2014.gada novembris
Tēvzemes nedēļa 2014

Ir tikai viena Latvija,
Un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemes
dzīlēm
Un debesīm, kas kopā tur.
Andrejs Eglītis

05.11. Ekskursija sadarbībā ar Jaunsardzi „…Un esi tur,
kur karogs tavs un tauta tava”
10.11. Latviskās dzīvesziņas skola Mārtiņa tirdziņā un
mārtiņbērnu lustēs plkst. 8.30 -10.40 1.stāvā
11.11.
Spēka sacensības „Lāčplēša tvēriens” sporta zālē
plkst. 13.00
„Sarunas krēslas stundā pie miežu kafijas” – Lāčplēša dienas pasākums skolas pagalmā plkst. 17.00
Latviešu strēlnieku varonības atspoguļojums
A.Čaka poēmā „Mūžības skartie” – 12.klases literāro
darbu apkopojums
13.11.Skolas
bibliotēkas
atklāšanas
pasākums
plkst.14.05
14.11.
Ierindas skate „Es mīlu savu zemi” plkst.13.00 sporta
zālē
„Es savu Tēvzemi dzirdu” – 10.klases literāro darbu
apkopojums
18.11. Riebiņu novada svinīgais pasākums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

1.novembrī ar pasākumu RTU sākās „Tehniskās jaunrades dienas
2014”.Šogad “Robotikas darbnīcā” ir iespēja izveidot gaismas sekotājus robotus, kas virzās pretī iedegtam lukturītim, bet pieredzējušākie dalībnieki konstruēminisumo robotus. “Ķīmijas laboratorijā” dalībnieki veido lēkājošas polimēru
bumbiņas, kā arī izmēģinaalķīmiķu formulas. “Mehānikas praktikumā” var konstruēt un sacensties ar uzvelkamajām “Spolmašīnām”. Visbeidzot
“Elektrostacijā” tiek veidoti miniatūri mainīga režīma luksoforiun var uzzinātpar
iespēju iegūt elektrību no augļiem.
Rallisti, otrais no kreisās –Ritavars.
Labi veicās Preiļu BJC un Riebiņu vidusskolas pārstāvjiem. Brāļi Macuļēviči
ieguva pirmo vietu „Spolmašīnu” konkurencē 1. plūsmā un arī atzinības par
paveikto „Robotikas darbnīcā”. Labākais robots un attiecīgi pirmā vieta Vitālijam Pavlovam un Dairim Ivanānam.
(turpinājums 2.lpp.)
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Viņi pie paveiktā vēl pacentās nopelnīt atzinības par labi uzkonstruētām
„Spolmašīnām”. Rasma Ormane un Darja Komlačova ieguva 1.vietu ar savulaik konstruētu spageti tiltu, kurš izturēja 26 kg lielu slodzi, kā arī meitenēm
2. vieta „Spolmašīnām” 2. plūsmā. Tāpat Rasmai vēl trešās pakāpes diploms
par darbu „Ķīmijas laboratorijā”. Lieliski veicās Ritvaram Vjaksem, kurš tamlīdzīgā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Iegūta otrā vieta „Spolmašīnās” un trešā – „Elektrostacijā”.
22. novembrī TJD notiks Daugavpilī, Daugavpils jaunatnes centrā, Tautas ielā
7.
Pieteikšanās anketa ir atrodama tīmekļa vietnē www.tjd.lv. Dalība pasākumā
Ķīmiķu vidū Darja un Rasma.
ir bez maksas un dalībnieki ir nodrošināti ar nepieciešamajiem materiāliem un
darba rīkiem. Papildus disciplīnām paredzēti arī aizraujoši fizikas un ķīmijas
eksperimenti, kā arī dažādas papildus disciplīnas, kurās varēs piedalīties ikviens interesents.
Preiļu BJC metodiķis Guntars Ormanis

7. novembrī pirms 95 gadiem Latvijas armijas virspavēlnieks Jānis Balodis izdeva pavēli izveidot robežsargu
priekšnieka posteni un formēt robežsargu vienības. Tieši šis datums arī tiek uzskatīts par robežsardzes dibināšanas dienu.
Militārā parāde Daugavpilī par

godu Valsts robežsardzes 95 gadu gadadie-

nai pulcēja lielu interesentu pulku, ku-

riem parāde bija kā valsts svētku ieskaņas

svinību pasākums.
7.novembrī arī mūsu skolas 9. un 10.klases skolēni un skolotājas Inna Zenovjeva un Sanita Upeniece bija šo interesentu vidū, kuri vēroja Daugavpilī notiekošo militārā parādi, kas bija ļoti iespaidīga un pozitīvas emocijas rosinoša.
Sajutām īstu patriotisko garu, ka pat pašiem gribējās līdzi iet un soļot. Pēc
parādes mums bija iespēja apskatīt robežsardzes, ugunsdzēsēju un zemessardzes militāro tehniku. Likās – visu zinām par militāro tehniku, bet izrādās
tomēr – ne, jo bija daudz interesantu laivu, kas darbojas robežsardzes ūdens
spēkos. Tika rādīta arī prezentācija par robežsardzes darbu, bet pats galvenais
bija kinologi ar saviem suņiem. Bija arī iespēja iepazīties ar ieročiem, kurus
izmanto robežsargi, un tie likās diezgan smagi. Bet tomēr, ja aizdomājas, tāPasākumu apmeklēja 9.un 10.klases skolēni.

dus taču lieto reālajā dzīvē.

