2011.gada decembris

“Superpuika 2012″
TJN “Annas 2″ ikgadējā konkursa
“Superpuika 2012″ otrā kārta notika 1.
decembrī, kurā piedalījās 6.klases skolnieks Lauris Uzulnīks skolotāja GuntaTe nu mēs esam, klusajā un gaidpilnajā Adventes laikā, kad tuvojamies
vēl viena dzīves gada virsotnei. Kāds
bijis mums aizejošais 2011. gads? To,
veroties degošajās sveču liesmiņās, atbildēsim katrs pats sev.
Decembris ir īpašs laiks! Priecāsimies par sniegpārslām logā, par svecīšu liesmiņām eglē, par tuvajiem cilvēkiem līdzās, par piparkūku smaržu,
mandarīnu aromātu, egļu skuju smaržu, par prieku bērnu actiņās. Ir tik
daudz lietu un mirkļu, kas spēj radīt
prieku, un galvenais, tas no mums neprasa neko.
Atcerieties- lai kritizētu, nav vajadzīgs ne talants, ne gudrība, ne raksturs, ne pašaizliedzība. Jūsu dienas ir
pārāk vērtīgas, lai tās izšķiestu, cīnoties
ar naida, greizsirdības zemiskajiem
spēkiem. Sargājiet savu dzīvi no ļaunuma.
Cilvēki kļūdās, tāpēc viņiem ir nepieciešama piedošana. Ir jāpiedod, jo
tā ir mūsu mācību stunda, tā mums grib
ko iemācīt. Bieži vien ir sajūta, ka daudzi cilvēki ir apmaldījušies savās skumjās, dusmās, un gribas viņiem palīdzēt.
Ieklausīsimies dzīves gudros cilvēkos!
Ar labiem vārdiem, domām notiek
attīstība, un paveiktajam ir laba aura.
Mirdzumu acīs un dvēselē!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

ra Ormaņa vadībā. Tāpat kā pirmajā
kārtā sacensību dalībnieku superīgums tika pārbaudīts četros
dažādos – tehniskā, radošā un amatniecības – uzdevumos, kā arī
spēka un veiklības trasē.

Reģionālo konference „No pirmsskolas uz
sākumskolu- rotaļas, mācības un dzīve”
Konferenci Preiļos 1.decembrī apmeklēja skolotāji Silvija Avotiņa un Anatolijs Isajevs. Konferenču dalībnieki uzzināja, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan
par programmas saturu, gan pedagoģisko procesu, kā Marte
Meo metode izmantojama pirmsskolas un sākumskolas mācību
procesā, kā arī par citām aktualitātēm pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecības nodrošināšanā.

Veiksmīga dalība starpnovadu olimpiādēs
Bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm piedalījās Vija Struka, Andra Struka, Daiga Golubeva. Paldies par ieguldīto darbu
un enerģiju skolotājai Anitai Podziņai un 9.klases skolniecei
Andrai Strukai, jo tika izcīnīta atzinība.
Arī 7.-8.klašu latviešu valodas (skolām, kas īsteno
mazākumtautību izglītības
programmu) olimpiādē tika
izcīnīta atzinība. Paldies 8.klases skolniecei Annai Malahovai
un skolotājai Irēnai Ormanei.

Projekta „Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un
Paņevežas apriņķī” ietvaros notika erudīcijas konkurss angļu valodā vidusskolēniem Rēzeknē International
Quiz for the secondary school students „Green energy”
terms and references. Mūsu skolas komanda izcīnīja 3.vietu. Paldies skolotājiem Guntaram Ormanim un Viktorijai Ameļohinai.
Šī paša projekta ietvaros Riebiņu novada domē mūsu skolēni apmeklēja semināru “Alternatīvās enerģijas avoti un
tehnoloģijas”. Paldies skolotājai
Aleksandrai Masļakovai par atbalstu.
Projekta ietvaros tiek izstrādāts tehniskais projekts Riebiņu vidusskolas apkures sistēmas ārējo tīklu izbūvei. Šobrīd tiek demontētas esošās
betona apgaismes stabu konstrukcijas, lai uzsāktu darbus saules un
vēja āra apgaismojuma ierīkošanai pie skolas. Tas būs gaismas diožu
apgaismojums, izmantojot saules baterijas. Sakām paldies Riebiņu
novada domei, projekta vadītājam Ārim Elstam par rezultatīvo sadarbību.

