2012.gada septembris
Rudens ļauj un liek mums būt lepniem.
lepniem
Par tīrumu un dārzu augļiem, par mežu skaistumu,
par grāmatu gudrībām, par bērniem, kuri dodas mācīties.

Sanitai
Upeniecei
un skolēniem, kas
strādāja vasarā, lai
skolā būtu labi un
mājīgi.
Ko

Māra Cielēna

1.septembris.
„Nē,”
kāds
iebildīs:
„3.septembris!” Bet vai nav vienalga, kad svinēt
svētkus? Zvirbulēni Rasma un Diāna (6.kl. skolnieces) aicināja visus uz saulespuķu dārzu smelties sauli un zināšanas. Un tie bija svētki ikvienam.
Pirmklasniekiem atmiņā
paliks tikšanās ar audzinātāju
Anitu, atbildes uz skolotājas
Ritas jautājumiem pirmoreiz
pie skolas mikrofona un skolotājas Allas gatavotais saulespuķes zieds mazajā rociņā.
12.klases skolniekiem tie bija

Zvirbulēni Diāna un Rasma.

mazliet skumji
svētki, jo ir palicis tik maz, lai
būtu kopā klasē
un skolas saimē,
ātājām
zin
aud
ar
e
mi
pir
lai
sasniegtu,
itie un
Zālē nāk divpadsm
Annu un Anitu.
ko vēlas. Cik
jauki bija skatīt roku rokā ejam blakus
mazos, kautrīgos pirmklasniekus un lielos, pārliecinātos jauniešus.
Atkalredzēšanās prieks staroja visu skolēnu un skolotāju acīs, jo tie ir svētki, kad visi tic,
ka kopā izdosies.
Skolas direktore Ineta Anspoka vispirms
atskatījās uz paveikto, jo tikai pēc labi padarīta
darba svētku izjūta ir īpaša. Viņas paldies izskanēja Jurim Čižikam, Vjačeslavam Stepanovam,

Vai Viktorija tiks galā ar zvirbulēnu jautājumiem?

ikkatrs gaida no jaunā mācību
gada? Skolēni vēlas sev blakus
redzēt zinošus, radošus un saprotošus pedagogus. Skolotāji
vēlas, lai audzēkņi būtu centīgi,
zinātkāri un aktīvi.
Paldies Riebiņu katoļu Skolas direktore Ineta.
draudzes mācītājam Česlavs Mikšto, kurš atgādināja, ka visam jābalstās uz mīlestības principa.
Mīlēsim savu skolu, savu darāmo un mīlēsim savus līdzcilvēkus. Būsim viena varoša un
saliedēta skolas saime.
Lai izdodas! Arī Edgara (12.kl.) rokās zvans skanēja tik pārliecinoši, ka zināms –
izdosies!
Ruta Vjakse,
vizuālās mākslas skolotāja
Edgars iezvana

jauno mācību ga
du.

Skolas himna.
Foto Vjačeslavs Stepanovs

Kā jau katru gadu, arī šoVāzē smejas gladiolas sārtās,
gad jaunais mācību gads
Baltas asteres aiz loga zied.
mūsu skolā iesākās ar Zinību dienas svētku līniju.
Projām ejot pamirkšķina vasara: Mums, 12.klasei, šogad bija nozīmīgs pienākums –
„Draudziņ, tev nu laiks uz skolu ievadīt pirmklasniekus skolas gaitās. Pirmklasnieki
iet!” bija priecīgi un satraukuma pilni, nedaudz nobijušies,

Ar dzestrajiem rītiem. Kad zāle rasā mirkst.
Kad dārzā āboli krīt un kā basketbola bumbas aizlēkā paslēpties zālē. Kad sienāži dzied pēdējo vasaras dziesmu. Ir atnācis rudens. Rudens, kas būs
īpašs gan Tev, gan taviem vecākiem.
Tu glīti saposies, mazliet baiļu un ziņkārības
pārņemts mammai un tētim pie rokas nāci uz savu
pirmo stundu. Nāci ar labām domām, cerībām un
atvērts visam jaunajam.

bet acīs tiem spīdēja prieks un lepnums. Tiem uzdeva interesantus jautājumus, un viņi mācēja uz tiem braši atbildēt.
Neizpalika arī direktores uzruna un priestera
laba vēlējumi jaunajā mācību gadā.
Bija jauki redzēt visus skolas skolēnus atkal
draudzīgi kopā un satikt sen neredzētos klasesbiedrus.
Skumji, ka tas bija pēdējais 1.septembris, kas
tika aizvadīts Riebiņu vidusskolā, jo pietrūks skolas
gaišuma un draudzīgās uzņemšanas.

Lai tavs skolas solis ir čakluma, pacietības un labestības pilns!
Foto: Vjačeslavs Stepanovs

Anita Randare, 1.klases skolotāja

Aija Šmukste, 12.klases skolniece
Preiļu galvenās bibliotēkas rīkotā vasaras konkursa „Krauklis iesaka izlasīt” uzvarētājs Ritvars Vjakse saņēma apbalvojumu un iespēju piedalīties bibliotēkas organizētajā ekskursijā uz Alūksni (Vides labirints, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru,
pilsētas apskate), Liteni, Stāmerienes pili, Gulbeni, briežu dārzu „Mežsētas”.

Apsveicam !