Lielu paldies mēs sakām novada domei, ka atļāva organizēt šādu braucienu un deva finansējumu brauciena
izmaksām. Tas tik tiešām bija ko vērts! Man šķiet, ka viens no labākajiem ar militāro jomu saistīts brauciens.
Nobeigumā es gribētu novēlēt, lai katram sirdī ir savs patriotiskais gars un nepazūd nekādās provokācijās. Pēc
šī pasākuma daudziem, cerams, būs domas par militāro karjeru.

Braucienā piedalījās Laura Otsone ,12.klases skolniece
Rudens brīvlaikā Riebiņu novada skolotājiem bija
iespēja piedalīties divos kompetenču pilnveides
braucienos, kuru maršrutus izstrādāja skolotāju metodisko apvienību vadītāji Marija Tarasova, Inna Zenovjeva, Silvija Avotiņa, Ārija Bergmane-Sprūdţa. 28.oktobrī
sociālo zinātņu, valodu, matemātikas un dabaszinātņu MA skolotāji devās uz Rīgu,
lai apmeklētu AS „Getliņi”, AS „Grindeks”, Ţaņa Lipkes memoriālu, Latvijas Nacionālo bibliotēku. Savukārt 30.oktobrī mākslas, sākumskolas un pirmskolas MA
skolotāji apmeklēja Vidzemi, kur bija iespēja iepazīt Cesvaines vidusskolu, Vestienas pamatskolu, Cesvaines pili, Bērzaunes zemnieku saimniecību „Līvi”, kā arī
darboties meţa apmācības centrā „Pakalnieši”.
Šajos braucienos iesaistījās 48 mūsu novada skolotāji. Ir jāsaka paldies Mūsu skolas skolotāji pie Cesvaines pils.
Riebiņu novada domei par transporta nodrošināšanu vienam braucienam. Tika iepazīti jauni objekti, rastas jaunas idejas, atziņas, veidoti jauni kontakti, kas noderēs skolotāju tālākajā pedagoģiskajā darbā, rīkojot mācību braucienus ar saviem klašu kolektīviem, organizējot pētniecisko darbu, plānojot pasākumus un ikdienas darbu.
Prieks, ka skolotāji bija aktīvi šo braucienu līdzdalībnieki.
Riebiņu novada mākslas jomas MA vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža,
Foto: Rita Pudāne
sociālo zinātņu jomas MA vadītāja Inna Zenovjeva.
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Laikritē novembris ir atnācis ar Latvijas karodziņiem gar Riebiņu ciemata gājēju celiņa
malām, ar Tēvzemes nedēļu Riebiņu vidusskolā, ar Lāčplēša dienā iedegtās svecītēm,
ar domām par Dzimteni, varoņiem, un bažām par mieru pasaulē. Tēvzemes nedēļas
pasākumi vienmēr ir patriotisku nodomu un darbības pilni, tie sākas pirms svētkiem, jo gribas paspēt tik daudz, lai pēc tam vēl ilgi
to atskaņas dzīvo mūsos, paslēpušās sirds dziļumā, jo decembris jau ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tā dažādi svētki veido mūsu
dzīves ciklus, katru reizi uzsverot nozīmīgākās lietas, kurām tiek pakārtota ikdiena. Bet darbdienām arī ir sava burvība.
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departaments 2014. gada 5. novembrī rīkoja mācību ekskursiju uz Rīgu
sakarā ar Tēvzemes nedēļas pasākumiem valstī un Riebiņu vidusskolā. Riebiņu vidusskolā jau vairākus gadus darbojas Jaunsargu
pulciņš, kuru vada Valērijs Pastars. Tajā aktīvi iesaistījušies dažādu klašu skolēni, šoreiz ekskursija tika piedāvāta 6.-7. klašu skolēniem.
Ekskursija tika rīkota ar mērķi Latvijas valsts svētku - Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas
dienas priekšvakarā radīt interesi skolēnos par Latvijas valsts vēsturi, nozīmīgiem notikumiem valsts dzīvē, izpratni par valsts drošību, kā arī interesi par muzejiem kā kultūrvēstures materiālu krātuvēm un glabātavām.
Tā paredzēja iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Kara muzeja materiāliem, saistot to ar cilvēku varonību, patriotismu un dzimtenes aizstāvību nesenā pagātnē; Latvijas Dzelzceļa muzejā veidot izpratni par Latvijas tautsaimniecības un dzelzceļa transporta
attīstību valstī, pievērst uzmanību karjeras izvēles jautājumiem; parādīt skolēniem vienu no modernākajās arhitektūras ēkām
Baltijā – Latvijas Nacionālo bibliotēku ar visām tās iespējām informācijas iegūšanai un izmantošanai tālākizglītībā; apmeklēt Latvijas tautas veidotu piemiņas vietu Likteņdārzu kā apliecinājumu cilvēku gribai saglabāt tautas vēsturi un piemiņu.
Ekskursija vienmēr ir notikums, kuru skolēni gaida ar nepacietību. Par veiksmīgu to var uzskatīt, ja viss norit gludi, ir labs
laiks un paveicas ar gidiem.
Kara muzejs Pulvertornī bija interesants pats par sevi, jo varēja ne tikai skatīt, bet arī aptaustīt kara laika ieročus, turēt
rokā šateni, izbaudīt tās smagumu, pieskarties kādreiz tik draudīgai kuģu mīnai, iejusties pazemes bunkura atmosfērā. Vēl lielāks
pārsteigums bija par pasākumu, kuru rīkoja Valsts robežsardzes pārstāvji, tā atzīmējot sava dienesta 95. gadadienu. Skolēni tika
ierauti visās aktivitātēs: ierindas skates elementu apgūšanā, formas zābaku šņorēšanā, pirkstu nospiedumu iegūšanā, personas
identifikācijas procesā, puzles likšanā, militāru atšķirības zīmju un dažādu valstu formas tērpu atpazīšanā, arī šaušanā un kinologu
demonstrējumu apmeklēšanā. Kur nu vēl atbrīvošanās no roku dzelžiem dažādās situācijās – īsts piedzīvojumu kino. Par veiksmīgiem startiem varēja saņemt arī balvas.
Pēc tik aktīvas darbošanās ļoti labi iederējās pastaiga pa Vecrīgu. Aizgājām uz Bastejkalnu un uz brīdi apstājāmies pie
Andra Slapiņa piemiņas akmens, atceroties Barikāžu laiku 1991. gada janvārī. Brīvības piemineklis mūs sagaidīja ar ielu muzikanta
spēli un goda sardzi, redzējām arī goda sardzes pastaigu gar pieminekli. Kaļķu ielas sākumā visu uzmanību piesaistīja zelta krāsas
dzīvā figūriņa, kura par monētas dāvināšanu paspieda roku vai saskandināja zvaniņu. Doma laukumam cauri bijām izgājuši jau no
