2011.gada februāris
Pateicoties programmai

„Skolas auglis”,

Riebiņu vidusskolas

audzēkņi no 1. līdz 6.klasei katru dienu ēd veselīgus, vitamīniem bagātus
ābolus. Sākot ar 10. janvāri, Latvijā tika ieviesta Eiropas Komisijas (EK)
programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”,
saskaņā ar kuru 1.-6. klašu skolēni sākuši saņemt svaigus augļus un dārzeņus. Tos mūsu skola saņem no zemnieku saimniecības „Zīlītes” (Līvānu novads, Rožupes pagasts). Saimniecībā 4,9 ha lielā platībā audzē ābeles, upenes, jāņogas, avenes. Paldies skolas ēdnīcas kolektīvam, vadītājai Anitai Cakulei, kas nodrošina projekta realizāciju un dokumentācijas kārtošanu Riebiņu vidusskolā. Programmas darbības 7 nedēļu ilgajā periodā skolēniem tiks piedāvāta iespēja piedalīties arī dažādos
izglītojošos pasākumos, kuru mērķis ir veicināt zināšanas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī augļu
un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību.
3. februārī Galēnu pamatskolā uz konferenci vienkopus
pulcējās pārstāvji no izglītības iestāžu padomēm, kā arī
pedagogu, pašvaldības pārstāvji un skolu direktori. Tā ir tāda
veida pirmā apspriede Riebiņu novadā. Konferences mērķis
bija pieredzes apmaiņa par projektu realizēšanu, informācijas
saņemšana par finanšu līdzekļu piesaistīšanas iespējām, zināšanu papildināšana par bērnu tiesībām un psiholoģijas jautājumiem. Konferenci organizēja Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Riebiņu vidusskolas skolas padomi pārstāvēja priekšsēdētājs Jānis Znotiņš, vecāki Jeļena Harlamova, Irēna Ormane, Anita Cakule, Lolita Šmukste, Oļesja Lacko, skolotāji Inna
Kabare, Anna Meluškāne. Skolas direktore Ineta Anspoka stāstīja par Sorosa fonda - Latvija projekta
«Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev» aktivitātēm un par projekta «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā» īstenošanu. Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists Oskars Zuģickis sniedza informāciju par finanšu līdzekļu piesaistes iespējām. Novada psiholoģe Natālija Rivža pastāstīja par psiholoģisko atbalstu bērniem un pieaugušajiem, uzsvēra vecāku un izglītības iestādes sadarbības nozīmīgumu, aicināja pret saviem bērniem izturēties ar mīlestību un cieņu. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas galvenā inspektore Rita Vasiļjeva un vecākā inspektore Gunita Zeiļuka iepazīstināja klausītājus ar inspekcijas uzdevumiem, mērķiem, darbības virzieniem, tāpat
arī par kustību «Draudzīga skola», kurā iesaistījusies arī Riebiņu vidusskola. Riebiņu novada domes Pateicības
rakstu saņēma Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.

Februāris ir sveču mēnesis, un arī mēs vēlējāmies ienest gaismu un siltumu Riebiņu vidusskolā.
Lai to paveiktu, darbojāmies daudz un visi kopā no 31.janvāra līdz 4.februārim.

F.Bārda

Svecītei ir sava
liesmiņa,
tā ir svecītes
sirsniņa…
No kā tev acīs
tā liesmiņatā ir svecītes
dziesmiņa.

