2014.gada jūnijs –augusts

Es piederu vasarai,
Smaržīgai zālei
Un nebēdnim vējam,
Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.
Es piederu ziediem un nopļautai zālei,
Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltusTik spilgtus, tik siltus.
Saulesrags no http://www.dzeja.info/

Kamēr lielākā daļa
skolasbērnu devusies vasaras brīvdienās, 9.un 12.
klasei karstākais
darba laiks turpinās—ir eksāmenu laiks.

Eksāmens devītajiem tūlīt sāksies.

Divpadsmitie pirms došanās
eksāmena telpā.

Lai visiem tas ir
veiksmīgs un lai
viss izdodas!

Tagad jārāda viss, kas apgūts mācību
laikā.
Foto: Rita Pudāne

24.maijā Aizkrauklē notika tautas deju festivāls „Latvju
bērni danci veda” .
Tajā iesaistījās 3651
dalībnieks.
Viņu
vidū bija arī mūsu
skolas dejotāji. Kopā
ar Preiļu, Aglonas un
Riebiņu
novada
dejotājiem skolēni Lielais deju kolektīvs.
piedalījās svētku gājienā un Lielkoncertā ar programmu
Mazie gājienā..
„Pavasara sveiciens”.
Foto: Skaidrīte Vulāne
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Uzziņai: 2013./2014.mācību gada sākumā autoskolas skolotāja
Klavdija Zarāne
izteica brīnišķīgu
priekšlikumu:
mācību gada nogalē piedāvāt braucienu pa
Latgali četriem skolēniem, kas skolas ikdienā
izceļas ar kārtību, uzcītību, apzinīgumu. Tā pagāja gads, un solītajā ekskursijā varēja doties.
Karaļkalnā. Ceļojumā pa Latgali devās Viktorija Grikova,
Andželika Mihailova, Alvis Pastars un Diāna Pie Velnezera.
Harlamova.
Vispirms apmeklējam Aglonas svētavotu un baudām ūdens spēku.
Moži dodamies uz Karaļkalnu, kur izstaigājam takas, izpētām koka skulptūras, gūstam
prieku par ziedu un košumkrūmu skaistumu. Iegriežamies gan Mīlestības salā, gan Paradīzē zemes
virsū.
Pēc tam braucam pie Velnezera. Putnu mūzikas un dziesmu idillē baudām vēlā rīta tēju un kafiju. Līdzi paņemtais dabas
kafejnīcā garšo īpaši.
Keramikas darbnīcā pie Olgas un Valda Pauliņiem tā
aizraujamies ar keramikas, tās darināšanā izmantotajām ķīmijas
gudrībām, svilpaunieku lipināšanu un noskņošanu, ka aizmirstam
pat nofotografēties. Kā lietišķu apliecinājumu par darbošanos pie
podniekiem, mājās pārvedam savu svilpojošo putniņu.
Apmeklējam novadpētniecības muzeju Krāslavā, aplūkojam Krāslavas parku un grāfu Plāteru pili, uzkāpjam Krāslavas skatu tornī, pastaigājam pa Krāslavas pilsētas ielām, iepazīstam pilsētas simbolu – laivu.
Atpakaļceļā atpūšamies Aglonas aktīvās atpūtas pludmalē.
Jauks ceļojums!

Krāslavā.
Foto: Klavdija Zarāne

Skolotāja Klavdija Zarāne

Riebiņu vidusskolas komanda "Ritentiņš", uzvarējuši Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas novadu 1.kārtas sacensībās, ieguva
tiesības startēt "Jauno satiksmes dalībnieku foruma"
valsts sacensībās Klapkalnciemā "Ronīšos"
2014.gada 6.7.jūnijā. Komandā
startēja 3 zēni un 3
meitenes, kurus
Riebiņu vidusskolas komanda kopā ar sacensībām gataskolotāju citu sacensību dalībnieku vidū.
voja skolotāji Gun-

