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Notikumi:

Jūsu novēlējums
skolas biedriem
Jaunajā gadā!

Katrīna:

Jaunajā gadā
novēlu visiem
visu to
pozitīvāko, ko var
novēlēt, jo grūti
jau teikt ko
katram cilvēkam
gribas vairāk...
Noteikti novēlu
vairāk smaidu un
prieka, jo tās ir
lietas bez kurām
neiztikt. Novēlu
arī neslimot, augt
lieliem un
prātīgiem!

Kristaps:

Novēlu visiem
prieka pilnus
Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno
gadu!
Lai visiem veicas
nākamajā mācību
gadā bez sliktām
atzīmēm!

Raivis:

Novēlu laimi un
prieku visiem RVĢ
skolēniem Jaunajā
gadā!

o 22.11.
Skolēnu pašpārvalde piedalījās Rīgas Skolēnu
domes rīkotajā starpskolu volejbola turnīrā,
kas notika Rīgas 19.vidusskolā. Skolas godu
aizstāvēja
L.Burceva,
S.Lācis,
K.Eglāja,
Z.Gūtmane, I.Baumanis un A.Rjabuševs.
o 27.11.
Skolā ieradās mūzikas
grupa no Sanktpēterburgas ar indiešu
mūzikas koncertu 11.-12.klasēm.
o 5.12-.7.12.
Skolēnu
pašpārvaldes
pārstāvji
A.Rjabuševs un I.Baumanis piedalījās
RSD rīkotajā izbraukuma seminārā Valmierā
o Decembrī skolā notiek Skolēnu pašpārvaldes rīkotā akcija
„Roku rokā”. Akcijas laikā tiek vākti daţāda veida ziedojumi
bērniem, kuru dzīvi padarīt kaut nedaudz saulaināku un
jaukāku. Šogad ir gūta ļoti liela atsaucība no skolēnu un
skolas darbinieku puses, tāpēc izsakām LIELU PALDIES
visiem, kas piedalījās akcijā.
o Skolotājas L.Zvirgzde un S.Nordena piedalījās konkursā
„Skolotāju talanti”, iegūstot atzinību. Festivālu organizēja
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta
Izglītības attīstības nodaļa.

Žozē sandales
Pasaka

Senos laikos, tik senos, ka
neviens neatceras - kad īsti,
Dienvidbrazīlijas ciematā dzīvoja
septiņgadīgais Ţozē. Vecākus viņš
bija zaudējis pavisam agri un
mitinājās
pie
kādas
skopas
radinieces, kas brāļadēla labā
nevēlējās izdot ne grasi. Bet naudas
tai bija daudz. Mazais Ţozē, kura
sirds nekad nebija pazinusi mīlestību,
domāja, ka tāda ir dzīve, un daudz neraizējās.
Tā kā abi nāca no bagāto ļauţu nama, tante pierunāja
vietējās skolas direktoru pieņemt brāļadēlu par desmito tiesu
no ikmēneša maksas, vēl piedraudot, ka atsakoties viņa
atgriezīsies ar pašu ciemata vecāko. Direktoram nebija izvēles,
taču saviem skolotājiem viņš lika daţādi pazemot Ţozē, cerot,
ka puisēns sāks slikti uzvesties un viņam būs iemesls izraidīt
zēnu no skolas. Taču mazais Ţozē, kurš nekad nebija izjutis
mīlestību, domāja, ka tāda ir dzīve, un daudz neraizējās.
Pienāca Ziemassvētku vakars. Skolēniem bija noteikti
jāpiedalās svētku dievkalpojumā, kas tika noturēts kādā
attālākā baznīcā, jo vietējais baznīckungs bija devies
atvaļinājumā. Pa ceļam zēni un meitenes apsprieda, kādas
dāvanas būs ieliktas apavos nākamās dienas rītā: jaunas,
modernas drēbes, dārgas rotaļlietas, šokolādes, jauni
braucamdēļi vai velosipēdi. Kā jau svētku reizēs, visi bija labi

Iveta:

Vēlējums skolai –
šajos
Ziemassvētkos
spoţos, es vēlu
sniega daudz un
katrā jaukā
sniegpārsliņā lai
skan katras sirds
vēlējums. Un
novēlu jums
visiem šo
sniegpārsliņu
vēlējumi lai
piepildās no
sirds.
Vēlu daudz
prieka, smaidu
un labu
garastāvokli, lai
to nesabojātu
nekādi sīkumi,
kuriem nav vērts
pievērst
uzmanību.

Elīna:

Lai Ziemassvētki
un Jaunais gads
nāk ar smaidu,
veselību,
saticību, prieku
un vēl daudziem
citiem labiem un
patīkamiem
notikumiem!
No sirds vēlu
viesiem tādus
svētkus, kādus
katrs pats vēlas!

