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Redakcijas sleja
Kad vasara ir pamājusi ardievas un dārzā savā starpā sāk sacensties asteres un gladiolas—
ražas mēnesis.
Esiet atkal sveicināti skolā1
Šis ir mums kopā dzīvojamais
laiks mūsu skolā—Rīgas vakara
ģimnāzijā, kurā varam piepildīt
kādus nodomus un sapņus, veidot attiecības un mācīties.
Skola ir maza pasaule ar savu
kārtību un notikumiem un skolu
kopā mēs varam veidot tādu, kādā gribam mācīties.
Mūsu attiecības ar pasauli nosaka cēloņu un seku likums, kurš
tautas valodā varētu nozīmēt
"“dots devējam atdodas". Tas
liek saprast, ka viss, ko cilvēks
dzīvē saņem, ir viņa paša
nopelnīts. Tu saņemsi tieši tik,
cik pats spēsi dot citiem.
Gribam jums visiem novēlēt—
lai jaunaus 2008./2009.m.g.
sekmīgs, labvēlīgs un veiksmīgs.
P.s. Ceram uz Jūsu atbalstu
avīzes veidošanā, gaidām jaunus
dalībniekus, vai vismaz Jūsu
stāstus, dzejoļus, anekdotes…
Interesēties 24.kab. Pie
skolotājas Ilzes Butevicas.


Jauno mācību gadu uzsākot…
2008./2009. mācību gada sākumā skolā mācās 805
skolēni no gandrīz visām Latvijas pašvaldībām. Lielākais
skolēnu skaits nāk no Rīgas un Rīgas rajona pašvaldībām,
kā arī no Jūrmalas, Jelgavas un Bauskas rajona.
Mūsu skolas popularitāte skolēnu un viņu vecāku vidū
saistīta ar iespēju izvēlēties kādu no plašā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu
piedāvājuma, ar iespēju iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un
vidējo izglītību.
Rīgas vakara ģimnāzijā skolēnus uzņem bez vecuma
ierobežojuma.
2008./2009.mācību gadā izglītības programmas iegūst
1990.g. un vēlāk dzimušie—363 skolēni
1989.g. dzimušie—138 skolēni
1988.g. dzimušie—106 skolēni
1987.g. dzimušie—69 skolēni
1986.g. dzimušie—129 skolēni
Skolā strādā 57 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību
nodrošina direktors, 5 vietnieki un vietnieks saimnieciskajā darbā.
Tuvojas skolotāju diena!
Gribam labu vēlēt visiem mūsu skolas skolotājiem un īpaši
matemātikas skolotājai Silvijai Spēlmanei, jo viņa
5.10.2008. saņems Rīgas Domes balvu "Želta pildspalva".
Pirmo reizi šīs balvas pasniegšanas vēsturē tā tiks
vakarskolas skolotājai.
Urrā!!!

Ko jūs šovasar
darījāt?
Kā atpūtāties?
Novēlējums citiem jaunajā mācību gadā.

Notikumi
1. RVĢ viesojās pārstāvji no Rīgas atkarības profilakses centra, kuri pastāstīja mūsu 7.-9. klašu skolēniem par smēķēšanas un narkotikas negatīvo ietekmi uz cilvēku dzīvi.
2. Gājiens uz izrādi „Vēlais viesis” notika 22. un 25.oktobrī.
3. Š.g. 19. septembrī Rīgas vakara
ģimnāzijā pirmo reizi ģimnāzijas
vēsturē notika grandiozs pasākums
10. klašu iesvētīšana jeb „Fukšu balle”. Kā jau katrā skolā skolēni tika
pārbaudīti uz izturību, vai viņi būs
pietiekami patriotiski RVĢ skolēni.
Tika izveidota RVĢ 10. klašu skolēnu
zvērestu grāmata, kurā ģimnāzisti parakstījās dodot zvērestu.
Konstantīns: es4.Kā jau katru gadu, arī šogad sepmu pilnībā atmetis
tembra pēdējā nedēļā visi devāmies
smēķēšanu, nopietekskursijās. Šogad arī nedalītu popuni sācis nodarboties
laritāti ieguva Sigulda, Jūrmala, Baltā
ar sportu. To novēlu
kāpa un arī citi ar dabas baudīšanu
arī visiem pārējiem,
saistīti maršruti. Bet dažas klases izjo sajūta ir ļoti laba.
vēlējās apmeklēt muzejus: Latvijas
Kultūras muzeju "Dauderi" (9.G,
9.M), O.Vācieša muzeju (12.M), vai
arī devās uz kino.
Tomēr tas nu ir skaidrs—ekskursija
saliedē klases kolektīvu un ļauj iepazīt
vienam otru labāk. Tā turpinām!