8. un 9. septembrī visā Latvijā norisinājās ES fondu projektu atvērtās dienas, kuru laikā iedzīvotāji varējas iepazīties ar apkārtnē īstenotiem ES fondu projektiem.
Skolas durvis bija vērtas sestdien no 10.00 līdz 16.00. lai skatītu labiekārtotos un renovētos dabaszinātņu kabinetus.
Ekskursijas vadīja un uz klātesošo jautājumiem atbildēja projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” vadītājs, Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris
Elsts, skolas direktore Ineta Anspoka, direktora vietniece Inna Kabare, skolotājas Jeļena Saulīte, Marija Tarasova. Apmeklētāju skaits bija 53 cilvēki.

Atziņas, ieguvumi, ko dzirdējām Atvērto durvju dienā 8.septembrī par projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizāciju:
•

Lielākais ieguvums ir tas, ka dabaszinātņu kabinetos, īstenojot ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas izglītības program-

mas, turpmāk varēs strādāt ar jaunu, modernu aparatūru – mērinstrumentiem, mikroskopiem, reaģentiem, vizuālajiem uzskates
līdzekļiem, projektoriem un citām iekārtām. Iegādātas jaunas mēbeles.
•

Projekta gaitā skolai iegādātas mācību grāmatas, uzdevumu krājumi, enciklopēdijas, uzziņu literatūra dabaszinātņu priekšme-

tos
•

Četri kabineti - ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas -, tāpat laboratorijas tagad sakārtotas atbilstoši visām Eiropas

prasībām, patiešām kvalitatīvi un mūsdienīgi, skolēniem atliek vien to novērtēt un mācīties. Protams, ir lielais „bet" - kā vairāk
motivēt skolēnus apgūt eksaktos priekšmetus.
•

Mācību darba organizācijas izmaiņas: skolēni paši pēta, vēro, eksperimentē un izzina dabaszinātņu priekšmetus.

•

Situācijā, kad bērnu skaits skolās samazinās, projekta radītās pārmaiņas ir labs arguments skolu savstarpējā konkurencē. Ar

šo projektu skola kļuva stiprāka.
•

Sakot īsi un kodolīgi - mūsu skolēni ir kļuvuši par pētniekiem.

Foto: Viktorija Kabare

Sākoties jaunam mācību gadam, kā ik gadus Valsts Policija laika
posmā no 2012.gada 1.septembra līdz
2012.gada 1.oktobrim organizē akciju
„Drošības dienas skolās 2012”. šajā
laika posmā policijas darbinieki pievērš sevišķu uzmanību bērnu drošībai,
kā arī aicina uz tikšanos bērnus, vecākus un skolotājus uz diskusiju par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem.
Mūsu skolā 12.septembrī uz
tikšanos bija ieradusies Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Inga Ziemele atgādina par drošības jautājumiem
visu vecuma grupu skolēniem.
vecākā inspektore Inga Ziemele.
Foto: Silvija Avotiņa, Mārīte Pokšāne, Anna Meluškāne
LSK Preiļu komitejas un
Riebiņu vidusskolas projekta „Latgale- saliedēta un savdabīga” bērnu
un viesģimeņu iepazīšanās
pasākums
12.septembrī notika Riebiņu vidusskolā .
Projekta mērķis ir veidot
labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp

kuri dzīvos viesģimenēs, darbosies radošās darbnīcās,
piedalīsies kopīgos projekta pasākumos. Skolēni un viņu
ģimenes ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu,
līdz ar to sabiedrības saliedēšanas
projekts dod iespēju latviešu un mazākumtautību bērniem
viesoties
viesģimenē tepat
Latvijā, pilnveidot
un nostiprināt valodu zināšanas, papildus
dzimtajai

dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu
novadā.
Projekta aktivitātēs iesaistījušies 23 Preiļu un
Riebiņu 5.-9.klašu skolēni no Riebiņu vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu
2.vidusskolas, Galēnu, Sutru un Rušonas pamatskolām,

valodai ikdienas saziņā
lietot vēl vienu valodu,
kā arī motivē skolēnus
mācīties valodas, jo
rāda to praktisko pielietojumu ikdienā.

Projekta vadītāja Ineta Anspoka un projekta asistente Inna
Zenovjeva.

Uzminiet mīklu: „Mazs gulstas,
liels ceļas.” Nu,
protams, tā ir sēkliņa! Par to pārliecinājās arī pagājušā
gada pirmklasnieki, kad pavasarī paši savām rokām iesēja podiņos saulespuķu
sēklas.
Bija interesanti, aizraujoši un neparasti vērot, kā no zemes izlien
mazs asniņš, kā
tas stiepjas garumā, parādās pirmās lapiņas, stādiņš visu laiku tiecas
uz gaismu. Tā
notika pirmā iepazīšanās katram ar savu saulespuķi. Pēdējā skolas dienā kopā ar liecību
katrs aiznesa mājās arī savu jauno draugu ar vēlējumu iestādīt to
dārzā, kopt, laistīt un rūpēties par to visas vasaras garumā, lai rudenī atkal visas saulespuķes varētu
satikties skolā.
Kā jau citas vasaras, arī šī pagāja ļoti ātri. Kad atkal satikāmies pirmajā septembrī, katram bija ko teikt par savu
saulespuķi,- kā audzējis, kuram vistas „palīdzējušas” ravēt, kura saulespuķei vējš galvu nolauzis, bet visi bērni bija emociju
un prieka pilni par neparasto vasaras mājas darbu.
Tuvojoties Miķeļdienai notika klases vakars „Saulespuķes godināšanas svētki”, kad katra izaudzētā saulespuķe atkal
ceļoja uz skolu. Nu, šoreiz gan nebija tik vienkārši kā pavasarī! Vera un Sintija savas trīsmetrīgās draudzenes nesa kopā
ar mammām, Ērikas saulespuķi atveda brālis, Evijas milzeni atveda mamma un tētis. Visas 15 skaistules ieradās skolā, lai
ar savu lielumu, garumu, skaistumu pārsteigtu ne tikai mūs pašus, bet arī pārējos skolas biedrus, kuri bariem vien nāca
aplūkot mazo dārznieku vasaras veikumu.
Šajā dienā arī stundas bija neparastas, jo visi veicamie uzdevumi bija uzrakstīti uz
saulespuķes ziedlapām. Bija gan krustvārdu mīklas, gan pasaka par saulespuķi, gan spēles,
gan saulespuķu sēklu maizes degustēšana, gan interesanti uzdevumi. Beigās katrs saulespuķes audzētājs saņēma diplomu ar viņa saulespuķei atbilstošu nomināciju. Palika prieks
un gandarījums par paveikto, un lūgums man: „Skolotāj, nākošajā vasarā atkal kaut ko
audzēsim! Sarunāts?” - „Sarunāts.”

