2013.gada decembris
Ziemassvētki ir ļoti
ģimeniski, sirsnīgi un
mīļi svētki, kurus gaidām visi. Taču svētku
noskaņa sākas ar Adventi, kas ir miera,
pateicības, sevis izvērtēšanas un gaidīšanas
laiks. Adventē gaidām
Kristus Piedzimšanu. Direktore Ineta tradicionāli aizdedz pirmo AdDomāju, ka šis laiks ir ventes svecīti.
patīkams katram no
mums, jo Ziemassvētki, ko gaidām,
nāk gaismas apmirdzēti…

Atkal svecīšu liesmas

Vai mīlu sev sirdīs nesam,

Adventa vainagā plīvo,

Tuvāko neatraidot,

Un Ziemassvētku dziesmas

Vai varam tiešām no sirds

Mūsu lūpās dzīvo.

Lūgt Dievam piedot grēkus,

Četras gaišas dvēselītes

Vai acīs mums mīļums mirdz,

Ar mums sarunājas,

Uzveicot tumšos spēkus?

Četras baltas dvēselītes

Četras gaišas dvēselītes

Jautā- kā mums klājas?

Silda mūs putenī bargā,

Vai patiesā ticībā esam,

Četras baltas dvēselītes

Ziemassvētkus gaidot,

Mūsu cerības sargā.

No sirds, patiesi teiktais un izdarītais
vairo gaismu un mīlestību, bet meli, glaimi
un viltus ir bez vērtības un jēgas.
Mēs katrs dzīvojam tādā pasaulē, kādu paši veidojam – ar saviem vārdiem, darbiem un domām.

Mūsu skolā iededzam
pirmo svecīti Adventes vainagā, pirmā
svece – cerības, kas ir
Kristus svece. Riebiņu

Katra klase solīja paveikt
ko labu un aizdedza svecītes savu klašu vainagos.

vidusskolā svecīti
iededza skolas direktore Ineta, vēlot gaišu
un piepildītu Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Skolas saimi uzrunāja arī Riebiņu Romas katoļu svētā Pētera un Pāvila draudzes
priesteris Česlavs Mikšto. Priesteris deva svētību visiem mums
un arī Adventes vainadziņiem, kurus bija sarūpējuši klašu kolektīvi. Skolotājas Ārijas
B erg ma nes -Sp rūd žas,
Rolanda Nagļa un Elīnas
Cakules muzikālajā pavadījumā, skanēja dziesmas,
kas radīja sirsnīgu un
īpašu atmosfēru skolā.
Lai skaista svētku gaidīšana un vēl skaistāka sagaidīšana!
Pasākuma organizatore Sanita Upeniece,
priesteris Česlavs Mikšto un direktore Ineta
Anspoka.