Elīna:

Katrā sveces
liesmiņā, kas
svētku vakarā
spoţi mirgo eglītē,
atrast siltumu un
mīļumu. Šo sajūtu
saglabāt dziļi sirdī
līdz pat
nākamajiem
Ziemassvētkiem!
Nākamajā semestrī
mācīties vēl
cītīgāk!

Jana:

Ziemassvētki un
Jaunais gads ir
laiks, kad varam
atvērt savas
sirdis un izdarīt
ko labu, jaunu,
mīļu. Lai kādam
sagādātu
Ziemassvētkus
siltākus un
mājīgākus.
Novēlu Jaunajā Vērša – gadā
cīnīties par dzīves
mērķi kā to dara
vērsis arēnā.
Un, protams,
novēlu
vissvarīgāko –
mīlēt un būt
mīlētiem!

ģērbušies, - izņemot Ţozē, kuram mugurā bija nonēsāta ţakete,
bet kājās vecas sandales, kas vēl spieda kāju (krustmāte
sandales bija iedevusi četru gadu vecumā, pie jaunām viņš
varēšot tikt, kad palikšot desmit gadus vecs). Daţi zēni
tincināja par Ţozē trūkumu, tiem esot kauns par draugu, kas
šādi ģērbjoties. Bet Ţozē, kurš nezināja, kas ir mīlestība, daudz
neraizējās par šādiem jautājumiem.
Tomēr, ieejot baznīcā un izdzirdot ērģeļu skaņas, ieraugot
tik daudz iedegtu svecīšu un labi ģērbtu ļauţu, vērojot
ģimenes, kurās vecāki bija apskāvuši savus mazos auklējumus,
Ţozē jutās kā visnoţēlojamākā radība pasaulē. Pēc
dievkalpojuma noskumušais zēns nedevās kopā ar pārējiem
atceļā, bet apsēdās uz soliņa kapelā un sāka raudāt. Kaut arī
viņš nezināja, kas ir mīlestība, tagad viņš bija iepazinis
vientulību, izmisumu un pamestību.
Piepeši līdzās viņam apstājās kāds baskājis zēns, kurš likās
tikpat nabadzīgs kā mazais Ţozē. Skolēnu pulkā viņš to netika
redzējis un nosprieda, ka baskājainais zēns ieradies no tālienes.
"Droši vien kājas tam pavisam noberztas, sāp," Ţozē domāja.
"Iedošu vismaz vienu savu sandali, un viņa ciešanas kļūs uz
pusi mazākas." Lai gan Ţozē īsti nezināja, kas ir mīlestība,
toties labi zināja, kas ir ciešanas, un negribēja, lai tās justu vēl
kāds.
Tā nu viņš atstāja vienu sandali svešajam zēnam un devās
mājup. Lai nesavainotu kailo kāju pret ceļa akmeņiem, viņš
mazliet piekliboja. Bet, pārnākot mājās, krustmāte ieraudzīja,
ka brāļadēls pazaudējis vienu sandali, un ņēmās draudēt - ja
neatgūsi to līdz rīta gaismai, tev klāsies plāni!
Pavisam nobijies Ţozē devās gultā, ne reizi vien viņš bija
izbaudījis krustmātes sodus un zināja, ko tas nozīmē. Tā viņš
trīcēja bailēs gandrīz visu nakti, velti lūgdamies glābēju miegu,
un, kad miegs teju, teju bija klāt, lielajā istabā atskanēja īsts
balsu koris. Krustmāte skriešus metās laukā no savas istabas,
saukdama, kas te notiek. Bet Ţozē, joprojām neko
nesaprazdams, aizgāja līdz viesistabai un tās vidū ieraudzīja
sandali, ko bija atdevis svešajam zēnam. Tai visapkārt bija
visdaţādākās mantas - velosipēdi, braucamdēļi, jaunas,
skaistas drēbes. Kaimiņi otrā rītā kliedza, ka esot apzagti - viņu
bērni savos apavos nebija atraduši nevienu mantiņu.
Bet mācītājs, kura baznīcā skolēni bija klausījušies misi,
dievkalpojuma laikā brīdi zaudēja valodu; uz kapelas soliņa bija
nez no kurienes parādījusies Mazā Jēzus statuja, kura drānas
bija no zelta, bet kājās - viena vienīga sandale. Acumirklī
baznīcā iestājās klusums, draudze veltīja lūgšanas Dievam un
pateicās par viņa brīnumiem. Ţozē krustmāte lēja asaras un
lūdzu piedošanu. Bet zēna sirds
beidzot
uzzināja,
kas
ir
mīlestība, un pielija ar vēl
nebijušu spēku.

