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Balti pūpolu
Mākoņi debesis klāj,
Margo vizbuļi
Lazdu bizēs,
Olu krāsas,
Ko zaķi Lieldienām krāj,
Sāk jau mežos
Un tīrumos vizēt.
Ilgi gaidītās Lieldienas
Beidzot ir klāt,
Augšāmcelšanās sirdij
Un zālei,
Kad tiek šūpoļu
Drellis darināts,
Pirmo gājputnu
Piebērtai tālei.
Sirds pa debesīm
Līdzi cīruļiem skrien
Sirds brien avotā
Dzīvību smelties.
Dieva dēlam himnu
Dvēseles dzied, Laiks ir pienācis
Augšāmcelties.
/K. Apškrūma./

Lieldienas sagaidījām ar
Lieldienu koku izstādi un
radošo origami darbnīcu.

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 22. marts ir pasludināts par Pasaules
ūdens dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta ar dažādām aktivitātēm, un oficiālā tās pasākumu
koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
(UNESCO).
Pasaules ūdens dienu UNESCO tika atzīmēta arī mūsu skolā, izceļot ar ūdens kvalitāti saistītos jautājumus. Ikviens no
mums izmanto ūdeni, mēs to lietojām pārtikā, ejam vannā, tajā peldamies, ar ūdeni mazgājam drēbes, uzkopjam māju.
Tā ir tikai maza daļa no visa tā, kur mums nepieciešams ūdens. Bez ūdens mūsu dzīve būtu neiedomājama. Kāpēc
ūdens mums ir tik svarīgs? Kāpēc tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena? Kā tieši Tu vari atbalstīt Ūdens dienu? To visu
varēja uzzināt pasākumā, ko organizēja skolotājas Anita Podziņa, Sanita Upeniece, 11.klases skolniece Indra Kodore. 9.klašu audzēkņi bija sagatavojuši izglītojošas prezentācijas.
Katru dienu vajag aizdomāties, ko tieši es, kā indivīds, varu darīt pasaules saldūdens labā. Šeit būs daži ieteikumi, ko
ikviens no mums var ieviest arī savā dzīvē:
- Mazgājot zobus, aizgriez ūdens krānu, lai labs dzeramais ūdens nenonāktu kanalizācijā, kur tas
kļūst par piesārņotu ūdeni.
- Mazgājies dušā, nevis vannā, jo tā Tu ievērojami mazāk patērēsi ūdeni.
- Veļas mazgājamā mašīnā nemazgā tikai dažas drēbes, pagaidi, kad sakrājas pilna pielāde.
- Izmanto videi draudzīgu sadzīves ķīmiju, kas bioloģiski noārdās.
- Puķu laistīšanai izmanto lietus ūdeni.
Ir daudz un dažādi piemēri kā taupīt saldūdens resursus. Aizdomāsimies par resursu izmantošanu,
jo mums ir tikai viena planēta, citas mums nav!

Dzīvosim un domāsim zaļāk!

Tikšanās ar SIA „Lāzers” zobu higiēnisti Ivetu Pudniku 1.- 4. klašu skolēniem.
Tikšanās laikā bērni dzirdēja daudz interesanta par zobu higiēnu, par mutes higiēnu, par to, kāpēc ir
svarīgi tīrīt zobus. Ar uzskatāmiem piemēriem tika parādīts, kādi ir veseli zobi , kādi ir bojāti zobi,
kādas ir bojātas smaganas. Iveta Putnika atgādināja, ka bērniem zobi jātīra 2-3 minūtes rītā un vakarā.
Noteikti jānotīra arī mēles virsma, jo viltīgie zobgrauži mēdz noslēpties tieši uz mēles virsmas. Skolēniem tika izskaidrots, kādas zobu birstītes un kādas zobu pastas ir labākas. Skolēniem tika parādīta arī
pareiza zobu tīrīšanas tehnika.

Simtjūdžu mežā valda satraukums, jo ēzelītim I-Ā pazudusi aste. Vinnijs Pūks un viņa draugi steidz
palīgā. Kopā viņi piedzīvo daudz aizraujošu brīžu gan pielaikojot ēzelītim dažnedažādas astes, gan iekrītot slazdā, gan saņemot garšīgu balvu filmas beigās. Kādu balvu un par ko ? Protams, medus podu! Un
par ko? Par to, ka meklētā aste ir atrasta!
3. aprīlī visi mazie kinomīļi varēja noskatīties jauku un interesantu animācijas filmu „Lācīša Vinnija
Pūka jaunie piedzīvojumi.” Lūk, dažas mazo pirmās klases „ekspertu” atsauksmes par redzēto:
Vladislavs – Man visvairāk patika tas, ka Pūks atrada ēzelīša asti.
Maksims – Bija interesanti skatīties, kā Pūks iekrita medus podā.
Vera – Es smējos redzot, kā Pūks pielika ēzelītim astes vietā pulksteni.
Evija – Tā filmu skatīties ir interesantāk nekā pa televizoru, jo ir liels ekrāns.
Anželika – Man ļoti patika, ka varējām skatīties visi kopā. Tā ir jautrāk un interesantāk.

Direktora vietniece Silvija Avotiņa
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Šī gada 14. aprīlī Preiļos pulcējās 250 skrējēji no
visas Latvijas, lai piedalītos jau sestajā skrējienā
pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis - 2012”.
Ļoti braši cīnījās arī Riebiņu vidusskolas sportistes Evija Meluškāne un Diāna Berovska skolotājas Skaidrītes Vulānes vadībā . Evija izcīnīja
3.vietu, balvās saņēma a/s „Preiļu
siers” T- kreklu ar skrējiena simboliku, Preiļu novada domes diplomu un
medaļu. Katrs dalībnieks finišā saņēma a/s „Latgales piens” jogurtu spēku atjaunošanai. Dalībniekiem un līdzjutējiem bija iespēja iepazīties un
iegādāties DION SPORTLAB
produkciju un sporta preču veikala
Sport2000 produkciju un saņemt profesionālu konsultāciju.

