“Skolas Kedas’’
Sveicam dzimenītē!
Skolas Kedām pirmie svētki! Urrrāā’…
Sveiki februārī- Sveču mēnesī. Gribētos teikt gaismas mēnesī. Skolas
Kedas svin gada jubileju, un atkal grib tikties ar tevi, mans lasītāj!
Skolēni ir atgriezušies no brīvdienām ar jaunu sparu un vēlmi mācīties.
Jaunajā gadā sākušies pirmie nopietnie aukstumi un uzsnidzis baltais
sniedziņš, cenšoties pavēstīt, ka sācies jauns gads ar cerīgākām iespējām
un piedāvājumiem.

Vai esi iecerējis kādu apņemšanos Jaunajā gadā?
Varbūt laikus labot atzīmes vai labāk mācīties? Varbūt vēlies veiksmīgi
piedalīties kādā literārā konkursā vai olimpiādē? Lai vai kā, katrai
apņemšanās ir savs iemesls. Spriežot pēc atsauksmēm, domājam, dārgais
lasītāj, ka 2016. gads ir aizritējis jautri un interesanti! Daudz konkursu,
olimpiāžu, nometņu, jaunu skolotāju iepazīšana un sporta spēles.
Iespējams, tu esi ieguvis godalgas un atzinības. Ceru, ka esi apņēmies
daudz.
Iespējams, ka tu esi sācis gatavoties jaunajam mācību gadam 2.semestrī.
Iespējams, svini Valentīndienu ar saviem klasesbiedriem kādā filmu vai
spēļu vakarā. Jāver vaļā savas burtnīcas un grāmatas un jāpilda
mājasdarbi, jāgatavojas rītdienas kontroldarbam un jākravā sava soma
jaunai mācību dienai -rītdienai.
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Lai piepildās jūsu apņemšanās jaunajā gadā, kā arī skaistu šo ziemu novēl
atraktīvā “Skolas Kedas” komanda! Ceram uz turpmāko sadarbību un
lielāku lasītāju pulku.
Jūsu Skolas Kedas

fotografē vai
zīmē!

Raksti dzeju,
prozu !
Sastādi mīklas,
šarādes,
anagrammas !

PAŠMĀJU ZVAIGZNE
Vai Tev sagādā grūtības apgūt mācību vielu ?
Kādā profesijā iedomājies sevi nākotnē?

Jā, atceros tas bija 5. kl. Tēma matemātikā,
kad tikko parādījās darbības ar x un y, tad nu
gan ilgi mocījos līdz sapratu. Bet tā vispārīgi
grūtības rodas laiku pa laikam, piemēram, jaunās tēmas apgūšanā, bet nu kaut kā tieku tam
cauri. Iesaku – uzmanīgi klausieties skolotāju
teiktajā un kā kaut ko nesaprotat, apmeklējiet

Profesija ... es nezinu, vai mūziķis tā ir
profesija, bet nu, lai kur es ietu, tas
viennozīmīgi būs kaut kas saistīts ar
mūziku

.

Kas Tev rada iedvesmu turpināt labi
mācīties?
Es nezinu, kas mani iedvesmo labi mācīties
... var būt es to sevī vēl neesmu atradis,
man vienkārši tā sanāk. Par to es pateicos
Dievam, jo viņš man ielika šūpulī šo
dāvanu- mācīties labi. Nu vismaz man tā

2017. gada sākumā avīzes “ SKOLAS KEDAS” komanda aicināja uz sarunu 9.a klases skolēnu Eduardu Geikinu.
Kāpēc tieši viņu? Grūti iedomāties kādu pasākumu skolā, kur neskanētu šī cilvēka — orķestra balss, bungu
pavadījums vai pūšamo instrumentu solo. Ikdienā omulīgo un runīgo, nākamo RVPĢ absolventu.
Kurš ir visjautrākais brīdis no skolā
pavadītajiem 9 gadiem?
Teikšu godīgi, es neatceros. Tāpēc,
ka katra diena man ir neaizmirstama.
Klasē valda jautrība, es tā teiktu
24/7, jo tiklīdz kāds kaut ko
nedomādams pasaka, vai arī izstāsta
kādu interesantu atgadījumu, vai
izdara kaut ko muļķīgu, bet nu labi
tas lai paliek... Labi, pieņemsim, ka
pagājušā gada 9. klašu pēdējais zvans,
kad es lēkāju uz vienas kājas, jo otra

man bija lauzta. Saprotu, tas nav
smieklīgi, taču zinu, no malas
skatoties, tas bija interesanti.
Vai labus rezultātus mācībās iegūt
viegli?
Nekad nav viegli. Ir daudz jācīnās,
lai sasniegtu labus rezultātus un
saņemtu labas atzīmes. 9.klasē ir
ļoti grūti mācīties!