Sveču liešana

Paliek tev acīs
smiedama,
ar tevi tālāk
iedama…

Dekupāžas darbnīca

1.– 3.kl. skolēni nedēļu sāka ar sveču zīmēšanu - krāsainas un staltas – tādas bija viņu sveces. 4– 6.kl. skolēni pildīja
krustvārdu mīklas, minēja mīklas un atpazina sakāmvārdus. Kas to būtu domājis, ka senatnē sveces lēja no taukiem? Bet
1.klases Juris to zināja. Domājot par sveces turēšanu, daudzi izvēlējās ugunsdrošu attālumu, bet 5.kl. Lauris teica ”Neturi
sveci zem pūra!” Skolotājas Innas Zenovjevas vadītajā radošajā darbnīcā ”Sveču dekorēšana” 1. – 6.kl. skolēni apguva
gan plastilīna tehniku uz papīra, veidojot sveces, gan izpaužoties dekupāžas dekorēšanas mākslā. Bērniem tas bija jaunieguvums, kopā darbošanās prieks un sadarbība, savstarpējā izpalīdzība un liels gandarījums par paveikto. Radošā darbnīca
”Sveču liešana” faktiski aizsākās jau senāk ar akciju par sveču galu savākšanu. Tas bija materiāls, ar ko varēja darboties kausēt, liet un veidot skaistas, degošas sveces. Lielu iniciatīvu izrādīja Dace no
7.kl., kura deva labus padomus un veica gan sagatavošanas darbiņus, gan iedrošināja visus 5. – 8.kl. skolēnus un skolotājas Allu, Anitu R. un Sanitu mākslinieciski izpausties, izvēloties krāsas. Kā atzina visi dalībnieki – trīs stundas
aiztecēja ātri, process nomierināja un tika gūtas jaukas emocijas.
Par radošo veikumu paši un citi no skolas saimes varēja priecāties izstādes laikā.

2011.gada 4.februārī Rēzeknes Augstskolā notika diska
"Aulejis anekdoti" prezentācija.
Uz pasākumu aicināti Latgales Plānošanas reģiona novadu, pilsētu latviešu
valodas un literatūras skolotāji, muzeju, bibliotēku darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Riebiņu novada izglītības iestādes pārstāvēja latviešu valodas
un literatūras skolotāja Irēna Ormane. Rēzeknes Augstskola dāvināja disku,
kā arī citus izdotos materiālus.
Disks "Aulejis anekdoti" ir veidots, pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīcijā 2010.gada jūnijā Aulejas pusē savāktajiem materiāliem. Aulejas pagasts ir latviskākais
un autentiskām tradīcijām bagātākais novads Krāslavas novadā. Kāzu un Aulejas sievu "bolsu" oriģinālās tradīcijas saglabājušas arī daudzus anekdotiskus atgadījumus, spēļu, dziesmu piemērus. Var vērot, ka etniski viendabīgākā vidē tautas anekdote daudz ciešāk iekļaujas citu žanru struktūrā.
Diskam ir divas daļas. 1.daļa domāta Aulejas novada tradicionālās kultūras mantojuma popularizēšanai. Tai ir
kultūrvēsturisks raksturs, rādot dzīvo folkloras tradīciju, kā arī uzsverot "Aulejas sievu" lomu tās saglabāšanā un
attīstībā. 2.daļa, pamatojoties uz komisma koncepta iedalījuma principu (šausmīgais, nejēdzīgais, aizliegtais, aplamais), demonstrē anekdotes analīzes iespējas skolā, augstskolā, praktiski iekļaujot piemērus no Aulejas pagasta
materiāliem.
Disks "Aulejis anekdoti" izmantojams kā bilingvālās izziņas un mācību materiāls. Tas lieliski noderēs latviešu
valodas un literatūras skolotājiem kā palīglīdzeklis anekdotes žanra apguvē skolas mācību programmas ietvaros.

8.februārī Vispasaules Drošāka interneta diena. Šīs dienas devīze „Internets – tā nav spēle! Tā ir
tava dzīve!” Mūsdienās internets ieņem arvien lielāku nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Mums rūp bērnu un jauniešu
drošība – ne tikai fiziskā drošība uz ielas, mājās, skolā vai citviet, bet rūp arī viņu drošība internetā.

Aicinot piedalīties Vispasaules Drošāka interneta dienas svinībās Latvijā, Net-Safe Latvia Drošāka interneta
centrs informē, ka «šogad īpaša uzmanība pievērsta tēmai «digitālā dzīve», aicinot cilvēkus, īpaši bērnus un jauniešus, pievērst vairāk uzmanības viņu virtuālās dzīves nozīmei un tam, kā aktivitātes virtuālajā vidē ietekmē personas reālo dzīvi. Diskusijā ar savu pieredzi par pozitīvo un negatīvo internetā dalījās Radio101 DJ Toms Grēviņš, TV raidījumu vadītāja Anna Rozīte, mūziķi Andris Kivičs un Kaspars Zlidnis. Diskusijas tiešraides skatīšanos 8.februārī no plkst. 12.30 – 14.00 Riebiņu vidusskolā organizēja skolotāja Anna Meluškāne.
Kopš 10.oktobra ikvienam interneta lietotājam Latvijā pieejams interaktīvs mācību līdzeklis par drošu uzvedību
internetā - www.draudzigsinternets.lv, kurā apkopoti gan ieteikumi un situāciju piemēri skolēniem, gan informācija pedagogiem un vecākiem.
Vācu valodas 41.valsts olimpiādes 1.kārtā 2011.gada 5.februārī Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā
piedalījās Artūrs Smukšs, skolotāja Rita Demjanova. Paldies Artūra vecākiem par sapratni un atbalstu !