2. klases audzinātāja Silvija Avotiņa

Dzejas stunda 10. klasē
Dzejas dienas šogad atnāca ar
Raiņa sauli, vasarīgām krāsām, skolas
ritmu un daudzbalsību.
Jautājums par dzejas lasīšanu
man vairs nav aktuāls, jo labi saprotu, ka
mīlēt Raini ar varu spiest nevajag, dzeju
vajag lasīt, un tad tā atradīs dzirdīgas
ausis
un
atvērtas sirdis.
Šogad
„Dzejas
stunda”
notika
10.
klasē.
Skolotāja Irēna.
Akcenti tika likti uz
Raini, un diviem laikabiedriem ar tik
dažādiem likteņiem - Ojāru Vācieti
(1933-1983) un Imantu Ziedoni
(1933), kuriem šogad gadu mija iezīmējas ar apaļu skaitli.
Dzejas stundā skolēni bija ne
tikai klausītāji, bet arī paši lasīja dzeju.
Viss notika pēc brīvprātības principa. Un,
tavu brīnumu, izvēlējās Raiņa, E. Veidenbauma
un
mazpazīstamas jaunas
latviešu
dzejnieces
dzeju. Taču
galveno akcentu es liku
uz
mūsu
Andra lasa Vijas dzeju.
skolas absolventes Vijas Strukas dzeju. Paldies Vijai
par atsaucību , jo viņa ne tikai atļāva māsai Andrai lasīt savu dzeju, bet arī uzrakstīja tieši šai stundai dzejoli par savām
izjutām jaunajā dzīves telpā Rīgas Tehniskajā universitātē ( lasīt pielikumā).
Dzejas stunda notika mācību
stundu laikā un nebija domāta kā masu
pasākums, drīzāk kā tikšanās ar dzeju
jaunajiem vidusskolēniem, taču to apmeklēja arī skolas bibliotekāre un krievu valodas skolotāja Anna Meluškāne un skolas
parlamenta pārstāve Laura Golubeva.
Pasākuma izvērtēšanas lapā bija
uzrakstītas ļoti pozitīvas atsauksmes, ka
dzeja ir patikusi, ka stunda bija emocionāla, ka iegūta informācija par Dzejas dienām kā tādām, bet vairākās atsauksmēs
bija labi vārdi par Viju Struku, kuras dzeja
daudziem ir atklājums.
Vienas lapiņas atziņu es gribu
citēt, jo tā man šķita visvērtīgākā: „Es
ieguvu sapratni un mīlestību pret dzeju.”
11. klases skolniece Laura Golubeva pēc Dzejas stundas uzrakstīja divus

dzejoļus un vienu no tiem atļāva publicēt
skolas avīzē.
Dzejas stundas organizatore,
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Irēna Ormane

Vija Struka

***

Ir kāds sākums un kādas
beigas,
Starp kurām robežaNepamanāma, neapjausta un tukša,
Bet tajā pat laikā - pilna.
Pilna ar emocijām un sāpi,
Kas negrib šķirties no vecā
Un traukties pretī jaunam sākumam.
Es eju, lecu un skrienu pretī tam,
Bet kāds mani velk atpakaļ.
Es stāvu, klusēju un nekustos,
Bet kāds mani stumj uz priekšu.
Kur iet? Ko darīt? Ko gaidīt?
Draugs, kur tu esi?
Palīdzi man nepazust.
Vai dzirdi, vai tu mani dzirdi?
Fotomirkļi no
Klusums...
Dzejas stunIr palikušas tikai atmiņas un mirkļi.
das 10.klasē.
Pār vaigu norit asara,
Foto: Anna Meluškāne
Laura Golubeva Sirds uzlec un acis samulstPar sajūtām, sēžot dzejas dienai veltītajā stndā… Es atraisos no atmiņu pavedieniem un lidoju,
Es sēžu acīm atēr ām
Es nejūtu zemi zem kājāmUn klausos jūtām dalītām
Es lidoju.
Tajā, ko t stāsti man Draugs, dzirdi?
Es lidoju.
Tas aizraujoši liekas gan.
Lidoju pretī jaunam sākumam.
Lidoju...
Es skatos pa log,

2012. gada 11. septembrī.

Bet klausos es tevī,
Un domas joprojām
Atg+iežas manī.

Par mani, par tevi, par mums
Šis stāstījums.
Par pasauli sevī
Un visu, kas zem debess jum`.

Viss apkār liekas tik tkšs,
Kad dzirdu es tevi,
Un tas, ko t stāsti,

notika Barkavas KN jaunrades studijas “Pirmatne” dzejas un roka uzvedums “Ar debesīm reizi lai izskaidrotos” un tikšanās ar dzejnieci Anitu
Skrjabi. To apmeklēja arī Jauniešu
žūrijas ekspertes Elīna, Zane, Katja
un Taņa. Taņa uzskata, ka tas bija
interesants un derīgs pasākums.
Uz pasākumu
devušies Bērnu
un Jauniešu
žūrijas dalībnieki .