Skolotāja Sanita Upeniece
Foto: Vjačeslavs Stepanovs
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Broka-Kazāka), Simona Tretjakova, Agnese Tumāne, Māra Dreijere, Daira Brūdere, Miks Severīns Bernsons, Mārtiņš Kudrjaševs no Galēniem (skolotājas Elza Leimane un Inga Elste), Ivita
Štika no Dravniekiem
(skolotāja
Valentīna Mičule),
Evija Meluškāne,
Elīna
Cakule,
Margarita Zakutajeva, Evija Bergm ane-Sp rūd ža,
Jacenta Rudzāte
no
R i eb i ņ iem
(skolotājas Ārija Pusfināla dalībnieku kopbilde.
Bergmane-Sprūdža, Rita Pudāne) mājās pārveda Lielā stāstnieka titulus, bet vislabākie, ko jau pieminēju raksta sākumā, tika
izvirzīti uz finālu Rīgā.
***
„Stāstnieku konkurss ir tikai viens no veidiem, kā turpināt un uzturēt dzīvas tradīcijas, tā mērķis ir veicināt stāstīšanu
visdažādākajās ikdienas situācijās, izkopt prasmi saredzēt stāstu
spēku un stāstīšanas nozīmīgumu, lai dzīvi padarītu labāku un
priecīgāku, lai mēs vieglāk saprastos un nejustos vientuļi garajā
paaudžu virknē, kas savieno pagātni ar nākotni,” vērtējot konkursa nozīmi, ir teicis Dr. philol. Guntis Pakalns, kurš ik gadu klausās un novērtē jaunos stāstniekus.
Konkursā katram stāstniekam 5 minūtēs ir jāpieteic sevi,
jāizstāsta pasaka, gadījums no dzīves un anekdote (ātrruna, vai
kāds cits īss stāstījums). Vecākajiem skolēniem dota iespēja izvēlēties stāstus un priekšnesuma veidu.
Stāstnieki šajā gadā sacentās jau trīs RLB zālēs: 4.klase
un jaunāki, 5.-6.klase un 7.klase un vecāki. Mūsējiem bija nopietni konkurenti, jo nācās sacensties arī ar vidusskolēniem. Bet
rezultāts ir labs – visas mūsu meitenes ieguva II pakāpes diplomus un Lielā stāstnieka titulus, bet Ernests otro gadu pēc kārtas
ieguva I pakāpes diplomu un Dižā stāstnieka nosaukumu. Tie
konkursa dalībnieki, kas vismaz trīs reizes Rīgā ieguvuši Dižā
stāstnieka nosaukumu, ir nopelnījuši tiesības sacensties par Stāstnieku ķēniņa titulu. Šogad šajā Ķēniņu sacīkšu turnīrā mēs bijām
tikai skatītāji, bet pēc pāris gadiem varbūt jutīsim līdzi Ernestam.
Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kurā piedalās cilvēki ar pieredzi stāstniecībā, stāstu pētniecībā vai žurnālistikā, kā
arī iepriekšējo gadu ķēniņi, kas turpina darboties kā stāstnieki.
Bet galvenā šo konkursu organizatore ir folkloriste Māra Mellēna. Stāstnieki tiek dokumentēti video ierakstā, kas pēc tam ir
pieejams izvērtēšanai, izpētei un apmācībai. Bet šogad dažus aicināja arī uz Latvijas Radio, lai ierakstītu
un varētu izmantot dialektu mācībā. Uzaicināto vidū
bija arī Ernests Zalāns.
Esam atgriezušie mājās gandarīti, esam kļuvuši bagātāki, jo vai tad meklēt un ieraudzīt savā un iepriekšējo paaudžu dzīvē interesantus atgadījumus, prast izstāstīt pasaku nav bagātība?
Milzīgs paldies Riebiņu novada domei par transportu,
skolu direktoriem par atsaucību un atbalstu un pacietīgajiem autobusu vadītājiem!

