2010.gada decembris
Miers virs zemes... Tu nopūties: avīzes vēsta par pretējo; tu nogrozi galvu: iela
vēsta par pretējo; tu neticīgi pasmaidi: tava dzīve vēsta par pretējo. Bet dvēsele
atsaucas parolei—un būs, būs miers virs zemes!
Un dvēsele atsaucas parolei “Ticība, Cerība, Mīlestība”. Cauri un pāri šaubām,
neticībai, bēdīgai pieredzei tu jūti—daudzas dvēseles atsaucas parolei “Ticība,
Cerība, Mīlestība”.
Durvis atveras, vārti atdarās...
Mīļus un baltus Ziemassvētkus! Veiksmes pilnu Jauno gadu !
Skolas direktore Ineta Anspoka
Drīz dedzināsim ceturto Adventes sveci, kura vēstīs par tuvajiem Ziemassvētkiem. Pāri sniegotajiem laukiem zaķu pēdās bridīs bārdainais Ziemassvētku vecītis, kura maisā - visi mūsu sapņi un ilgas. Rādīsim viņam ceļu uz mūsu mājām!
Kā? Ar svecēm, ar gaismiņām egļu zaros, ar skuju smaržu, ar kopīgu piparkūku
cepšanu un svētku gaidīšanu.
Lai mājas ir tā vieta, kur mūs saprot vislabāk un mīl visnesavtīgāk!
Lai mums visiem gaiši, sirsnīgi un balti Ziemassvētki!
Direktores vietniece Silvija Avotiņa
Kopš 1.septembra ir pagājušas 16 darba nedēļas, tas ir, 80 mācību dienas. Pavisam drīz pie mums atnāks Salavecītis ar dāvanām. Novēlu visiem skolēniem saņemties un panākt vislabākos rezultātus mācībās. Bet skolotājiem – veselību,
pacietību, patīkamus pārsteigumus skolā un mājās!
Direktores vietniece Inna Kabare

Tikko esam izbriduši novembra tumsu un drēgnumu. Un nu tas ir klāt. Decembris – skaistāko gada svētku gaidīšanas laiks. Miera, apceres, labestības laiks.
Un, lai gan mums skolā gana steigas un darbu, ieraudzīsim ziemas burvību, pārdomāsim ikviens savu aizvadīto gadu, dāvāsim cits citam prieku un labus vārdus.
Lai balti, brīnumiem un jaukiem pārsteigumiem bagāti Ziemassvētki, lai radošs
un darbīgs, veiksmīgs un dāsns Jaunais gads!
Direktores vietniece Rita Pudāne

“Lampu drudzis”
3.decembrī Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada pasākums „Lampu drudzis”. Intelektuālajā
spēlē piedalījās piecas komandas, kuru sastāvā bija skolēni no 8.-9. klasēm: RUŠONIEŠI, KODIENS,
VIDSMUIŽA, PŪCĒNS un DRAVNIEKI. Konkursu vērtēja žūrijas komisija: direktores vietniece
izglītības jomā Inna Kabare, krievu valodas skolotāja un skolas bibliotekāre Anna Meluškāne,
11.a klases skolnieks, pazīstams sportists skolā un novadā Sandis Stuburs un žūrijas komisijas
priekšsēdētāja – Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Konkursu vadīja Riebiņu vidusskolas parlamenta prezidente Vija Struka un pagājušajā gada
starpnovadu vācu valodas olimpiādes uzvarētājs Artūrs Šmukšs.
Komandām tika piedāvāti jautājumi dažādās zināšanu jomās. Papildus grūtības bija saistītas
ar to, kā daži uzdevumi skanēja gan angļu, gan krievu valodā.
Paši zinošākie un veiksmīgie biji skolēni no Sīļukalna. Viņu
komanda KODIENS saņēma Ceļojošo lampu un Diplomu ar dāvanu.
Riebiņieši ar prieku sagaidīja ciemiņus: sagatavoja prezentācijas, mūzikas pauzi, veiklības sacensības. Ar lepnumu viesiem tika parādīta skola. Ceram, ka dalībniekiem bija prieks piedalīties konkursā.
Spēles organizatore, Riebiņu novada Valodu MA vadītāja Inna Kabare