Radoša darbošanās
Aktīvāka un atraktīvāka svečošanās izpaudās 1. – 6.kl. pasākumā ” Viss par svecēm”. Skolotājas Ārijas
pavadījumā skanēja bērnu balsis, skaistās dziesmās un kājiņas kustējās jautrās rotaļās. Sveču stāstus un
noslēpumus atklāja 6.klašu skolēni. Čaklākie darboties gribētāji tika arī apbalvoti ar skolas simboliskām
dāvaniņām – sveču zīmuļiem.

Pasākums “Viss par svecēm”
7. – 12.klašu kolektīvi iesaistījās radošajā izstādē ”Klases svece.” Tā nu skolas vestibilā mūs priecē 7.a kl.,
9.b.kl., 12.a kl., 12.b.kl. sveces, kā arī Marinas un Annas no 7.b.kl. darinātās gaismas nesējiņa.Paldies visiem
skolēniem, kuru darbi rotāja skolas gaiteņus, – bija brīnišķīga sveču galerija un katra svece pauda savas
emocijas. Sveču dienā esot daudz jāsmejas, un esmu pārliecināta, ka katrs, liels un mazs, kaut nedaudz
pasmaidīja no kopā darbošanās prieka.
Vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse

Riebiņu vidusskolēnu projektu darbi RULLĒ !

Nikolajs Isajevs organizē matemātisko spēli 6.klasē.
Projekta darba tēma “Matemātika—no senatnes līdz mūsdienām” (vadītāja Ineta Anspoka)

Brigita Rudzāte organizē muzikālo pēcpusdienu 4.-6.klasēm.
Projekta darba tēma “Skaņas “Latviešu POP mūzika” (vadītāja Ārija Bergmane Sprūdža)

Agnija Znotiņa organizē pasākumu-konkursu 8.-10.klasēm.
Projekta darba tēma “Mūsdienu ārzemju mūzika un mūziķi” (vadītāja Ārija Bergmane Sprūdža)