Sestdien, 30.novembrī, Rīgas Latviešu biedrībā pulksten
10 pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, tostarp
arī seši mūsējie: Amanda Anusāne, Baiba Maliņa, Marta Mičule,
Evita Broka no Dravnieku pamatskolas, Elīna Joņeva un Ernests Zalāns no Riebiņu vidusskolas folkloras kopas „Jumalāni”.
Viņi bija ieradušies uz XVII stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa!” finālu, lai tajā pārstāvētu Dienvidlatgali.
***
Bet pirms tam 21.novembrī bija Dienvidlatgales novada
stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa!" pusfināls Līvānos, kurā
piedalījās 39 stāstnieki no Līvāniem,
Jersikas, Vārkavas, Riebiņiem, Galēniem, Sīļukalna un Dravniekiem.
Jā, mūsu novadā šis konkurss ir ļoti
iecienīts un gaidīts!
Stāstnieku konkursa „Teci, teci,
valodiņa” mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un
attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties
mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.
Tāpēc, gatavojoties konkursam,
skolēni meklē saistošāko pasaku,
Ernests stāsta pasaku par vīru, interesantāko dzīves atgadījumu un
kas nopirka gudru padomu par
vissmieklīgāko anekdoti. Protams, ir
100 rubļiem.
daudz drošāk, ja
bērniem talkā nāk
skolotāji un vecāki.
Tā veidojas saikne
starp dažādu paaudžu ļaudīm, sapratne starp ģimenes
locekļiem, saglabājas atmiņā brīnišķīgi dzimtas stāsti.
Konkursā
vērtē
Elīna saņem pateicības rakstu un veiksmes vēlējumus finālā Rīgā.
tekstu izvēli un atbilstību stāstītāja vecumam, priekšnesuma izveidi, attieksmi pret žanru tradīcijām un
tekstu saturu, spēju piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību,
valodas precizitāti un izteiksmīgumu, stāstnieka tēlu. Ievērojot
konkursa vērtēšanas kritērijus
un saskaņā ar nolikumu, konkursa dalībnieki varēja iegūt
Mazā stāstnieka vai Lielā stāstnieka titulu.
Visi Riebiņu novada
bērni – Laine Opule, Sigita Priževoite, Amanda Prikule, Rolands Upenieks no Sīļukalna
(skolotājas Rita Teilāne, Iveta Visi konkursa dalībnieki no mūsu skolas pusfinālā
Līvānos ieguva Lielā stāstnieka titulu.

Rita Pudāne, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja
Foto: Rita Pudāne
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11.decembrī
Riebiņu vidusskolā bijām ieradušies mēs - 1. klases rūķīši un laumiņas no Dižmeža.
Mēs ļoti vēlējāmies parādīt, ko esam iemācījušies savā skolā pa
100 dienām. Skaistās princešu
kleitās un sarkanām rūķu cepurēm
galvās mazie pirmklasnieki ienāca
zālē un iepazīstināja ar sevi. Bet,
kas tad tas? Pie durvīm kāds klauvēja. Tas bija pasta balodis, kurš
bija ilgi mūs meklējis, lai nodotu
mums domātās vēstules. Viņš bija
atnesis vēstuli pat no tālās Āfrikas,
un šajā vēstulē krokodils mums
deva uzdevumu salikt burtu puzles. Šo uzdevumu palīdzēja veikt
mūsu ciemiņi - māmiņas un vecmāmiņas. Vēl baloža pasta somā
bija
burkāni ar matemātiskām darSkolotāja Solvita Volonte.
bībām. Rūķīšiem un laumiņām tās
bija jāizpilda, lai balodis varētu burkānus aiznest meža zaķēniem. Arī pats pasta balodis iemācīja, kā jāsēj magonītes savā
dziesmiņā "Parād’, mazais balodīti". Mazie rūķīši un laumiņas
prata arī daudz tautasdziesmu par dzīvniekiem. Un kur tad vēl
dziesmas! Mums bija pat savs diriģents - rūķis Igors, kuš profesionāli diriģēja dziesmu "Zinu, zinu, bet neteikšu."
Vēstules mums bija atsūtījuši arī 2. klases, 3.klases un 4. klases
skolēni. Viņi mums uzdeva veikt dažādus uzdevumus. 2. klase
uzdevums bija pēc taustes atpazīt un nosaukt, kas paslēpts maisā. Tas mums veicās labi. 3. klases uzdevums bija - kurš ātrāk
nosauks un parādīs skaitļus no 1 līdz 10. Arī ar to mēs tikām
veiksmīgi galā. 4. klase mums bija sagatavojusi mīklas. Kopī-

giem spēkiem arī tās
mēs atminējām. Paldies šo klašu skolēniem un audzinātājām Anitai, Silvijai
un Inārai! Tā kā
esam tikai pirmklasnieki, tad saņēmām
arī dažādus padomus

Pirmklasnieki cītīgi strādā...
no 12. klases skolēniem. Paldies viņiem
un un viņu audzinātājai Allai! Mazie
rūķīši un laumiņas
cer izaugt tikpat lieli
un gudri kā viņi.
Tāpat paldies skolas
direktorei un visiem
pārējiem sveicējiem!
...bet mammas palīdz.