Riebiņu novadā notika angļu valodas olimpiāde
Novada skolas uz to deleģēja 8.klases skolēnus – labākos angļu valodas zinātājus. Dalībniekiem bija iespēja apliecināt gan savas zināšanas rakstu valodā un gramatikā, gan prasmi uztvert klausīšanās tekstu, gan lasāmā teksta izpratni.
Žūrijas komisija ar lepnumu atzīmēja skolēnu panākumus rakstīšanas daļā, jo
olimpiādes dalībnieki veidoja plaša apjoma domrakstus, kas liecina par rakstīšanas
iemaņām un māku domāt. Paši dalībnieki dažādi vērtēja piedāvāto uzdevumu grūtības
pakāpi: vieniem nebija viegli, bet citiem pat grūti izpildīt dažas olimpiādes daļas.
Olimpiādes organizatori ir apmierināti ar šādu vērtējumu, jo tas apliecina pietiekamu
uzdevumu sarežģītības pakāpi.
Apkopojot gūtos rezultātus, par uzvarētājiem kļuva Rušonas pamatskolas
skolēni Ričards Kraupša – 1.vieta, Anita Gžibovska – 3.vieta (skolotāja Solvita Ķibere) un Riebiņu vidusskolas skolnieces Anastasija Jemeļjanova, Gunda Pastare –
abām 2.vieta, Lāsma Mazjāne – atzinība (skolotāja Natālija Smukša).
Pateicību par darbu gribas izteikt skolotājām Ivetai Brokai (Sīļukalna pamatskola), Aijai Romanovskai ( Dravnieku pamatskola)
un Valentīnai Mičulei ( Galēnu pamatskola). Arī viņu audzēkņi veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, un no uzvarētājiem tos šķīra vien
daži punkti.
Pakāpeniski Riebiņu vidusskolas pedagogi uzkrāj pieredzi novada mācību olimpiāžu organizēšanā un
vadīšanā. Mēs vēlētos, lai atbraukušie uz mūsu skolu justos gaidīti. Tāpēc gatavojam ne tikai uzdevumus, bet
arī pārdomājam, kā organizēt olimpiādes dienu tā, lai vērtēšanas komisijas darba laikā bērniem tiktu piedāvātas interesantas un noderīgas aktivitātes. Šajā reizē 11. klases skolnieces Diāna Briška un Viktorija Kabare
vadīja ekskursiju pa skolu, ar lepnumu demonstrēja jaunos dabaszinātņu kabinetus stāstīja par skolas tradīcijām. pēc tam olimpiādes dalībniekiem bija iespēja noskatīties jauniešu kinofilmu angļu valodā.
Uzvarētājiem apbalvojumus pasniedz novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Viņa atzīmēja, ka ar šo olimpiādi mēs esam atklājuši novada olimpiāžu sezonu un novēlēja dalībniekiem veiksmi arī citās sacensībās, jo talantīgs cilvēks ir talantīgs visās jomās.
Riebiņu novada valodu MA vadītāja Inna Kabare

