2013.gada maijs
Vēl pirms dažām nedēļām likās—ziemai
nav gala. Bet nu klāt ir maijs, viens no
gada skaistākajiem mēnešiem, svētkiem
un skolas rūpēm bagāts.

Latvijas Republikas Neatkarības deklerācijas pasludināšanas 23. gadadienas
priekšvakarā visu klašu skolēni savās klasēs uz skolas tāfelēm veidoja apsveikumus
Brīvības svētkos.
Pēc tam, darbiņus kopā saliekot skolas
mājas lapā, iznāca skaists apsveikumu
fotoalbums.

Nu visa pasaule viens milzīgs dārzs,
Kam pāri liecas debess plašums zils,
Ar ziediem izrakstītas pļavas, ārs,
Un svaigu sveķu smaržu elpo mežs.

Šī gada 30. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā
norisinājās konkurss

Fizikas pēcpusdiena
10. klasēm
Konkursā piedalījās komandas no Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, un
kuplā komandu skaitā tika pārstāvēta
Preiļu Valsts ģimnāzija. Dienas gaitā tika
pārbaudītas skolēnu zināšanas fizikā,
spēja rīkoties nestandarta situācijās un
pierādīt savu radošumu un atraktivitāti.
Riebiņu vidusskolas komandu veidoja
Andra Struka, Gunda Pastare, Anastasija Jemeļjanova skolotājas Aleksandras Masļakovas vadībā.

Sākumskola orientējas!

„Ko tik vari, veikli dari!”- viens no sporta dienas moto,
kas 3.maijā izskanēja Riebiņu vidusskolas telpās, stadionā un apkārtnē. Censoņi bija visi, kas ieradās aktīvi
sportot, tiesāt sacensības un atbalstīt savējos.
1.-4.klašu grupai bija savs dienas plāns. Sākumā skolēni
veidoja plakātus par tēmu „Sports mūsos” un arī skaisti
tos prezentēja. Vēlāk bērni sacentās atraktīvās stafetēs.
Pats interesantākais uzdevums visiem likās orientēšanās,
kur vajadzēja doties skolas apkārtnē meklēt kartē norādītus objektus, kas bija apzīmēti ar cipariem. Atrastajās
vietās katras klases kolektīvs iemūžināja sevi dažādās
pozās, kas bija norādītas uzdevumā.
Pēc objektu meklēšanas un skriešanas visi mielojās ar
gardi pagatavoto putru, tēju un cepumiem, par ko lielu
paldies sakām pavārēm! Noslēgumā apskatījām sabildētās fotogrāfijas un priecājāmies par labi izdevušos dienu. Neiztikām bez diplomiem un balviņām. Katra klase ieguva savu
titulu, bet visi jau savā ziņā ir labākie. Skolotājs Egils Ukstiņš
izrādījās veiklākais lidojošā šķīvīša mešanā.
Paldies klašu audzinātājiem par aktīvu līdzdalību pasākumā!

Vecākie nepadodas.

Skaidrīte Vulāne, sporta skolotāja

Biezputra un florbols ar viļāniešiem—
vai nav labs noslēgums?.

Veltījums māmiņām
Kāpēc latviešiem ir tik daudzas Mātes un tikai viens Tēvs debesīs? Laikam senči būs ievērojuši, ka apkārtējais mainās, rodas
no jauna un attīstās - kā mātes klēpī, kur norisinās vislielākais brīnums pasaulē.
„Pats galvenais šai poēmā ir māte”- tā daiļdarba ievadā vienā no dzejoļiem raksta Imants Ziedonis „Poēmā par pienu”. Arī
cilvēka dzīvē mātei tiek ierādīta vadošā loma.
Māmiņa! Par ko mīlam? Par maigumu, pacietību, pašaizliedzību, piedošanu? Vai kāds var pateikt, par ko mīl? Mīlestība,
tāpat kā jebkurš brīnums, nav izskaidrojama, lai gan daudzi mēģinājuši. Taisnība ir visiem, jo patiesība nevienam.
Riebiņu vidusskolas 12. klases skolēni savus mīlestības vārdus Māmiņām grib pateikt skaļi. Mēs visi domājam, ka lasītāji
piekritīs, jo mīļus vārdus mūsu mātes ir pelnījušas katru dienu.

