11.b]

11.d kl.- Zelta boulinga centrā
Vecrīg
ā

Ekskursija neatstāja īpašu iespaidu. Tā bija diezgan
garlaicīga, jo visi sēdējām zālē, kā arī ieradās tikai pāris
g
cilvēki. [Tomass, 10. ]

12.d kl.-Zelta boulinga centrā

11.g.kl.-Dzīve un
nāve senajā Rīgā.

Ar klasi apmeklējām Tehnoannas pagrabus, un es
teikšu, ka man visa ekskursija ir kā viens spilgts
moments, jo patika it viss – gan planetārijs, gan
atjautības uzdevumi, gan tumšais labirints, gan
eksperimenti, kurus mums rādīja, un, protams, arī visi
eksponāti, kas bija pieejami visām mūsu maņām.
c
[Lolita, 11. ]

9.c kl.- Zelta boulinga centrā

11.c kl.-Tehnoannas pagrabos

Intervija ar „Zelta pildspalva” ieguvēju- ģeogrāfijas skolotāju
Sandru Spilvu -Ekerti
„Nāku uz darbu tikties ar gudriem cilvēkiem”
Dzīves moto: pozitīva attieksme pret cilvēkiem un apkārtesošo.
Mīļākā krāsa:. violetā ( šobrīd), zilā un zaļā.
Mīļākie ziedi: rozes, lilijas un lizantes.
Mīļākā valsts: Latvija, Itālija.
Hobiji: ceļošana un teātris.
Jaunais mācību gads Jums ir sācies ar patīkamu notikumu. Kādas ir Jūsu izjūtas?
Izjūtas pēc vakardienas notikuma bija ļoti pozitīvas, varbūt nevis tāpēc, ka man tika pasniegta balva, bet tāpēc, ka
,pirmkārt, tur es satiku savu klases audzinātāju, kura bija ļoti patīkami pārsteigta par šo faktu. Viņa, protams, zina, ka
es esmu skolotāja, bet tas sniedza sajūtu, ka esi tādā līmenī, ka par to ir prieks gan tev, gan citiem. Otrkārt, ļoti daudz
kolēģu, kas vakar bija šajā pasākumā, ir man labi pazīstami. Tur bija arī Franču liceja pārstāvji. Tā kā esmu vairākus
gadus tur strādājusi, bija patīkama satikšanās un atmiņas. Tur, protams, bija arī Izglītības pārvaldes vadītājs Helmaņa
kungs, ar kuru kopā karjeras sākumā strādāju 84.vidusskolā.Tad, kad viņš balvu pasniegšanas ceremonijā sniedza
grāmatu, teica, ka viņam par mani ir īpašs prieks. Arī man bija liels prieks, ka balvu saņēmu tieši no bijušā kolēģa
rokām. Tas bija milzīgs gandarījums- satikt šos cilvēkus. Izbaudīju koncertu un skaisto zāli. Sapratu, ka es patiesībā
vienmēr esmu zinājusi, kāpēc es šo darbu daru, es vienmēr esmu zinājusi, ka tieši skolā ir mana vieta, jo tad, kad man
vidusskolā jautāja, ko es darīšu nākotnē, es nezināju, kuru mācību priekšmetu mācīšu, bet zināju, ka iešu strādāt uz
skolu. Principā skolotājas profesija bija ļoti skaidrs mērķis, līdz ar to man nebija problēmu izvēlēties, ko darīt.
Vai ir viegli strādāt skolotāja profesijā? Kāpēc?
Es domāju, ka man ir viegli, es vienmēr jūtu, ka man ir viegli , jo man patīk. Arī skolēniem es parasti saku, ka nāku uz
darbu tikties ar gudriem cilvēkiem..Tajā brīdī, kad es mācu un jūtu, ka no klases skolēniem ir interese, ir gandarījuma
sajūta. Ģeogrāfija, manuprāt, ir tieši intelekta priekšmets, svarīgākais varbūt obligāti nav zināt, kur kaut kas atrodas,
bet vismaz saprast, uz kuru pusi tas ir, jo, manuprāt, tas liecina par intelektu, ka cilvēks vismaz kaut ko zina par
pasauli. Ģeogrāfija rosina domāt. Nekad neesmu domājusi, ka noteikti viss ir jāzina no galvas.
Kā Jūs atgūstat darbā patērēto enerģiju?
Kādreiz aizbraucu uz dārzu pastrādāt, bet vispār lielā dārza darbu fane neesmu. Brīvdienās es beidzot gatavoju ēst,
ko es nepaspēju darbdienās, reizēm arī kaut ko interesantāku un netradicionālāku. Un, protams, satiekos ar
draugiem. Man ir ļoti daudz draugu, arī no bijušajiem klasesbiedriem mēs esam kādi septiņi cilvēki, kas regulāri
satiekas, lielākā daļa ir radošu cilvēku, kuri strādā gan mākslas jomā, gan žurnālistikā, arī juristi. Tur es jūtu pilnīgi citu
vidi, un tās sarunas, principā vienalga, par kuru tēmu, ļoti uzlādē. Tas man ir nepieciešams.
Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par ģeogrāfijas skolotāju?
Tas ir ļoti prozaisks stāsts. Tad, kad es mācījos vidusskolā, diezgan labi rakstīju sacerējumus , man skolotāja teica, ka
nu tikai jāmācās par literatūras skolotāju. Tad es sāku domāt, ka, pirmkārt, filoloģiju studējot, būs tikai jāmācās un
nebūs nekā interesanta. Ģeogrāfijas fakultātē katru gadu būs izbraucieni un prakse arī uz ārvalstīm. Izdomāju, ka
interesantākas studijas būs Ģeogrāfijas fakultātē, ne tikai tādēļ, ka būs izbraucieni, bet arī tas, ka filologos parasti ir
tikai meitenes, bet interesantāka dzīve ir, ja ir arī puiši. Tas, starp citu, nav vienīgais gadījums, kad esmu domājusi par

