Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības
6.aprīlī Riebiņu bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensības pirmais posms.
Riebiņu vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni sagatavoja stāstījumu par grāmatu un
lasīja fragmentu no grāmatām, kuras iepriekš izvēlējās. Visi skolēni bija gatavi
sacensībām, un konkurence bija jūtama, bet uz otru posmu, kurš notiks maijā Preiļu
Galvenajā bibliotēkā izvirzīti Vladislavs Šebeko un Anitra Pastare. Paldies skolotājām
Ritai Pudānei un Žannai Ļebedevičai par skolēnu sagatavošanu! Veiksmi otrajā
posmā!
Skolēnu atsauksmes:
Man patika, kad Arnis lasīja savu fragmentu, tur bija daži smieklīgi momenti. Patika
arī Anitra, jo viņa izteiksmīgi lasīja un bija ļoti interesanti. Patika, ka apbalvoja Anitru
ar Vladislavu un skolotājas. (Līva)
Man ļoti patika tas, ka visi labi pastāstīja un lasīja. Bija redzams, ka bija uztraukums,
bet visiem sanāca. Ļoti priecājos par uzvarētājiem – Anitru un Vladislavu. Vēlu
viņiem veiksmi! Vēl man arī patika žūrijas lēmums, vērtēja ļoti godīgi. (Zlata)
Man patika, ka visi uzmanīgi klausījās, kā cits stāsta par savu izlasītu grāmatu.
Gribētos vēlreiz piedalīties tādā konkursā. Patika, kā Zlata stāstīja par savu grāmatu,
jo bija interesanti klausīties. (Anitra)
Man patika, kā uzstājās Vladislavs un Anitra, arī citi, visiem sanāca labi! Patika, ka
visa 5.klase piedalās konkursā un arī tas, ka bija godīga žūrija. (Jeļizaveta)
Man patika uzstāties. Es gribētu vēl piedalīties konkursā, jo bija interesanti. Patika, kā
uzstājās Anitra, Zlata, Līva. Anitra ļoti labi stāstīja. (Krista)
Man ļoti patīk bibliotēka, un pasākums arī ļoti patika. Gribējās tikt tālāk, bet
neizdevās. Arī bija dažādas spēles, kurās var spēlēt ar draugiem. (Romans)
Man ļoti patika pasākums. Stāstījām par grāmatām. Man patika visi, kuri centās labi
un izteiksmīgi lasīt, viņi tiešām gribēja labi pastāstīt. Man patika atmosfēra – tāda, ka
nevajag baidīties. Ļoti labs pasākums. Bibliotēka tiešām centās! Paldies par konkursu!
(Vladislavs)
Man patika klausīties stāstus. Gribētu vēl piedalīties tādā pasākumā. Esmu priecīga
par tiem, kas uzvarēja, bija interesanti. (Liāna)