Atbalso manī.
Foto: no skolas arhīva

Foto: no http://www.preilubiblioteka.lv/

Rudens mūsu skolā ka ieskandināts
ne kai ar zvaniņu 3. septembrī, bet
arī ar riteņa signālu 15. septembrī.
Šogad jau ceturto reizi skolas pagalms
pulcēja riteņmīļus. Kāds profesionālās
izaugsmes dzīts, kāds pieņemot izaicinājumu un kāds vecāku pavadībā sestdienas pēcpusdienā baudīja Riebiņu pagasta reljefu. Kā atzina
ritenbraucēji profesionāļi no „Skanstes”- reljefs ir un distance
nav garlaicīga. Arī lietus pirms sacensību starta uzdeva savu
slodzī. Ne kai ﬁzisko, bet arī emocionālu barjeru katram
dalībniekam bija jāparvar 35 vai 120 minūtēs.
15 km distanci mēroja 25 dalībnieki. Saspringtais sacensību kalendārs neļāva šoreiz ierases daudziem patstāvīgiem šo sacensību dalībniekiem no Preiļiem un Aglonas. Toes
bija redzami jaunie un potencinālie šo sacensību mīļi no Riebiņu novada, Daugavpils. Tās sajūtas, ko viņi izbaudīja neļaus
apstāes pie sasniegtā. Tikai pēc grū3bām, sevis pārvarēšanas
mēs varam izjust gandarījumu, prieku un laimi. Uz goda pjedestāla kāpa S.Catlakšs, J.Vilcāns, S.Sparāns, E.Meluškāne
(8.kl.), Z.Zepa, O.Vulāne, V.Leikučs, V.Kublinskis, R.Meluškāns
(9.kl.),
D.Kaņepējs,
R.Bricis,
J.Logins,
A.Bogdanovs,
D.Skrūzmanis un A.Poplavskis. Sīkāka informācija apskatāma
pielikumā skolas vai Riebiņu novada mājas lapā. Lielākais dalībnieku skaits bija no Riebiņiem un Silajāņiem.
8 km distances starta vietā stājās 10 jaunie un brašie
ritenbraucēji. Jaunākā – 2. klases skolēna acņas ﬁnišā izstaroja tādu prieku, ka pat nevarēja manīt to, ka seja ir vienos dubļos un tērps ir slapjš. Lietus atbaidīja visjaunākos – pirmsskolas
braucējus. 1km distanci izbrauca Evelīna Upeniece ( 2. kl.).
Ceru, ka gūtā pieredze un medaļa būs kā smuls turpināt mīt
pedāļus ne kai mājas pagalmā, bet arī tālāk. Vēl medaļas saņēma D.Novikova, K.Šustovs, D.Maļina(3.kl.), E.Usāne,
R.Ormane(6.kl.), J.Vilcāne.
Kamēr ka sagaidī lielie riteņbraucēji, mazie varēja
spodrināt savas spējas skolas pagalmā, pārvarot dažādus šķēršļus un pildot uzdevumus ar riteni. Mūsu skolas audzēkni ir
pazīstami CSDD darbiniekiem kā labi riteņbraucēji. Topošo
maiņu skolotājs Guntars Ormanis jau noska3ja. Ar labiem rezultāem izcēlās L.Stabulniece (5.kl.), J.Kokins (7.kl.),
D.Ļebedevičs(6.kl.) un A.Bergmans (5.kl.). Paldies skolotājam
arī par palīdzību sacensību organizācijā. Viņa piedāvātā nominācija „Mobilākā ģimene” ir kļuvusi par sacensību simbolu un
izsaka to pamatmērķi. Šogad vecā riteņa modeli, kuru pagata-

voja tehniskās jaunrades centra pasniedzējs Jānis Timošenko
saņēma brāļi Artūrs Meluškāns un Kaspars Šustovs.
Komandu(2 vīrieši +1 sieviete) cīņa bija ļo atkarīga
no dāmu skaita 15 km distancē. Vecākajās grupās esošās trīs
jaunietes arī noteica to skaitu. Pirmajā vieta - Skanstes komanda, otrajā Rutuļi/Livelo/BTA un trešā „Vietējie” - brāļi Pokšāni un Silajāņu pamatskolas skolotāja, šo sacensību ak3vākā
atbals3tāja Olita Vulāne.
Lai pasākums izdotos, paldies visai komandai. Tikai
komandas darbs ir lemts panākumiem. Lieliskai aﬁšai savu
miegu upurēja Riebiņu novada kultūras darba organizatore
Ilga Pokšāne. Par balvām gādāja Riebiņu pagasta sporta organizators Rolands Naglis un skolas direktore Ineta Anspoka.
Distanci marķēja Artūrs Stabulnieks un Viktors Maslobojevs.
Zēnu grūtais darbs bija atzinīgi novērtēts - neviens dalībnieks
neapmaldījās. Riebiņu novada sekretāre Karīna Nagle bija profesionāle novada kartes tapšanā. Jau pirms izbraukšanas katrs
varēja izpē3t apkaimi. Skaisto apbalvošanas pjedestālu noformēja skolotāja Ruta Vjakse. Īpašs paldies par sadarbību svētku
noskaņas rašanā ar krāsaino karodziņu palīdzību. Sekretariātā
veikli darbojās skolotāja Skaidrīte Vulāne, skolotāja Sanita
Upeniece, Arina Rubļova un Indra Rudzāte. Meitenes ne kai
raks3ja, smaidīja un vēroja, bet arī sarūpēja brīnišķīgus pušķus
uzvarētājiem. Foto meistarībā ar Rolandu Nagli sacentās Diāna
Briška. Lai dalībnieki neapmaldītos Riebiņu ciema ielās ar karodziņiem em māja Artūrs Višķers, Edgars Stabulnieks, Katerīna Kuznecova, māsas Hritonenko, Aija Šmukste. Uz lielā ceļa
Krevos riteņbraucēju drošībai sekoja Ruslans Tumaševičs. Par
vēdera prieku parūpējas mūsu skolas pavārīte Anita Cakule.
Acīm, ausīm sniedza baudu Juris un Jānis Čižiki. Laicīgi visi tehniskie jautājumi ka atrisinā ar saimniecības daļas vadītāja
palīdzību. Mūzikas pavadījumā Ezīs un Pelīte (Laura Golubeva) priecēja ne kai mazos. Un beidzot lielais darba spēks, kas
atgrieza pēdējos rekvizītus savās vietās, bija GunAs Gorins.
Uz kšanos nākošos mačos – Vella rats 2013. Svinēsim 5 gadu jubileju kopā!
Mārīte Pokšāne,sporta skolotāja, sacensību organizatore