Latgaliešu valoda ir uz augšzemnieku dialekta
bāzes veidojusies valoda, kas pieder indoeiropiešu
saimes baltu valodas grupai. Mūsdienās latviešu
valoda tiek lietota kā saziņas valoda visos Latvijas novados, savukārt latgaliešu valodai lielākoties ir reģionāla nozīme, proti, kā rakstu valoda tā
tiek izmantota Latgales reģionā izdotajos preses
izdevumos, daiļdarbos, zinātniskajos rakstos, kā
arī interneta portālos( nav svarīga ģeogrāfiskā piederība). Mutvārdu saziņā latgaliešu valoda tiek lietota galvenokārt Latgales reģionā, mazāk- citviet Latvijā vai ārpus tās. Latgales reģiona iedzīvotāju mutvārdu runā var saklausīt noteiktai vietai raksturīgās izlokšņu īpatnības.
Valodas lietotāju skaits, valodas izmantojums dažādās
formālās un neformālās situācijās, rakstu pieminekļi - tie visi ir
pozitīvi priekšnoteikumi valodas dzīvotspējai un valodas statusa
plānošanai, kas veicina valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu valodas kā reģionālas valodas noteikšana sekmētu valodas
apguvi, valodas sociolingvistisko funkciju
paplašināšanu, valodas
izpēti, kā arī paaugstinātu valodas prestižu.
Latgaliešu valodai ir
senas rakstu tradīcijas
(kopš 18. gs.). Lai gan
ikdienā latgaliešu valodai piemīt reģionālas
valodas funkcijas, tomēr
oficiāls reģionālās valo-

das statuss Latvijā tai nav piešķirts. 2007. gadā LR Valsts valodas
centrā ir pieņemti un apstiprināti latgaliešu valodas pareizrakstības
noteikumi, izstrādājot rakstības un gramatikas pamatprincipus.
( No Rēzeknes Augstskolas materiāliem par latgaliešu
valodu)
Biedrība
„Latgolys
Studentu
centrs” (LgSC) projekta „Vuiceisimēs latgalīšu rokstu volūdu” ietvaros organizēja
aktivitāti latgaliešu rakstu valodas apmācības Latgales skolu jauniešiem. Projektā ir
iesaistītas 12 skolas, tai skaitā arī Riebiņu
vidusskola. 2012. gada 13. aprīlī tāda nodarbība notika Riebiņu vidusskolas 8.-12.
klašu skolēnu grupai. Pēc nodarbības ir

tikai pozitīvas atsauksmes un interese par
latgaliešu valodu ir
augusi, bet radošākie
skolēni ir gatavi rakstīt
darbus latgaliešu valodā.
Materiālu apkopoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane.

Jogas nodarbības Riebiņu vidusskolā – tā ir
iespēja sanākt kopā, lai atpūstos un relaksētos.
Sākumā šķitis, ka joga galvenokārt ir elpošana.
Taču jau pirmajā nodarbībā kļuva skaidrs, ka tā nav.
Visu stundu tiek intensīvi strādāts ar savu ķermeni.
Jogas nodarbības Riebiņu vidusskolā – tā ir
Pasniedzēja Olga piesaista ar savu individuālo pieeju iespēja ne tikai sanākt kopā, lai atpūstos un relaksēkatram. Viņa prot ļoti daudz pastāstīt par jogas noderī- tos, bet arī lai uzturētu ķermeni formā un būt možiem.
bu un norādīt, kuri vingrinājumi tiek koncentrēti uz no12.klases skolnieces Katerīna, Zane un Sigita
teiktu ķermeņa daļu.