"Sapņiem
nav robežu un katra

diena ir kā jauns
izaicinājumsej un dari!”

Mans dzīves moto -

Cik daudz laika dienā Tu pavadi
mācoties?

Godīgi, ne īpaši daudz. Tikai tik,

cik uzdots skolā, protams, ja
ir kāds kontroldarbs, es ieurbjos grāmatā un atkārtoju
visu, kas man noderēs pārbaudes darbā. Tā, ka jā,
neesmu nekāds darba rūķis.

Ekskursija Rēzekne- Rūjiena- Valmiera
2016. gada 23. septembrī 9.b
un 10. klases devās ekskursijā uz
Rūjienu, Valmieru. Vispirms skolēni
apmeklēja Rūjienu, kur bija iespēja
iepazīties ar Rūjienas saldējuma
fabrikas vēsturi, kā arī degustēt
dažādus saldējuma veidus.
Tālāk ceļš turpinājās uz
Naukšēniem. Tika piedāvāts iepazīties
ar Naukšēnu cilvēkmuzeja ekspozīciju,
izstaigāt Naukšēnu muižu, apmeklēt
siera gatavošanas torni. Protams, arī
nodegustēt dažādu veidu eļļas, kā arī

uz vietas ražoto limonādi.
Ekskursijas noslēgumā skolēni
devās uz Valmieras gaisa takām pie
Gaujas, kur augstu koku galotnēs varēja
izbaudīt neaprakstāmas emocijas. kur
tika gūts aizraujošs emociju kopums.

Labi atpūtušies, uzzinājuši ko
jaunu, skolēni ar gandarījumu devās
mājupceļā.

Pilntiesīgi RVPĢ pamatskolēni
Mūsu skolas tradicionālā
„piecīšu” iesvētīšana norisinājās
2016. gada 19.oktobrī. Gaidot
iesvētību dienu, piektklasnieku
vidū valdīja visdažādākās
emocijas. 19.oktobra
pēcpusdienā 5.a., 5.b. un 5.c.
klases skolēni pulcējās skolas
aktu zālē, kur viņus jau gaidīja
devītie. Aktu zālē katrs saņēma

krāsainu lentīti, lai
piektklasnieki sadalītos 10
komandās.
Katrā komandā bija 6
skolēni. Viņiem bija jāaiziet 5
stacijas. Skolēni mēģināja
noteikt latviešu senvārdus, bija
jāatrod skolas mantas ar
noteiktu sākumburtu, bija
jānosaka mantas melnajā kaste,

jāparāda veiklību, šķirojot
dažādu krāsu pupas, bija jābūt
erudītiem jautājumos par skolu,
tās dzīvi un protams veikliem
sporta stafetēs. Arī klases
audzinātāji pildīja uzdevumus,
bija jāizveido kolāža par savu
klasi ” Manas klases vīzija”.

Bet pārbaudījums izturēts, un par to visiem piektajiem liels prieks!
Kad visus uzdevumus
komandas izpildīja, skolēni
atgriezās aktu zālē. Iesvētību
noslēgumā piektie deva
zvērestu, kuru apstiprināja ar
pirkstiņu vai plaukstas
nospiedumiem uz lielās lapas.

Visi piektklasnieki saņēma
medaļas kā pilntiesīgi RVPĢ
pamatskolnieki. Noslēgumā visi
piecīši uzdejoja kopīgu deju
mūzikas pavadījumā.

Palīdziet ķepaiņiem!
2016. gada 14., 15., 16.
decembrī uz Rēzeknes
dzīvnieku patversmi devās
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas
9.b, 5.c un 10. klases, lai
iepriecinātu, samīļotu un
aizvestu noderīgas mantas tās
iemītniekiem. Akcijā „Radīsim
Ziemassvētku noskaņu
dzīvnieku patversmē”
skolēniem bija iespēja palīdzēt
ķepaiņiem sagaidīt to saulaino

Patversmes dzīvnieku
apciemojums izvērtās ļoti
emocionāls. Ieraugot suņu
uzticamo acu skatienus un
sadzirdot viņu priecīgās un
piesardzīgās rejas, jāaizdomājas
par cilvēku ļaunprātīgo un
bezatbildīgo rīcību. Arī
apciemojot kaķus, sirdīs iezagās
skumjas. Brīvību tik mīlošie

dienu, kad mājas būs atrastas.
Dzīvnieku patversmes ik
dienas saņem lūgumus sniegt
palīdzību un dot pagaidu
patvērumu kādam par lieku
nastu kļuvušam sunim vai
kaķim. Nereti tie ir saimnieka
mājās dzīvojošie mīluļi vai to
pēcnācēji, par kuriem atbildība
tiek uzvelta līdzcilvēkiem un
patversmēm. Minētās situācijas
nerastos, ja sabiedrība