interesantāku dzīvi. Arī pēc astotās klases(toreiz pamatskolā bija tikai astoņas klases) es no Bauskas aizgāju mācīties
uz Rīgas 64.vidusskolu, kur toreiz tika atvērta teātra klase, un es sapratu, ka gribu kaut ko interesantāku vidusskolā.
Bauskā biju iekļauta klasē, kurā bija matemātikas novirziens, un tad es domāju – nē, tādu sausu zinātni kā
matemātiku es trīs gadus negribu, es gribu kaut ko interesantu. Nekļūdījos nevienā brīdī, un bija ārkārtīgi interesants
vidusskolas laiks. Kā jau es teicu, man draugi vēl joprojām ir no šīs klases, mums bija tik intensīva un interesanta
dzīve, kādu novēlētu ikvienam. Tas nozīmē, ka dzīvoju pēc principa, lai dzīvot būtu interesanti.
Kā Jūs nokļuvāt Rīgas vakara ģimnāzijā?
Pilnīgi nejauši, kad es sapratu, ka iešu prom no skolas, lai gan nekad neesmu tā īsti aizgājusi. Pēc daudziem
nostrādātiem gadiem skolā strādāju interešu izglītībā, administrācijā. Darba laiks bija ļoti garš, un tad es viena brīdī
sapratu, ka vispār neesmu mājās un neredzu, kā mans bērns izaug, un es sapratu, ka vēlos redzēt to brīdi. Paralēli
interešu izglītībai man piedāvāja rediģēt ģeogrāfijas mācību grāmatu izdevniecībā „Zvaigzne”. Es piekritu, bet tad
sapratu, ka ar tādiem diviem lieliem darbiem netieku galā un no mājām vēl vairāk attālinos. Sapratu, ka sevi esmu
izsmēlusi interešu izglītībā. Man gribas vairāk būt mājās, mierīgāku vidi. Tad es piekritu piedāvājumam pastāvīgā
darbā izdevniecībā” Zvaigzne” un septiņus gadus tur nostrādāju. Taču paralēli visu laiku strādāju skolā. Vienā brīdī es,
šķiet, dzirdēju piedāvājumu radio, ka RVĢ vajag ģeogrāfijas skolotāju. Tā kā tas ģeogrāfiski ir tuvu un izdevīgi, es
piezvanīju direktoram, atnācu mācīt dažas stundas. Tā es kādus divus trīs gadus braukāju uz šīm stundām paralēli
darbam izdevniecībā. Direktors man teica, ka vasarā ir atvaļinājums skolā un vispār vajag nākt uz pilnu slodzi strādāt.
Tā viņš mani tā kā ievilināja šajā skolā.:)
Cik gadus šeit strādājat?
Grūti pateikt, jārēķina pēc audzināmajām klasēm.Ar vienu vidusskolas klasi biju trīs gadus kopā, ar otru- divus gadus,
šis ir sestais gads. Pastāvīgā darbā kādi seši vai septiņi gadi.
Kādi bija Jūsu mīļākie mācību priekšmeti skolā?
Man patika literatūra. Vidusskolā bija arī teātra vēsture, kas man likās ļoti interesanta. Kad mums bija
aktiermeistarība, tur visādas lugas spēlējām un iestudējām. „Ģeogrāfijā man patika skolotāja. Fizika,ķīmija,
matemātika man nepatika, tie nav mani priekšmeti, es neesmu eksakts cilvēks.Es vairāk esmu tāds gaisīgāks cilvēks.
Kāds ir spilgtākais notikums, kuru Jūs atceraties no savas skolas gadu dzīves?
Vispār tie spilgtākie notikumi bija tad, kad es sāku strādāt. Tad bija tāds milzīgs „uzrāviens” un tā sajūta, ka nu tikai
tagad visi ceļi dzīvē ir vaļā un nu tik mēs strādāsim, nu tik dzīvosim. Tikko es sāku strādāt, man audzināšanā iedeva
piekto klasi. Man vispār likās, ka viņi ir tādi ļoti maziņi. Šobrīd tiem, kurus es mācīju, ir pāri trīsdesmit gadiem, un,
godīgi sakot, kādi trīs četri cilvēki no audzināmās klases ir tie, kuri joprojām man regulāri piezvana un ir kļuvuši par
draugiem. Tikko es sāku strādāt, man bija tāds gadījums, skolā mēs Skolotāju dienā parasti organizējām pasākumus,
kad skolēni vadīja stundas un skolotāji sēdēja solos, un tas bija arī ļoti interesanti. Tad man bija tādi skolēni, kuri
rakstīja zīmītes. Man vēl ir viena tāda zīmīte mājās: „Skolotāj, ja es būtu vecāks, es gribētu Tevi precēt!”Tas man likās
tik komiski.. Man vienmēr ir bijušas labas attiecības ar skolēniem dažādos vecumposmos. No sākuma gan man varbūt
gribējās būt bargai. Daži skolēni vēl atceras, ka es kādreiz esot bijusi ļoti barga un zvanījusi vecākiem, kad klases
vakarā skolēni bija atnesuši lielo somu ar alus pudelēm.Bet stingrība attiecībās pēc tam nav bijis traucēklis, ilgi
neatceros slikto, ātri aizmirstu.
Ko Jūs novēlētu saviem kolēģiem un skolēniem?
Strādāt ar prieku un būt pozitīviem. Kolēģiem gribu teikt, ka visa dzīve nav tikai skola, ir jādzīvo arī ārpus skolas, jo
vienā vidē būt visu laiku labā noskaņojuma ir ļoti grūti.
Paldies par interviju!