tars Ormanis un
Inna Zenovjeva. Šāda veida sacensībās Riebiņu vidusskola
startē pirmo reizi, tāpēc bija iespēja gūt pieredzi citām reizēm.
Šogad konkursu „Jauno satiksmes dalībnieku forums”
CSDD rīkoja jau 21.gadu. Tajās piedalās 4.-6.klašu skolēni un
sacensību mērķis ir uzlabot skolēnu zināšanas un prasmes
ceļu satiksmes drošībā. Sacensību dalībnieki demonstrēja savas teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, sniedza pirmo medicīnisko palīdzību, demonstrēja zināšanas par velosipēda uzbūvi un tehnisko stāvokli, kā arī veica praktisko braukšanu. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīt pieaugušo velobraucēju demonstrētos trikus un brīvajā laikā piedalīties dažādās veiklības un atjautības sacensībās.
Pavisam sacensībās piedalījās 32 komandas no visas Latvijas. Komandas dalībniekiem 1.dienā bija jāveic 8 sacensību posmi - 4
teorētiski un 4 dažādas grūtības praktiskās braukšanas posmi. Mūsu skolēniem bija labi rezultāti teorētiskajos uzdevumos, taču ne tik labi
veicās praktiskajā braukšanā šķēršļu joslās. Paldies par atbalstu Riebiņu vidusskolas direktorei I.Anspokai un Riebiņu novada domei.
Foto: Inna Zenovjeva

Informāciju sagatavoja skolotāja Inna Zenovjeva
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Dzīparu dzīpariem rakstīta katra cilvēka bērnības pļava.
Saules pielietajā un lietū nomazgātajā, reibinoši smaržīgajā, krāsainajā un ziedošajā jūnijā, kad klāt izlaidumu laiks,
arī mūsu skolā 9.klases skolēni, saņemot apliecības
par pamatskolas izglītību, sakot paldies vecākiem un
skolotājiem, dejojot tradicionālo absolventu valsi,
teica ardievas savai raibajai
bērnības pļavai.
Arī katrs cilvēks atgādina Izlaiduma vadītāji.
kādu ziedu. Kuru? Par to

Sveiciens devītajiem.

pastāstīja izlai-

duma vadītāji, 8.klases skolēni Di-

āna un Jānis.

Noslēpumainā lilija un pievilcīgā

margrietiņa,

klusā mārpuķīte un daudzpusējā

ūdensroze,

draudzīgā saulespuķe un prasīgā

roze, askētiskā

delfīnija, optimistiskie ceriņi un

enerģiskā astere

– lūk, tik daudzveidīgu puķu dārzu

veido

9.klases

absolventi un viņu audzinātāja Inna.
Pa deviņiem skolas gadiem
šanos, ar savu izdomu devītie ļāva

Elīnas pārsteigums.

ar savu darboskolai

skanēt

Absolventi ar audzinātāju.

dziesmās, lepoties par sasniegumiem konkursos un olimpiādēs, viņi prata izdaudzināt skolas vārdu pār novada robežām.
Gribas vēlēt devītajiem arī vidusskolas gaitas turpināt tepat, savā skolā.
Rita Pudāne, direktora vietniece audzināšanas jomā
Foto: Vjačeslavs Stepanovs.

Divpadsmitie ar skolotājiem un ciemiņiem.

Jūnijs - ziedu, liepu, vasaras, Jāņu un izlaidumu
mēnesis. Tik zaļš, tik
ziedošs jūnijs - jaunības
un sapņu mēnesis....

Skolas direktores ceļavārdi.