Mēs ar Sintiju izlasījām afišu un nolēmām piedalīties velobraucienā.
Sestdien lija, un Sintiju mamma nepalaida, bet
es nenobijos no lietus. Es braucu pirmo reizi un dabūju

Gatavojot distanci, skolotāja Mārīte ar
saviem palīgiem

pirmo vietu. Man bija diploms un medaļa. Mamma un
tētis bija priecīgi.
Mēs ar Sintiju nākošgad atkal piedalīsimies.
Evelīna Upeniece, 2.klases skolniece, sacensību “Vella rats
2012” dalībniece

Sacensību
dalībnieki

izrādās, ka šajā Latgales pusē arī nav
svešas tautas tradīcijas un pasaku tēli uz
mirkli kļūst dzīvi. Katram plenēra dalībniekam bija iespēja sasildīties, baudot
zāļu tējas, kuras pārzināja Zāļu sieviņa,
nogaršot gardos speķa pīrādziņus, kurus
Sarkangalvīte nesa savai Vecmāmiņai,
un, protams, noprovēt saldāko medu, ko
bija sagādājis visu bišu dravu pārzinis
Lācis. Paralēli plenēram notika arī dekupāžas meistarklase, ko vadīja Riebiņu
novada logopēde Jeļena Puzaka.
Skolotāja Ruta ar savām
Rudens
laiks tiešām ir kā krāsaina mozameitenēm.
īka,
kurā
ieaužas cilvēku talanti, vēlmes,
piepildījums, pašapliecināšanās.
Gleznojot dabā, bērni jutās radoši
un guva iedvesmu no rudens krāsainā košuma. Ieguva arī jaunus
draugus, iepazina viens otra prasmes un tehniku. Skolotājiem bija
liels prieks par saviem audzēk- Skolotāji kopā ar logopēdi Jeļenu
ņiem un gandarījums par paveik- Puzaku un novada izglītības jautājumu koordinatori Evelīnu Visocku
to.
(centrā).
Liels paldies ir jāsaka visiem,
kas atbalstīja šo pasākumu.

Ir atkal rudens, un Riebiņu novadā tas sākās ar pozitīvu notikumu - Mākslinieku Miniplenēru. Šis pasākums mūsu novadā
jau kļūst par jauku tradīciju. 21. septembrī jaunos māksliniekus
pie sevis viesmīlīgi uzņēma Sīļukalna pamatskola.
Saulainā rudens diena bija kā radīta, lai
smeltos iedvesmu, ko jaunie mākslinieki
arī darīja. Šogad dalībnieku bija krietni
vairāk nekā pērn. Tika pārstāvētas četras
novada skolas. Riebiņu vidusskola – Dace Ormane, Viktorija
Kabare
(sk. Ruta Vjakse), Dravnieku
pamatskola
–
Amanda AnusāViktorija
ne, Evita Broka,
Andis Stabulnieks (sk. Inta Broka), Galēnu pamatskola – Vjačeslavs Litvjakovs, Kristaps Kokins, Edīte Meikulāne,
Simona Tretjakova, Aiga Jakuševa,
Viktorija Lipatova, Kristīne Priževoite
Dace
(sk. Sandra Rimša) un Sīļukalna pamatRiebiņu novada Mākslas jomas skolotāju MA vadītāja
skola – Anna Ciematniece, Laine Opule (sk. Rita Teilāne). SīļuĀrija Bergmane-Sprūdža
kalna pamatskolas kolektīvs bija sagādājis arī pārsteigumu, jo Foto: Ārija Bergmane-Sprūdža, Ruta Vjakse

izdarīt savu izvēli par pašiem labākajiem kandidātiem. Bija vērojams ļoti liels vēlētāju atbalsts, jo
mēs gribam, lai mūsu skolā ir pats
labākais skolēnu parlaments! Balsot varēja visu dienu, līdz pat

Vēlēšanu iecirknī Laura un Artūrs.
Skolotāja Sk
ai
izvēli ir izda drīte savu
rījusi.