Arī “Olimpiāžu drudzis” ir sācies !
•
•
•

•

•

Rajona bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm Preiļos piedalījās Katerīna Kozireva 11.b kl., Kristaps Pastars 12.b
kl., Laura Golubeva 9.a kl. (skolotāji konsultanti Vēsma Lubāne un Anita Podziņa).
Vācu valodas rajona olimpiādē 10.-12.kl. piedalījās Artūrs Šmukšs 12.b kl. un Kristaps Pastars 12.b kl. Sveicam Artūru un skolotāju Ritu Demjanovu ar izcīnīto 1.vietu !
RTU Matemātikas Online olimpiādē 9.decembrī piedalījušies vairāk kā 260 skolēni no visiem Latvijas novadiem. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Sergejs Stepankovs, Kristīne Stabulniece, Anželika Kirilova,
Skaidrīte Mūrniece, Artūrs Šmukšs, Juris Zaharovs, Vija Struka, Kristaps Pastars. Vislabāk veicās Kristapam Pastaram. Paldies skolēniem, kas
interesējas par matemātiku un ceram, ka visiem izdosies savas zināšanas pierādīt arī centralizētajā eksāmenā.
Konkursā “Gribi būt mobils?” komanda “RVS atvase” (Dace Ormane, Elīze Kabakova, Jolanta Loseva, Gunda Pastare, skolotājs Guntars Ormanis) ieguva lielu punktu skaitu un gatavojas pusfināla sacensībā 2011.gada
sākumā. Atzinības rakstu par atsaucību un veiksmīgu dalību konkursā saņēma komanda “’Vējiņš” - Arturs Stabulnieks, Kaspars Vasiļjevs, Zane Teša, Boriss Maslobojevs, Elīna Cakule (skolotāja Inna Zenovjeva).
Skolēni, kuri piedalījās zīmējumu konkursā “Uzzīmē DINAMO Rīga komandu” saņem bezmaksas biļeti uz hokeja spēli Rīgā 28.decembrī. Uzgavilējam Jurim Kokinam 1.kl., Jānim Kokinam 5.kl. un Kristapam Pastaram 8.kl. (skolotājas Ināra Dronga un Ruta Vjakse)

Noslēgumam tuvojas projekta “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizācija. Pilnībā ir sasniegts projekta mērķis: vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Riebiņu novada Riebiņu vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas īstenošanu. Nupat kā saņemti iekārtas un komplekti bioloģijas un ķīmijas kabinetiem.