Jūlija Mihailova

Caur skolu rit mūsu dzīve – maiga un saulaina, kura ir kā vasaras ziedu smarža, senu dziesmu skaņa un krāsu deja, kurā nav vietas pērkona balsij un vētras glāstiem. Skola – tie ir bērnu smiekli, skolotāju gudrības un pamācības, mācību priekšmetu sacīkstes, kā arī mūzikas spēle un mākslas deja, kurā
katru reizi piedalās jauni dalībnieki – skolēni. Ar laiku dalībnieki mainās, līdz ar tiem mainās arī skolas dzīve, jo arvien biežāk mēs uzdodam sev jautājumu:’’ Ko mēs vēlētos mainīt savā skolas dzīvē, ko
mēs vēlētos redzēt tajā?’’
Manā iztēlē skola ir rēbuss, kuram ir vairāk kā divas puses. Tas nav tas pats, kas diena un nakts,
saule un mēness, sapņi un realitāte, jo katram no mums vienmēr ir vēlme to pagriezt tā, kā sirds vēlas, un tas ir iespējams! Mācoties skolā, mēs bieži saprotam, ka rodas kontrastains priekšstats par skolas interjeru, attieksmi un aktivitāti. Rodas vēlme ieskatīties gaišajā nākotnē ar domām, kas būtu, ja
skolā mainītu... Arī man, mācoties skolā jau deviņus gadus, mākslinieciskās izjūtas čukst ausī par izmaiņām manā skolā, un es savai mākslas dvēselei bieži atbildu:
Skolas ceļš būs dārgs man vienmēr,
Kaut gan es šogad dodos prom.
Ļauj man par skolu sapņot, kamēr
Vēl laiks nav pienācis man doties prom.
Es zinu, ka šis gads ir pēdējais, ko es pavadu šajā skolā. Drīz es dzirdēšu
pēdējā zvana skaņu un sajutīšu pēdējos soļus skolas gaiteņos. Katram no mums ir tiesības sapņot,
man vienmēr bija vēlme dalīties ar kādu savās idejās skolas dzīves realizācijā, un lūk, ir šī iespēja.
Skolas renovācija - vienaldzīga frāze, interjers bez rozīnītes! Man kā mākslinieciskai personai skolas interjeram ir vadošā loma, vienmēr ir bijusi vēlme, lai skola dzīvotu harmonijā ar kultūru, lai skolēni skolā apgūtu ne tikai vispārizglītojošos priekšmetus, bet arī mācītos dvēseles filozofiju. Manuprāt,
apgūstot šo priekšmetu, skolēni spēs dzīvot harmonijā ar savu dvēseli. Runājot par interjeru, katra
mūsdienu pils ir celta kādā konkrētā stilā. Vai tad mana skola nav pils? Mana skola ir mācību, zināšanu un gudrību pils, kurā skolotājas ir karalienes un skolotāji – karaļi. Runājot par skolas stilu, es dodu
priekšroku baroka stilam, ņemot kā piemēru slaveno Rundāles pili.
Daba vienmēr spēj uzlabot cilvēka garastāvokli, tāpēc arī es vēlētos, lai manā skolā atrastos
‘’Ziemas dārzs’’ – dabas dzīvais stūrītis, kurš neskatoties uz laikapstākļu spītību un gadalaiku maiņu,
sniegtu skolēniem pozitīvas emocijas, kā arī atbildību par tā krāšņumu. Mēs dzīvojam tehnoloģiju pasaulē, diemžēl aizmirstot par kultūras mantojumu, par grāmatām, tāpēc manā skolā jābūt ierīkotai
plašai bibliotēkai, kurā būtu visplašākās iespējas. Domājot par skolas tālāko attīstību, manā galvā kā
dzirnavas griezās domas, līdz es sapratu, ka savā skolā es vēlētos redzēt ‘’Ledus un Ūdens sporta
impēriju’’ – sporta kompleksu, kurš sniegtu iespēju skolēniem vasarā justies kā ziemā un otrādi. Šī
impērija sastāvētu no peldbaseina un slidotavas, kur bērni nodarbotos sporta stundās un arī brīvajā
laikā, jo manai skolai ir nepieciešami sportisti, kuri spēs aizstāvēt skolas godu! Bieži vien ir sastopama
cīņa starp sportu un mākslu, un uzvarētāju ir grūti izvēlēties! Sports un māksla īstenībā nav konkurenti, nepieciešams tikai aizmūrēt tās negatīvās emocijas un mūsu skolā ierīkot mākslas paradīzi.
Māksla ir zinātne par krāsām, gaumi, interjeru, uzvedību, dizainu, nepieciešams tikai rokās paņemt
otiņu un sākt burt, līdz skolas dzīvē parādās tikai siltie toņi, noslēpjot ēnā vēsos.
Šobrīt es vēlētos būt sapņu feja, kura ar vienu rokas mājienu pārvēstu skolu par mācību pili. Sapņi
dzīvo harmonijā ar realitāti, vajag tikai ticēt, un kādreiz tā pati labā feja atlidos pie jums un uzburs pasaku, kurā būs ne tikai mācību pils baroka stilā, bet viss, ko vēlas sirds. Sapņi nav laimes rats, kurš nes
laimi tikai dažiem, sapņi ir paradīze, kurā ir vieta visiem.

Piedalīsimies LIELAJĀ TALKĀ
sestdien, 21. aprīlī no plkst. 9:00, un sāksim
realizēt Jūlijas sapņus!
Pulcēsimies pie skolas!

16.aprīlī skola vēra durvis skolēnu vecākiem, aicinot
viņus uz vecāku kopsapulci, tikšanos ar fizioterapeiti
Irinu Spiridonovu, valsts policijas pārstāvi Ingu Ziemeli,
kā arī uz mācību stundām savu bērnu klasēs.