Trešās klases uzdevums ir pa spēkam!
Urā!
Foto: Vjačeslavs Stepanovs

10. decembrī Rīgā notika UNESCO Asociēto skolu projekta pieredzes apmaiņas
un plānošanas seminārs, kurā piedalījās
20 projektā iesaistīto skolu direktori,
administrācijas pārstāvji un skolotāji. Tostarp arī mūsu skolas darba grupa: Ineta
Anspoka, Juris Čižiks un Rita Pudāne.
Mūsu kolēģi pirmajā semināra daļā stāstīja par gūto pieredzi, īstenojot dažādus
projektus. Savukārt semināra otrā daļa tika veltīta starptautiskajiem projektiem.
Noslēgumā tika izstādāts ietvars trīs projektiem, ko UNESCO ASP īstenos līdz
2015. gadam.
Jāpiebilst, ka seminārs tika organizēts
Kalnciema kvartālā, kas ir restaurētu
koka ēku kvartāls Pārdaugavā, Latvijas
koka arhitektūras mantojuma daļa. Te
ir mājvieta visdažādākajiem kultūras pasākumiem, kā klasiskās un populārās mūzikas koncertiem kvartāla dārzā, izstādēm, tāpat izglītojošiem semināriem, preses konferencēm, teātra nodarbībām, publiskām akcijām un korporatīviem pasākumiem.
Semināra laikā.

Bet nu, uzminiet nu
- kurš bija mūsu
pasta balodis?(L- - - ). Liels paldies
viņai! Pasākuma
noslēgumā visi gājām rotaļā “Vecais
Rīgas tilts”. Liels
paldies arī mūzikas
skolotājai Ārijai.
1. klases audzinātāja
Solvita

No kopumā konkursam
“Darini
kalendāru
2 0 1 4 ”
p i e t e i kt o
238 darbu
vidū bija
arī mūsu
skolas
skolēnu
Ritvara
Vjakses
un Danas
Patrejevas
d arb s.
Zīmējums
bija jādariLai paveiktu darbu ir vajadzīgi palīg- na ar interlīdzekļi—krēsli! ;)
aktīvo
tāfeli par
tēmu “Mana Rīga”, jo 2014. gada kalendārs
tiks veltīts Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai. Lai gan Ritvara un Danas darbs neiekļuva laureātu vidū, viņi ir guvuši lielisku pieredzi.
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Katra ekskursija ir atklājums, jauna pieredze.
Tā šī gada 26. novembrī jaunsargi devās ekskursijā uz Rēzeknes robežsardzes koledžu. Tajā iepazināmies kopmītnēm, mācību telpām. Pārsteidza stingrā kārtība, kas ir šajā mācību iestādē. Bijām arī skolas muzejā, kur skatījāmies visu
par 2. pasaules karu, kā arī formastērpus, kas bija tajā laikā. Skolā ir arī foto izstādes,
jo daudzi brīvajā laikā nodarbojas ar fotografēšanu, bildes tiešām bija iespaidīgas.
Apmeklējām arī koledžas teritorijā esošos dienesta suņus. Kinelogi jeb suņu treneri
un saimnieki suņus trenē, lai viņiem iemācītu dažādas komandas (sēdēt, gulēt, velties
utt.), tāpat māca atrast pazudušās mantas, kaut vai pašas sīkākās, kā arī narkotikas un
kontrabandu. Rēzeknes robežsardzes koledžas teritorijā ir arī sporta peldbaseins, liela, labi iekārtota sporta zāle un šautuve. Protams, arī stadions vislabākajā kārtībā, jo
katram robežsargam jābūt labā fiziskajā formā. Jaunsargiem bija iespēja ieiet pie
kadetiem stundā, izskatījās, ka viņi ar prieku nāk uz skolu, arī jaunsargi varēja apskatīt aprīkojumus, ar kuriem iespējams atrast metālu, dažiem bija iespēja aizpildīt noziedznieku roku un pirkstu nospiedumu lapu ar saviem nospiedumiem.
Ekskursanti Aglonas kara muzejā.
Mājupceļā iegriezāmies Aglonas kara muzejā. Tajā apskatījām visus ieročus, apģērbus, mantas, kas palikušas no kara laika. Te bija iespēja iejusties tēlos un pielaikot maskas, paņemt rokās ieročus un
munīciju, arī nofotografēties. Noklausījāmies arī muzeja īpašnieka stāstīto, uzdevām jautājumus un klausījāmies atbildes, visi
bija ieinteresēti.
Man šī ekskursija ļoti patika, es domāju, ka, pabeigusi 12.klasi, došos mācīties uz robežsardzes koledžu. Lai gan tur ir
stingri, bet interesanti, var iegūt pieredzi. Šajā ekskursijā es daudz vairāk uzzināju par karu un robežsardzi, ieguvu jaunu pieredzi un jau zinu, ar ko būs saistīta mana nākotnes profesija.
Ja mūsu instruktors Valērijs aicinās braukt vēl kādā ekskursijā, tad noteikti braukšu!
Karolīne Volkova, 9.klases skolniece