8. decembrī ar ministriju pārstāvju, izglītības ekspertu un pašvaldību
pārstāvju dalību norisināsies konference „Skola Latvijā. Izaicinājums? Iespēja!”, kas akcentēs jautājumu par mazo skolu pastāvēšanu, to lomu un potenciālu
sabiedrībā, atverot durvis ikvienam. Konferenci organizē Sorosa fonds – Latvija
(SFL), noslēdzot iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām”. Konferences gaitā skolas izstādē un īpašā ideju tirdziņā prezentēs radītos produktus un pakalpojumus
un apgūtās prasmes, savukārt pašvaldības spriedīs par projekta rezultātu ilgtspēju. Konference norisinājās viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvia.
„Pirms gada Sorosa fonds – Latvija deva iespēju 53 skolām Latvijā attīstīties. Iegūta pieredze un gan sabiedrībai,
gan pašām skolām ir skaidrs, ka tās ir lielāks resurss nekā tradicionāli pieņemts uzskatīt. Tādēļ arī konferences nosaukums ir „Skola Latvijā. Izaicinājums? Iespēja!”.
Konferences atklāšanā 53 projektu īstenotājus uzrunāja SFL izpilddirektors Andris Aukmanis, Latvijas Republikas
Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Silvija Šimfa. Bijusī izglītības ministre, Latvijas Universitātes profesore Tatjana Koķe. Projekta koordinatore Aija
Tūna raksturoja iniciatīvas norisi un tās īstenošanas gaitā gūtās atziņas. Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kalniņš stāstīja par projektu īstenošanas laikā gūto pašvaldību skatījumu uz skolas lomu kopienas
attīstībā, un pētniece Evija Kļave iepazīstināja ar projektu pieredzes izvērtējuma pētījuma rezultātiem.
Dzīves izglītības ielaišana skolas telpās – visu vecumu un interešu vietējās sabiedrības iedzīvotājiem – var izrādīties par atslēgu, kā skolu nepazaudēt. Čehijā
šāda pieeja ļoti veiksmīgi darbojas, jo tā ir akceptēta valsts līmenī. Ar Čehijas
veiksmīgo pieredzi iepazīstinās konsultants lauku attīstības jautājumos Jans Fiala, kurš darbojas vairākās profesionālās organizācijās.
Konferences otrajā daļā eksperti – Swedbank valdes priekšsēdētāja padomniece
Irīna Pīgozne, „Electrolux Latvia” direktors Eduards Reneslācis, modes māksliniece Natālija Jansone, sociālās uzņēmējdarbības eksperte Tatjana Cvetkova un ziedot.lv sociālās uzņēmējdarbības vadītāja Gunta Konute palīdzēja iniciatīvas skolu pārstāvjiem saskatīt viņu jaunapgūto prasmju, izveidoto produktu un
pakalpojumu vērtību un iespējas tos attīstīt tālāk un padarīt pieejamus plašākai
auditorijai. Vienlaikus „Pārmaiņu skolu” izstādē ikviens varēja iepazīties ar projektu produktiem un pakalpojumiem un veidot sadarbības līgumus.
Konferencē piedalījās Riebiņu vidusskolas projekta “savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” direktore Ineta Anspoka,
projekta studiju darbnīcu vadītājas Alla Solovjova un Ruta Vjakse, kuras spilgti prezentēja savus darbus. Skolas
izstādi papildināja arī skolotājas Fainas Timošenko personīgie darbi.