Septembra vidū, kā katru
gadu ierasts, skolā notika
parlamenta vēlēšanas. Pagājušajā gadā mūs pameta
daudzi un ļoti mīļi parlamenta dalībnieki, tāpēc šogad parlamentā bija daudz
brīvu vietu – veselas 6, kuVēlētāju reģistrācijas lapu aizpilda
ras
vajadzēja aizpildīt.
meitenes no 9.b klases.
Aktīvi sākām gatavoties
vēlēšanām jau no septembra sākuma. Sākumā katrai klasei vajadzēja izvirzīt 1 līdz 2 kandidātus. Pēc tam, no
17.septembra sākās priekšvēlēšanu kampaņa, kad skolas
vestibilā sāka parādīties klases izvirzīto kandidātu plakāti
un reklāmas. Aģitācija varēja notikt veselu nedēļu.
Un visbeidzot, 24. septembrī notika pašas vēlēšanas. Pirms tam mēs – palikušie parlamenta dalībnieki –
sagatavojām biļetenus ar kandidātiem un sakārtojām arī
vēlēšanu norises vietu, lai pirmdien skolā būtu īpaša vēlēšanu atmosfēra. Un pirmdien no rīta katrs skolēns no 8.
līdz 12. klasei, skolotāji un arī skolas personāls varēja

pulksten
14:00. Uzreiz pēc tam mēs
Direktores Inetas balsis.
diezgan operatīvi saskaitījām
arī visas balsis, visi taču ātrāk vēlējās uzzināt rezultātus!
Un nu ar iekļūšanu skolas parlamentā varam
sveikt šādus skolēnus:
•

Kristaps Pastars 10. klase

•

Lāsma Mazjāne 9.a klase

•

Viktors Maslabojevs 10.klase

•

Edgars Stabulnieks 12. klase

•

Elīza Kabakova 9.a klase

•

Uldis Zalāns 9.a klase

Ceram uz aktīvu sadarbību un radošām idejām visa gada garumā.

Lai mums izdodas!

Andras pienākums ir skaitīt
balsis.

Laura Golubeva,
skolēnu parlamenta prezidente
Foto: Rita Pudāne

Šogad dzejas dienas 6. klase veltīja dzejniekam Ojāram Vācietim. Uz pasākumu aicinājām visus 1.-5. klašu skolēnus.
Dzejas dienas iesākām ar karuseļa
griešanos un pantiņa skaitīšanu:
„Karuseļo karuseļi,
Melnus melus melo meļi,
Griežas raibā ērmu bode,
Teikdamās, ka zemeslode.”
Pasākuma laikā norunājām daudzus
Ojāra Vācieša populārākos dzejoļus.
Piemēram, „Pasaka”,
„Karuselis”,
„Apelsīns”. Vairāki
dzejoļi tika nodzieMareks un Rasma lasa dzejoli
dāti vai notēloti.
“Apelsīns”.
Piemēram, dzejoli
Foto: Rita Pudāne

Dzejnieks droši vien
daudziem liekas kaut
kas tāls, kas dzīvo
lielpilsētā, raksta dzejoļus, tiekas ar lasītājiem. Bet… var būt
arī citādi.
Un par to mēs pārliecinājāmies piektdienas pēcpusdienā, kad
mūsu skolā ar RiebiBiruta Čaunāne
ņu pagasta bibliotekāres Olgas Ribinickas gādību viesojās
Biruta Čaunāne, mūsu pašu novada
cilvēks, Stabulnieku ciema bibliotekāre. Biruta raksta ne tikai dzeju, bet arī
lugas, kā arī glezno. Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, jāpalepojas, ka
mūsu skolai viņa uzdāvināja vienu no
saviem
darbiem
– bērzus
rudenī.
Starp
citu,
dzejniece
atzina, ka
Riebiņu pagasta bibliotkāre Olga
ruiepazīstina pasākuma dalībniekus ar tieši
viešņu.
dens
ir
viņas

„Darīsim to, ko nevajag” veidojāmkā mazu ludziņu, tostarp
„Viens
pa ceļu gāja” un „Astoņi kustoņi” tika nodziedāti skolotājas Ārijas pavadījumā.
Dažos priekšnesumos tika iesaistīta
arī publika. Dziesmas „Viens pa
ceļu
gāja” laikā skatītāji aktīvi piedalījās dziesmas dziedāšanā un kustību atkārtošanā.
Pasākuma nobeigumā visi kopīgi skatījāmies multfilmu ar Ojāra Vācieša dzejoļiem un
Imanta Kalniņa mūziku „Kabata” un izvizinājāmies
mūsu jaukajā bezmaksas karuselī.
Pēc publikas atzinumiem pasākums bija
labs. Arī paši jutāmies gandarīti.
Rasma Ormane,
6.klases skolniece, pasākuma scenārija autore

Arī skatītāji darbojas.

mīļākais gadalaiks. Un arī dzejoļi bieži
atnāk brīžos, kad veselībai derīgais tiek
savienots ar patīkamo – skrienot. Lai
dzejolis nepiemirstos, Biruta tam piekombinē melodiju. Biruta gan savus
darbus nepublicē (Lai gan – vai, kā vajadzētu!), vien draugiem.lv. Tie krājas
arī dienasgrāmatās, bet tur jau ir arī
pārdomas par dzīvi un cilvēkiem, konkrētā mirkļa skatījums uz lietām un
notikumiem. Tas
viss
būs
dēlam, kas
šobrīd ir
vistuvākais
cilvēks
savai
Klausītāji patiesi ieinteresēti.
mammai.
Manuprāt, arī kā mamma Biruta ir brīnišķīga. Cik daudz dzīvei noderīga un
vajadzīga viņa spēj pateikt jauniešu
auditorijai stundas laikā! Neuzbāzīgi,
neuzkrītoši, tomēr tik svarīgi. Par skolu
un mācībām, par attieksmi pašam pret
sevi, par atbildību pret līdzcilvēkiem,
par prieku, skumjām un aizkustinājumu.
Tikšanās ar dzejnieci bija
skaists noslēgums Dzejas dienu pasākumiem šoruden.
Rita Pudāne