Vācu valoda11. decembrī Riebiņu vidusskolas 7. klases
skolēniem, kuri apgūst vācu valodu kā
otro
svešvalodu
(Austra, Darja, Rasma, Mareks, Jānis,
7.klases komanda Weihnachtsmann” Ernests), bija iespēja
ar skolotāju un pasākuma vadītājām. piedalīties vācu valo-

das pasākumā „Nikolausfeier”, kas notika Viļānu vidusskolā. Pasākumu organizēja DU vācu valodas reģionālā tālmācības centra pārstāves. Tajā piedalījās 4 komandas, viena no kurām bija mūsu Riebiņu vidusskolas komanda ar
nosaukumu „Weihnachtsmann”. Skolēniem tika piedāvāta iespēja apliecināt savas prasmes vācu Ziemassvētku
tradīciju, dziesmu, dzejoļu, pasaku un pat recepšu pārzināšanā. Un mūsu komanda ieguva vislielāko punktu
skaitu un uzvarēja. Apsveicam un novēlam, lai skolēniem
arī turpmāk veiktos svešvalodu apgūšanā!
Vācu valodas skolotāja Natālija Smukša

13. decembrī vidusskolas skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas okupācijas muzejā nodarbību “Padomju deportācijas” un noskatītos izrādi
Muzeja apmeklējums.
“Romeo un Džuljeta” Dailes teātrī. Mājup tika pārvests daudz
pozitīvu iespaidu, bet pirms tam bija nopietns sagatavošanās
darbs muzeja apmeklējumam, jo vajadzēja savu tuvinieku un
paziņu vidū atrast cilvēkus, kas bija deportēti, intervēt viņus. Ar mājas darbu skolēni bija
tikuši galā godam.

Riebiņu novada sportistu vakarā tika sumināti
2013 gada novada aktīvākie sportisti. No Riebiņu pagasta teritorijas tika izvirzīta arī Rasma
Ormane. Viņa vasarā piedalījās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Ventspilī. Mūsu aktīvā tenisiste
šajās sacensībās ierindojās 7. vietā, kas ir ļoti
labs sasniegums. Rrasmas kontā ir liela pieredze un panākumu bagāža galda tenisā, kas
ļaus viņai arī 2015. gadā aizstāvēt novada godu
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. Viņas centība un
darbaspēks, vecāku atbalsts ļauj un ļaus sasniegt ļoti labus rezultātus. Mums vēl būs iespēja teikt -"Mēs ar tevi lepojamies!"