100 dienas skolā
Ir pienācis laiks, kad bērni sāk mācīties dzejoļus, lai pēc tam tos deklamētu Salatētim un saņemtu par to dāvanas, savukārt kāds cits, sadzirdot radio ēterā skanam latviešu rokgrupas Līvi dziesmu, pievienojas un uzdzied: ”Eglīte smaržo
un mirdz...”. Tik tiešām tuvojas Ziemassvētki
un Jaunais gads! Vēl tagad daudzi cenšas izbaudīt pēdējos mirkļus šajā gadā, bet citi savukārt
ar vienu kāju dzīvo jau nākamajā, kaļot plānus,
ko centīsies īstenot nākošgad. Bet, kurš atceras,
kas notika pirms 100 dienām?
Tik grūti tam noticēt, bet tiešām jau pagājušas
vairāk nekā 100 dienas, kopš esam atsākuši savas skolas gaitas. Domājams, ka
vislabāk 1.septembris palika atmiņā visjaunākajiem mūsu skolas skolēniem –
pirmklasniekiem, kuriem šis ir pirmais mācību gads Riebiņu vidusskolā! Lai
padarītu viņu ikdienu interesantāku, 10.decembrī skolas Rozā zālē notika pasākums, kurš bija veltīts tieši viņiem. Pēcpusdiena „100 dienas skolā” tika rīkota,
lai pirmā klase atskatītos uz paveikto un saprastu, pie kā vēl jāpiestrādā, līdzīgi
kā Saeimā.
Nedaudz pārsteidzoši bija tas, ka pirmklasnieki nemaz nebaidījās un spēja parādīt sevi no labākās puses. Tā nebija vienkārša pasēdēšana.. Pasākuma sākumā
Gudrības feja ieveda dienas varoņus zālē, bet diemžēl visu centās izjaukt divas
Kļūdas, kuras smējās par mazajiem un centās izprovocēt viņus. Lai arī skolā
pavadītas tikai 100 dienas, tik un tā pirmā klase neļāva sevi apkaunot – viņi pierādīja, ka prot lasīt, rakstīt, dziedāt, skaitīt dzejoļus un parādīja arī ludziņu par
cimdiņu, kuru bija nozaudējis vecītis. To visu mazajiem skolēniem ir iemācījušas audzinātāja Ināra Dronga un mūzikas skolotāja Ārija Bergmane Sprūdža.
Pasākuma noslēgumā pirmā klase par paveikto saņēma apsveikumus no citām
sākumskolas klasēm, no vidusskolas 12.b klases, kā arī no skolas direktores.
Domāju, ka vecāki, kuri vēroja savus bērnus pasākuma laikā no skatītāju rindām, var būt lepni par saviem mazajiem censoņiem! Arī es novēlu, lai piepildītos bērnu sapņi, kurus tie minēja pasākuma sākumā un no viņiem tiešām izaugs
kāds izcils hokejists, meistarīgs vieglatlēts, ātrs basketbolists, pasaulslavena
aktrise vai vienkārši viesmīlīga pārdevēja!
Lūk, kādi talantīgi, jautri un aktīvi ir mūsu
pirmklasnieki! Novēlu, lai tiem nekad neizsīkst mācīšanās prieks un lai tik turpina sevi
pilnveidot!
Kristaps Pastars, 12.b klase

Pie atmiņu Ziemassvētku eglītes
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir bagāts ar brīnišķīgām izjūtām un ir vērtīgāks par pašiem svētkiem, jo to
mēs izdzīvojam visa decembra garumā. Ir laiks padomāt par padarīto gada laikā, sagatavot dāvanas, pasapņot par
jauno gadu, par svētku svinībām un ļauties noslēpumam. Cilvēka vēlme ticēt brīnumiem dāvina viņam iespējas
fantazēt, tā radot cerību un laimes sajūtu.
Gadā ir 12 mēneši, 12. klase, 2010. gads- arī no šiem cipariem var izveidot skaitli 12, divpadsmit spoži
eglīšu rotājumi Ziemassvētku eglē.
Tā sanāk, ka tie ir pēdējie Ziemassvētki 12. klašu skolēniem Riebiņu vidusskolā kā audzēkņiem, tāpēc divpadsmit lielas, mirdzošas bumbas no savas bērnības mums dāvina divpadsmit jauki cilvēki.