rīta, kad devāmies uz Pulvertorni, tāpēc tagad apskatījām Saeimas ēku, Pēterbaznīcu, tad devāmies uz Melngalvju namu, pakavējāmies pie Rolanda statujas, protams, ka Rīgas atslēga arī bija interesants apskates objekts.
Atpūtušies esam, nu var doties arī uz Latvijas Dzelzceļa muzeju. Šajā muzejā visi bija pirmo reizi, tāpēc interese bija milzīgai. Pārsteidza dzelzceļa makets, kurš darbojās kā īsts dzelzceļš, vēl vairāk pārsteidza, ka tas tika veidots 20 gadu garumā, Latvijas dzelzceļa vēsture visā tā pastāvēšanas laikā, ierīces, mehānismi, biļetes, mēbeles, formas tērpi. Ļoti patika, ka varēja iekāpt
vagonos. Nepatīkamas asociācijas palika pēc ieslodzīto pārvadāšanas vagona, toties pārsteidza komforts Dzelzceļa vadības speciālajā vagonā.
Laikam visu nevar saņemt vienā dienā, jo Latvijas Nacionālā bibliotēka šoreiz mums tā arī palika neiepazīta lielās noslogotības dēļ, grupu ekskursijas pieņem tikai uz 2015. gada janvāri, bet doties turp bez gida mēs neriskējām, kā nekā astoņi stāvi ar
milzīgi plašajiem gaiteņiem var likties par seniem labirintiem, kuros var arī apmaldīties, nebija arī tik daudz laika, toties mēs to
apskatījām tuvumā un varējām pārliecināties par tās varenumu.
Arī Likteņdārza apmeklēšanai mēs nebijām izvēlējušies pareizo laiku, jo tur nav apgaismojuma un vakara stundās ir ļoti
grūti kaut ko tā pa īstam novērtēt.
Vienalga uzskatām, ka ekskursija bija izdevusies, jo bija arī veikalu apmeklēšana, jautras sarunas autobusā, spēles un
patīkamas atmiņas. Liels paldies ekskursijas organizatoram, visādi pozitīvam un radošam, enerģiskam cilvēkam, Jaunsargu pulciņa
vadītājam Riebiņu vidusskolā Valērijam Pastaram un skolas direktorei Inetai Anspokai par rūpēm, atbalstu un atļauju mācību dienu pavadīt ārpus skolas.
I.Ormane, Riebiņu vidusskolas skolotāja, 6. klases audzinātāja
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10.novembra rītā ikviens skolas saimes
loceklis saņēma
skolēnu parlamenta sarūpēto
sarkanbaltsarkano lentīti.
10.novembris ir
Mārtiņdiena. Tā Sarkanbaltsarkanā lentīte katram.
ver vaļā durvis
Tirgotāji, pircēji un dancotāji.
ziemai. Visi lauku darbi padarīti, raža atradusi
vietu pagrabos
un pieliekamajos. Tāpēc šajā
dienā, latvisko dzīvesziņu mācoties, skolā
rosījās Mārtiņdienas tirgotāji un, protams,
arī pircēji. Savukārt „Jumalāni” gādāja par
jautru noskaņojumu.
Maksima izstāde.
Vēl viens Mārtiņdienas notikums –
4.klases skolnieka Maksima Ţukova lauksaimniecības tehnikas modeļu, ko zēns Foto: Rita Pudāne un Konstantīns Mihailovs
gatavojis savām rokām, izstāde.
Novembris ir ne tikai Latvijas valsts svētku
mēnesis, bet tas ir īpašs ar alkām pēc gaismas, ar vēlmi kliedēt tumsu, kuras gada
nogalē ir tik daudz. Daba ir atkailinājusi
savu būtību, un zeme gaida sniegu. Novembra svētki ir arī pārdomu laiks, pilns ar skaudrām atziņām un vēlmi pārdzīvot šo tumsu.
Tādā laikā 96 gadus tam atpakaļ pasaulē dzima jauna valsts ar sarežģītu likteni.
Aizdegsim sveces, pie kurām sasildīt dvēseles! Novembris ir arī varoņu laiks. Godināsim varoņu piemiņu!
Riebiņu vidusskolas 12. klases skolēni Tēvzemes nedēļas laikā tradicionāli domā un raksta par A. Čaka poēmu „Mūžības skartie”, bet
10. klases skolēni varonību saskata M. Zālītes un Z. Liepiņa rokoperas libretā „Lāčplēsis”. Akcents likts uz varonības tēmu. Kā kļūt par
varoni? Varbūt par varoņiem piedzimst, varbūt par varoņiem kļūst.
Ir ļoti svarīgi, kāda aug jaunā paaudze, kura Lāčplēša mantojumu nesīs tālāk 21. gadsimtā. Šodien varoņi ir ne mazāk vajadzīgi kā
frontes rindās, jo pasaule pilna ar Dīteriha mantiniekiem, kuru ierocis ir viltus vārds.
Piedāvāju ieskatīties 12. klases skolēnu viedokļos par karu, strēlniekiem un varonību.
„Mūžības skartie” ir patriotisks un patiess stāsts par mūsu strēlniekiem, par varoņiem, kuri cīnījās līdz pēdējam un nežēloja sevi.
Tas, kas mūsdienās notiek pasaulē, liek aizdomāties, kā mēs dzīvojam.
Varonība ir sevis nežēlošana kāda cita dēļ. Tā ir rīkojušies un dzīvojuši poēmā attēlotie komandieri F. Briedis un J. Vācietis. Arī mūsdienās katram vajadzētu būt patriotam un nežēlot sevi savas zemes labā, lai Latvija pastāvētu arī nākotnē. (Kristaps)
Latviešu strēlnieki varonīgi cīnījās divos karos un dažādās vietās, arī ārpus Latvijas robežām. Viņi atšķīrās ar uzticību, drosmi un varonību. (Vladimirs)
Strēlnieki nebaidījās iet cīņā, jo viņi bija patriotiski noskaņoti, saprata, ka cīnās par Latviju. Viņus apvienoja viens mērķis – Latvijas
brīvība. Ir grūti paredzēt, kā rīkotos mūsdienu jaunieši. Atšķirībā no tā laika, mūsdienu cilvēkiem ir mainījušās vērtības. Patriotismu ir
aizstājusi nauda un varaskāre. Mūsdienu cilvēki ir lielāki materiālisti. Šodien tautai pietrūkst vienotības sajūtas – mērķa, kas visus
mūs spētu saliedēt un saturēt kopā. (Andra)
Strēlniekiem nebija izvēles, un viņi parādīja varonību, tā bija viņu cīņa, kaut ari viņi krita. Ja kādam pirms kara bija cits skats
uz dzīvi, karš mainīja visu un iemācīja mīlēt dzīvi. Tika izcīnītas īstas kaujas par savas zemes nākotni. Mērķis tika sasniegts, un viņi
mājās atgriezās ar uzvaru. (Laura)
Latviešu strēlnieki vienmēr ir izcēlušies ar varonību, tā bija masveida varonība. Varonība varētu būt kareivju svarīgākā rakstura īpašība, strēlnieki to parādīja Ziemassvētku un Janvāra kaujās 1. Pasaules kara laikā. Iet līdz galam – tā var sasniegt uzvaru! (Līvija)
(turpinājums 5.lpp.)
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(turpinājums no 4.lpp.)