Biruseite
(Biruta Čaunāne)
Pie balto bērzu stumbriem
Dvēs’lei spēku pasmelties
Mūsu vectēvi un vecmāmiņas gāja.
Pie balto bērzu stumbriem
Miesai spēku paņemties
Mūsu mātes un tēvi stāja.
Pie balto bērzu stumbriem
Prātam gaismu aizņemties
Rīt mūsu bērni ies.
Um kamēr baltie bērzi
Debess jumā iesniegsies,
Pie to baltiem stumbriem
Mūsu bērnu bērni
Tieksies pieglausties.
Šo dzejoli mīļai atmiņai Biruta kopā ar
gleznu uzdāvināja mūsu skolai.
Skolas
bibliotekāre
Anna saņem
gleznu ar
dzejoli.

Foto: Rita Pudāne

Atnākot rudenim, gaiss paliek vēsāks, koku lapas dai (sastāvā 6 cilvēki),
dzeltenākas, tas nozīmē – klāt ir ražas laiks. Tāpat kā dārzos kas

iekļuva

labāko

novācam kartupeļus un bietes un skatāmies, kā tie ir izauguši, trijniekā, tika pasniegtas
pārbaudām arī sportistus, cik labi tie trenējušies vasarā. Tādēļ medaļas.

Arī

pašmāju

25.septembra rītā Riebiņu vidusskolas pagalmā pulcējās Pre- sportistiem izdevās tikt
iļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolu sko- pie

godalgām:

3.vietu

Starts!

lēni un viņu sporta pasniedzēji, lai

ieguva 2001.-2003.gadā dzimušie skrējēji

noskaidrotu labākos stafešu skrējē-

(L.Stabulniece,

jus.

K.Komlačova,

S.Kestere,

P.Hritonenko, J.Leikučs, A.Bergmans) un 1999.-2000.gadā
Šāda mēroga sacensības Riebiņos norisinājās pirmo dzimušie skrējēji (E.Meluškāne, N.Hritonenko, R.Ormane,

reizi, tādēļ pasākumam laicīgi gatavojās gan skolotāji, gan I.Danilovs, E.Zalāns, K. Lisicins).
skolēni. It sevišķi liels paldies 10.-12. klašu audzēkņiem, kuri Kopvērtējumā starp vidusskolām ierindojāmies godpilnajā
palīdzēja izmērīt un sagatavot trasi, 2.vietā, priekšā palaižot Vārkavas vidusskolu un aiz savis
kā arī tiesāt un protokolēt re- atstājot spēcīgās Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas. Pazultātus. Pateicības vārdi jāsaka arī matskolu grupā labākie bija Preiļu 1.pamatskolas skrējēji, kā
pārējiem, kuri piedalījās sacīkšu otrā palika Salas pamatskola, un trešā – Dravnieku pamatskorīkošanā un organizēšanā.

la. Sīkāka informācija apskatāma tabulā.

Jāatzīst, bija plānots uz Lai veiksmīgi šogad arī citi starti!

Trasē Natālija .

Skaidrīte Vulāne, sacensību galvenā sekretāre

lielāku atsaucību no skolām, bet kopumā tika pārstāvētas
desmit. Skrējieni notika četrās vecuma grupās. Katrai koman-

Mūsējie uz goda pjedestāla.
Foto: Rita Pudāne un Viktorija Kabare

Tiesneši.
Finišē Kristaps.

Kopš Latvijas valsts ir ES, arī Latvijā 26. septembrī tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena, bet tam tiek piesaistīti dažādi pasākumi (valoda.lv) vairāku nedēļu garumā.
Riebiņu vidusskola cenšas atbalstīt šo ideju ar savām aktivitātēm un aicina skolēnus iesaistīties Valodu nedēļā, kur katra pasākuma mērķis ir pievērst uzmanību valodas lomai cilvēku komunikācijas procesā.
10. un 11. klašu skolēni (skolotāja Irēna Ormane), kā arī 9.a klase (skolotāja Rita Pudāne)
šogad skatījās filmu „LV ziņas” un pēc tam diskutēja par būtiskām valodas problēmām. Filmā tika
atbildēts uz jautājumiem, kas nosaka valsts valodas statusu, ko nozīmē valsts valoda un kāpēc šāds
statuss valodai ir nepieciešams, kuras institūcijas Latvijā ir atbildīgas par latviešu valodas saglabāšanu un attīstību, ko nozīmē latviešu valodai būt vienai no Eiropas Savienības valodām.
Savukārt skolotājas Ritas pamudināti 6.un 8. klases audzēkņi iesaistījās radošo darbu konkursā skolu jaunatnei„LATVIJA, ES ESMU TAVS BĒRNS”, ko Eiropas valodu dienā izsludināja
Latviešu valodas aģentūra .