Bērnība – cik skaists, rotaļīgs, niķīgs un draudzīgs laiks ir aizvadīts! Atceros sevi vēl pavisam mazu, ar divām astītēm matos, ar lielām bantēm, ar smaidu sejā ik dienu. Te ar draudzenēm
rotaļājos smilšu kastē, te ar ģimeni braucu ciemos pie radiem.
Ienāca prātā spilgts notikums no bērnības. Vasarās lielāko daļu laika pavadīju pie vecmāmiņas. Kopā gājām uz dārzu un ravējām iesējušās nezāles. Kā atalgojums bija zemenes, kas visu
ravēšanas laiku kārdināja mani turpat dārzā.
Es piedzimu ļoti skaistā laikā – pirmās Adventes laikā, tāpēc sevi mēdzu dēvēt par Adventes bērnu. Šis laiks man nāk atmiņā ar svecīšu liesmām, skuju smaržu, ticību Dievam un klusumu visapkārt.
Visspilgtāk palicis atmiņā, kā vecais tēvs mūs ar māsu iesēdināja kamanās un ar zirgu Maksu
aizveda uz savām mājām, kur mūs jau gaidīja vecāmamma ar gardām pankūkām. Bija auksta
ziemas pievakare, taču mēs nenosalām, jo bijām satuntuļotas.
Ceļš. Ceļš autobusā uz lielu pilsētu. Es skatos pa logu, ātri mainās ainavas. Koki, koka
mājiņas, liels tumšs mežs, tālumā saules pilnas pieneņu pļavas. Paceļu galvu uz augšu un redzu
mākoņus, tad iztēlojos tur visādus dzīvnieciņus. Atbraucām. Lielas pilsētas autoosta. Atceros
mammas vārdus: „Dod man rociņu un turies blakus, pilsēta ir liela, šeit var apmaldīties!”
Tā bija Daugavpils. Tagad tā ir parasta izjūta, kad ceļo, bet bērnībā viss bija savādāk.
Mani mīļākie svētki bērnībā bija Ziemassvētki. Kā jau mazam bērnam, man bija prieks, ka
drīz būs dāvanas un eglīte.
Kad pienāca vakars, mēs, visa ģimene, braucām uz baznīcu. Baznīcā bija ļoti daudz cilvēku, visi stāvēja plecs pie pleca. Visi bija tik lieli, ka es neko daudz nevarēju redzēt, kā tikai kājas
un mēteļus, taču biju priecīga, ka esmu šeit ar visiem kopā. Mana mīļākā vieta baznīcā bija pie
Bētlemes silītes.
Atceros sevi kā ļoti mazu – vismazāko starp citiem pagalma bērniem. Tas mani ļoti kaitināja, jo visi mani sauca par sīko.Bet tagad domāju, vai tas bija slikti, drīzāk, jau varēju lepoties
ar savu augumu, jo starp bērniem biju vislokanākā, žiglākā un ātrākā, neskatoties uz to, ka biju
sīka.

Atceroties savu bērnību, es nevaru stāstīt bez smiekliem, kādi mēs bijām palaidņi.
Pirms skolas es dzīvoju laukos, draugi bija kaimiņu bērni, kuri brauca ciemos. Katru dienu
bija kaut kas savs. Vasarā – peldēšanās, pārgājieni ar draugiem, ziemā- sniegavīri, pikošanās,
slēpošana un daudz kas vēl. Laukos vienmēr bija ko darīt, bet tā kā es biju pati jaunākā no bērniem, mani saudzēja un nelika neko darīt, tāpēc biju paslinka, taču ļoti aktīva meitene.