Interesanti
Nozīmīgi un ne īpaši
- skaitļi un fakti

1.

+34,3 C ir vidējā gaisa
temperatūra
pasaulē
viskarstākajā vietā Danakila
ieplakā Etiopijā.

2.

11 000 000 ASV dolāru- tik
daudz
naudas
pagājušajā
vasarā
iztērēja
zinātnieki,
strādājot Apvienotajos Arābu
Emirātos pie programmas,
kuras laikā tika radītas 52
mākslīgas
lietusgāzes
izkaltušajā Abū Dabī tuksnesī.

3.

4.

5.

Viduslaikos franči sievas, ko
pieķēra
krāpšanā,
sodīja,
liekot viņām kailām skriet
pakaļ vistām, kuras palaida
pilsētas ielās.

Pasākumi skolā

Skolotāju diena-Ik rudeni oktobra pirmajā nedēļā svētkus svin mūsu mīļie
skolotāji. Tā ir diena, kad varam pateikties skolotājiem par rūpēm, pacietību,
izturību, sniegtajām zināšanām, par visu, kas skolēnus priecē skolā, tādēļ par
tradicionālu pasākumu mūsu skolā ir kļuvusi Skolotāju diena, kas šogad
skolā norisinājās 29.septembrī.
Pasākuma svinīgajā daļā skolas ansamblis priecēja visus ar skanīgām
dziesmām ,kā arī teātra pulciņa jaunieši iejutās vecāku un skolēnu lomās,
izspēlējot humora pilnu etīdi. Pasākuma noslēgumā skolotājus gaidīja svētku
kliņģeri.
Kafija ar politiķiem II-Lai veicinātu jauniešu un politiķu sadarbību un
lēmumu pieņēmēju izpratni par jauniešiem aktuālām tēmām, 28. septembrī
notika diskusija starp jauniešiem un politiķiem „Jauniešu kafija ar
politiķiem II”. Tajā tika turpinātas 2011. gada maijā Eiropas Jaunatnes
nedēļas laikā notikušās diskusijas „Kafija ar politiķiem” sarunas un tika
ierosinātas jaunas tēmas.