Es domāju, ka katrs vīrs, kas bijis kaujā un ir to izcīnījis, godprātīgi veicis savu uzdevumu, var saukties par varoni. Par tādiem var
saukt arī kritušos karavīrus, kuri ir uz nāvi stāvējuši un neatkāpušies. (Andrejs)
Pasaulē ir bijis pārāk daudz karu, arī mūsdienās tie ir un droši vien arī nebeigsies nekad, jo planēta ir liela, uz tās dzīvo daudz cilvēku un visiem nekad nevar būt labi. Arī pašlaik daudzās pasaules vietās norit kara darbība. Mūsdienās varonība varētu izpausties
tad, ja cilvēks ietu karot par savu valsti, lai beidzot iestātos miers. (Igors)
Man ir grūti iedomāties to latviešu strēlnieku drosmi, ar kādu viņi stājās ienaidniekam pretī un skatījās nāvei acīs. Varbūt viņi bija
spiesti to darīt, jo nebija citas izvēles. Paldies Dievam, man nav zināma kara un pat nāves sajūta, un es ceru, ka to arī neizjutīšu.
Labi būtu dzīvot ar domu, ka visi kari ir pagātnē. Es neredzu nekādu jēgu kara darbībās, tā ir tikai cilvēces iznīcināšana. Ja tā notiek
tagad, tad tas ir īsts slaktiņš. (Konstantīns)
Strēlnieki bija patiešām varonīgi, drosmīgi, izcili, bezbailīgi, kuri diezgan nelielā sastāvā cīnījās pret samērā lielāku skaitu karavīru
pretinieka armijā. Viņi cīnījās par tēvzemi, lai tai būtu brīvība. Var teikt, ka viņi tuvināja mūsu valstij tik svarīgo notikumu - 1918.
gada 18. novembri. (Dainis)
Skolēnu darbus lasīja uz citātus publicēšanai
sagatavoja literatūras skolotāja I. Ormane