Visspilgtākās atmiņas man palika no 7. klases. Man uzdāvināja mopēdu, kuru sen jau gribēju. Protams, tas bija vecs mopēds( 1973.gads ), bet braukt bija interesanti. Ja kaut kas salūza,
visu laboju pats vai ar brālēnu.
Ne velti saka, ka bērnības gadi ir visskaistākais periods katra cilvēka dzīvē.
Manā bērnībā viss bija savādāk, nekā tagad. Sākot no tā laika , kad es pirmo reizi atnācu
uz skolu, vienmēr biju kā mazais bandīts, kurš atrodas visu notikumu centrā. Es nevarēju nosēdēt
mierīgi pat minūti, kad mūs skolotāji atstāja strādāt patstāvīgi. Mani labākie draugi mani atbalstīja, un es bērnībā draudzējos vairāk ar zēniem, vienīgā draudzene meitene bija Marija. Man nepatika sēdēt mierīgi un spēlēties ar lellēm, es labprāt tajā laikā saderēju ar kādu zēnu, kurš augstāk uzkāps kokā.
Man bērnība bija jautra, jo blakus vienmēr bija māsa un brālis. Mēs izdomājām rotaļas,
dažreiz darījām blēņas. Vienu reizi mētājām ēdienu – putru. Mums bija jautri, taču vēlāk no mammas dabūjām rājienu.
Visspilgtākās atmiņas ir no laikiem, kad dzīvoju Riebiņos, jo te ir pavadīta bērnība. Es esmu ļoti
laimīga, ka man ir ko atcerēties.
Kad biju maza, man nevajadzēja ne par ko atbildēt. Tagad ir jāatbild par darbiem, vārdiem, mājdzīvniekiem. Agrāk varēju sastrādāt nedarbus, bet vecāki bija saprotoši un bargi nesodīja, jo zināja, ka esmu vēl maza.
Man pietrūkst bērnības, jo tas bija ļoti skaists laiks, un man ne par ko nevajadzēja domāt un uztraukties.
Kad es nedaudz paaugos, biju liela palaidne. Kāpņu telpā kāvos ar zēnu un uzveicu to. Vēl
spilgti atmiņā, kā es dejoju ar Diānu un tā sanāca, ka mēs nokritām. Es uzkritu viņai virsū un viņai bija lauzta roka. Tas bija noticis nejauši.
Tagad atceros bērnību un nevaru saprast, kāpēc biju tāda palaidne.
Bērnības izjūtas ir neaizmirstamas un mazliet savādas, jo mēs tikai sākam dzīvot un izjust
dzīves bagātības un vērtības. Es zinu noteikti, ka manā bērnībā notika daudzas lietas, kuras tagad
ietekmē manu dzīvi. Bērnība ir skaists laiks, kad viss liekas labs. Mana bērnība bija kā varavīksne. Un tieši šīs bērnības izjūtas ir nezūdošas vērtības.
Ziemassvētku eglīti rotāja 12. klašu skolēni ar savām bērnības atmiņām un pārdomām par dzīvi: Juta Vaivode, Evija Vasiļevska, Oksana Kapustjonoka, Skaidrīte Mūrniece, Kristīne Stabulniece, Marija Malahova, Maksims Kozirevs, Anželika Kirilova, Diāna Ivanova, Kristīne Joņeva, Anna Ivanova, Alina Rastopčina un literatūras skolotāja Irēna Ormane.