4. decembrī - Tehniskās jaunrades diena Rēzeknes Augstskolā
Pasākuma laikā dalībnieki tika aicināti piedalīties piecu dažādu tehniskās jaunrades disciplīnu objektu veidošanā.
Disciplīnā «Robotikas darbnīca» dalībnieki bez priekšzināšanām konstruēja robotvaboles, savukārt dalībnieki ar
priekšzināšanām – konstruēja un programmēja standarta Robotikas sacensību favorītrobotus – mini sumo. Disciplīnā
«Laivu doks» dalībnieki veidoja laivas modeli ar tvaika dzinēju, bet disciplīnā «Energostacija» ražoja enerģiju, uzbūvējot ūdens ratu un piemontējot to ūdens dzirnavām. Disciplīnā «Ķīmijas laboratorija» dalībnieki veidoja milzu ziepju burbuļus un radīja šķīdumu varavīksnes. Tiem, kas mājās no spageti makaroniem un līmes bija izgatavojuši tiltus,
bija iespēja pārbaudīt tiltu izturību. Tāpat apmeklētājiem bija iespēja vērot arī ķīmijas un fizikas eksperimentu paraugdemonstrējumus. Pasākuma laikā darbojās arī informatīvais stends, kur varēja saņemt konsultācijas par dabas,
dzīvības un inženierzinātņu studiju iespējām Latvijas augstskolās. Pasākuma aktivitātēs iesaistījās arī mūsējie—
Austra Katkeviča, Mareks Cakuls, Rasma Ormane, Guntis Gorins, Jānis Čižiks, Viktors Titovs, Deniss Kirilovs. Liels paldies skolotājam Guntaram Ormanim par iniciatīvu un ieguldīto darbu.
Tehniskās jaunrades dienās Rīgā disciplīnā "Laivu doks" kopumā tika izveidotas 35 dažādas laivas ar tvaika
dzinējiem, uzvarētāju noteikt nebija viegli, jo tika vērtētas trīs dažādas kategorijas - precizitāte, ātrums un dizains. Šajā distancē posmu visātrāk un visprecīzāk veica Rasma Ormane. Savukārt Dace Ormane piedalījās Tehniskās jaunrades dienās Jelgavā.
Tehniskās jaunrades dienas Latvijā norisināsies jau trešo gadu. To mērķis ir rosināt sabiedrības, sevišķi pamata
un vidējās izglītības vecuma jaunatnes interesi par inženierzinātnēm, kā arī attīstītu to teorētiskās zināšanas un prasmes tehnisko disciplīnu jomā.
“Tā pagāja svētdienas – ātri, ļoti interesanti un vērtīgi. Pēc gada būs atkal. Ir vērts piedalīties, jo „tehniski jaunieši ir spējīgi jaunieši”, piebilst skolotājs Guntars Ormanis.

„Jumalāni” viesojas Sīļukalna pamatskolā
Jau kopš mācību gada sākuma „Jumalāni” zināja – decembrī būs jābrauc uz Sīļukalnu, jo arī tur ir nodibināta folkloras kopa,
otrā mūsu novadā. Protams, bija jāizdomā, ko rādīsim, un jāapgūst
repertuārs. Kad novembrī tika saņemts ilgi gaidītais oficiālais ielūgums, visi, bez šaubām, bija priecīgi.
Bet kas tad tas par pasākumu, uz ko mūs mīļi aicināja sīļukalnieši? Viņi bija piedalījušies Hipotēku bankasKlientu kluba
"Mēs paši" izsludinātajā projektu konkursā. Šī projektu konkursa
mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā. Mūsu novadniekiem veicās, un viņu projekts „Tradicionālās muzicēšanas saglabāšana un attīstība
Sīļukalnā” guva Hipotēku bankas atbalstu.
Šī projekta prezentācija tad arī notika 8.decembrī. Prieks, ka Sīļukalnā dzīvo daudz muzikālu cilvēku, jo trijos
folkloras kopas pastāvēšanas
mēnešos, bērni skolotājas Zintas Bruzgules vadībā jau apguvuši daudzas tautas dziesmas, piedalījušies vairākos pasākumos. Mūs patīkami pārsteidza arī tas, ka kopā ar bērniem uz
skatuves kāpa arī jauno folkloristu māmiņas.
Arī mēs Sīļukalnā rādījām, ko mākam. Jāsaka, ka skanēja
labi, arī dejas solis bija itin raits.
Tagad plānojam II semestrī aicināt Sīļukalna folkloras kopu
ciemos, jo ir jauki, kad ir domubiedri un draugi tepat, savā
novadā.
Rita Pudāne, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja

100 dienas skolā
9. decembris – diena, kad skolā esam jau tieši 100 dienas, kopš 1. septembrī atkal visi satikāmies pēc jauki pavadītām vasaras brīvdienām. Visiem
pārējiem tās ir tikai kārtējās 100 dienas Zinību kalnā, bet pirmklasniekiem
– PIRMĀS 100 DIENAS SKOLĀ.
Kā šis laiks pavadīts, ko esam iemācījušies, ko sasnieguši, centāmies parādīt 9. decembrī pasākumā, kurš tā arī saucās „100 dienas skolā.” Kopā ar
mums bija gan vecāki, gan skolasbiedri sākumskolēni, gan Burtu meitiņa
un Klases Rūķītis. Ne saukta, ne aicināta ieradās arī Mazā Raganiņa, kura neticēja, ka tik īsā laikā var kaut ko
iemācīties, tāpēc pārbaudīja visu pati. Liels un neviltots bija viņas pārsteigums, redzot, kā pirmklasnieki dzied,
dejo, skaita dzejoļus, min mīklas, tiek galā ar labirinta uzdevumiem un pārvar dažādus šķēršļus ceļā uz Gudrības
pili. Beigās Raganiņa kategoriski pieprasīja, lai pirmklasniekiem tiktu izsniegtas skolēnu pases, jo viņi tās ir nopelnījuši. Protams, tik svarīgu dokumentu var izsniegt tikai pati Gudrības pils saimniece – direktore, kura ar
prieku un laba vēlējumiem arī izsniedza katram mazajam censonim pirmo svarīgo dokumentu – SKOLĒNA PASI. Burtu meitiņa uzdāvināja katram Gudrības pils atslēdziņu.
Tad ieradās Čaklā Ilzīte un Jēcis Nejēdzis no 12. kases, kuri arī sveica
savus mazos skolasbiedrus un
nolasīja skolēnu zvērestu, kuru
pirmklasnieki apstiprināja ar
skanīgu „Jā!” Arī 2., 3. un 4.
klašu skolēni bija sagatavojuši
jaukus apsveikumus un labprāt
uzņēma savā pulkā 1. klases
zēnus un meitenes.
Svētki beidzās ar kopīgu fotografēšanos, diskotēku un bērnu
šampanieti, kuru pasākumam par godu bija sarūpējis Ulda tētis.
Paldies vecākiem, skolotājām Anitai, Ārijai un Rutai, 12. klasēm, īpaši Vijai un Jānim, kā arī 2., 3. un 4. klašu atbalsta grupām un
audzinātājiem Inārai un Egilam.
1. klases vārdā skolotāja Silvija

Eiropas Brīvprātīgā darba gads 2011
Brīvprātīgā darba misija ir ļoti plaša un cēla – tā vēsta par cilvēkmīlestību, par gatavību veltīt daļu savas dzīves citiem, par nesavtību un atbildīgumu. brīvprātīgā darba veicējus
vieno viena un tā pati apziņa. Tā ir apziņa par sava darba augsto sabiedrisko vērtību un patiesi iejūtīgs skatījums uz līdzcilvēkiem. Bieži problēmas, īpaši sociāla rakstura problēmas, atrisinājumam pietrūkst tikai
viena būtiska elementa – cilvēciska kontakta un patiesas vēlmes palīdzēt.
Brīvprātīgā darba veicēji nāk ar savu misijas apziņu, ar atvērtu sirdi un dāsnu roku. Tādēļ ar patiesu
gandarījumu redzu, kā brīvprātīgā darba ideja gūst plašu skanējumu un atbalstu arī mūsu novadā. Tieši ar
šādu redzējumu par kopīgi veicamu darbu, ar rūpēm par līdzcilvēkiem un nesavtīgu vēlmi darīt labus darbus sabiedrības labā mēs spēsim veidot Riebiņu novadu, ar kuru lepoties un kurā katrs tās iedzīvotājs jūtas
gaidīts un vajadzīgs.