5.c, 9.b, 10. klašu dzīvnieku mīļi.
dzīvnieki sēdēja savos būrīšos,
daži no tiem brīvsolī pārvietojās
patversmes mītnē un vērīgi
nopētīja katru atnācēju. Kaķu
acīs bija izlasāmas ilgas pēc
cilvēku mīlestības, pēc savām
mājām.
Apciemojot dzīvnieku

Lai 2017. gadā visi dzīvnieku patversmes
iemītnieki rastu savas mājas!
Tikai izglītota sabiedrība
var uzņemties atbildību par
vājāko, par to, kurš pats sevi
nespēj aizsargāt. Skola ir tieši tā
vide, kur ar savu piemēru mēs
pieaugušie varam audzināt
skolēnus, audzināt nākamo
paaudzi, kura izvērtēs savu
rīcību ne tikai pret dzīvniekiem,

būtu izglītota par mājdzīvnieku
labturību – aprūpes, turēšanas,
nodarbināšanas, uzvedības un
audzināšanas specifiku atbilstoši
dzīvnieku fizioloģiskajām un
emocionālajām vajadzībām.
.

bet nenovērsīsies, kad
būs nepieciešama palīdzība
ikvienam no mums.

patversmes četrkājainos
iemītniekus, līdzi tika atnestas
arī dažādas viņu ikdienai
noderīgas lietas, kā, piemēram,
rotaļlietas, kaķu smiltis, segas,
barība kaķiem un suņiem.
.

Šoruden 5.b klase iepazina grezno Lūznavas muižu, izbaudīja fiziskas izklaides muižas parkā, kur
vēlāk mielojās uz ugunskura vārīto gardo zivju zupu. Apceļoja Rāznas ezera apkārtni līdz pat gleznainajam
Mākoņkalnam, kur iedzīvināja latviešu valodas un literatūras stundās lasīto leģendu par Padebešu kalnu.

7.b klasei tika sniegta iespēja iepazīt Līgatnes papīrfabrikas ražotni, iepazīties ar Latvijā savvaļā dzīvojošām

zīdītāju sugām, kā arī pārbaudīt savu izturību, spēku un līdzsvara sajūtu piedzīvojumu parkā „Mežakaķis”.

Rezekne Polish State Gymnasi-

um has begun work on ERASMUS+
KA2 Cooperation for Innovation
and the Exchange of Good Practices

Strategic

Partnerships

for

Schools Only Project “SCIENCE
ACADEMY”, CONTRACT NUMBER
-

2016-1-TR01-KA219-034821_2

since December 1, in which the
cooperating countries are Turkey,
Poland and Latvia. The project
lasts for 24 months, from 1 December 2016 to 30 November
2018. The project is co-financed

AROUND TURKEY
IN FIVE DAYS

From December 10 to December 15 delegation of Rēzekne Polish
State Gymnasium visited Turkey. Teachers, coordinators and directors
of the partner countries were involved. Turkish school Ali Cetinkaya
Ortaokulu co-ordinates all the activities of the project, in which
students and teachers will be able to visit Poland and Turkey.
The visit began with the sightseeing in Istanbul. The most famous
sights as Hagia Sophia Church, Blue Mosque and Topkapi Palace were
included to the programme. Then we went to Afyonkarahisar city,
where our partner school is located. There was a meeting with the
Head of Education Department. Visiting schools and the city's
historical places were included to the programme. Participants took
part in a trip to Pamukalle and the ancient city of Hierapolis. We were
amazed by the wonderfully-preserved amphitheatre and the main
ancient city. Pamukalle is one of the most popular tourist attractions in
Turkey, and is one of the biggest tourist attractions in the world.
Participants’ main goal was to work on the project. Each country
presented the education system of their country, presented their
educational institutions. We had the great pleasure and satisfaction to
present to our partners Rezekne and Latgale. We are proud that our
Rezekne now is recognized among partners in Turkey and Poland. The
next project meeting will be held in Latvia, at our school, in May.

The Sultan Ahmed Mosque

The Church of the Holy Wisdom, known as Hagia Sophia

The bases of two columns
with the visage of Medusa in
the Basilica Cistern

Inside the Kaklik Cave

Roman amphitheatre at Hierapolis

Pamukkale, cotton castle

For more pictures visit:

The mountain peak in Afyonkarahisar

http://www.rezpvsk.lv/category/erasmus/#.WKBZdG-LTIV