1926 dienas jeb 5 gadus
savas
dzīves
vidējais
statistiskais
angļu
vīrietis
mokās ar paģirām.

Kopumā diskusijai tika izvirzītas 12 tēmas, no kurām vairākums
atspoguļo jauniešu rūpes par izglītības jautājumiem. Jaunieši neformālajā

Banku laupīšana visbiežāk
notiek ASV
rietumu un
dienvidu štatos piektdienu
rītos no pulksten 9 līdz 11.

nepieciešamību vidusskolas izglītības sistēmu pielāgot nākotnes vajadzībām.

diskusijā par būtiskākajām problēmām izvirzīja jauniešu darba iespējas, viņu
nākotni Latvijā, nevis ārzemēs, Latvijas demogrāfisko situāciju, kā arī

Pasākumi oktobrī

10.kl.skolēniem
par
drošību internetā.

finanšu

2) Biedrības „Esi brīvs” pārstāvju
lekcijas pamatskolas klasēm par
atkarību profilaksi.
3)No 5.okt. Rīgas pašvaldības
policijas bērnu likumpārkāpumu
profilakses nodaļas darbinieku
lekcijas pamatskolai „Skolēnu
pienākumi, tiesības un atbildība”.
4)7.okt.-11.-12.kl.
skolēniem
tikšanās
ar
Vācijas
skolu
pārstāvjiem, saruna par mācību
un darba iespējām Vācijā.
5)10.klašu iesvētības-21.okt.

Pasākumā piedalījās 160 dalībnieki. Neformālā gaisotnē ar viedokļiem un
idejām mainījās pārstāvji no Saeimas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas
Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, dažādu jauniešu
organizāciju pārstāvji, kā arī individuāli interesenti – jaunieši un pašvaldību
pārstāvji - no Rīgas, Ķemeriem, Olaines, Ogres, Mārupes, Ķekavas, Bauskas,
Jelgavas, Aizkraukles, Kandavas, Varakļāniem, Saldus, Limbažiem, Siguldas,
Gulbenes, Valkas, Salacgrīvas un citām Latvijas vietām.
Rīgas skolēnu domes kopsapulce- Ceturtdien, 22. septembrī Rātsnama
sēžu zālē notika gadskārtējā skolēnu pašpārvalžu kopsapulce, kuru organizēja
Rīgas Skolēnu dome. Sapulci atklāja RSD prezidents Jēkabs Juražs un savu
sveicienu deva Rīgas domes izpilddirektors Juris Radzevičs, kas savā runā
aicināja skolēnu iesaistīties vēl dedzīgāk un vēl aktīvāk.
Skolēni tika iepazīstināti ar šī gada aktivitāšu plānu. Pasākumi sakārtoti
blokos, ērtākai apskatei, tie bija izglītojošie pasākumi, sadraudzības, SP
prasmju attīstīšanas pasākumi un sadarbības pasākumi.
Uzstājās RSD valdes loceklis un stāstīja skolēniem par dažādām aktualitātēm,
kas saistītas ar Rīgas skolām un RSD

Radošā izklaide
Konkurss „Atpazīsti skolotāju!”

1.

Neganta vētra aiznes visu sev līdz,
Tik tukšu tukšumu aiz sevis atstājot.
Neizgaist sirdī reiz sakrātās sāpes
Un dvēseli aizvien vēl mana reiz iegūtās
rētas.
Bet tā klusībā vēl lūdz pēc palīdzības,
Jo pašai šķiet: nav dota tāda vara, spēks,
Lai spētu cīnīties, tās brūces aizdziedēt.
Tā lēnām padodas pret savu gribu,
Jo pat jauna rīta atnesta svaigā vēsma
Liedz veldzēties šodienā,
Jo soli priekšā jau vakardiena.

2.

3.

Zanda,11.c

4.

5.

Mēness stars pāri zvaigznēm klīst,
vēro zvaigžņu putekļus.
Apmaldījies saules stars
meklē, kur tai mājas.
Mēness stars to vēro klusi,
domā iet uz viņa pusi.
Tad, kad abi satiekas,
zvaigžņu ceļš veidojas.
Zvaigznīte tad pienāk klāt,
skumji smaida akurāt.
Staru nolauzis ir vējš.
Dievam lūdz, vai pielikt spēj.
Vēro savu zvaigzni viņš,
ņem staru lauzto likt.
Tad laimīga kļūst zvaigznīte,
no prieka apraudas.
Zvaigžņu puteklīši
pāri zemei nolaižas,
katra cilvēka sirsniņā iemirdzas.

Ilga,11.c

No skolēnu rakstu
darbiem...
6.