Foto no darbu aizstāvēšanas 9.-11.februārī

Riebiņu novada sākumskolas olimpiāde.
Ja mūsu senči agrāk februāri dēvēja par Sveču
mēnesi, tad mēs to varētu saukt par Olimpiāžu vai
Gripas mēnesi.
Šķiet, ka šogad no gripas vīrusiem veiksmīgi
izdevies izvairīties visiem Riebiņu novada 4. klašu kombinētās olimpiādes dalībniekiem, kuri 10.
februārī ieradās Riebiņu vidusskolā uz pirmo novada sākumskolas olimpiādi.
Apņēmības pilnos zēnus un meitenes skolā sagaidīja laipni rūķēni Riķis, Niķis un Ciķis (Elīna
Joņeva, Jūlija Mihailova, Daiga Golubeva), kuri gan ierādīja vietas, gan iedrošināja, gan izklaidēja un palīdzēja pārvarēt nedrošību un uztraukumu.
Ir jau tā, ka skolā kādam veiksmīgāk padodas matemātika, citam labākas zināšanas ir latviešu valodā vai dabaszinībās, bet kombinētajā olimpiādē jāparāda vispusīgas zināšanas visās jomās. Domājat, tas ir tik viegli? Olimpiāde - tā ir draudzīga cīņa, kur jāapvieno zināšanas, spēja
sakoncentrēties, būt maksimāli uzmanīgam un neatlaidīgam. Uzvar dalībnieki, kuriem tas izdodas vislabāk.
Šogad 1. vietu izcīnīja Rasma Ormane no Riebiņu vidusskolas. Rasma ir skolas teicamniece un ne tikai labi mācās, bet arī dejo, dzied, spēlē galda tenisu un piedalās dažādos konkursos.
2. vietas diploms aizceļoja uz Silajāņu pamatskolu Sandim Sparānam
(skolotāja Olita Vulāne), bet 3. vietu ieguva Jurģis Bruzguls no Sīļukalna pamatskolas.
(skolotāja Rita Teilāne) Atzinības nopelnīja Aleksandra Stepanova un Māris Fedotovs no Rušonas pamatskolas (skolotāja Iveta Casno) un Jūlija Barkara no Riebiņu vidusskolas (skolotāja
Silvija Avotiņa).
Kad darbiņš padarīts, var arī nedaudz izklaidēties. Beigās bērni un skolotāji varēja noskatīties skolas leļļu teātra izrādi un par piemiņu no pasākuma līdzi paņemt katrs vienu rūķi, kurus
bija izgatavojuši Riebiņu skolas 4. klases skolēni.
Kādam šogad nepaveicās? Nenokaram degunus, jo olimpiāde parādīja, ka novada 4. klašu
skolēniem ir labas, vispusīgas zināšanas, viņus gatavo atsaucīgi, radoši skolotāji. Paldies visiem
dalībniekiem un viņu skolotājiem par uzdrīkstēšanos un labajiem rezultātiem.
Pirmā olimpiāde - tā ir noderīga pieredzes skola nākamajiem pārbaudījumiem, kuru vēl būs
tik daudz...
Riebiņu novada Sākumskolas MA vadītāja S. Avotiņa.

Februāris ir īpaši saspringts mēnesis vidusskolēniem, jo tas ir zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas un aizstāvēšanas laiks.
Pirmo reizi tāda līmeņa aizstāvēšanā piedalījās 10.klases skolēni ar saviem referātiem. Vērtēšanas komisijas
locekļi bija patīkami pārsteigti par izvēlēto tēmu dažādību: no mūsdienu mūzikas un Spānijas ģeogrāfijas īpatnībām līdz fotogrāfijas un horoskopa vēsturei.
10.februārī 11.klašu skolēni aizstāvēja projektu darbus. No dažiem bija izveidota arī izstāde. Jāpiebilst, ka skolēni ne vien atbildīgi bija sagatavojuši prezentācijas, bet arī ņēmuši talkā savu fantāziju. Piemēram, pirmo reizi
bija izmantoti videomateriāli, kā arī klasesbiedri modeļu lomā. Lai gan visi bija uztraukušies, tomēr ļoti centās.
Vislielākie pēc paveiktā darba apjoma bija 12. klašu zinātniski pētnieciskie darbi. Skolēniem bija ne tikai jāpārliecina komisija par to, ka labi orientējas pētāmā jautājuma teorijā, bet arī jāiepazīstina ar pētījuma gaitu un rezultātiem.
Ik gadu skola cenšas uzlabot un pilnveidot darba režīmu, izstrādājot ZPD. Šogad, piemēram, jaunums ir darbu
recenzēšana. Darbu sagatavošana notika pa posmiem: materiālu vākšana, rakstīšana, konsultācijas ar zinātniskajiem vadītājiem, prezentācijas.
Vēl viens jauninājums šajā gadā ir vecāku – skolas padomes locekļu Lolitas Šmukstes, Jāņa Znotiņa, Jeļenas
Harlamovas – iekļaušana vērtēšanas komisijas sastāvā. Paldies par darbu komisijā arī izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai.
Darbi ir aizstāvēti, taču 12. klašu skolēnu Anželikas Kirilovas, Annas Ivanovas, Diānas Ivanovas un Kristapa Pastara, 11.klases skolnieces Zanes Pastares veikums ir novērtēts, izvirzot tos uz starpnovadu konferenci
Viļānos. Lai viņiem veicas!