21.jūnijā savas jaunības durvis plaši
vaļā vēra 7 mūsu skolas absolventi.
Jā! Tikai septiņi - kā septiņas varavīk- Pasākuma vadītāji: skolosnes krāsas, bet cik daudzkrāsainu un tāji Sanita un Guntis.
neaizmirstamu loku viņi ir ieauduši
Piemiņas dāvana.
Riebiņu vidusskolā!
Tādi nu viņi mums ir bijuši: Oksana, kuras pievilcīgais ārējais izskats ideāli saskan ar iekšējo pasauli, klases advokāte Anna, kas vienmēr dodas cīņā pret netaisnību, Laura, meitene ar atbruņojošu smaidu, līdere klasē, skolā,
Jaunības šūpolēs.
dzīvē, laipnā un atturīgā klases pastarīte Jeļena, labā, uzticamā klases saimnieciskās dzīves vadītāja Tatjana,
klusā, mierīgā klases māksliniece Jelena, harizmātiskais un nesatricināmais Aleksandrs.
Izlaidumā izskanēja katra jaunieša domas par jaunību, bet Aleksandrs izšūpoja savas klasesbiedrenes šūpolēs. Tad jau tradicionāli gaviļniekus kopā ar vecākiem sveica skolas direktore.
Atvadoties no skolas, katrs divpadsmitās klases beidzējs saņēma skaistu piemiņas dāvanu—skolas lietussargu.
Lai labi veicas!
Foto: Vjačeslavs Stepanovs.
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Nu jau kopš aprīļa esam lepni, ka Riebiņos bibliotēka saņēmusi sengaidītas telpas –jaunas, skaistas, ar
modernu aprīkojumu. Īsta Riebiņu novada Gaismas
pils.
20.jūnijā Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā uz
savu tikšanos pulcējās Preiļu reģiona bibliotekāri.
Mūsu skolas
folkloras
k o p a
Dancojam.
"Jumalāni"
kuplināja šo
Dziedam.
interesanto pasākumu ar savu
programmu. Rādījām ko mākam: dziedājām, dancojām, gājām rotaļās. Protams, iesaistījām
savā programmā arī skatītājus.
Un, jāsaka,
mūsu bibliotēkas viesi turējās Rotaļājamies.
braši un bija
ļoti atsaucīgi.
Foto: Rita Pudāne

Prieks par tādu sadarbību!

1.jūlijā mūsu vidusskolas beidzēji pulcējās
skolā,

lai

saņemtu

atestātus par vispārējo
vidējo izglītību. Steidzīgajā

ikdienā

gan

Kopīgs foto.

absolventi, gan skolotāji vēlreiz atskatījās uz
paveikto, domāja par
nākotnes plāniem,kas
daudziem skolēniem,
protams,

saistās

ar Dokumentu par vidējo

tālāku izglītošanos.
Skolas direktores uzruna pirms atestātu
izsniegšanas vidusskolēniem.

Lai

visiem

izglītību saņem arī vakara
un neklātienes programmu
izdodas izglītojamie.

piepildīt savus sapņus
un ieceres!

Šopavasar 12 –14 gadus veci skolēni
Riebiņu novadā piedalījās foto-eseju
konkursā “Visapkārt zaļas niedras, vidū
skaidrais ūdentiņš”, kas tika rīkots
starptautiska projekta ”Aqua Life” ietvaros. Uzvarētāji bija arī no mūsu skolas: Laura Stabulniece, Anna Marija
Vilcāne, Rasma Ormanu, Diāna Harlamova. Kā balvu par veiksmīgu piedalīšanos konkursā meitenes saņēma iespēju piedalīties starptautiskajās vasaras nometnēs tepat, Preiļu novadā un
Sebežā, Krievijā.

Foto: Rita Pudāne

Riebiņu novada 10 gadu
jubilejas svētkos
piedalījās mūsu
skolas darbinieki
un skolēni. Īpaši
lepojamies, ka
skolotāja Silvija
Avotiņa ir viena
no skates “Mazs
bij’ tēva novadiņis, bet diženi
turējās” dalībniecēm un viņa kopā
ar dzīvesbiedru
Skolas pārstāvji gājienā.
tika godināta
kā skaista un sakopta dārza saimniece.

Absolventiem pēdējais kopīgais pasākums—Leļļu muzeja apmeklējums.

21.
augustā
skolotāji pulcējās Rīgā, mecenāta A. Dombrovska
celtajā kultūras un izglītības centrā
„Ziemeļblāzma” uz Latvijas 15. Skolotāju kongresu „Tautas tradīcijas
nacionālas izglītības saturā”. Tajā
piedalījās mūsu skolas skolotājas
Inna Kabare un Rita Pudāne.
Galvenā tematika, reaģējot uz Latvijas sabiedrībā notiekošo, kad turpina
samilzt virkne audzināšanas jautājumu, tika saistīta ar izglītības satura
maiņu neatkarīgas valsts kontekstā.
Kongresa delegāti darbojās sekcijās
konkrētās tematikas ietvaros.