5.decembris – Starptautiskā brīvprātīgo diena
ANO Ģenerālā asambleja noteica 5.decembri par Starptautisko brīvprātīgo dienu jau 1985.gadā.
Īpaša brīvprātīgo diena tika ieviesta, lai pateiktos brīvprātīgajiem par viņu centieniem un vienlaikus vairotu sabiedrības izpratni par brīvprātīgo darbinieku pienesumu un ieguldījumu pilsoniskas
sabiedrības stiprināšanā, kas ir demokrātijas pamats.

Projekta “Satikšanās, lai iedvesmotos” realizācija Riebiņu vidusskolā
Starptautiskajā brīvprātīgo darba diena tika svinēta visā Latvijā. Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros, piedaloties projektu konkursā aktivitāšu organizēšanai Starptautiskajā brīvprātīgo darba dienā 5.decembrī un
saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu, piecās Latvijas vietās tika rīkoti pasākumi, lai atzīmētu Starptautisko brīvprātīgo darba dienu.
Latgalē biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Preiļu komiteja īstenoja projektu "Satikšanās, lai iedvesmotos", kā ietvaros tika rīkots salidojums - konference, aicinot uz tikšanos Riebiņu novada iedzīvotājus, kas kaut reiz ir
piedalījušies brīvprātīgo darbā. Pasākums notika Riebiņu vidusskolā.
Viņi ir ļoti dažādi — jaunieši, kas brīvprātīgajā darbā redz iespējas pašizpausmei, pieredzes apgūšanai un sava vaļasprieka atbalstam, brieduma gadu
ļaudis, kuri saprot vajadzību palīdzēt vecākajai paaudzei, un darbīgi pensionāri, kuriem šis ir veids, kā saglabāt aktivitāti un būt starp cilvēkiem, kam esi
vajadzīgs. Laikā, kad valda neticība un liekas, ka nekas nav iespējams, ir ļoti
svarīgi apzināties to labo, kas mūsos ir. Brīvprātīgie un labo ideju autori, kurus godināja ir pierādījuši, cik daudz var, ja grib. Brīvprātīgajiem tika sirsnīgi
vārdi un simboliskas balvas. Atzinības rakstus saņēma arī mūsējie—Latvijas
Sarkanā Krusta Preiļu komitejas valdes locekļi Viktors Golubevs un Anita Cakule, direktora vietnieces
Silvija Avotiņa un Rita Pudāne, skolotājas Inna Zenovjeva, Skaidrīte Žukova, Anita Randare, Ārija
Pudule, pensionētā skolotāja Valentīna Skutele, skolēnu pašpārvalde.
Patika, ka šī nebija tikai vienkārša tikšanās, bet publika tika ļoti pozitīvi uzlādēta un iedvesmota – labiem darbiem vietējā novadā, vietējiem līdzcilvēkiem, kas īstenībā ir vispatiesākās vērtības.
Novēlu visiem brīvprātīgajiem, gan tiem, kas
tikko izlēmuši par tādiem kļūt, gan tiem, kurus
jau sen sauc godpilnajā vārdā – brīvprātīgais,
lai Jūsu dzīves ir prieka un mīlestības pilnas, lai
liesmo sirds ugunskuri tik koši, ka visam novadam no tā kļūst gaiši, gaiši!
Ineta Anspoka, Latvijas Sarkanā Krusta
Preiļu komitejas valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja un idejas autore