Iemācīties ražot elektrību no kartupeļiem un āboliem, pasmaržot biodegvielu, pastaigāt pa purvu, izmērīt savu
augumu, svaru, spēku, tuvumā vērot vulkāna izvirdumu, uzdejot latviešu dančus, doties virtuālā ceļojumā uz Poliju, Spāniju un Turciju… Šīs un vēl daudz dažādas citas aktivitātes piektdien, 28. septembrī, bija iespēja izbaudīt
ikvienam interesentam, kurš ieradās Daugavpils Universitātē uz zinātnes svētkiem - Zinātnieku nakti.
Jau septīto gadu septembra pēdējā piektdienā Latvijas dažādās pilsētās tika rīkota Zinātnieku nakts. Daugavpilī
tradicionāli tā tika organizēta Daugavpils Universitātē un šogad notika jau sesto reizi. Pasākuma tēma bija „Stāsts par enerģiju”.
Zinātnieku nakts rīkotāji Daugavpils Universitātē bija sagatavojuši 18 dažādas aktivitātes, kuras pasākuma apmeklētāji varēja
ne tikai vērot, bet arī aktīvi tajās iesaistīties. Dažādus pārsteigumus bija sagatavojuši universitātes fiziķi, ķīmiķi, biologi, Mūžizglītības ERASMUS apmaiņas studenti, dziedātāji, dejotāji u.c. Jau otro gadu pēc kārtas Zinātnieku nakts laikā tika rīkota diskusija uz spilveniem, kuras laikā visi tās apmeklētāji sēž uz spilveniem.
Lielu interesi Zinātnieku nakts laikā izraisīja topošo fizioterapeitu sagatavotās aktivitātes. To laikā ikviens apmeklētājs varēja
uzzināt savu svaru, augumu, muskuļu spēku, noskaidrot, kā uzlabot veselību utt. Savukārt pasākuma vismazākie apmeklētāji izrādīja neviltotu prieku par topošo skolotāju sagatavotā rotaļu
stūrīša aktivitātēm. Piekrišana bija tik liela, ka ik pa brīdim
pat varēja vērot rindas, lai varētu piedalīties visās piedāvātajās spēlēs un rotaļās.
P i r m o
reizi Zinātnieku nakts
pasākumā
Daugavpils Universitātē piedalījās uzņēmumi SIA
„ E K O
GEN”, SIA
„EKO Latgale” un SIA
„Salmu Māja”, kas sniedza informāciju
par esošo dabas
resursu saglabāšanas iespējām.
Mūsējie piedalās, vēro, klausās!
Mums bija liels prieks braukt uz Zinātnieku nakti 2012 Daugavpils Universitātē. Tā bija liela pieredze, mēs ieguvām jaunas
zināšanas un vērojām vairākus eksperimentus. Notika arī lekcijas, kuras bija iespējams brīvi apmeklēt, viena no tām „Enerģija kā galvenais 21.gadsimta izaicinājums”.
Tajā tika sniegts ieskats dažādos jautājumos, kas saistīti ar alternatīvo enerģijas veidu meklēšanu un novērtēšanu, kā arī esošo dabas resursu saglabāšanu. Zinātnieku nakti varēja apmeklēt gan jauni, gan veci, tur bija arī rotaļu stūrītis, kur arī mazajiem izpausties un gūt zināšanas. DU ķīmijas speciālisti sagatavoja eksperimentus, kuros varēja iesaistīties ikviens apmeklētājs un iejusties specefektu meistara lomā. Arī dziesma un deja ir enerģija, tāpēc DU studenti bija sagatavojuši īpašu pārsteigumu apmeklētājiem. Studenti
bija ļoti aktīvi un iesaistīja visus apmeklētājus dejās un aktivitātēs. Tiem, kam interesē savs ķermenis varēja iet pie DU studentiem un
noskaidrot daudz ko vairāk. Piemēram, tika atklāti cilvēka muskuļu noslēpumi. Ļoti interesanti bija vērot kukaiņus tuvumā. Bija dažas
sugas, kuru nav Latvijā, tās ir ievestas no ārzemēm. Varēja redzēt, ka cilvēkus piesaistīja kukaiņi, viņi tos pat ņēma rokās un turēja.
Īpašu aktivitāti bija sagatavojuši DU Erasmus apmaiņas programmas ārvalstu studējošie, viņiem arī bija liela interese par
pasākumu.
Visi DU zinātnieki bija izcili savās jomās. Bija tiešām interesanti un varēja iemācīties daudz ko jaunu un noderīgu.

Liene Mazjāne un Edgars Stabulnieks, 12.klases skolēni

Viena no
projekta

„Latgale- saliedēta un savdabīga” dalībnieku aktivitātēm bija kopīga pasākuma apmeklēšana Olimpiskās
dienas ietvaros 28.septembrī Preiļos.

27. septembrī Preiļos norisinājās
2012. gada novada skolu kausa izcīņa
futbolā. Tajā piedalījās arī mūsu skolas
sportisti. Visjaunākajā grupā (4.-5.kl.)
tika pieteiktas gan zēnu, gan meiteņu
komandas.
Zēnu komandas sastāvā: P.Hritonenka
(4.kl.), A.Pastars (4.kl.), M.Pastars (4.kl.), A.Bergmans
(5.kl), A.Briška (5.kl.), A.Danilovs (5.kl.), J.Leikučs (5.kl.),
V.Vinogradovs (5.kl.), V.Plavnovs (5.kl.), A.Paško (5.kl.).
Zēnu komanda ieguva dalīto 7.-8.vietu turnīrā.
Meiteņu komandas sastāvā: L.Stabulniece
(5.kl.), K.Komlačova (4.kl.), V.Pauniņa (4.kl.), S.Kestere
(4.kl.), K.Sidorova (4.kl.), M.Zakutajeva (4.kl.),
A.Zakutajeva (3.kl.), A.M.Vilcāne (3.kl.). Meitenes ierindojās 4.vietā.

Drošības
nedēļas
laikā ( 24.28.09.)tika
aktualizēti
dažādi ar
drošību
saistīti jautājumi, jo skolēniem bija iespēj a
noskatīties un
pārrunāt filmas
„Lai dzīvo bērni!” jaunās daļas pirmizrādi.