(Balstīts uz kādu Frančois
Coppēe 1903. gada stāstu)

Paulu Koelju

Viesturs un
Gunārs:

Priecīgus
Ziemassvētkus
visiem skolēniem
un skolotājiem
novēl puiši no
8.G!

Toms:

Daudz laimes
visiem Latvijas
iedzīvotājiem un
draugiem
Ziemassv''etkos ’’
Jaunajā gadā!

Regica:

Novēlu priecīgus
Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno
gadu! Skolai
novēlu vairāk
sekmīgus
skolēnus!

2009.gada horoskops
Pēc ķīniešu tradīcijām jaunais Vērša gads iestāsies 26.janvari 9.55 no rīta, kad iestāsies
1.Mēness diena un Mēness atradīsies Ūdensvīra zīmē. Toties svinēts Jaunais gads tiek jau
25.janvāra vakarā, kas pielīdzināms mūsu Vecgada vakaram - 31.decembrim. Tātad svinēt var
sākt šajā vakarā, un turpināt pēc ķīniešu tradīcijām vēl divas nedēļas līdz pilnmēnesim.
Kāds tad ir 2009.gada valdnieks Vērsis?
Vērsis vieš uzticību: solīds, pacietīgs, maigs, viņš bez grūtībām iekaro cilvēku sirdis. Vērsis ir
apdāvināts ar zinošu, oriģinālu prātu un vispār noslieci uz prātošanu.
Kopumā mājās sēdētājs, mīl pavadīt laiku vienatnē, iedziļinoties savu fantāziju pasaulē.
Parasti mierīgs un ironisks, bet ja viņam iešaujas prātā kāda uzmācīga ideja, tad Vērsis zaudē pašsavaldīšanos. Vērsis ir
ideju fanātiķis, šovinists un aizstāvot savu taisnību, kļūst ass, nepielabināms un pat agresīvs. Vērsis ir spītīgs dzīvnieks, un
paliks pie sava, neieredzot tos, kas traucē īstenot viņa plānus un idejas.
Vērsis izceļas ar savu humora izjūtu un neizsmeļamo daiļrunības talantu, bet šo talantu viņš izmanto tikai retos gadījumos.
Mīlestībā var būt maigs, uzticīgs, padevīgs un daţreiz pat ugunīgi dedzīgs, bet romantika Vērsim tomēr ir sveša, jo tā
viņam uzdzen skumjas un garlaicību.
Ietiepīgais, dogmatiskais un konservatīvais Vērsis necieš jaunievedumus un izmaiņas. Cilvēki, kas dzimuši Vērša gadā,
aktīvi protestē pret mūsdienu mākslu, dţezu, garmatainiem jauniešiem, emancipētām sievietēm un visu netradicionālo.
Vērsis vaiga sviedros cīnīsies un strādās, lai nodrošinātu labu materiālo stāvokli savai ģimenei. Karjeras un materiālās
labklājības jēgu Vērsis redz ģimenes pavarda veidošanā, mājīgumā un radinieku nodrošināšanā, un ne pavisam ne sabiedrības
atzīšanā un savās egoistiskajās ambīcijās.
Auns
Zvaigznes šajā gadā būs tev
labvēlīgas.
Izdosies
realizēt
sen
iecerētas lietas. Sevišķi veiksies tām
Auna zīmes pārstāvēm, kuras strādā
pie daţādiem projektiem, tai skaitā
ārzemju. Esi aktīva, droši iestājies par
savu taisnību, neļauj nevienam mainīt
tavu uzņemto kursu. Ņemot vērā, ka
šis ir vairāk karjeras gads, tava privātā
dzīve nedaudz paliks novārtā, jo īpaši
tas attiecas uz tiem, kuriem ir bērni.
Vēzis
Labs gads pārmaiņām, sevis iekšējai
transformēšanai. Pilnīgi pārkāpt savai
būtībai, protams, nevajag, taču tu vari
atļauties lietas, par kurām jau sen esi
sapņojusi. Jo vairāk iedziļināsies
filozofijā, ezoteriskās zinībās, jo vieglāk
būs saprast sevi un līdzcilvēku rīcību.
Liela loma būs partnerattiecībām. Arī
šajā ziņā nāksies pieņemt kādu
lēmumu.
Svari
Gads paies kā rotaļājoties. Tas
nenozīmē, ka viss būs viegli, vienkārši
tāda būs tava attieksme pret visu
notiekošo. Sevišķi veiksmīgs gads
radošo profesiju pārstāvēm. Varbūt pati
atklāsi, ka esi talantīga vai to pamanīs
citi. Svarīgi, lai tu šogad apzinātos
savas iespējas un neturētu tās, kā sveci
zem pūra. Mīlas jomā vēlams ievērot
mērenību.
Mežāzis
Veiksies tām, kuras darbosies
patstāvīgi,
neslēpjoties
aiz
citu
muguras. Šoreiz atbalstu vari gaidīt no
augstākiem spēkiem, ja vien pati aktīvi
darbosies un noticēsi saviem spēkiem.
Nav ieteicams ņemt kredītu vai risināt
juridiskus jautājumus. Centies nekļūt
par starpnieku citu cilvēku problēmu
risināšanā.