Mūsu skolas 11.klases skolniece Viktorija Kabare ir saņēmusi ielūgumu piedalīties atklātajā starptautiskajā
krievu valodas olimpiādē, kas notiks 2012.gada 4.janvārī Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Šī olimpiāde norisināsies Maskavas valdības kompleksās mērķprogrammas ietvaros, īstenojot valsts politiku attiecībā uz ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem. Tās pilns nosaukums – Ikgadējā Atklātā starptautiskā krievu valodas olimpiāde
skolēniem, kas izglītojas krievu mācībvalodas skolās ārvalstīs ar finālu Maskavā (Ежегодная Открытая
международная олимпиада школьников по русскому языку среди учащихся школ с русским языком
обучения из зарубежных стран с финалом в Москве).
Tās mērķi:
• organizēt intelektuālas sacensības, kuru gaitā to dalībnieki iziet krievu valodas tālmācības kursu, iesaistās
vienotā informācijas telpā, gūst iespēju paaugstināt savu izglītības līmeni;
•

apzināt talantīgos jauniešus;

• radīt apstākļus dziļai un vispusīgai krievu valodas studēšanai, kas veicinātu izglītības iegūšanu;
sniegt mērķtiecīgu palīdzību krievvalodīgajām un krieviski runājošajām ģimenēm bērnu audzināšanā un izglītošanā.
Olimpiādē tiek aicināti piedalīties 5. -11. klašu audzēkņi no NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (СНГ Содру*жество Незави*симых Госуда*рств)) un Baltijas valstu vispārizglītojošām skolām, licejiem, arodskolām.
Viktorija vairāk par diviem gadiem piedalījās krievu valodas lietpratēju neklātienes sacensībās. Šajā laikā notikušas vairāk nekā desmit neklātienes kārtas, katrā no tām 8 -10 dažādas sarežģītības un veida uzdevumi.
Katram dalībniekam olimpiādes mājas lapā ir sava lappusīte, kur iespējams uzzināt savu reitingu un noteiktā
laika posmā atbildēt uz piedāvātajiem jautājumiem, kas tiek publicēti jebkurā brīdī un tā arī tiek saukti:
„Dienas jautājums” vai „Nedēļas jautājums”. Bez tam dalībniekiem tiek izsūtīts žurnāls
„Svetozar” («Светозар») ar uzdevumiem un izglītojošiem rakstiem. Protams, bez zināšanām, kas iegūtas,
izmantojot dažādus izziņas avotus, uz visiem jautājumiem atbildēt nav iespējams. Lai piedalītos olimpiādē
vajadzīga pacietība un uzcītība. Speciālā burtnīcā dalībnieks ieraksta atbildes un pa pastu sūta
uz Krieviju. Apmēram pēc mēneša tiek saņemts
sūtījums – pārbaudīta burtnīca un jauni uzdevumi. To vidū ir arī radoši darbi, piemēram,
„Fantāzija” («Фантазия»), „Rakstāmspalvas
mēģinājums” («Проба пера»).
Ik gadu janvārī Maskavā ierodas skolēni no dažādām valstīm, lai spēkotos atklātās sacensībās.
Šoreiz klātienes turnīrs būs 10. reizi. Uz to aicināti 19 dalībnieki no Uzbekijas, Gruzijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas. Latviju Viktorija
pārstāvēs viena pati. Lai viņai veicas!