Kādā seminārā dzirdēju šādu atziņu: „Bērna audzināšanā vecāku atbildība ir 50%, skolas atbildība – 25% un sabiedrības atbildība – 25%. Ja skolai un vecākiem izdodas apvienoties, tad tie ir 75%, un sabiedrība bērnu vairs nevar
ietekmēt.”
Skola ir atvērta vecākiem ik dienu, un katrs vecāks, kurš atnāk individuāli parunāt par savu bērnu, tiek uzklausīts.
Ja vecāki strādā, ir aizņemti savā saimniecībā, tad bieži vien savu bērnu redz tikai no rīta un vakarā. Dienas lielāko
daļu bērns atrodas skolā, un tieši skolotājs ir tas, kas var pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā, atbildēt uz sasāpējušu jautājumu, vienkārši uzklausīt vai dot padomu. Ja dienas beigās, garāmejot, uz jautājumu: „Kā gāja skolā?”, vecāks saņem strupu bērna atbildi: „Labi”, tad tas nebūt nenozīmē, ka viss tiešām ir tik labi, un mierīgu sirdi var doties pie miera. Varbūt vajadzētu aiziet uz skolu vai vismaz piezvanīt klases audzinātājai, lai mēģinātu uzzināt šī „labi” patieso
skaidrojumu. Gadās arī tā, ka skolotājs stāsta vecākam par bērnu ne īpaši patīkamas, skolā pamanītas lietas, bet vecāks
tam vienkārši netic, jo „mans bērns taču nav tāds!” Rezultātā vecāks apvainojas, skolotājs ir neizpratnē, dialogs un
sadarbība neveidojas. Cieš bērns. Cits iemācās manipulēt.
Kāpēc skolā rīko tādas Vecāku dienas? Tā ir ļoti laba iespēja iejusties skolas atmosfērā, dzirdēt speciālistu viedokļus, pavērot, kādas izmaiņas notikušas skolā, aprunāties ar skolotājiem, citiem vecākiem. Man palicis prātā pirmklasnieka māmiņas Rutas teiktais pēc fizioterapeites lekcijas: „Cik interesanti stāstīja un cik daudz vērtīgas informācijas
par skolēna stājas veidošanos! To vajadzēja dzirdēt visām mammām, kuru bērniem vēl
nav 12 gadu, jo pēc tam stāju var tikai labot, bet ne veidot.” Lai arī mums, pieaugušajiem, šķiet, ka mēs daudz zinām, ir lietas, ko ik pa laikam der atcerēties un, vēl jo labāk, ja mums to atgādina speciālists.
Gatavojoties Vecāku dienai skolā, aicināju vecākus ne
tikai uz sapulci, bet arī piedāvāju kopīgu mācību stundu
pirmklasniekiem un vecākiem, lai vecāki nav tikai pasīvi
stundas vērotāji, bet mazliet iejūtas skolēna lomā. Izdevās
ļoti jauka, sirsnīga mājturības stunda un rezultātā gandarīti
bija gan bērni, gan vecāki. Patīkami bija vērot, cik pacietīgi
Ulda māmiņa mācīja pīt pīnīti dēlam, kā Evija ar tēti domāja
pelēnam vārdu, cik čaklas un rūpīgas „skolnieces” bija Evelīnas un Anželikas mammas, bet Ēŗika iemācīja pīt pīnīti
savai vecmāmiņai. Vecāki varēja pavērot, kā bērns jūtas
klasē, cik daudz pacietības no skolotāja prasa tāds šķietami vienkāršs darbiņš, kā
bērni priecājas par padarīto. Šoreiz mazliet žēl bija to mazo skolnieciņu, kuri bija
pārī ar klasesbiedru, nevis ar mammu...
Mācību gads paiet ātri. Pirmais, otrais, divpadsmitais... Mums ir jāpaspēj ļoti
daudz – jāstrādā, jārūpējas par ģimeni, jāatrod laiks saviem vecākiem, draugiem, kolēģiem, priekšniekiem, bet visvairāk laika, pacietības un uzmanības ir jāvelta bērniem, jo to, ko mēs tagad dodam viņiem, viņi kādreiz dos saviem bērniem. Ļoti gribētos, lai skola un vecāki kļūtu par labiem sadarbības partneriem, jo mērķis mums ir viens – redzēt labus,
izglītotus un krietnus cilvēkbērnus.
1. klases audzinātāja Silvija Avotiņa

18. aprīlī divi mūsu novada labākie daiļlasītāji devās uz skatuves runas konkursa Latgales
reģionālo skati Jēkabpilī. Liels prieks, ka viens no šiem
diviem bija 5.klases skolnieks Ernests Zalāns. Jaunos
māksliniekus sagaidīja divas pasaku peles, kas labprāt dalījās peļu dzīves pieredzē un šo to mācījās arī no konkursa
dalībniekiem.
Bet mācīties bija daudz ko, jo skolēni uz konkursu bija mērojuši ceļu no Ludzas un Rēzeknes, Preiļu un Krāslavas,
Dagdas un Pļaviņu novadiem—no visas Latgales, Sēlijas
un pat Vidzemes. Kopā piedalījās ap 60 1. – 12. klases skolēnu.

Allai Solovjovai. Brīnumputns – tā bija dāvana citai folkloras
kopai, mūsējais aizceļoja uz Izvaltu, toties Riebiņos ieradās andrupeniešu dāvātais.
Noslēgumā visi dalībnieki savija lielu, lielu putna ligzdu, kuras
20.aprīlī folkloras kopa
vidū aicināja folkloras kopu vadītājus . VISC folkloras jomas spe“Jumalāni” devās uz Dienviciālistes Māra Mellēna un Dina Liepa teica paldies skolotājiem
dlatgales novada bērnu un
par ieguldīto darbu tautas tradīciju saglabāšanā, pārmantošanā
jauniešu
un nodošanā nākamajām paaudzēm. Koncerta dalībnieki
folklosaņēma VISC pateicības rakstus par tēmas „Putni” latviešu folras
klorā veiksmīgu apguvi un aktīvu līdzdalību Dienvidlatgales novada sarīkojumā, kā arī
svētkiem "Kur brauksit , seiki putni…”, kas
Līvānu BJC direktores Valennotika Līvānu novada kultūras centrā.
tīnas Poikānes sarūpētās
Svētkus atklāja Dienvidlatgales novada
dāvaniņas.
folkloras kopu koordinatore, folkloras
Pēc koncerta bērni tika aicināti
kopas “Ceiruleits” vadītāja Anna Kārkle.
Kopā visi dziedājām “Zynu, zynu tāva
sātu”, iepazināmies ar ciemiņiem. Lai gan
tie, kam šis nav pirmais gads kopā, labi uz radošajām darbnīcām
pazīst gan Māru Mellēnu, gan Dinu Liepu, „Prasmju skola”. Dzeņa
VISC folkloras jomas speciālistes, kopā ar
viņām Līvānos bija arī Ziemeļlatgales
novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore Rasma
darbnīcā kokapstrādes meistara Antona
Igaune un kinooperators Dzintars Liepiņš.
Valaiņa vadībā tika gatavoti putnu būrīši.
Šogad folkloras svētkos piedalījās 9 kolektīvi no Līvāniem,
Rožupes, Vārkavas, Riebiņiem, Preiļiem, Andrupenes, Izvaltas,
Un mūsējiem šajā darbnīcā labi veicās!
Špoģiem un Vaboles... Pasākums sākās ar svētku koncertu
Gardēžu darbnīcā saimniece Jana
Neicgale iepazīstināja ar Latgales tradi”Dzīdi, dzīdi , putineņ(i)…” . Katrai kopai 7 minūtes garā progracionālajiem ēdieniem, kuru nosaukumos
mmā bija iespēja parādīt, ko tā iemācījusies gada garumā. Arī
mūsu kopas dalībnieki apliecināja, ka pazīst un prot putnu balsis,
ir putnu vārdi. Bērni paši varēja iemēģināt roku cepumu „Bezdelīga” gazina dziesmas, rotaļas un
tavošanā, ar ko vēlāk cienājās visi
pasākuma dalībnieki. Žanna Vilcāne
mācīja darināt putniņus no salmiem.
Pēc tam bija Sadancis un Lielais Putnu rotaļnieks. Novada
labāko rotaļnieku vidū ir arī mūsu Evija Meluškāne un Diāna
Berovska.
Arī bērniem pasākums likās interesants. Lūk, ko saka Samanta un Angelika no 2.klases: „Mums patika dziedāt, spēlēt
pasakas par putniem. Mēs
spēles. Patika, kā citi bērni dancoja, dancojām arī pašas. Gaļoti lepojāmies, ka mums
tavojoties braukšanai, ļoti
lidzi bija pašu gatavotie svilinteresanta bija putniņu
taisīšana
keramikas
darbnīcā.”
Pirmdien pēc pasākuma
„Jumalāni”, mielodamies ar
paunieki. Liels paldies ke- dāvinātajiem kārumiem, kopā
ramikas studijas vadītājam ar skolotāju Guntaru Ormani
Raivo Andersonam par noskatīja piemērotāko koku atvestā putnu būrīša stiprināšanai.
atsaucību un palīdzību to 26. un 27. maijā Jelgavā, Dobeles novadā un Kārļa Ulmaņa
darināšanā. Arī Ulda piemiņas muzejā "Pikšas" notiks Nacionālais sarīkojums, kurā
vecmāmiņas adītie cimdi ar putnu rakstiem izpelnījās lielu aicinātas piedalīsies visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras
ievērību. Tāpat kā citas folkloras kopas, bijām atveduši savu kopas. Arī „Jumalāni”.
Folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja Rita Pudāne
brīnumputnu. Par tā tapšanu savukārt pateicamies skolotājai