Uzvarētāja godā—Aleksandrs.

Trešo
gadu
pēc
kārtas
Riebiņu vidusskolas sporta zālē šajā dienā notiek novada roku spēka sacensības „Lāčplēša tvēriens” Savā
grupā visstiprākais bija 7.klases skolnieks Aleksandrs
Daņilovs, tāpat godalgotas vietas arī Arturam Stabulniekam, Viktoram Maslobojevam un Laurai Stabulniecei.
Vakara stundā, godinot karavīrus iededzām svecītes
skolas logos, bet paši pulcējāmies pie ugunskura, lai,
dzerot melno miežu kafiju, vēstures skolotājas Ārijas
Pudules
Preiļu džudistu paraugdemonstrājumi.
Foto: Rita Pudāne un Konstantīns Mihailovs

13.novembrī vēra durvis Gaismas
pils mūsu skolā, proti, skolas bibliotēka ir saņēmusi jaunas un plašas
telpas. Pasākumā pulcējās gan skolēni, gan skolas darbinieki, gan viesi, un visi vēlēja jaunajai bibliotēkai vissvarīgāko – lai netrūktu lasītāju.
13. novembrī notika mūsu jaunās skolas bibliotēkas svinīga atklāšana. Tagad ne tikai skola
izskatās pavisam citādi, bet arī skolas bibliotēka pēc renovācijas – plaša, gaiša, skaista.
Tagad viss izvietots vienā lielā telpā – mācību grāmatas, metodiskā literatūra skolotājiem,
izziņu literatūra skolēniem, daiļliteratūra, bērnu grāmatas pieejamas un ērti sasniedzamas
sākumskolas skolēniem, lasītavā pie apaļā galda var palasīt jaunākās preses izdevumus
vai izmantot datorus, izstāžu plauktos iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem, grāmatām vai
apskatīt kādu tematisku izstādi.
Atklāšanas pasākumu vadīja divi Velniņi (Ernests Zalāns un Mareks Cakuls), kuri padarīja
to ne tik ļoti oficiālu, bet jautru un labestīgu, kur atnāca draugi, lai būt kopā, priecāties kopā
un iepazīties ar jauno bibliotēku. Pateicos skolotājai Ritai par jauku pasākuma scenāriju un
Velniņu sagatavošanu.
Paldies klases kolektīviem par dāvinātajām grāmatām, labajiem vārdiem un novēlējumiem!
Paldies ciemiņiem no Preiļu Galvenās bibliotēkas un Riebiņu novada bibliotēkas par dāvanām, sadarbību un draudzīgu attieksmi! Visas dāvinātās grāmatas noteikti atradīs savu
Svinīga simboliskās lentes
vietu
grāmatu plauktā un savu lasītāju.
griešana.
Un, protams, vislielākais paldies visiem un katram, kas pielika roku pie skolas bibliotēkas
renovācijas, labiekārtošanas un vizuālā tēla veidošanas!
Nāciet! Lasiet! Pavadiet laiku ar labu grāmatu!
Foto: Rita Pudāne

Skolas bibliotekāre Anna Meluškāne
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Tradicionālā ierindas skate, pirms tās tikšanās vidusskolēniem ar Riebiņu novada deputātu Albertu Upenieku. Ierindas skate ir
Tēvzemes nedēļas kulminācija skolā. Kā
jau ierasts, visi bija gatavojušies nopietni,
taču vislabāko godā šoreiz 4., 8. un
12.klase. Savukārt par labākajiem komandieriem tika
Tikšanās ar Albertu Upenieku.
atzīti
Uldis
Pauniņš, Evija Meluškāne
un
Viktors
Maslobojevs.
Šajā pasākuIerindas skatē.
mā tiek arī apbalvoti skolas darbinieki ar skoDziesma Tēvzemei.
las Atzinības rakstiem. Šajā gadā
tie ir skolotāji Guntis Tjarvja, Skaidrīte Vulāne un Jeļena Saulīte. Apsveicam!
Atzinības rakstu saņēmēji.