Izstādes
"Man vajadzīgi griesti,
lai nekāptu debesīs"
atklāšanas pasākums
Galēnos 9.decembrī

Realizēts projekts „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”
Riebiņu novada dome ir veiksmīgi realizējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu
LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured
by animals”. 14.decembrī Preiļos notika projekta noslēguma pasākums Ziemassvētku noskaņās, kurā piedalījās bērni no
mūsu skolas Igors Vinogradovs, Jānis Kokins un
Elīna Cakule. Projekta noslēguma pasākumā bērni un projekta dalībnieki varēja baudīt neaizmirstamu Ziemassvētku koncertu, ko izpildīja Dagdas
novada mākslinieki. Interesantu priekšnesumu sagatavoja arī Latgales reģionālais dzīvnieku mīļotāju centrs, kur apmācīti suņi demonstrēja dažādas
prasmes. Bērni saņēma arī pārsteiguma dāvanas,
projekta partneri arī viens otru apdāvināja ar pašdarinātām dāvanām. Pēc koncerta bērniem bija
iespēja pavizināties ar zirgiem. Projekta noslēguma
pasākums bērniem vēlreiz sagādāja pozitīvas emocijas un patīkamas, neaizmirstamas atmiņas.
16.decembrī noslēdzās valsts nozīmes konkursa "Trešās atmodas pieredze manā novadā (1986 1991) Latvijas paaudžu mantojums" I kārta. Konkursu organizēja Eiropas parlamenta deputāte
S.Kalniete, Valsts Izglītības satura centrs, Latvijas Zinātņu akadēmija, Humanitāro zinātņu nodaļa, Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un biedrība "Virtuālā enciklopēdija". Jauno vēsturnieku padarītais tika apkopots konferencē, kas notika Latvijas ZA prezidija sēžu zālē. Šajā konkursā un pasākumā
no mūsu skolas piedalījās 10.klases skolniece Laura Golubeva, skolotājs -konsultants Ineta Anspoka.
Attēlā: dalībniekus uzrunā Sandra Kalniete, EP deputāte, virtuālās enciklopēdijas „Latvijas ļaudis” (www.gramata21.lv) Trešās atmodas vēstures
projekta patronese

Riebiņu novada Sportistu vakars 3.decembrī

Sporta vakara 2011 laureāti
Anatolijs kopā ar kolēģiem Innu Zenovjevu, Inetu Anspoku, Anna Meluškāni, Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un skolēniem Sandi un Mārtiņu.

Ar labāko un veiksmīgāko sportistu sveikšanu ik gadu novadā noslēdzas sportiskās aktivitātes. Kā ierasts, decembra pirmajā sestdienā, šogad—3.decembrī un kopumā jau 5.reizi sportistu saime pulcējās Stabulnieku kultūras namā. Viens no jaunumiem šogad bija novada Sporta komisijas ieviestā jaunā nominācija “Gada sportists—skatītāju simpātija”, kur ikviens novada iedzīvotājs varēja izvirzīt savu kandidātu. Par pirmo šīs nominācijas ieguvēju kļuva mūsu sporta skolotājs Anatolijs Isajevs, kuru izvirzīja Riebiņu vidusskola. Sveicam !

Akcijas „Eņģeļa pieskāriens” noslēgums
Labestības akcijas «Eņģeļi pār Latviju» organizētāji jau otro gadu pēc kārtas aicināja ikvienu, arī skolas un pašvaldības, veidot savā pilsētā īpašās eņģeļu egles.
Atsaucība bijusi liela - rotāt egles ar eņģeļiem atsaucās teju visa Latvija. To, ka
Ziemsvētku gaidīšanas laikā cilvēki kļūst īpašāki - redzīgāki, labestīgāki, iejūtīgāki - varēja pārliecināties arī Riebiņos, kur 21. decembrī notika akcijas «Eņģeļa
pieskāriens» noslēgums. Galvenie dalībnieki - Riebiņu vidusskolas audzēkņi, kuri
bija likuši lietā izdomu, fantāziju un izgatavojuši eņģeļus -- adītus, tamborētus, no
papīra, dzijām un zelta diegiem, tievus un mīļi apaļīgus, lielus un mazus mazītiņus. Riebiņu novada domes ēkas pirmā stāva vestibilā izveidotā izstāde pārsteidza
ar izdomu un rūpīgo izpildījumu. Riebiņu
vidusskolas jaunieši izpildīja Ziemassvētku
dziesmas skolotāju Ā. Bergmanes - Sprūdžas un R. Nagļa vadībā. Čaklākie eņģeļu darinātāji no pašvaldības kultūras darba organizatores Monikas Livdānes un
Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Monikas Litavnieces saņēma tūtas
ar piparkūkām un saldumiem, bet no prāvesta Česlava Mikšto – svētību.