Indras māmiņa ir kā eņģelis, kas ir ar viņu vienmēr. Dažreiz klusiņām iečukst kādu labu vārdu, gudru padomu, dāvina daudz
pozitīvisma. Mīļo māmulīti patiešām var pielīdzināt eņģelim- baltam, mīļam un vienmēr līdzās, kaut arī to neredz.
Taisija domā, ka katrai mātei ir spārnu pāris, kurus viņa dzīves laikā atdos saviem bērniem, ja vien ar viņiem kas notiktu un
būtu vajadzīga palīdzība. Tad bērni aizlidotu tālu projām, pasargājot savas dvēseles no ļaunuma.
Arnitas māmiņa viņai ir iemācījusi tikumus, kuri ies līdzi visu dzīvi. Viņa ir kā labākā draudzene, kurai var uzticēt visu. Katram ir jāmīl un jāciena māte, kuru nekad neviens nespēs aizstāt, jo tā ir mūsu svētība.
Aija savai mammai vienmēr var lūgt palīdzību, un mamma neatteiks, nekad nenodos, mamma mūs mīlēs vienmēr, jo mātes
mīlestība nevar pāriet vai pazust.
Viktorijai māmulīte ir ne tikai skaistākā sieviete pasaulē, bet arī labākā draudzene, cilvēks, kurš atrod viņai laiku, lai parunātu vai palīdzētu. Viņa vienmēr rod īstos vārdus atbalstam un dod vērtīgus padomus, kā arī pasaka taisnību, ja kādreiz kas nogājis
greizi.
Liene var tikai apskaust savu mammu par to, ka viņa ir laba un neatkārtojama. Viņu var apbrīnot par lielo pacietību un pūlēm, ko viņa dara bērnu labā: audzina pareizi savus bērnus un sargā tos.
Edgaram māte ir kā vairogs no visām nelaimēm, un par to viņai visdziļākā cieņa. Galu galā viņa ir dāvājusi dzīvību, par to
vajag atcerēties vienmēr.
Arinai mamma ir Dieva dāvana, jo ir ne tikai mamma, bet arī labs draugs, kas vienmēr būs blakus grūtā brīdī un pievērs acis
uz visām kļūdām, mīlēs meitu tādu, kāda ir. Visvairāk gribas redzēt māmiņu laimīgu, redzēt acīs laimes asaras, nevis sāpes.
Āris savu mammu ciena un aizstāv vienmēr, tāpat kā viņa dēlu. Dažreiz viņam liekas, ka bez mammas viņš nav nekas. Katrs
ir pelnījis sev mammu, lai arī kāds būtu.
Diānas māmiņa ir ne tikai skaista sieviete, kura stāv pie ziedošas ābeles, smaidīga un laimīga, bet arī stipra un gudra, ar savu „odziņu”. Viņa savai meitai ir iemācījusi daudz. Viņu var cienīt par visu - par labo un arī ne tik labo, jo Diāna zina, ka viss, ko viņa
darīja, lai bērnam būtu labi, lai jaunais cilvēks būtu gatavs visam, ko dzīve dod. Un ir jāsaka liels paldies, jo viņa ir izaudzinājusi kārtīgu un apdomīgu meitu. To, ko deva viņa, nespēs aizvietot vai uzlabot neviens. Mamma ir vienīgā, kurai var stāstīt pilnīgi visu. Viņa ir
draudzene, padomdevēja, sargātāja.
Mammu, milzīgs paldies Tev par visu, Tu tiešam esi pati labākā! Lai arī kā es brīžiem neuzvestos, es par Tevi vienmēr esmu
tikai labās domās. Tu esi kaut kas vairāk nekā vienkārši mamma, tu sapratīsi,
ko es ar to domāju…
Jāzepa novēlējums Mātei, vislabākajam cilvēkam uz šīs baltās pasaules:
Lai tev dzīvē labi sokas,
Kartupeļi viegli rokas!
Lai tev nenogurtu rokas
Un lai nekad nav(a) krokas,
Un lai nepiemeklē mokas
Visās dzīves frontēs!
Skolēnu darbus apkopoja un sveicieniem pievienojas literatūras skolotāja Irēna Ormane