Foto: Rita Pudāne un Konstantīns Mihailovs

18.novembrī Latvijas Republikas 96.gadadienai veltītais pasākums Riebiņu KC pulcēja visa novada ļaudis. Mēs
esam lepni, ka šogad mūsu skolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā Silvija Avotiņa saņēma Riebiņu
novada Atzinības rakstu. Apsveicam!
Z. Liepiņa un M. Zālītes rokoperas
„Lāčplēsis” libreta lasīšana 10. klasē notika
tieši Tēvzemes nedēļas laikā. Tas
palīdzēja skolēniem sajust svētkus ne tikai
ārpusstundu pasākumos un svētku dienās, bet arī mācību stundās. Mācību darbs iegūst jaunu jēgu, un daiļdarbs palīdz rast atbildes uz tik svarīgiem jautājumiem kā patriotisma izpausme, dzimtenes izjūta, tēvzemes mīlestība. Šogad literatūras stundās runājām par varoņiem, varonību un spēju savu tēvzemi dzirdēt. Tēmas noslēgumā skolēni rakstīja savas pārdomas, bet dienu iepriekš
Riebiņu novada pasākumā mūsu skolā sacentās zēni, Lāčplēša mantinieki, konkursā „Lāčplēša tvēriens”. Ar lepnumu var atzīmēt, ka Riebiņu vidusskolas 10. klasē mācās viens no stiprākajiem jauniešiem novadā un stiprākais jaunietis Riebiņu vidusskolā
-Arturs Stabulnieks.
Vai mūsdienu jaunieši izprot vārdu „varonis” un „varoņdarbs” jēgu? Vai cilvēks tā vienkārši var kļūt par varoni un veikt varoņdarbu? Ko mūsdienās nozīmē „savu tēvzemi dzirdēt”?
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes mēģināja rast 10. klases skolēni savos domrakstos, kuru fragmentus piedāvāju publikācijā kā apliecinājumu, ka Lāčplēša tēma ir mūsdienīga un mūsu skolēni par to ir gatavi runāt.
Manuprāt, visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāzina gan valsts vēsture, gan savi varoņi.
Par varoni var kļūt katrs cilvēks, un par varoni var kļūt arī bez īpašas fiziskās sagatavotības, ja cilvēks ir godīgs, patriotisks,
dzīvo pareizu dzīvi un ir ar stingru raksturu. (Boriss)
Katrs cilvēks, kurš dzird savu tēvzemi, ir īpašs, jo tādā veidā viņš savu dzīvi saista ar dzimteni un rodas vēlēšanās savas zemes
labā veikt ja ne varoņdarbu, tad izdarīt kādu lielu un nozīmīgu darbu. (Arturs)
(turpinājums 7.lpp.)
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(turpinājums no 6.lpp.)
Kamēr mēs mīlam savu zemi, kamēr mums ir tās mīlestība sirdī, tā „uguntiņa”, viss būs - un būs labi. Un nav noslēpums, ka viss ir
atkarīgs no cilvēka rīcības, domām un ticības. „Tu esi miris, ja netici vairs,” – tāda atziņa man palika pēc daiļdarba izlasīšanas.
(Natālija)
Ikvienam ir jābūt gatavam aizstāvēt savu tēvzemi, un ikvienā cilvēkā ir jābūt kaut mazai daļiņai no Lāčplēša, mūsu tautas izcilākā
varoņa un kareivja, kura gars sargā mūsu zemi joprojām, Daugavas dzelmē cīnoties ar Tumšo bruņinieku. (Līga)
Manuprāt, dzirdēt tēvzemi – nozīmē būt savas valsts patriotam, tas ir, mīlēt, piedot, palīdzēt, saprast un nepadoties, darīt visu, lai
mūsu Dzimtene kļūtu labāka. (Elīna)
Es savu dzimteni dzirdu arī tad, kad runa ir par mūsu valsts nākotni. Jau tagad es saprotu, ka gribu palikt savā zemē, nekur no tās
nebraukt projām. Es gribu, lai arī mani bērni paliek dzimtenē un ir savas tēvzemes patrioti, lai viņiem rūp Latvijas liktenis un viņi
aktīvi iesaistās visas tautas dzīves veidošanā. (Margarita)
Katrs, kurš mīl savas mājas –savu tēvzemi, arī dzird to. Ļaužu mīlestība pret dzimteni visus mūs vieno, un tā mēs darām vienu lielu
kopīgu darbu. Turpināsim būt vienoti! (Jacenta)
Literatūras skolotāja I. Ormane
Svētkiem rūpīgi gatavojoties, skolēni Latvijai pasnieguši visskaistāko dāvanu - izcilus rezultātus, skolas darbinieki - godprātīgu
darbu.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu
mazais pārgājiens” piedalījās mūsu skolas 2.klašu
skolēni, kuri klases audzinātāju Solvitas Volontes un Anna Meluškānes vadībā iepazina
koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērsa uzmanību koka
izmantošanai dažādās celtnēs mūsu novadā. Nezinot par konkurenci un citu dalībnieku
darbiem, iekšējs satraukums par rezultātiem nebija jūtams, jo sapratām – vislielākais un
sirsnīgākais darbs jau bija padarīts.
Tomēr uzzinot, ka esam ieguvuši godpilno 3.vietu, prieks bija neviltots un drīz vien
tikām aicināti uz svinīgo apbalvošanas pasākumu Mežparka estrādes telpās, kas notika
7.novembrī. Mums nācās rēķināties ar interesantu un piedzīvojumiem bagātu dienu. Visi
konkursa dalībnieki saņēma balviņas, godalgas ieguvušie dalībnieki saņēma specbalvas!