I semestra beigās skolā risinājās divi turnīri. Pirmais
bija telpu futbols, kurā piedalījas skolas veiklākie 8.11. klašu zēni. Viņi izlozes
kārtā tika sadalīti trijās komandās. Pēc garas sacensību
pēcpusdienas tika noteikta
uzvarētaju
komanda
''Pārsliņas". Komandā spēlēja V.Maslobojevs, D.Gorins,
K.Zagrebajevs,
K.Borisenkovs.

14. decembrī Preiļu 2.
vidusskolas vieglatlētikas manēžā norisinājās
sacensības. No Riebiņu
vidusskolas startēja I.
Daņilovs, A. Stabulnieks un D. Gorins. Uz
skolu tika pārvestas 3
godalgas. A. Stabulnieks izcīnīja 3. vietu
1000 m, D. Gorins savukārt ieguva 1. vietu 5
kg
lodes
grūšanā
un Iļja Daņilovs ir 2.
trīssoļlēkšanā.
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biznesa
izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE
Latvija) un Swedbank 14. decembrī organizēja Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgu modes un izklaides centrā Rīga Plaza, kur ar pašražotu produkciju tirgojās 133 SMU no visas Latvijas, pulcējot 403 skolēnus un 112 skolotājus no 55
Latvijas skolām.
Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas SMU “Origami darbnīca”, piedāvājot pircējiem savu produkciju—oriģinālus
dāvanu iepakojumus.
Gadatirgū skolēnu sniegumu vērtēja pieredzējusi žūrija, iepazīstoties ar SMU stendiem, produktiem un izvērtējot jauniešu sniegumu uzņēmējdarbībā atbilstoši dažādām nominācijām: Sociāli atbildīgākais SMU, Videi draudzīgākais produkts, Labākā
pārdošanas komanda, Labākā dāvana, Inovatīva biznesa ideja un Labākais stends.

Meitenēm ir ko teikt par savu preci!

Foto: Alla Solovjova

Pa neierasti
ka, Anastasija Jemeļjanova, Elīna
rudenīgu taku
Cakule,
Jelena
pie mums šogad atsteidzies BalKolesnikova,
tais rīts – 1.semestra noslēgums.
Karina KomlačeTaču to baltu padara ne tikai
va, Jūlija Vaivosniegs, bet arī mūsu gaišās domas
de.
un labie darbi.
Tāpat atzinības
Ziemassvētku pasākumu šoreiz
rakstus par saieskandināja mūsu dziedošās
sniegumiem māmeitenes Karolīna un Lāsma, kas
cībās saņēma arī
sastapās ar Salatēta Ziņnesi Direktores Inetas svētku runa.
citi skolēni.
(Ernests) un pašu Salatēti
Pie savām nopelnītajām balvām, pateicības rakstiem
tika
arī dažādu konkursu laureāti un dalībnieki.
Dzied Karolīne un Lāsma.
Svētku pasākumu kuplināja arī divi dziedoši tēti:
(Dainis). Salatētis labprāt pavaskanēja Viktorijas tēta Rolanda Nagļa dziedātās Ziemasdīja laiku kopā mūsu skolas
svētku dziesmas, bet Adriāna tētis Fredis Bergmans izpilsaimi, sveica pirmklasniekus,
dīja paša sacerēklašu kolektīvus, visiem deva
to dziesmu „Šai
noderīgus un visai aktuālus pasvētku naktī”.
domus, labākos paslavēja, bet
Šī gada pirmais
nerātnākie saņēma arī pa kādam
darba cēliens ir
aizrādījumam. Protams, visi
galā. Būs skaisti
tika arī pie konfektēm!
svētki, bet tad
Kā jau ierasts, šajā paatkal
sāksies
sākumā īpaši tiek godināti tie
darba gaitas gan
Mūsu lepnums: TOP 10.
skolēni, kas īpaši labi veikuši Salatētis ir klāt!
lieliem, gan masavu galveno darbu un sasnieguši augstākos rezultātus ziem. Un atkal būs vajadzīga labā griba, vēlēšanās, apmācībās. Tas ir mūsu skolas TOP 10: Rasma Ormane, ņemšanās, radošas idejas. Lai arī mācību gada noslēgumā
Laura Golubeva, Gunda Pastare, Andra Struka, Līga Stru- pavasarī visi varētu justies gandarīti par aizvadīto gadu.