10. maijā, Māmiņu dienas priekšvakarā, izskanēja tradicionālais koncerts māmiņām

Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!
Šoreiz māmiņas priecēja deju kolektīvi un folkloras kopa
“ J umalāni ” . Raitu dejas soli demonstrēja gan 1.-2., gan 3.-4.,
gan 5.-7. klases deju kolektīvi skolotājas Anitas vadībā, savukārt “ Jumalāni ” ar skolotājām Āriju un Ritu gan dziedāja un
spēlēja, gan parādīja pasakas inscenējumu, gan aicināja visus bērnus samīļot māmiņas
un, atceroties pavisam agru bērnību, pašūpoties māmiņām klēpī.

Pēc koncerta māmiņām kopā ar bērniem tika piedāvāta ekskluzīva iespēja kopā nofotografēties, šo iniciatīvu atsaucīgi atbalstīja skolotājs Vjačeslavs.
Skolā varēja arī apskatīt māmiņu portretu izstādi. Protams, visi jau nav mākslinieki, bet, zīmējot savas māmiņas
portretu, pats galvenais ir MĪLESTĪBA. Tāpēc droši var apgalvot, ka māmiņu portreti bija lieliski. Prieks, ka tie
patika arī pašām māmiņām.

Otrās klases skolēni kopā ar skolotāju
Silviju par Māmiņas dienu bija padomājuši jau krietni laicīgi un sarūpējuši neparastu dāvanu – tomātu stādiņu, kas bija audzēts klasē no
sēkliņām un svētkos jau priecēja gan pašus dāvinātājus, gan māmiņas ar pirmajiem ziediņiem. Arī
podiņi, kā jau svētkiem bija atbilstoši izrotāti

Jauno vides pētnieku konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās.
Konkurss notika sestdien, 11. maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Jauno vides pētnieku konkurss šogad notika jau
22. reizi, un tas ik gadu pulcē jauniešus no visas Latvijas dalīties ar savu pētījumu rezultātiem. Zinātniski pētnieciskā daba tēma varēja būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums, piemēram, dzīves kvalitātes uzlabošana, uzlabojot ūdens kvalitāti, ūdens resursu
izmantošana un pārvaldība, ūdens un notekūdeņu attīrīšana.
Šogad konkursam bija pieteikti 57 dalībnieki no 22 skolām no visas Latvijas. Riebiņu
vidusskolu pārstāvēja 12.klases skolniece Indra Kodore ar darbu „Riebiņu novada Feimankas upes un Pieniņu ezera ūdens tīrība” skolotājas Anitas Podziņas vadībā. Paldies
par jūsu pētīšanas prieku un dalīšanos savos atklājumos ar vienaudžiem!

Riebiņu vidusskolas pašpārvaldes grupiņa – Laura Golubeva, Elīza Kabakova, Andra
Struka, Ernests Zalāns skolas direktores Inetas Anspokas pavadībā tikās ar sākumskolas skolēniem un 8.-9.klašu izglītojamajiem.
Projekta „Ekodomu ekspresis” ietvaros piedāvājām iespēju tieši bērniem veidot priekšstatu
par apkārtējo vidi, par skaistākajām vietām tepat Latvijas novados. Dāvinot krāsojamās grāmatiņas, mudinām veidot jaunu un interesantu vides aizstāvja tēlu. Lielākie skolēni ar interesi noklausījās informāciju par Riebiņu vidusskolas skolēnu iespējām radoši darboties, pašizpausties, popularizēt skolas un novada vārdu tuvākā un tālākā apkārtnē. Sirsnīgu paldies sakām skolas direktorei un pedagogu kolektīvam par pretimnākšanu un viesmīlību.

sāksies

Kā skrien laiks! Tā saka vai domā daudzi, kad pienāk
diena, kas ir robežšķirtne. Pēdējā zvana diena 9. un
12.klašu audzēkņiem tāda ir, jo nu pavisam skaidrs, ka tūlīt, tūlīt
atbildīgais pārbaudījumu laiks, bet pēc tam būs jāizvēlas, ko darīt tālāk.
Bet šodien ir svētku diena! Zvans , lai gan diezgan skumīgs, skan viņiem, visas skolas un
ciemiņu uzmanība viņiem.

