Skolas Avīze
Sveiks, lasītāj! Skolas Avīze ir atgriezusies, lai Tevi priecētu ar jaunākajiem notikumiem,
interesantiem skolas faktiem un akcijām.
Avīze iznāks skolas un valsts svētkos, lai paziņotu par jaunāko un aktuālāko.
Šis ir Skolotāju dienas izdevums. Izbaudi! :)
Skolas draugiem.lv lapa ir uzsākusi savu darbu un arī facebook.com
informē Jūs par svarīgāko skolas ikdienas dzīvē.

„Roku rokā— skolā kopā”
Līdz 10. oktobrim esi aicināts ziedot
naudu mūsu skolas maznodrošināto
ģimeņu bērniem, lai sniegtu materiālu
atbalstu.

„Nosargā brīvību”
Līdz 17. oktobrim droši var nest
uz jauno Skolēnu Domes kabinetu dažādas segas, pavadas un citas
dzīvniekiem nepieciešamās lietas.

Aptauja
Vai jums patīk mācību programma?
Jā 69%
Nē 15%
Cits 16%





Vai jums vispār patīk mācīties?




Jā 50%
Nē 12%
Dažreiz 38%

Vai Jūs kā vidusskolēns gribētu piedalīties tautas deju
kolektīvā?




Jā 27%
Nē 23%
Ja man būs laiks, tad jā 50%

Vai Jūs kā vidusskolas skolēns gribētu, lai tiktu rīkota Aerobikas diena arī jums?
 Gribētu un piedalītos 24%
 Gribētu, bet nepiedalītos 15%
 Negribētu 38%
 Nezinu 23%

6+Digitālā karjeras spēlē jaunieši var uzzināt
savu personības tipu
Digitālā spēle „Kāds tipiņš Tu esi?” pieejama vietnē
www.draugiem.lv/viaa

„Labo darbu nedēļa 2014” no 13. līdz 19.oktobrim”
Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju “Labo darbu
nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus.
Noteikti pastāsti par saviem labajiem darbiem mums un citiem!
- Kad labais darbs ieplānots vai padarīts, informē par to pārējos, ievietojot aprakstu
un fotogrāfijas Palīdzēsim.lv mājas lapā www.palidzesim.lv sadaļā Labo darbu nedēļa ( lapa darbosies no 6.oktobra)
- Informāciju par tiem, kam nepieciešama palīdzība, sūti
uz: labie_darbi@palidzesim.lv, un visi kopā mēs var ēsim palīdzēt !

Vita Lākute - franču valodas skolotāja
Franču valodas skolotāja, kura pasniedz 10. klasei, šobrīd strādā augstskolās. Vada tūristiem
ekskursijas uz Franciju un dažreiz pat veido savus maršrutus. V. Lākute ir studējusi franču valodu
un pabeigusi Latvijas Universitāti. Ir arī mācījusies Francijā, Parīzē. Tulkojusi grāmatas no franču
valodas, it īpaši viņai patīk pavārgrāmatas.

Tautas deju skolotāja Ineta Gleizda
Skolotāja Ineta Gleizda pie mums sāka strādāt šajā mācību gadā ar jau vairāk nekā 30 gadu darba stāžu.
Strādājusi Rēzeknes 1. vidusskolā, vēlāk arī Rēzeknes Poļu skolā. Paralēli darbam skolā, strādājusi arī Rēzeknes Kultūras namā par deju skolotāju. Ineta bija arī Rēzeknes rajona skolu deju
kolektīvu virsvadītāja.
Rēzeknes valsts ģimnāzijā skolotāja vadījusi deju kolektīvu „Vadži’’, kas atzīts par vienu
no labākajiem bērnu kolektīviem republikā.
Skolotājas deju kolektīvi vienmēr gūst labus panākumus un 1. pakāpes starptautiskos un
valstiskos konkursos.
Pagājušajā gadā skolotāja vadījusi 6 deju kolektīvus un divi no tiem ir bijuši vidusskolas
kolektīvi.

Interesanti fakti par skolotājiem!
Sk. A. Piliena - Labi šauj ar loku.
Sk. S. Blīve - Septiņus gadus dejojusi sarīkojuma dejas.
Sk. I. Supe - Krāj biskvītu un kūku receptes.
Sk. M. Juzova - Spēlē starptautisko dambreti.
Sk. T. Mežis - Nemīl bērnus.
Sk. R. Deksne - Krāj Latvijā izdotās monētas.
Sk. L. Andrejeva - Raksta dzeju.
Sk. A. Rozenšteins - Lasa daudz biezu grāmatu.
Sk. B. Strautmane -Darina rotas, mīl suņus, krāj Latvijā izdotās monētas.
Sk. D. Berga- Pamatizglītība ir latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Sk. A. Gustava - Mīļākā valsts ir ASV.
Sk. I. Ungure - Nepatīk uzkopt māju.
Sk. I. Bukēviča - Kolekcionē skolēnu kontroldarbu „prikolus”.
Sk. J. Liepiņa - Darina rotas, strādā bērnu vasaras nometnēs, krāj Latvijā izdotās monētas un ļoti
mīl kaķus.
Sk. A. Krankale - Darina rotas, ada, konservē un mīl kaķus.
Skolotāja jautā skolniekam:
-Kāpēc burtnīcā nav izpildīts mājas
darbs?
Skolnieks atbild:
-Tā ir vieta jūsu reklāmai.

Ašo joku vācelīte !
Bioloģijas stundā Jānītis nepacietīgi ceļ roku:
-Skolotāj, tētis teica, ka mēs esam cēlušies no pērtiķiem.
-Paklusē, Bērziņ, tavas dzimtas vēsture mani neinteresē.

Vēstures stunda.
-Jaunais cilvēk, tur, pie durvīm! Kad dzimis
Gēte?
-Nezinu...
-Nu labi, kad dzimis Mocarts?
-Nezinu...
-Tad ko jūs vispār šeit darāt?
-Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis.

Tēvs sūta īsziņu dēlam:
-Kā gāja eksāmenā?
Dēls atbild:
-Gāja spīdoši. Skolotājai tā iepatikās, ka
viņa prasīja atkārtot rudenī.