Prieks par saņemto dāvanu – apmaksātu ekskursiju.
Šogad konkursam iesūtīti 166 kolektīvu darbi – 47 darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 15 darbi
10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāţu grupā un 54 darbus interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.
Ar prieku uzņēmām paziņojumu, ka
mūsu skolas 9.klases skolnieks Jānis
Kokins ir ieguvis 1.vietu laikraksta Diena rīkotā konkursa Kas notiek? vērtējumā Latgales reģionā. Konkursa
organizatori visus uzvarētājus kopā ar pavadoņiem gaidīs 14. novembrī Rīgā. Jānis kopā ar ģimeni dosies uz
pieņemšanu pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa. Vēlas daudz jauku emociju!
Paldies Kokinu ģimenei par gādību un rūpēm, ko dod saviem bērniem skolas gaitās, klases audzinātājai Sanitai
Upeniecei, kas vienmēr atbalsta savus skolēnus un interesējas par viņu sasniegumiem, paldies vēstures skolotājai
Ārijai Pudulei par sniegtajām zināšanām.
2014. gadā 6. novembrī Riebiņu vidusskolas skolēnu
pašpārvaldes pārstāvji Gunda Pastare un Viktors
Maslobojevs kopā ar angļu valodas skolotāju Natāliju Smukšu piedalījās Baltijas valstu forumā “Going further along the Baltic
Way”, kas notika Valmieras sākumskolā. Foruma mērķis bija veicināt sadarbību strap skolēnu pašpārvalžu līderiem no trīm Baltijas valstīm – Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas, atceroties Baltijas ceļu un notikumus 1989.gada
23.augustā. Foruma darba valoda bija angļu valoda. Skolēniem bija iespēja
uzklausīt gan UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas ģenerālsekretāri Baibu
Moļņiku, gan Latvijas Kultūras ministri D. Melbārdi, Konrada Adenauera fonda pārstāvi M. Bekeru, gan Eiropas Parlamenta locekli S. Kalnieti. Forumā
piedalījās arī daudzi eksperti, kas stāstīja par Baltijas ceļa vēsturisko nozīmi,
vērtībām un atmiņām, kuras ir nepieciešams glabāt un nodot nākamām paaudzēm. Vēlāk skolēni darbojās grupās, kur
diskusijas veidā tika spriests par tādiem jautājumiem kā “Baltijas valstu 100. gadadiena 2018.“, “Baltijas ceļa vērtības
un skolēnu pašpārvalžu aktivitātes šodien”, “ Skolēnu pašpārvalžu sadarbība nacionāla un internacionālā līmenī ”, “
Baltijas ceļš un virtuālā telpa” u.c. Skolēni brīvi pauda savu viedokli, meklēja svarīgākos argumentus un prezentēja kopīgas atbildes.
Riebiņu vidusskolā bija arī to skolu vidū, kas tika apbalvoti ar UNESCO diplomiem par video sižetu “Baltijas
ceļam 25” veidošanu.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Jau ceturto gadu
Riebiņu vidusskola saviem vidusskolas audzēkņiem var
piedāvāt filozofiju kā izvēles
mācību priekšmetu. Skolēni tā arī dara, izvēloties jauno priekšmetu apgū- šanai. Tas ir īpašs priekšmets, kurš jauniem cilvēkiem māca labāk izprast dzīves procesus un Vilfrīda Sellera vārdiem runājot, tā ir zinātne, „kuras mērķis ir saprast, kā lietas
turas kopā”. Vārda filozofija nozīme tulkojumā no grieķu valodas ir mīlestība pret gudrību.
UNESCO organizācija visā pasaulē novembra trešajā ceturtdienā, bet šogad tas ir 20. novembris, atzīmē Pasaules filozofijas dienu. Nākusi pie cilvēkiem no tālas pagātnes, izaugusi no mītiem, šodien filozofija ir kļuvusi ne tikai par zinātni, bet arī par
ikdienas sastāvdaļu.
Filozofijas stunda 20. novembrī Riebiņu vidusskolas 12. klasē bija veltīta UNESCO Pasaules filozofijas dienas aktualizācijai, tāpēc skolēni izteica savas domas par tāda mācību priekšmeta nepieciešamību skolā. Atbildēs skanēja atziņas:
Filozofija man paver jaunu skatu uz dzīves saturu un dzīvi kopumā. (Andrejs)
Tā ir viena ļoti gudra stunda, jo ikdienā filozofējam par visdažādākajām lietām, tā palīdz attīstīt domāšanu, izteikt viedokli un
to aizstāvēt. (Līvija)
Filozofija ir tāds priekšmets, kur nemēdz būt pareizas vai nepareizas atbildes. Es spēju runāt par visu un varu izteikties maksimāli brīvi, jo nav jābaidās, ka būs nepareizi. Tas man dod vairāk pārliecības par sevi, vēl es varu pilnveidot savas runas prasmes publikas priekšā. (Andra)
Filozofijas stundās es mācos filozofēt un prasmi iziet no dažādām situācijām. (Igors)
Es filozofiju mācos, lai iegūtu jaunas zināšanas, arī vēsturē. (Konstantīns)
Filozofijas stundas man patīk ar to, ka es varu atklāti parunāt par dažādām tēmām. (Vladimirs)
Ceru, ka tas iedrošinās skolēnus arī turpmāk izvēlēties filozofijas priekšmetu Riebiņu vidusskolā.
Filozofijas skolotāja Irēna Ormane