Lai veicas eksāmenos!

Foto: Vjačeslavs Stepanovs

Kuldīgā.

Viens solis uz austrumiem, trīs soļi uz rietumiem. Klāt! Nu es sāku
ceļot. Braucu uz svešu
pilsētu, jaunas lietas
lūkoties, jaunus iespaidus iegūt.
Paiet apmēram sešas
stundas, līdz ieraugu
uzrakstu Kuldīga. Nu
mans ilgais brauciens ir
galā. Ģērbjos, kāpju ārā
un eju. Nu, protams, nevis viena, man līdzās ir
tuvi draugi, kuriem
pirms daudziem gadiem
dots
nosaukums
„Jumalāni”.
Kuldīgā
esam ieradušies, lai pie-

jūru, stāvkrastu, ar interesi klausījāmies Alsungas skolotājas Ainas
stāstījumu.
Bet vai zināt,
kur atrodas Ventas rumba? Ja zināt un esat
bijuši tur, tad droši vien

dalītos „Pulkā eimu,
pulkā teku” Nacionālajā
sarīkojumā, lai būtu vieni no 1002 dalībniekiem
no 67 visu Latvijas noAlsungā.
vadu bērnu un jauniešu
folkloras kopām. Gan
jauki pavadīto laiku!!!
dziedājām, gan dejojām, gan vienkārši kopā
pavadījām brīnišķīgu
laiku. Pirmās dienas
beigās jāliekas dažas
stundiņas nosnausties,
tad atkal varēs turpināt
gūt jaunus iespaidus.
Jaunais rīts
sākās ar lietainu laiku,
bet tas jau nav šķērslis
Ventas rumba patika visiem!
lustīgi izdziedāties. Pēcpusdienā visa mūsu folkloras kopa
brauca uz Jūrkalni. Te mēs aplūkojām (un ne tikai!) Baltijas
PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav
vēl mainījusi kursu.
(Jānis Jaunsudrabiņš)
Arī mēs mācāmies ieraudzīt
tos līdzcilvēkus, kas pelnījuši
mūsu paldies. Tāpēc akcija
maijā „Es saku paldies” ir
laiks, kad skolēni var pateikt
paldies skolotājiem, audzinātājiem, tehniskajam personā-

lam, cits citam – visiem, kas
ir vērti ši mazā, taču tik svarīgā vārdiņa. Arī pieaugušajiem ir, kam pateikties. Katrs paldies liek iemirdzēties
acīm, sasilt sirdij. Paldies, ka mums ir tāda akcija!

Jūrkalnes stāvkrasts, ūdens
jūrā gan bija neganti auksts!

zināt arī, kas tas par
skaistu skatu!
Jā, tās bija tikai divas
dienas, bet vienalga
piedzīvojumu pilnas.
Viens solis uz austrumiem atpakaļ, trīs soļi
uz rietumiem atpakaļ.
Klāt! Ceļojums ir beidzies.
Paldies visiem par tik

Evija Meluškāne, folkloras
kopas „Jumalāni” dalībniece
Maija beigas, un skolas
bērni ar nemieru gaida to
dienu, kad uz veseliem
trim mēnešiem varēs nolikt malā skolas somas,
pienākumu kļūs mazāk,

bet piedzīvojumu vairāk. Arī skolas darbinieku
Skolēnu parlamenta vēlējums.
darbs būs nedaudz rimtāks, jo nemierīgākajai skolas daļai taču sāksies brīvlaiks.
31.maijā , uzslavējuši savus labākos, ar klusuma brīdi pieminējuši skolotāju Egilu, devāmies uz Riebiņu KC, kur notika Riebiņu novada izglītības iestāžu mācību gada noslēguma pasākums ar skolu prezentācijām “ Mūsu zaļais stūrītis Latvijai”, skolēnu priekšnesumiem un apbalvojumiem par sasniegumiem.