23. decembrī visi tika mīļi aicināti uz 1. pusgada noslēguma pasākumu Riebiņu
vidusskolā ar tradicionālo Ziemassvētku tirdziņu, labāko skolēnu TOP 10 sveikšanu, svētku koncertu, kurā uzstājās Kaža (Kārlis Būmeistars) un Latvijas radošo
bērnu un jauniešu studijas „Zvaigžņu sala” solistes Annemarija Moiseja un Anna
Zankovska.

Rasma Ormane

5

Daiga Golubeva

9.a

Andra Struka

9.a

Jūlija Mihailova

9.a

Vija Struka

12.a

Laura Golubeva

10.

Gunda Pastare

8.a

Katerīna Kozireva

12.b

Elīza Kabakova

8.a

Dace Ormane

8.a

Anna Škuratova

9.a

Arina Rubļova

11.

Atzinības raksti Riebiņu vidusskolas skolēniem par mērķtiecīgu darbu
mācībās, atbildīgu savu pienākumu
pildīšanu 2011./2012. mācību gada
pirmajā ceturksnī
Aija Mūrniece

9.a

Anastasija Jemeļjanova

8.a

Agnija Znotiņa

12.a

Līga Struka

7.

Sigita Babre

12.b

Jūlija Barkara

5.

Evija Meluškāne

6.

Elīna Cakule

7.

Lāsma Mazjāne

8.a

Raivis Luriņš, Juris Kokins, Samanta Loseva, Dainis Maļina, Dominiks Rukmans, Anna Marija
Vilcāne, Angelika Zakutajeva, Karina Komlačova, Artis Pastars, Mareks Pastars, Viktorija Pauniņa, Melisa Rumaka, Margarita Zakutajeva, Viktors Vinogradovs

Vēlies, vēlies, kaut ko vēlies...
Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, kur vēlies
nonākt, cilvēks, kuru gribi satikt!
Lai tavā makā vienmēr ir pāris monētu!
Lai saule vienmēr spīd tavā logā!
Lai lietum vienmēr seko varavīksne!
Lai tavām rokām vienmēr ir ko darīt!
Un dzīve nekad nekļūtu vienmuļa

Nozīme ir tikai tam, ko TU vēlies....
Pedagoģiskās padomes sēde 2.daļa – pieredzes nodošana
1.daļa – mācību sasniegumu analīze
•

•

2011./2012. m.g. 1.semestra rezultāti nepieciešamie uzlabojumi,
tālākās darbības vajadzības
(direktora vietnieks mācību darbā
I. Kabare)
“Skolēnu atstāšana uz otru gadu”Izglītības un zinātnes ministra R.
Ķīļa viens no diskutējamās reformas jautājumiem (direktora vietnieks mācību darbā N. Smukša)

Viedokļu un domu apmaiņa
Daugavpils universitātes profesores
Elfrīdas Krastiņas vadībā

•

„21.gadsimta skolēns” (skolotāja
Irēna Ormane)

•

Klases audzinātājs - „atsevišķs
amats?, “suņa darbs”? “ārpus likuma”? „mamma, draugs vai drauds”?
(direktora vietniece, klases audzinātāja, mentore S. Avotiņa)

3.daļa – informatīvi diskutējošā

•
•

Skolas logopēda ziņojums (J. Puzāka)
Skolas psihologa ziņojums (N. Rivža)
•
„Tavā varā!” : kā dzīvosim nākotnē
(skolas direktore I. Anspoka)