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” UNESCO projekta ietvaros
Kopš 2001.gada pēc UNESCO iniciatīvas daudzviet pasaulē tiek rīkota
Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras laikā visas pasaules valstis
tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, tādējādi arvien apliecinot gatavību darboties globālo „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai. Latvijā starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš
2003.gada, un šajā laikā esam pievērsušies jautājumiem, kas skar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu visos vecuma posmos, sākot no pirmskolas un beidzot ar pieaugušo izglītību.
2012.gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību aicināja visus interesentus pievērsties un analizēt skolotāju
lomu un iespējas ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Kādas ir skolotāju iespējas kļūt uzņēmīgākiem un piedāvāt savas prasmes plašākai mērķauditorijai, kā pārvarēt dažādos šķēršļus un ļauties jauniem
izaicinājumiem, paplašinot savu mērķauditoriju, kādas papildus kompetences ir nepieciešams attīstīt, paplašinot skolotāju izglītojamo mērķauditoriju, ko šādas iespējas dotu pašiem skolotājiem, viņu skolēniem
un sabiedrībai kopumā? Uz šiem un citiem jautājumiem mēģināja atbildēt Riebiņu vidusskolas uzņēmīgo
skolēnu grupa—Alla Solovjova, Anna Meluškāne, Irēna Ormane, Riebiņu novada domes deputāte Ārija Pudule, skolas direktore Ineta Anspoka. Aktīvu līdzdalību ņēma vidusskolēni strādājot grupās un prezentējot savus darbus. Paldies skolas arodbiebiedrības priekšsēdētājai Irēnai Ormanei un direktora vietniecei Ritai Pudānei par pasākuma organizatorisko darbu.

Latvijas Sarkanā Krusta
Reģionālā sanāksme Riebiņos
Laika posmā no 18.aprīļa līdz 26.aprīlim norisinājās Latvijas Sarkanā Krusta komiteju reģionālās tikšanās. 23. aprīlī Riebiņu vidusskolā notika LSK Latgales
reģionālais izpilddirektoru seminārs.
Semināru vadīja LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Seminārā piedalījās Rēzeknes komitejas izpilddirektore Gunta Krukovska, Krāslavas-Dagdas-Aglonas novadu komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka, Ludzas komitejas priekšsēdētāja Olga Maksimenkova, Ludzas komitejas izpilddirektore Linda Baikova, Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Skaidrīte Davne un biroja administratore Lilita Būka, Daugavpils pilsētas komitejas izpilddirektore Natālija
Bernāne un Preiļu komitejas izpilddirektore Zenta Vucāne un valdes priekšsēdētāja Ineta Anspoka.
Seminārā tika pārrunātas un apspriestas tādas tēmas kā – katras Latgales Reģiona SK komitejas darbības ieņēmumi un izdevumi; ko nepieciešams darīt, lai uzlabotu katras no komitejām darbību. Tika apspriesta katras
Latgales Reģiona SK komitejas darbība šķērsgriezumā un arī kopumā – kādi ir plusi un mīnusi, ko turpmāk
vajadzētu mainīt, pie kā vairāk piestrādāt. Tika meklēts arī katras no SK komitejām risinājums darbības uzlabošanai. Semināra gaitā tika arī izvērtēta EK pārtikas programmas īstenošanas gaita. LSK ģenerālsekretārs iepazīstināja ar jaunās EK pārtikas programmas plāniem.
Semināra noslēgumā tika pārrunāta jaunā projekta „Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei” uzsākšanas gaita.
Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja aicina apmeklēt pirmās palīdzības sniegšanas kursus (atbilstoši
2007.gada 12.oktobra MK noteikumiem Nr.669 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā").