Rita: visinteresantākais bija atpūta
pie jūras un ezera,
vakara pastaigas,
Latvijas interesantāko vietu apskate.
Citiem novēlu veiksmīgu jauno mācību gadu!

Par mūsu absolventu gaitām augstskolās:
Rīgas vakara ģimnāzijas pagājuša gada absolventu ceļi ir
veduši viņus uz dažādām augstskolām, piepildot sen lolotus
sapņus un ilgas.
Piemēram, Jānis Vītols sācis mācības Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultātē, bet Zane Vēvere izdarījusi savu izvēli par
labu Sarkanā krusta medicīnas skolai.
Vispopulārākās augstākās mācību iestādes mūsu absolventu vidū ir;

Latvijas Universitāte;

Baltijas starptautiskā akadēmija;

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija;

Transporta un sakaru institūts;

Biznesa augstskola "Turība".

Gaļina: šīsvasaras visspilgtākais
piedzīvojums bija brauciens uz
Tunisiju. Tur bija
karsti un forši.
Ja uz turieni
braukt—tad tikai
atpūsties fiziski
un morāli! Jūra
Tunisijā ir tīra un
dzidra. Patika
tas, ka viesnīcā
bija arī izklaides
programma.
Visiem skolēniem novēlu labu mācību gadu!

Karolīna: vasarā
es atpūtos
Lielbritānijā.
Visiem novēlu
būt tik pat smaidošiem, dzīvespriecīgiem un
draudzīgiem!

Kāds ir sociālā pedagoga uzdevums skolās?

Ilze: vasarā strādāju un ar to
atpūšanos diez ko
labi nesanāca.
Pāris reizes pie
dabas krūts atpūtos un centos
satikt tos cilvēkus,
kurus skolas laikā
nebija iespējas
satikt.
Citiem novēlu—lai
visi sasniedz to
brīdi, kad rokās
tiek ielikts atestāts
un ar smaidu var
doties tālāk!

Atklāt cēloņus, kādēļ skolēns, klasē vai mājās jūtas nelaimīgs;
Sniegt skolēniem palīdzību viņu un pieaugušo (pedagogu, vecāku) saskarsmē;
Apmeklēt mācību stundas un pasākumus ar mērķi izpētīt skolēnu uzvedību un savstarpējās attiecības, kā arī savstarpējās
attiecības ar skolotāju;
Sadarboties ar visām pilsētas iestādēm un citām institūcijām,
risinot jautājumus par bērnu tiesību aizsardzību.
Vai skolas sociālais pedagogs var kaut ko izmainīt?
Skolas sociālais pedagogs nevar maģiski izmainīt
lietas situāciju un viņi paši arī nemaina to. Viņš palīdz
skolēniem kaut ko izmainīt sevī.
Sociālais pedagogs nav skolotājs! Viņš nevada stundas, bet
palīdz tās padarīt pieņemamākas skolēniem.
Skolas sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt skolēniem maksimāli sasniegt izglītības mērķus un palīdz attīstīt viņus par sabiedrībā dzīvotspējīgiem cilvēkiem. Sociālais pedagogs, pirmkārt, rūpējas, lai bērni skolā justos labi un droši, un tikai tad
pievēršas sekmēm vai stundu kavējumiem.

Signija: vasarā
es atpūtos gan
Latvijā, gan ārpus
tās.. Vasara bija
jautra ar daudz
piedzīvojumiem.
Visiem vienreiz
beigt skolu, arī
sev to novēlu. Lai
mums veicas eksāmenos!

Psihologs

Dāvis: vasarā
drusciņ atpūtos,
nedaudz
pastrādāju.
Augustā vēl
atpūtos.
Citiem novēlu sākt
vienreiz mācīties
un beigt kavēt
stundas!

Santa: Vasarā pavadīju Īrijā, ārā ļoti
bieži lija lietus. Īrija ir briesmīga.
Novēlu veiksmīgi
pabeigt šo gadu!