Katru gadu otrais semestris sākas ar mācību priekšmetu olimpiādēm.
Šajā gadā olimpiādes skolā notika jau no septembra. Pirmā (22.09.2010.) bija latviešu (valsts) valodas olimpiāde. Labākās šeit bija Anna Malahova un Žanna Kirilova ( 7.b kl.). Pēc tam savas zināšanas bioloģijā pārbaudīja 12. un 11. klašu skolēni. Uzvaru guva Kristaps Pastars un Katerina Kozireva. Īpaši daudz olimpiāžu
mūsu skolā bija janvārī: ķīmijas (labākie rezultāti Jeļenai Koļesnikovai un Taisijai Novikovai) , latviešu valodas un literatūras ( laureāti – Vija Struka un Kristaps Pastars), vēstures (Anna Ivanova – 1.vieta, Diāna
Ivanova – 2. vieta, Skaidrīte Mūrniece – 3. vieta).
Pēc skolas olimpiādēm skolēni ar augstākajiem rezultātiem piedalās starpnovadu olimpiādēs Preiļos. Protams, daži starti vēl priekšā, bet jau šodien mums ir ar ko lepoties: 1.vieta Artūram Šmukšam vācu valodas
olimpiādē, atzinība Līvai Luriņai ( latviešu valoda) un Katerinai Kozirevai ( matemātika).
Skolā ir organizētas Riebiņu novada vizuālās mākslas un 4. klašu kombinētā olimpiāde. Tajās mūsu skolēni piedalījušies veiksmīgi: Viktorija Kabare – 1. vieta, Diāna Meluškāne, Rasma Ormane, Jeļena Koļesnikova – 2. vieta, Jūlija Mihailova – 3.vieta vizuālās mākslas olimpiādē, Rasma Ormane – 1.vieta kombinētajā olimpiādē, Jūlijai Barkarai—atzinība.
Starpnovadu olimpiādes vēl turpinās, gaidām skolēnus ar jauniem panākumiem.
Inna Kabare, Riebiņu vidusskolas direktores vietniece mācību jomā

Valentīndiena skolā
Tradicionāli Valentīndienu pieņemts uzskatīt par mīlētāju dienu, bet mūsu skolā to varētu saukt par draudzības dienu.
Jau piektdien skolotāja Alla Solovjova aicināja visus uz Siržu darbnīcu, kurā katrs varēja izgatavot sirdi origami tehnikā.

Plecu pie pleca, liels un mazs, skolotājs un skolēns draudzīgā atmosfērā meistaroja un parakstīja savu sirdi.
Lūk rezultāts!

14.februāra rītā, skanot Jāņa Čižika sarūpētajai romantiskajai mūzikai, parlamenta meitenes Līva, Laura,
Daiga un vidusskolēni Juris un Kaspars katram nācējam dāvāja mazu, mīļu sirsniņu kā sveicienu šajā īpašajā dienā.

Turpat vestibilā darbojās arī “zibesnspasts”- iespēja uzrakstīt apsveikumu draugam.
Nenožēlos tie, kuri izmantoja iespēju apmeklēt Valentīndienas fotosalonu (fotogrāfi Viktorija Kabare un
Vjačeslavs Stepanovs).
Diena, kurā jutām draudzīgu gaisotni un romantisku noskaņojumu. Paldies par svētku sajūtu šķietami parastā pirmdienā.
Direktora vietniece audzināšanas jomā Silvija Avotiņa

Policijas kauss
18. februārī PVĢ sporta zālē notika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2011. gada kausa izcīņa volejbolā.
Tajās piedalījās 7 komandas: 2 Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas, Preiļu 2. vsk., Līvānu 1. vsk., Riebiņu vsk., Vārkavas vsk. un
Preiļu policijas vīriešu komandas. Spēles notika spraigā cīņas gaisotnē. Riebiņu vidusskolas komanda bija šādā sastāvā Sandis
Stuburs, Romāns Harlamovs, Artūrs Smukšs, Kristaps Pastars (12.b kl.), Jānis Vītols, Edgars Čeviļevs, Juris Zaharovs, Ruslans Danilovs izcīnīja 3.vietu.

Volejbols Riebiņos un Galēnos
23. februārī Riebiņu vidusskolas sporta zālē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā. Riebiņu vidusskolas komanda Sandis Stuburs, Romāns Harlamovs, Artūrs Smukšs, Kristaps Pastars (12.b kl.), Jānis
Vītols, Edgars Čeviļevs, Juris Zaharovs, Ruslans Danilovs izcīnīja 3.vietu.
25. februārī Galēnu pamatskolas sporta zālē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā 1995.-96.g.dz. zēniem. Riebiņu vidusskolas komanda Viktors Maslobojevs, Ruslans Danilovs, Artūrs Viškers, Edgars
Stabulnieks, Guntis Gorins, Kristaps Pastars (8.a kl.) izcīnīja 3.vietu.
Sveicam zēnu komandas un skolotāju Anatoliju Isajevu !