2013.gada decembris

Ziemassvētku laiks ir kā
radīts ne vien brīnuma gaidīšanai,
bet arī brīnuma radīšanai savām
rokām, liekot klāt mīlestību, sirdssiltumu un laba vēlējumus.
Šogad brīnuma radīšana sākās vēl
iepriekšējā mācību
gada nogalē, kad
visu klašu skolēniem
un arī skolas pieaugušie saņēma aicinājumu pa vasaru
savākt ārstniecības
augus, kas rudens
un ziemas mēnešos
ir gan vērtīgs veselīRaivi, sargā pirkstus! :)
bas uzlabotājs, gan
arī vienkārši garda
tēja. Skolēnu parlamenta un skolotājas Silvijas Avotiņas
aicinājums pavasarī guva lielu atsaucību, un decembra
sākumā skolā sāka
krāties piparmētru
un kumelīšu, liepziedu un vīgriežu
vasaras
vākums.
Īsta smaržu laboratorija.
Nākamais solis –
sagatavot dāvanu
maisiņus, jo ikviens
taču zina, cik patīSmaržo labi!

tru „Rušona” Gailīšos devās lielāka
delegācija: Laura Otsone, Evita Danilova, Andra Struka, Karolīna
Volklova, Lāsma Jurkāne, Gunda Pastare ar skolotājām Āriju
Bergmani-Sprūdžu, Innu Kabari un Silviju Avotiņu. Jau tradicionāli mūsu delegācija iepriecināja aprūpes centra iemītniekus kā ar dāvanām, tā arī ar
nelielu koncertprogrammu. Ar
aprūpes centru mūsu skolai,

Lāsmai top spilventiņš—arī dāvana.
Bet te, lūk, jau gatava
produkcija.

Kopbilde Galēnos.

Un nu tējas jau dāvanu maisiņos.
kami saņemt ne
tikai vērtīgu, vajadzīgu, bet arī glīti
iesaiņotu pārsteigumu. Te nu nāca klāt
skolotāju
Rutas
Vjakses un Allas
Solovjovas izdoma un padoms un, protams, pašu skolēnu
čaklās un prasmīgās rokas.
Jau Ziemassvētku priekšvakarā dāvanas bija gatavas. Vēl tikai tās jānogādā tiem, kam tās ir ļoti gaidītas.
Tā 19. decembrī skolotāja Silvija kopā ar parlamenta pārstāvjiem Lauru Golubevu, Viktoru Maslobojevu un Kristapu Pastaru apmeklēja Galēnu sociālās aprūpes centru
„Rudenāji”, kur jau otros Ziemassvētkus mūsu skolas pārstāvji cenšas iepriecināt vecos ļaudis gan ar savu klātbūtni, gan, protams, ar dāvanām.
Savukārt 27. decembrī uz sociālās aprūpes cen-

pateicoties skolas
direktorei Inetai Anspokai un sociālā
aprūpes centra vadītājai Ingūnai Rubanei, veidojas jau
gadiem ilga sadarbība.
Acīmredzami,
ka ieguvēji ir visi:
centra
iemītnieki
gūst prieku, nejūtas
aizmirsti, skolēni –
saņem dāvinātāja
prieku, mācās būt
atsaucīgi,
vērīgi
pret līdzcilvēkiem.
Rita Pudāne, direktora vietniece audzināšanas jomā

Katram tiek tā noderīgākā tēja!

Un atkal kopbilde—
šoreiz Gailīšos.

Foto: Rita Pudāne, Silvija
Avotiņa, Laura Golubeva,
Alla Solovjova