Baltijas valstu krievu valodas
festivālā SanktPēterburgā
No 17. līdz 20. aprīlim Krievijā, Sankt - Pēterburgā notika Baltijas valstu krievu valodas
festivāla 2. noslēguma kārta, ko organizēja
Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes ministrija un atbalstīja žurnāls „Русский
мир”,avīze „Учительская газета”, interneta
vietne skolēniem un vecākiem „Большая перемена”. Konkursa operators – komunikatīvā
aģentūra AGT Maskavā. Konkursa 3. kārtas norises organizators –A.Hercena Krievijas Valsts
pedagoģiskās universitātes filoloģijas fakultāte.
Uz konkursa noslēguma kārtu tika uzaicināti tie dalībnieki - skolēni, studenti, pasniedzēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kuri tika atzīti par 1. un
2. kārtas uzvarētājiem. Kopumā tie bija 60 pārstāvji no
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Latvijas grupas sastāvā
bija arī mūsu skolas skolotāja Anna Meluškāne.
Trīs dienas Sankt - Pēterburgā pagāja spraigā darbā –
katram dalībniekam bija jāveic vēl divi konkursa uzdevumi - rakstiskais un mutiskais. Sirsnīgi sveicam skolotāju ar izcīnīto LAUREĀTA godalgu! Neizpalika, protams, arī iepazīšanās vai atkalredzēšanās ar Krievijas
pērli-ziemeļu galvaspilsētu Sankt-Pēterburgu.

"Latgales podnieku dienas 2012"
Arī šogad notika tradicionālās "Latgales podnieku dienas", kas norisinās
no 25. līdz 28.aprīlim. Šajā laikā pieredzējušie meistari labprāt atver savu
darbnīcu durvis, kurina keramikas cepļus un dalās ar savām zināšanām.
Podniecība viņiem ir dzīvesveids. Kāds? To iepazīt var, pašiem esot klāt
un vērojot, sarunājoties un pamēģinot, saklausot uguns sprakšķus un māla
trauku dziesmu. Šādu iespēju piedāvā "Latgales podnieku dienas". Svētku
ietvaros 25.aprīlī uz atvērto durvju dienu aicināja arī podnieks, Riebiņu
vidusskolas keramikas studijas vadītājs Raivo Andersons.

27.aprīlī Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedra sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Zinātņu daļu un citām struktūrvienībām organizē A. Valtnera Latvijas

skolēnu konkursu “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”. Šogad aprit 15 gadi kopš profesors Arnolds Valtneris organizēja pirmo konkursu skolēniem „Pazīsti savu organismu”
un 10 gadi kā konkurss notiek Daugavpils Universitātē.

Cilvēka fizioloģija ir svarīga bioloģijas nozare, kas ļauj izzināt un izprast sava organisma darbības
principus. Fizioloģijas zināšanas, prasmes un iemaņas saprātīgam cilvēkam dod iespēju rūpēties par
savu veselību, ļauj izprast veselīga dzīvesveida nozīmi. Konkurss dod iespēju padziļināt zināšanas
un izvērtēt savas intereses šajā jomā tiem skolēniem, kuri interesējas par bioloģiju un medicīnu.
Konkursa iedibinātājs profesors Arnolds Valtneris - neatlaidīgs pētnieks un lielisks pegagogs, bija
arī izcils fizioloģijas popularizētājs semināros, kursos un masu mēdijos. Skolēnu interese par cilvēka
organismu, par tā funkcijām un izpētes metodēm bija labs pamudinājums profesoram dot savu ieguldījumu mērķtiecīgu un talantīgu jauniešu izglītošanā un konkursa izveidē. Viņš vēlējās, lai jaunieši
mācītos novērtēt savu organismu kā vērtību un apgūtu cilvēka fizioloģiju ne tikai kā teorētisku disciplīnu, bet arī praktiski. Profesora Valtnera aizsākto darbu turpina viņa bijušie audzēkņi un Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedras docētāji. Regulāri tiek organizēts konkurss
Latvijas skolēniem “Pazīsti savu organismu”.
Arī mūsu skolas audzēkņi katru gadu piedalās konkursā. Šogad ar Atzinības rakstiem no Daugavpils
atgriezās Katerīna Kozireva un Andra Struka,
Struka kā arī skolotājas Anita Podziņa un Vēsma Lubāne.
Lubāne

Gētes institūta (Vācijā) rīkotajā konkursā „Vācu valoda gaišiem prātiem"
Latvijas konkursa finālā mūsu skolas audzēkne Laura Golubeva ar pētniecības
projektu "Moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apguvē"
skolotājas Ināras Vasiļevskas vadībā kļuva par laureāti.
No pērnā gada18.oktobra līdz šī gada 31.martam skolēni varēji iesniegt savu
pētniecības projektu kādā no mācību priekšmetiem: matemātikā, informātikā,
dabas zinātnēs, tehnikā - un piedalīties tiešsaistes viktorīnā par vācu izgudrojumiem. Priecājamies par audzēkņu interesi apgūt valodas !

19.aprīlī

notika

starpnovadu

sacensības

„Pavasara

kross” Aglonas vidusskolā. Tajā piedalījās 18 Riebiņu vidusskolas skolēniJ. Leikučs, A. Bergmans, E. Zalāns, R. Ormane, A. Stabulnieks, K. Lisicins, D. Berovska, N. Hritonenko, E. Meluškāne, K. Zagrebajevs, V. Maslobojevs, A. Škuratova, V. Stepanova, S. Stuburs, R. Harlamovs, M. Mazjānis, T. Novikova,
A. Catlakša. Sveikam 2.vietas ieguvēju Viktoriju Stepanovu no
9.b klases, skolotājus Skaidrīti Vulāni un Anatoliju Isajevu!
Riebiņu
skolas

vidussportisti

kopvērtējumā
starp 9 vidējās
izglītības
dēm

iestāizcīnīja

4.vietu, iegūstot
50 punktus.