Ēnu diena
Šī gada 16. februārī Latvijā jau vienpadsmito reizi pēc kārtas Junior Achievement – Latvija (JAL) rīko Ēnu dienu – skolēnu, viņu
vecāku, skolotāju un dažādu nozaru profesionāļu iemīļotu un gaidītu izglītojošu profesionālās orientācijas pasākumu.
Ēnu dienas laikā skolēni no 1.-12.klasei apmeklē dažādas darba vietas un 4 – 6 stundas kļūst par dažādu darbinieku ēnām – vēro un
izzina savu ēnu devēju ikdienas darbu, tādējādi iepazīstoties ar sev interesējošās profesijas noslēpumiem. Ēnu diena tiek organizēta
ar mērķi veicināt un pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas jau no pirmajiem skolas gadiem, rūpējoties par skolēnu
redzesloka paplašināšanu un izpratnes veidošanu par zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai nākotnē sevi realizētu iecerētajā
profesijā.
Šogad 6.klases meitenes Zane, Kristīne un Elīna Joņeva iepazinās ar bērnudārza audzinātājas darba ikdienu. Vēlamies izteikt pateicību par uzņemšanu Riebiņu PII “Sprīdītis”.

25.februārī Daugavpils Kultūras un sporta centrā notika

Mūsdienu deju jaunrades konkurss Latgales nova-

dā. Latgales vēsturiskā novada konkursā piedalījās 47 deju grupas no Daugavpils, Krāslavas, Preiļiem, Rēzeknes, Balviem, Līvāniem, Naujenes, Silenes, Aknīstes, Ludzas, Zilupes, Jēkabpils, kopā ar 533 dalībniekiem. .Žūrijas vērtējumam tika nodotas 47 jaunrades dejas. Žūrija bija sekojošā sastāvā: horeogrāfs, Mūsdienu deju ekspertu padomes loceklis Edmunds Veizāns, horeogrāfs, Daugavpils universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes docētājs Elmārs Belinskis un horeogrāfe Zanda Mūrniece.
Latgales novada mūsdienu deju grupas demonstrēja augstu dejas tehnisko izpildījumu, kas balstās klasiskās dejas tradīcijās un labi
koptās mūsdienu deju tehnikās, bet horeogrāfijās autori atklāja dziļu satura atklāsmi un bagātu emociju gammu. Konkurss notika,
pateicoties Daugavpils pilsētas Domes un Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” finansiālam un organizatoriskam atbalstam. Mūsu skolu pārstāvēja 5.-9.klašu deju grupas “Deju ritmi” meitenes Andra Struka, Elīza Kabakova, Līva Luriņa, Laura Golubeva, Lāsma
Mazjāne, Anna Škuratova, Aija Mūrniece skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā.

2011.gada 19.februārī
Rēzeknes augstskolā notika Latgales
reģionālā konference “Vides izglītība
ilgtspējīgai sabiedrībai”.

Tajā piedalījās pārstāvji no Rēzeknes Augstskolas, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes, Rēzeknes reģionālās
vides pārvaldes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
izglītības satura centrs.
Konference tika atklāta ar uzrunām par šo aktuālo tēmu, kas skar ikvienu sabiedrības indivīdu. Tika diskutēts
par dažādiem tematiem: Vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumu integrācijas iespējas vispārizglītojošo skolu
mācību programmās, Ekoloģijas nozīme vides izglītības sistēmā. Interesanta bija ISIS prezidenta (Zviedrija)
Alan AtKisson nodarbība Ilgtspējīgas attīstības modelēšanas spēle „Piramīda”
Par aktīvu dalību konferencē Riebiņu vidusskolas skolotāja Jeļena Vucāne saņēma dāvanā grāmatas „Vide un
ilgtspējīga attīstība” un Renewable Energy Market Needs a perspective from Europe and Latin America”.