Vērsis
Darba būs daudz, bet brīvā laika
samērā maz. Priecē tas, ka tavas
aktivitātes nebūs veltīgas. Visticamāk,
nostabilizēsi savu stāvokli darbā,
sevišķi finansiālā ziņā. Iespējams,
blakus
karjeras
lietām,
daudz
uzmanības
prasīs
arī
tuvinieku
problēmu risināšana. Neļauj nevienam
izmantot
sevi
savtīgos
nolūkos,
iemācies reizēm pateikt "nē", pretējā
gadījumā, tiešām pārtērēsi enerģiju.
Lauva
Kontaktiem bagāts laiks, būsi sociāli
aktīva. Svarīgi notikumi risināsies
privātajā dzīvē. Iespējams, sastapsi
savu īsto karmisko otro pusīti.
Piemērots laiks, lai saderinātos vai
stātos laulībā. Tiks pārbaudīta tava
pacietība, būs jāmācās sadzīvot ar
citiem cilvēkiem, rēķināties ar viņu
vēlmēm, vajadzībām.

Dvīņi
Vari atļauties pasapņot un cerēt, ka
tavi sapņi piepildīsies, ja vien nebūsi
slinka. Nedaudz mainot savus uzskatus,
kļūstot mērķtiecīgākai, pastāv labas
iespējas
daţādās
dzīves
jomās.
Veiksmīgs laiks tām, kuras vēlas
nodarboties ar pedagoģiju vai pašas
apgūt
kādas
zinības.
Faktiski
redzesloka paplašināšanai šogad būs
ļoti liela loma. Vari risināt juridiskus un
finansiālus jautājumus.
Jaunava
Šis gads būs kā atspēriena punkts
nākotnei. Svarīgi, ko tieši paveiksi un
kādā jomā. Nenodarbojies ar lietām,
kurās neesi īsti kompetenta. Labāk
koncentrējies uz kādu vienu tēmu.
Darbā iespējamas pārmaiņas, pastāv
labas iespējas, lai mainītu profesiju vai
darba vietu.

Skorpions
Darbā var risināties svarīgi notikumi,
tomēr, iespējams, ka lielāku uzmanību
vajadzētu veltīt mājai, laulības dzīvei,
bērniem - esošajiem vai gaidāmajiem.
Vēl labāk, ja tu spētu līdzsvarot abus
svaru kausus, rodot harmoniju starp
darbu un māju. Varbūt nolemsi beidzot
upurēt savu brīvību par labu kādam
vīrietim.

Strēlnieks
Redzesloka paplašināšanas laiks. Tu
tieksies pēc jauniem horizontiem. Kaut
arī tev ļoti patīk ceļot, neaprobeţojies
ar to vien. Jaunus iespaidus un
draugus gūsi arī iestājoties kādos
kursos, meklējot informāciju internetā
vai bibliotēkā. Tev var tikt izteikti
daţādi piedāvājumi gan darba, gan
privātā ziņā.

Ūdensvīrs
Vari saukt "urrā", jo viss liecina par
to, ka šajā gadā tev veiksies. Protams,
tas nenozīmē, ka tev jāsēţ mājās rokas
klēpī salikušai un jācer, ka rauši paši
kritīs no debesīm. Vēlams sevi aktīvi
pierādīt, nebaidoties īstenot senas
ieceres, plānus. Ja sen esi sapņojusi
par sava biznesa uzsākšanu vai
vienkārši tikai deju stundām, dari to!

Zivis
Interesants laiks. Svarīgi, kāda ir
tava attieksme pret dzīvi - filozofiska
vai lietišķa, konservatīva. Pēdējā
gadījumā būs grūtāk, jo daudz kas būs
jāmaina, sākot jau ar uztveri,
domāšanu,
uzskatiem.
Iespējams,
sajutīsi, ka tev piemīt intuīcija, kādas
specifiskas dotības, piemēram, enerģija
rokās. Vēlams pēc iespējas vairāk
dzīvot saskaņā ar Dabas likumiem.