7.

8.






9.

Diskusijas funkcija ir iestādīt to
citiem smadzenēs.
Diskusijas dalībniekiem jānoliek
malā savas nesaskaņas.
Nekorekti argumenti ir tie, kas
pasniegti nelaikā.
Strādnieki sevi nosit, lai iegūtu
nelielu samaksu.

10.

Atbilžu varianti: Latv.val.sk. Irīna Grasmane, matemātikas sk. Marija Keiša,
latv.val. sk.Ilze Butevica, ģeogrāfijas sk.Sandra Spilva-Ekerte, latv.val.sk.Anita
Ozoliņa, ķīmijas sk.Laura Ramola, latv.val.sk. Dina Beikmane, ģeogrāfijas sk.Leolita
Grīnvalde-Trūpa, vēstures sk.Dace Alksne, vizuālās mākslas sk.Sandra
Nordena

! Atbildes sūtīt uz e-pastu rvg.atspulgs@inbox.lv
vai iesniegt 15.kab.līdz
1.novembrim.Pareizo atbilžu autoriembalvas!

Izklaide
Grābekļu horoskopi

Anekdotes

AUNS
Uzkāpis grābeklim, tā saniknosies, ka salauzīs to, bet
laušanas procesā dabūs pa pieri ar grābekli vēl reizes
piecas.

-Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš
nav izdarījis?
-Protams, ka nevar.
-Vai cik labi! Es neesmu sagatavojis stundas!

VĒRSIS
Kāps uz grābekļa tik ilgi, kamēr nesalauzīs.

Vinnijs saka Siventiņam: "Es zinu, kas notiks ar Tevi,
kad pieaugsi."
Siventiņš: "Tu lasīji manu horoskopu?"
Vinnijs: “Nē, pavārgrāmatu.”

DVĪŅI
Spēs izlemt, kurp doties tikai tad, kad būs uzkāpuši
visiem grābekļiem.
VĒZIS
Tikai tas piespiedīs spert soli uz priekšu.
LAUVA
Stāstīs visiem, cik tas ir stilīgi, un ieteiks visiem izdarīt
tāpat.

JAUNAVA
Kāps uz grābekļa lēnām un metodiski; pārliecināta - ja
uzkāps pareizi, tad nekas nenotiks.
SVARI
Ilgi šaubīsies un, izdarot vienīgo pareizo izvēli, uzkāps
vislielākajam grābeklim.
SKORPIONS
Ja vispār pamanīs, kas tas bija, tad diez vai par to
aizdomāsies.
STRĒLNIEKS
Noteikti pacentīsies revanšēties un uzkāps vēlreiz.
MEŽĀZIS
Uzkāpis grābeklim, sapratīs, ka ir tam uzkāpis, bet diez
vai tas kaut ko nozīmē.
ŪDENSVĪRS
Uzkāps tikai tam grābeklim, kas būs īpaši iepaticies.
ZIVIS
Visu mūžu vainos sevi par to; vienīgais mierinājums pateicoties Zivīm, grābeklim neuzkāpa kāds cits.

Mēs, avīzes veidotāji, vēlētos saņemt atsauces par
tēmām, kādas Jūs, lasītāji, vēlaties redzēt skolas avīzē.
rvg.atspulgs@inbox.lv

Blondīne: -Dakter,nejauši apēdu uzrakstu 'nav ēdams'.
Vai es miršu?
-Neuztraucieties, mēs visi mirsim.
-VISI?Ak dievs, ko es esmu izdarījusi!

Viesnīcā Anglijā klients pamana peli, bet aizmirst, kā
pele ir angliski.
Šis saka: - "Do you know Tom and Jerry?"
- Yes.
- Jerry is here.
Māte dēlam - Ko darīsi?
-Pagalma puikas mani izaicināja uz ūdens kauju.
-Kāpēc neej?
-Gaidu, kamēr tējkanna uzvārīsies.
Vecāki pieskrien pie13 gadīgās meitas. –Ak, tu vazaņķe!
Mēs ar tēti visus bārus, diskotēkas apskrējām! Bet viņa
te piemājas smilškastē spēlējas.

Avīzes „Atspulgs” veidotāji:
Redaktore-Zita Barkovska
Redaktores vietniece-Ināra Priedīte
Fotogrāfs-Arturs Bullis
Žurnāla vāka mākslinieciskais noformētājs un
redaktors-Frančeska Didrihsone
Tehniskais redaktors-vakance
Žurnālistes- Ilze Logina, Ilga Laurina, Lolita
Rudusāne,Inese Doņeca, Krista Zaļkalne.