28. februārī skolotāji un skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai sagaidītu

Masļeņicu. Svētku sagaidīšana vienmēr sais-

tās ar pacilājošu sajūtu, bet Masļeņica (latviešu Meteņi) ir īpaši svētki, tāpēc tajos notika dažādi brīnumi: leļļu teātra dalībnieki parādīja kā Stārķis mācīja Lapsai lidot (lomās 7.b klases skolēni Jekaterina Plaunova un Artjoms Bondarevs), bet pēc tam ieradās Baba
Jaga ( Inna Kabare), kas izlikās par Masļeņicu. Taču mūsu skolas skolēniem šie svētki labi pazīstami, tāpēc viņi padzina viltvārdi
un, sastājušies riņķī ap īsto Masļeņicu, gāja latviešu Meteņdienas rotaļā „Dej mani jēriņi, dej kazulēni”. Masļeņica neatnāca tukšām
rokām – tai līdzi bija uzdevumi katrai klasei.
Tad tik sākās īstas izpriecas! Skolēni mērojās spēkiem virves vilkšanā, vizināja cits citu ragaviņās, sacentās skriešanā, turoties pie vingrošanas apļa. šīs izklaides jau kļuvušas tradicionālas, atvadoties no ziemas. Toties skolas slidotavā
norisinājās čempionāts hokejā… ar slotu! Darbojās arī muzikālais karuselis, kā arī citas līksmas izpriecu stacijas. Pēc tam sekoja tradicionālā vizināšanās no skolas kalniņa un Meteņdienas grūdeņa ēšana. Masļeņica atrada sev mājvietu skolas foajē,
līdz nedēļas beigās tā bija
jāsadedzina.
Paliec sveika, Masļeņica,
sākas gavēnis.
Nāc ciemos arī nākošgad!

24.februārī piedalījāmies 1.Starpnovadu (Riebiņu novads, Varakļānu novads, Viļānu novads)
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.
Darbs notika 3 sekcijās – humanitārās zinātnes un māksla, dabaszinības, sociālās zinības. Darbu vērtēšanas komisijās strādāja
arī mūsu pedagogi – skolas direktore Ineta Anspoka, skolotājas Anna Meluškāne, Digna Prodniece, Faina Timošenko. Pieci pētnieciskie darbi un to autori tika izvirzīti uz konferenci no Riebiņu vidusskolas:
• 12.klases skolniece Anna Ivanova ar darbu „Augsnes pētīšana Riebiņu vidusskolas apkārtnē” (skolotājs – konsultants Jeļena
Vucāne) ieguva 2.pakāpes diplomu

•

12.klases skolniece Diāna Ivanova ar darbu „Ķīmijas eksperimenti mājas apstākļos (skolotājs – konsultants Jeļena Vucāne)

ieguva 3.pakāpes diplomu

•

12.klases skolniece Anželika Kirilova ar darbu „Visuma ietekme uz cilvēci” (skolotāji–konsultanti Staņislavs Pudžs un Gun-

tars Ormanis) saņēma pateicību par piedalīšanos

•

12.klases skolnieks Kristaps Pastars ar darbu „Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā” (skolotājs – konsultants Vjačeslavs Ste-

panovs) saņēma pateicību par piedalīšanos
11.klases skolniece Zane Pastare ar darbu „Krāsu ietekme uz cilvēku” (skolotājs – konsultants Ineta Anspoka) saņēma pateicību par piedalīšanos.
Visi dalībnieki saņēma Viļānu novada domes dāvāto disku, laureāti – vērtīgas grāmatas no Viļānu vidusskolas. Paldies Viļānu
vidusskolas direktoram Pēterim Tretjukam par ideju organizēt šāda veida konferenci lauku vidusskolu starpā un uzaicinājumu piedalīties arī mūsu skolai. Paldies darba grupai, kas organizēja sagatavošanās darbus un pasākuma norisi.
Pēdējo gadu laikā vidusskolēnu zinātniski - pētnieciskie darbi guvuši lielāku ievērību un atzinību no ekspertu, pedagogu un
•