Psihologi ir cilvēki, kas analizē indivīdus, palīdz tiem, kas
ir satraukti un nevar atrast izeju no problēmsituācijas. Psihologi
cenšas izprast cilvēka raksturu, to, ko un kā cilvēki domā un
jūt, kādi ir viņu rīcības motīvi. Psihologi no dažādiem skatupunktiem plašā diapazonā pēta psihiskos stāvokļus un procesus –
uztveri un atmiņu, domāšanu un runu, emocijas un jūtas, intelektu un uzvedību –, kā arī cilvēku dažādos vecumposmos –
bērnu un vecu cilvēku psiholoģiju un vēl daudz ko citu.
Ko dara psihologs skolā?
Psihologs ir tas speciālists skolā,
ar kuru Tu vari izrunāties par jebkuru jautājumu un dzīves situāciju;
kurš Tev palīdzēs vairāk uzzināt par sevi un citiem;
kurs Tevi uzklausīs, atbalstīs un palīdzēs rast risinājumu, ja ir
kāda problēma, ja izjūti psiholoģisku diskomfortu, ja ir grūtības mācībās un darbā, ja ir sarežģījumi savstarpējās attiecībās;
kurš Tev palīdzēs pieņemt lēmumus, kā rīkoties, palīdzēs saskatīt jaunas iespējas.
Psihologa konsultācijas ir konfidenciālas – to, ko Tu
stāstīsi psihologam, neviens cits neuzzinās, jo psihologs nevienam nestāsta to, par ko runā konsultāciju laikā!
Sociālais pedagogs un skolas psihologs ir bērna
draugi un uzticības personas, kuras ir kompetentas
sniegt padomus gan skolēnam, gan viņu vecākiem, kā
arī skolotājiem un ārpusskolas institūcijās strādājošajiem.

Diāna: vasarā
daudz laika pavadīju pie jūras ar
draugiem. Atpūtos. Ārpus Latvijas nebraucu.,
braucu uz Siguldu izklaidēties,
iepazinu jaunus
draugus.
Novēlējums skolasbiedriem: nenoejiet no ceļa!
Baudiet dzīvi, bet
ar mēru! Kas par
daudz, tas par
skādi. Sasniedziet savus mērķus, ko esat iecerējuši!

Skatuve
Arī šogad skolas avīzē turpināsim tradīciju publicēt Jūsu iesniegtos jaunrades darbus (dzejā vai
prozā) rubrikā "Skatuve". Šogad sākam ar Jāņa Dežurova (11.L) dzejoļiem.

Ir, kad nedomāju
Kad sejas iet
Cilvēki skatās,
Bet man vienalga
Esmu savās domās
Kā būtu ja būtu
Viens ietu citu ceļu,
Bet otrs tikai noskatītos,
Bet trešajam par to
Nekas nebūtu zināms
Tā labāk būtu.
Bet viss dzīvē notiek savādāk
Bērziem rudenī krīt lapas,
Bet egles visu gadu ir zaļas
Ja vien mēs spētu būt
Gaiši un skaisti kā egle
Un nekad nenodurtu galvas
Un nebūtu drūmi kā bērzi rudenī…



Kripatiņu jūtu,
Mazliet sapratnes
Nedaudz mīlestības
Vai tas Ziemassvētkos
Ir par daudz prasīts?
Mani draugi, mana dvēsele un prieks!
Mani draugi, mans zelts!
Mīlu savus draugus!
Jo tam tā ir jābūt!
Bez viņiem neesmu nekas…


Humors
Stundu laikā klasē ienāk Jānītis ar apsaitētu galvu.
Nokaitinātā skolotāja jautā:
-Nu,kas tad notika šoreiz?
-Es izkritu no piektā stāva.
-Un ko,lidoji veselas divas stundas?

Skolā:
Jānīti, kādēļ Tev ir tādas pašas kļūdas, kā Ieviņai!, kas
sēž blakus?
Tāpēc, ka mums ir viena skolotāja!



Māte sauc savu dēlu:
Ķīmijas stunda.
Skolotāja:
-Maijiņ,kādā krāsā tev galarezultātā sanāca šķīdums?
-Sarkans.
Sēdies,5.Un kādā krāsā Pēterītim?
-Oranžs.
-Sēdies,4,nav īsti tāds,kā vajadzētu.Jānīt?
-Melns!
-Divi!Klase,gulties!!!

Jānīts atnāk uz skolu galīgi pliks. Skolotāja viņam jautā: Jānīt, kāpēc tu pliks?? Jānīts atbild: Šodien taču vēsturē bija
jāmācās kā dzīvoja primitīvie cilvēki pa vasaru! Skolotāja
saka: Tas jau nenozīme ka uz skolu jānāk plikam. Jānīts saka: Bet tad kad mācīsimies par karu tad nevajadzēs vilkt
bruņas? Skolotāja: Nē Jānīt, bruņas gan nē! Jānīts: Bet es
tās bruņas jau sagatavoju, kas es viņas nesīšu atpakaļ uz
muzeju!!!