20. novembrī ar daudzām dzirdētām un nedzirdētām pasakām un teikām, ar neparastiem atgadījumiem no dzīves, ar smieklīgām un jautrām anekdotēm un arī ar baisiem spoku stāstiem izskanēja gadskārtējā stāstnieku konkursa pusfināls Līvānos. Arī mūsu skolas skolniekiem jau ierasts rudenī posties uz šo konkursu, jo, pateicoties tam, mums ir iespēja uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīciju, līdzdarboties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.
Šogad mūsu skolu un folkloras kopu „Jumalāni”

Mūsu Gunita –vismazākā
stāstniece.

Finālisti.

pārstāvēja pieci stāstnieki: Gunita Vjakse, Evija Bergmane
-Sprūdža, Sintija Verza, Laura Otsone un vispieredzējušākais konkursa dalībnieks Ernests Zalāns.
Konkursu vērtēja kompetenta žūrija: Ināra Ivanova –
Rožupes un Jersikas teātru vadītāja; Biruta Mazure – Līvānu BJC teātra pulciņa vadītāja, Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle. Tika vērtēta tekstu izvēle,
cik tie ir interesanti un piemēroti situācijai un
stāstnieka vecumam, priekšnesuma izveide,
attieksme pret žanru tradīcijām un tekstu sa- Mūsu skolas stāstnieki.
turu, izpratne par to, kas un kāpēc tiek stāstīts, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāte un izteiksmīgums, nesamākslotība, stāstnieka tēls. Ievērojot konkursa vērtēšanas kritērijus un nolikumu, konkursa vērtēšanas komisija
varēja piešķirt: Mazā stāstnieka, Lielā stāstnieka un Lieliskā stāstnieka titulu.
Uz finālu Rīgā dosies Lieliskie stāstnieki, arī mūsējie: Evija Bergmane-Sprūdža, Laura
Otsone un Ernests Zalāns. Lai viņiem izdodas!

Foto: Rita Pudāne

Rita Pudāne, folkloras kopas “Jumalāni” vadītāja
2015. gada 1. maijā Itālijā, Milānā, tiks atklāta pasaules lielākā starptautiskā izstāde World Expo 2015, kurā
Latvija sevi pieteiks ar vadmotīvu «Latvia – Nature inside» un kļūs par vienu no 147 izstādes dalībvalstīm.
“Expo 2015” mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava saka: “Latvijas “Expo 2015” paviljonā uzbursim mūsdienu muzikālu brīnumstāstu par Latviju, tās dabu, talantīgajiem cilvēkiem. Skaņdarbā
mīsies arhaiskie, rituālie tautas dziedājumi ar 21.gadsimta Latvijas komponistu mūziku. Šodien
ierakstām kora dziedājumu, bet paralēli ierakstām arī vairākus desmitus sabiedrībai plašāk nezināmu, spilgtu talantu no visas Latvijas. Caur šiem cilvēkiem, kas ir sastapti un caur mūsu kopējo
sirdslietu izstāstīsim Latvijas stāstu visai pasaulei.”
Lepojamies, ka šo cilvēku vidū ir arī mūsu Vera Guļbenova, 4.klases skolniece, kas kopā ar skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdžu 17.novembrī bija Rīgā, lai ierakstītu savu dziedājumu.