pašu skolēnu puses. Pētnieciskā darba izstrāde attīsta skolēna analītisko domāšanu, spēju iepazīt pētāmo vidi, paplašināt redzesloku un
gūt vērtīgu pieredzi zināšanu un iemaņu apguvē. Zinātniski - pētnieciskā darbība ir izaicinājums skolēnam. Tajā tiek pārbaudītas gan
viņa akadēmiskās, gan arī fiziskās un morālās spējas, kā arī sniegta būtiska iespēja šīs spējas attīstīt. Sabiedrības dzīves realitāte parasti atšķiras no skolas vides, tādējādi zinātniski - pētnieciskie darbi palīdz vidusskolēnam iepazīt laika plānošanu, konkurences izjūtas, spēju orientēties daudzveidīgā informatīvajā telpā, uzstāties auditorijas priekšā, aizstāvēt savu viedokli un līdz ar to sagatavoties
studijām un tālākai profesionālajai karjerai.
Ir noslēdzies zinātniski - pētniecisko darbu izstrāžu laiks vidusskolēniem. Šobrīd varam runāt par izdošanos, nepieciešamajām izmaiņām vai neveiksmēm. Paldies visiem darbu autoriem un viņu skolotājiem-konsultantiem, kuri godprātīgi strādāja, lai darbu
padarītu labi.
Paldies arī par saņemtajiem ieteikumiem darbu vērtēšanas sakarā!

Salidojums Riebiņu vidusskolā
Šī gada 26.februārī ar absolventu salidojumu un svētku koncertu savas pastāvēšanas
35.gadadienu ieskandināja Riebiņu vidusskola.
Nestabilos laikos prāts bieži vien meklē atbalstu pagātnē. Atmiņas par pirmo skolas zvanu, pirmo skolotāju, solabiedru un stundu, pirmo draudzību un mīlestību, pirmo panākumu... Atmiņas
par notikumiem un cilvēkiem bagātinās un stiprinās Jūs turpmākajā dzīvē.
Jūsu atmiņās veidojas patiess skolas tēls – vitrāža, kuras vidū ir skolēns un skolotājs. Pēdējos
gadus man ir dota iespēja vadīt Riebiņu vidusskolu. Savā darbā sekoju apziņai, ka galvenā vērtība skolā ir skolēns un pret viņu ir jāizturas ar vislielāko cieņu un visaugstākajām prasībām savu
vērtību kopšanā. Cenšos, lai skolēni pabeidz skolu ar lielāku pievienoto vērtību savas personības
veidošanā, kas nodrošinātu veiksmīgu dzīves gājumu katram. Liels paldies tiem pedagogiem un
darbiniekiem, kas pieņēma skolas darba vīziju, radošos meklējumos atklāja skolēnu dotumus,
prasmīgi tos attīstīja un pilnveidoja, bieži vien pakārtojot savu brīvo laiku skolas bērnu vajadzībām, spītīgi saglabāja optimismu un ticību audzēkņu varēšanai!
Skola piedzīvojusi pozitīvas pārvērtības materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā, diemžēl
finansiāli ekonomiskā situācija valstī šobrīd ir ļoti nelabvēlīga lauku skolām. Laukos ir maz darba vietu, maz jauno ģimeņu un maz bērnu. Vai nākamajā desmitgadē Riebiņos būs vidusskola?
Riebiņu novadā pašlaik esam lielākā skola. Pamatskolā nav apvienoto klašu, vidusskolā paralēlās klases dod iespēju vidusskolēniem izvēlēties sev tīkamāko no piedāvātajām izglītības programmām. Turpmāk ir nepieciešama drosmīga, radoša, uz skolēnu izaugsmi vērsta izglītības
stratēģija novadā, lai skolas vecuma bērni novada izglītības iestādēs apgūtu ne tikai mācību
priekšmetu saturu, bet arī attīstītu savus talantus un veidotu personību caur plašo interešu izglītību, tradīcijām un attiecībām, sakārtotu skolas vidi. Ir liels gandarījums, ka skola kļuva par
darbavietu daudziem skolas absolventiem.
Salidojuma laikā Riebiņu vidusskolas direktora vietniece Rita Pudāne saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu.
Paldies Riebiņu novada domei, Riebiņu sabiedrībai, darba kolektīviem un to vadītājiem,
bērnu vecākiem, kas palīdzēja veidot un turpina rūpēties par Riebiņu vidusskolas attīstību!
Skolas direktore Ineta Anspoka