Divu dienu garumā 26.un 27.aprīlī Vārkavā norisinājās starpnovadu
skolēnu sporta spēles vieglatlētikā Vārkavas vidusskolā. Riebiņu vidusskolu pārstāvēt devās 30 audzēkņi. Mūsu veiksminieki un viņu sasniegumi:
•
Evija Meluškāne 3.vieta 60 m barjerskrējienā
•
Natālija Hritonenko 3.vieta 1000 m skrējienā
•
Kristaps Lisicins 1.vieta 60 m barjerskrējienā
•
Viktorija Stepanova 1.vieta 200m
skrējienā, 1.vieta 100 m barjerskrējienā, 2.
vieta 400 m skrējienā
•
Uldis Zalāns 3.vieta 400 m skrējienā
•
Žanna Kirilova 2.vieta 100 m barjerskrējienā
•
Anna Škuratova 1.vieta 800 m skrējienā, 2.vieta 100 m barjerskrējienā
•
Maira Šmukša 1.vieta tāllēkšanā
•
Sandis Stuburs 2.vieta 200 m skrējienā, 1.vieta trīssoļlēkšanā.
•
Stafetes skrējienā 3.vietu izcīnīja Maira Šmukša, Anna Škuratova, Taisija
Novikova, Viktorija Stepanova

28.aprīlī Riebiņu vidusskolas stadionā pulcējās Ģimenes un sporta svētku dalībnieki. Šogad mūs
priecēja sešas ģimeņu komandas –
Čižiku ģimene (Atraktīvākā ģimene), Vaivodu ģimene
(Aktīvākā ģimene), Pauniņu ģimene (Stiprākā ģimene), Givoinu
ģimene (Draudzīgākā ģimene), Stabulnieku ģimene (Vienotākā ģimene),
Mazjāņu ģimene (Apņēmīgākā ģimene), kā arī 10 klašu apvienotās komandas. Ģimenes piedalījās veselības skrējienā, kur pati ātrākā bija Stabulnieku
ģimene. Nākamie uzdevumi bija ar mērķi
pierādīt sevi un mēroties spēkiem zābaka
mešanā, šķīvīša trāpīšanā mērķī, lielās
bumbas bīdīšanā, sievas uznešanā kalnā,
olu mešanā un ķeršanā, šķēršļu joslas pārvarēšanā un lekšanā „trakajos maisos”.
Staciju vadītāji veica atzīmes dalībnieku
kartītēs un vienojās par atbilstošākajām
nominācijām sacensību dalībniekiem,
par kurām jau iepriekš minējām. Apvienotajām ģimeņu komandām bija
iespēja piedalīties frisbija mačā. Mazajiem brāļiem un māsām bija savas atrakcijas, kur viņi iejutās indiāņu lomās
un veica dažādus uzdevumus. Paldies
skolas ēdnīcas kolektīvam par pusdienām brīvā dabā, skolai par sagādātajām
saldajām balvām. Pasākums bija izdevies, jo tika saliedētas ģimenes, kā arī
skolas saime kopumā.
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne

Pedagogu tālākizglītība
Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Teātris kā līdzeklis dramaturģijas mācībās” ESF projekta „Latviešu
valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros – Rita Pudāne, Irēna
Ormane
• Neformālās izglītības programma „Vācu valoda ar priekšzināšanām” – Irēna Ormane
• Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai pamatnostādnes un to
īstenošana izglītības iestādēs” - Rita Pudāne, Natālija Smukša, Ineta Anspoka
• Pašvaldību publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs – Anna Meluškāne
• „Modernās dejas treniņš deju pedagogiem, hip hop nodarbība iesācējiem, indiešu deju izmantošana darbā ar bērniem
un jauniešiem, joga” Rimma Gavrilova
• „Skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas sekmēšana izglītības iestādēs” - Rita Pudāne
• „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” – Ineta Anspoka, Skaidrīte Žukova
• Kursi „Bērnu nometņu vadītājs” – Ineta Anspoka, Ārija Pudule, Inna Zenovjeva, Rimma Gavrilova
• „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” – Skaidrīte Vulāne. Skolotājai tika izsniegts arī starptautiskais Award vadītāja sertifikāts.
• Pārmaiņas ķīmijas mācību procesā 8.-12.klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai
vispārējā izglītībā” – Jeļena Vucāne

•

Izstāde skolā
“Sports Riebiņos
1971-2006
(no Jāņa Belousova arhīva)