Pirmssvētku laikā visi tika aicināti piedalīties radošajā

Origami darbnīcā, kas notika 16. decembrī.
Tika darinātas baltas sniega pārsliņas kopējam Ziemassvētku pasākumam.

Paldies darbnīcas vadītājai Allai Solovjovai un ikvienam, kurš ienāca, padarbojās, izveidoja SAVU zvaigznīti un guva
gandarījumu par paveikto.
Sveika , mūžam zaļā meža skaistule! Mēs tevi gaidījām, maigā un durstīgā,
pēc sveķiem un bērnības sapņiem smaržojošā! Iet gadi, mainās ekonomiskā
un politiskā situācija, bet tu, eglīt, nāc pie mums skaista un ilgota savā nemainībā. Zaļas skujas, lepni izslieti zari. Trūkst vienīgi vāveres...
Mūsu kopīgi nestie eglītes rotājumi – bumbuļi, šobrīd rotājas eglītē un par to
PALDIES visiem skolas klašu kolektīviem, audzinātājām, kā arī skolas darbiniekiem! 20. decembrī skolas fuajē eglīti palīdzēja rotāt 4., 5. un 12. klašu
skolēnu čaklās rociņas.

Pateicības pēcpusdiena Riebiņu vidusskolā
Tuvojoties Ziemassvētkiem, kuri parasti asociējas ar ģimenes siltumu, sirsnību, mīlestību, tiek
organizēta pateicības pēcpusdiena ģimenēm un pieaicinātiem skolas darbiniekiem. Pasākums
jau tradicionāli tiek organizēts kā pateicība gan lielām, gan arī pavisam mazām ģimenēm tepat
Riebiņu un Preiļu novadā, kas sargā un mīl savus bērnus par spīti dažādiem sarežģījumiem
gan sadzīvē, gan citās jomās. Tas ir visnotaļ pamatots iemesls padomāt par ģimenes stiprumu,
par spēku, kas rodas ģimenē un turpinās paaudzēs, sapulcēt kopā ģimenes cilvēkus un veidot
ciešākas savstarpējās saiknes skolai un ģimenei. Tā ir izdevība kaut brīdi pabūt kopā ar savējiem,
stiprinot ģimenes apziņu un vērtību!
Pasākumā pieaicināti bija arī skolas cilvēki, cilvēki ar savu darbu, mīlestību un laiku. Paldies
izskanēja skolotājiem Irēnai Ormanei, Fainai Timošenko, Rutai Vjaksei, Allai Solovjovai,
Vjačeslavam Stepanovam, ēdnīcas vadītājai Anitai Cakulei, skolas direktora vietniecēm Ritai
Pudānei, Silvijai Avotiņai un Innai Kabarei. Visi kopā iegrimām Ziemassvētku stāstā, ko bija
uzrakstījuši 12.klases skolēni Oksana Tolstopjatova, Elīna Ciša, Artūrs Smukšs, Kristaps
Pastars, Ainārs Visockis, Edgars Čeviļevs, Anna un Jana Danilovas, Sergejs Stepankovs,
Kaspars Špundzāns, Jānis un Ilze Vītoli, Juris Zaharovs. Dega svecītes, skanēja kokle un
spēka vārdus teica priesteris Aigars Bernāns.
Ikvienam cilvēkam ir savs dzīvesstāsts, kas ierakstīts viņa sirdspukstos, smaidos, vaibstu rievās.
Riebiņu vidusskolas sirdspuksti, smaidi un vaibstu rievas esam mēs, riebinieši. Veicot ikdienas
darbus mēs neapzināmies, ka ikviens veidojam Riebiņu novadu. Mēs šodien turpinām veidot vēsturi. Ar darba tikumu, spīti
un lepnumu mums jāskatās rītdienā. Paldies visiem Riebiņu
vidusskolas skolēniem, pedagogiem, darbiniekiem, kuri ielikuši savu darbu skolas attīstībai.

Riebiņu vidusskolā adventa laikā notiek dažādi pasākumi, kas saistās ar gatavošanos svētkiem, arī atbalstot labdarības

pasāku-

mus. Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai, sirdis atplaukst un ikviens no mums sāk domāt par sirsnīgu un dvēselisku dāvanu
saviem mīļajiem. Parasti sirsnīgākās dāvanas ir pašu gatavotās. Dzīvē bieži ir situācijas, kad tikai cilvēks cilvēkam var palīdzēt. Cilvēku palīdzību lūdz caur ziedojumu kastītēm, labestības dienās un dažādās citās labdarības akcijās. Mēs skolā arī atbalstām šādas akcijas un šķiet, ka arī tas ir devums Latvijai un cilvēkiem, kuri tajā dzīvo.

Ceru, ka ikviens, kurš izdzīvoja Ziemassvētku ieskaņu skolā, jutās kā trauslu, baltu prieka stīgu aizskāris!
Stiprināsim ar saviem darbiem skolas slavu gatavojoties skolas 35 gadu jubilejai !

Tas mirklis sidrabots, kad labi vārdi spieto
Katru gadu līdz Ziemassvētkiem mūsu skolā tiks turpināta jaukā ”Balto rītu” tradīcija, kad mēs
paši un mūsu viesi sanākam kopā. Paši priecējam sevi, vecākus, skolotājus un visus klātesošos ar
jauku Ziemassvētku koncertu, gaisā jūtams patīkams satraukums un skuju smarža, kad mums jau ir apnicis joņot
un skriet un gribas elpu atvilkt mazliet. Tas ir mūsu lielās
ģimenes rīts, kur pulcējamies kopā, lai pateiktos viens otram par labo, sasniegto, paveikto... Katrai
dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā, radi savus mazos mākslas darbus jau šodien.
Rīt tev taps dāvāts vēl. (P.Koelju) Ar Riebiņu vidusskolas Goda rakstiem tika apbalvoti:

2.klases skolēni Pastars Artis, Pastars Mareks,
Pauniņa Viktorija, Rumaka Melisa, Zakutajeva
Margarita (audzinātājs Egils Ukstiņš)
3.klases skolēni Bergmans Adriāns, Briška
Armands, Stabulniece Laura, Tučs Arnis, Vaivode Jūlija (audzinātāja Anita Randare)

6.klases skolēni Elīna Cakule, Elīna
Joņeva, Līga Struka, Zane Teša (klases
audzinātāja Inna Zenovjeva)

9.klašu skolēni Līva Luriņa, Jeļena
Koļesnikova, Jūlija Rastopčina, Laura
Golubeva (klases audzinātājas Alla Solovjova, Valentīna Adamoviča)

Skolas administrācija kopā ar Riebiņu novada izglītības koordinatori
Evelīnu Visocku.

4.klases skolēni Barkara Jūlija, Cakuls
Mareks, Harlamova Diāna, Komlačeva
Darja, Ļebedevičs Dairis (audzinātāja
Silvija Avotiņa)

7.kl. skolēni Anastasija Jemeļjanova, Elīza
Kabakova, Lāsma Mazjāne, Dace Ormane,
Gunda Pastare, Marina Skačkova (klases
audzinātājas Ināra Dronga un Jeļena Vucāne)

10.klases skolēni Viktorija Kabare, Indra
Kodore, Liene Mazjāne, Taisija Novikova, Arina Rubļova (klases audzinātāja
Anna Meluškāne)

TOP 10 uzvarētāji:Andra un Vija Strukas,
Daiga un Laura Golubevas, Jūlija Mihailova,
Elīna Cakule, Līva Luriņa, Katerīna Kozireva,
Anželika Kirilova, Arina Rubļova. Mēs ar Jums
lepojamies! Liels paldies Pēterim Pastaram!

5.klases skolēni Berovska Diāna, Kokins
Jānis, Meluškāne Evija, Uzulnīks Lauris
(klases audzinātāja Sanita Upeniece)

8.klases skolēni Daiga Golubeva, Jūlija Mihailova, Aija Mūrniece, Andra Struka, Anna
Škuratova (klases audzinātāja Jeļena Vucāne)

11.klašu skolēni Vija Struka, Maira Šmukša, Katerīna Kozireva (klases audzinātājas
Ruta Vjakse, Ārija Bergmane-Sprūdža)

12.klašu skolēni Juta Vaivode, Anna Ivanova,
Anželika Kirilova, Skaidrīte Mūrniece (klases
audzinātājas Rita Pudāne un Marija Tarasova)

На веселый

новогодний огонек собрались 22 декабря

друзья кружка «Русский фольклор». Такие зимние праздники уже
стали традиционными, но многое в этом году было впервые: новые
ведущие вечера - Анна Малахова и Марина Скачкова из 7 «б» класса,
первое выступление Кукольного театра, который представил на суд
зрителей сценку «В новогоднем лесу». Обычно говорят, что первый
блин комом, но это к нашему вечеру, к счастью, не отнесешь. Ведущие
были на высоте, а артисты-кукольники заслужили громкие
аплодисменты. Удачно выступили ученики 8 «б» класса с
инсценировкой «Подарок Деду Морозу», задорно исполнили зимние
частушки девятиклассники. Особенно отличились их мальчики Денис
Паэглис и Александр Хритоненка. Обворожительной была Жанна
Кирилова в роли Бабы-Яги.
Как обычно, все активно участвовали в игровой части вечера,
соревновались в парах «Чудо сани - бегут сами», провели «Марафон
летающих льдинок », поиграли в «Ловких белок». А в « Зимней
олимпиаде» по бадминтону приняли участие даже учителя.
Огонек продолжился дискотекой, которую нам организовали
старшеклассники: Янис Чижик и Денис Кирилов из 11 «б»класса.
Руководитель кружка «Русский фольклор» Инна Кабаре