Parlamenta ekskursija uz Rīgu
26. aprīlī mēs – Riebiņu vidusskolas parlaments kopā ar saviem
draugiem- devāmies pelnītā atpūtā – ekskursijā uz Rīgu. Mūsu ekskursija sākās Rīgas motormuzejā. Tur mēs varējām aplūkot plašu
klāstu ar antīkajām mašīnām. Šī vieta noteikti aizrāva mūsu parlamenta puišus, jo kā jau īsti vīrieši, tie interesējas par mašīnām. Pēc
Motormuzeja apmeklējuma mēs devāmies uz Eiropas Savienības māju. Tur mums daudz stāstīja un rādīja par Eiropas Parlamentu, mēs
varējām parādīt savu erudīciju un atbildēt uz dažādiem ar Eiropas
Parlamentu saistītiem jautājumiem. Mums izsniedza interesantus
bukletiņus gan par Eiropas Savienību, gan Parlamentu, gan valstīm,
kas ir Eiropas Savienības sastāvā. Eiropas Savienības mājā mēs tiešām jutāmies kā mājās, tas ir iekārtots tā, lai
tur labi justos ikviens, pat nejaušs garāmgājējs, kuram sagribējies atpūsties. Pēc Eiropas Savienības mājas apmeklējuma mums bija nedaudz brīvā laika, pusdienām. Un pēc pusdienām mēs varējām mazliet pastaigāt pa
Vecrīgu vai kaut kur citur, kur vien vēlējāmies. Pēc maza atpūtas brīža mums bija jādodas uz diezgan nopietnu
iestādi – Latvijas banku. Lai gan iestāde nopietna, savu humoru mēs aiz durvīm nespējām atstāt, tomēr ar prieku
izbaudījām ekskursiju bankā. Arī tur mums nācās atbildēt uz dažādiem ar naudu, valsti un bankām saistītiem
jautājumiem. Mēs skatījāmies prezentāciju, vērojām dažādus priekšmetus, kas bija pieejami, piemēram, mēs
varējām pārbaudīt, vai mūsu naudas banknotes nav viltotas. Bija arī pieejamas dažādas aizraujošas spēles, kuras
katrs pēc vēlēšanās varējām spēlēt. Ļoti žēl, ka Latvijas Bankā pavadījām tik maz laika, jo mums jau bija jāsteidzas uz nākamo ekskursijas vietu – Tehnoannas pagrabiem. Diena jau bija gana gara un karsta, un mēs jau
bijām diezgan saguruši. Tomēr šeit mēs ieguvām tādu kā otro elpu. Te viss bija tik aizraujoši ... Tas bija neliels
zinātnes centrs, kur katra no redzētajām lietām lika padomāt par to, kā Kaut kas tāds vispār ir iespējams. Sākot
ar mazām lietiņām, beidzot ar neliela labirinta iziešanu tumsā zem Rīgas.. Labirints bija pārsteidzoša lieta. Dzirdot, ka lejā kāds bļauj, nemaz negribējās iet iekšā, tomēr meitenes bija tikai nobijušās no mūsu pašu puišiem.
Puiši pat nofilmēja mūsu baiļu pilno gājienu. Vēl ļoti interesanta lieta bija zvaigžņu planetārijs. Mēs kā apburti
sēdējām uz spilveniem zem zvaigžņotām debesīm un klausījāmies interesantajā stāstījumā par zvaigžņu pasauli.
Un vēl daži ķīmiski eksperimenti: ūdens un uguns tornado, uguns burbuļi un elektrība. Tas viss modināja mūsos
vēl neredzētu interesi. Un tā nu mūsu ekskursija arī bija galā, protams, kā jebkurā ekskursijā neiztikām arī bez
veikala apmeklējuma.
Lielu paldies parlaments saka skolas direktorei Inetai, kas novērtēja
mūsu darbu visa gada garumā (kaut mācību gads vēl nav beidzies, un
mēs vēl strādājam) un noorganizēja gan ekskursiju, gan arī to, lai šī
ekskursija mums būtu par brīvu. PALDIES! Mēs patiešām izbaudījām
ar draugiem un skolotājiem kopā pavadīto laiku, īpaši tāpēc, ka tas ar
dažiem draugiem no parlamenta sastāva ir pēdējais gads.
Laura Golubeva

Draudzīgā skola
2012.gada 27.aprīlī augstskolas "Turība" zālē
notika kustības "Draudzīga skola" un projekta
NetSafe Latvia konference "Esi drošs, atbildīgs
un brīvs!", kuru apmeklēja arī mūsu skolas skolēni un skolotāja Silvija Avotiņa. Konference
notiek jau ne pirmo reizi un tās mērķis ir rosināt
skolas un to skolēnus būt draudzīgiem un domāt
par to, kā sevi un savu kontaktinformāciju pasargāt internetā.
Konferencē dalībnieki iepazinās ar konfliktu risināšanas veidiem, noklausījās citu skolu pieredzi konfliktu risināšanā un draudzīga klimata veidošanos skolā, populārā www.draugiem.lv un vispārēja interneta fenomenu. Skolēniem un skolotājiem tika sniegta iespēja arī darboties darba grupās, kur katra grupa izstrādāja savus paņēmienus konfliktu risināšanā vai kā popularizēt drošu internetu un palīdzības tālruņus. Pasākuma noslēgumā tika dota iespēja uzklausīt un uzdod jautājumus sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kas dalījās savās bērnības atmiņās un atklāja, kā viņi rīkojas konflikta situācijās un vai viņi jūtas droši internetā. Šo cilvēku skaitā bija Fredis, sporta komentētājs, režisore,
draugiem.lv administrators un citi pazīstami cilvēki.
Konference sniedza plašu ieskatu, kā varētu pilnveidot skolas psiholoģisko vidi un būt drošam internetā. Skolēni un skolotāja no brauciena un konference guva tikai pozitīvas emocijas.

27. aprīlī Preiļos mūsdienu deju festivāls „Kad galvā pavasaris”
27. aprīlī plkst.1700 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras
centru, organizēja Mūsdienu deju festivālu „Kad galvā pavasaris”, kurš notika Preiļu Kultūras namā. Mūsdienu deju festivālā piedalījās mūsdienu deju grupas no Preiļu novada, Vārkavas novada
un Riebiņu novada izglītības un kultūras iestādēm, arī neatkarīgās deju grupas, kas pārstāv mūsdienu deju žanrus. Deju grupas festivālā piedalās ar diviem priekšnesumiem (etīde, deja u.tml.).
Festivāla noslēgumā – Tīņu diskotēka. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja grupa „Deju ritmi” - Laura
Golubeva, Lāsma Mazjāne. Elīza Kabakova, Andra Struka, Aija Mūrniece, Anna Škuratova , skolotāja Rimma Gavrilova.

•
•

Malnavs koledžas pārstāvjiem
SIA “Preiļu slimnīca” ginekoloģi em Svetlanu Marozovu un Juri Kļaviņu

