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Kad tavos klusos gaiteņos
Jau čalos citas bērnu balsis,
Uz skolu Riebiņos
Mēs atnāksim kā bērnībā.

31.janvārī biedrība „Asmu Latgalīts” apbalvoja labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu
rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un strādā tā labā, kā arī kalpo par piemēru pārējiem. Pasākums notika Preiļu novada kultūras centrā, un apbalvojumus
pasniedza latgaliešiem septiņās nominācijās. Balvas galvenā būtība – atklāt vērtības un cilvēkus, ar ko lepojas Latgale
Titulu “Latgales gada aktīvākais jaunietis” saņēma Riebiņu vidusskolas
12.klases skolniece, skolēnu pašpārvaldes prezidente Andra Struka. Sirsnīgi sveicu Andru!
Cienu un augstu novērtēju jaunietes paveikto klases kolektīva, skolēnu
pašpārvaldes komandas un skolas dzīves norisēs.

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Programmā „Skolas auglis” 4. un 5. februārī
notika ikgadējās Mini ZPD prezentācijas visām
pamatskolas klasēm. Skolēni gatavoja savu
izvēlēto tematu noteiktas tēmas, piemēram, „Dārzeņi”,
„Augļi”, „Garšaugi ”
u.c. ietvaros. Ja
5.klases skolēniem
tā bija pirmā reize,
kad viņi stāstīja un
rādīja savu sagatavoto
prezentāciju
klasesbiedriem
un
žūrijai, tad 9.klasei
pieredze jau liela un

arī uzstāšanās pārliecinoša un gana iespaidīga.
8.klases prezentācija savukārt sapulcēja visvairāk klausītāju. Pats par sevi saprotams, ka
ieguvējs ir katrs: apgūts vēl nezināmais, pilnveidotas uzstāšanās iemaņas,
uzlabotas datorprasmes, pilnīgota māka
darboties ar informāciju, gūts prieks
un gandarījums par
paveikto.
Savus darbus prezentē
8.klases skolēni.
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Beidzot sniegs ir palutinājis slēpošanas cienītājus, un visi –mazi un lieli—izmanto labo laiku, lai
paslēpotu.
5.februārī skolā norisinājās sacensības biatlona stafetēs, kas noslēSacensībās.
dza Sniega dienas
2015 aktivitātes. Uz
slēpēm uzkāpa 5 komandas, katrā startēja
4 dalībnieki. Dalībnieku
vecuma diapazons bija
no 15 līdz 58 gadiem.
Visi uz slēpēm!
Pirmās slēpojumu un
šaušanu mērķī sāka trīs
8.-12.klašu skolēnu komandas, pēc tam divas
skolotāju komandas. Skolotāju pirmo komandu kuplināja skolas direktore Ineta
Anspoka, bet otro—bijušais sporta skolotājs Leonīds Valdonis. Laika apstākļi, noskaņojums, prasme un pieredze būt
uz slēpēm ļāva visiem izbaudīt šīs sacensības. Mūsu goda viesis Leonīds Valdonis nodemonstrēja labas slēpošanas
prasmes nianses, bet skolas darbinieki un skolotāji—savu pieredzi, neatlaidību un cīņas garu jebkuros apstākļos. Šīs
sacensības nevarētu notikt bez inventāra, kas
tika iegādāts "Move for life" projekta ietvaros. Slēpju aktīvā izmantošana sporta
stundās un labas trases izveide,
pateicoties Jurim Verzam, nesa savus augļus.
Šobrīd visa skola zina, ko nozīmē
slēpot, bet kā var slēpot ātri, parādīja šīs sacensības.
Savukārt skolas ēdnīcas darbinieki
palīdzēja atjaunot balss saites un
remdēja kakla sāpes, sarūpējot gardo tēju
pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.
Ar medaļām, diplomiem, šokolādi un
ļoti labu noskaņojumu atvadījāmies
līdz nākošai reizei. Visiem skaidrs, ka šogad
uz slēpēm vēl kāpsim, lai cīnītos.
Par sacensību uzvarētājiem kļuva komanda
slēpošanas pieredzē visbagātākie Uzvarētājkomanda.
bijušais sk. Leonīds Valdonis, sk. Digna Prodniece, sk. Mārīte Pokšāne un
sk.Skaidrīte Vulāne.
Mārīte Pokšāne, sporta skolotāja

Darbu uzsākusi

Pūčulēna skoliņa.
skoliņa

Pūčulēns ir gudrinieks, kas vēlas, lai par tādiem
kļūtu arī visi pirmklasnieki. Tāpēc viņš ir lūdzis 4
–8.klases skolēnus palīdzēt un mudināt mazos
kļūt par čakliem un labiem lasītājiem. 6.februārī
pie pirmās klases devās meitenes no 4.klases—
Evija, Evelīna un Sintija—, lai kopā izlasītu pasaku. Par uzcītīgu darbu pirmklasnieki saņēma apliecinājumu, ka ir uzņemti Pūčulēna skoliņā.
Šogad Saeimas nams 11.februārī vēra durvis ēnām - skolēniem, kas līdzās mācībām nopietni apsver savas nākotnes profesijas izvēli un meklē iespējas iepazīties ar izvēlētās profesijas ikdienu un
aizkulisēm.
Priecājamies, ka mūsu skolas 12.klases audzēknis Dainis Gorins arī bija viens no skolēniem, kas dienu pavadīja kopā ar Saeimas deputātu Aldi Adamoviču. Kā atzīst pats Dainis, tā bija iespēja paplašināt savu redzesloku,
gūt nepastarpinātu priekšstatu par parlamenta ikdienas darbu un likumdošanas procesu, kā arī iepazīt Saeimas nama vēsturi un iepazīties ar jauniešiem no visas Latvijas.
Plašāka informācija par Ēnu dienu ir apskatāma Saeimas mājas lapā.
Riebiņu vidusskolas karjeras konsultante Inna Zenovjeva
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Как известно, каждый день на масленой неделе
имеет свое название и назначение. Для участников кружка «Русский фольклор» четверг 19 февраля
стал по-настоящему ШИРОКИМ: на
школьный двор прибыла Госпожа Масленица и
заставила всех веселиться, несмотря на сырую
погоду. В программе развлечений были и
«кулачные бои», и забеги с блинами, и викторина на лучшее знание масленичных традиций.
Конечно, все с удовольствием уплетали блины,
за которые огромное спасибо Алене Вайводе и
Татьяне Гриковой, нашим активным мамам!
Руководитель кружка Инна Кабаре.
Vispirms, 12. un 13.februārī, vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācija un aizstāvēšana bija skolā. Komisija, kuras sastāvā bija gan Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, gan skolas
padomes priekšsēdētājs Rolands Naglis, gan skolas padomes locekļi, gan, protams, skolotāji, noklausījās prezentācijas par tēmām dažādās jomās. Īpaši aktuāli bija tie darbi, kuros skolēni bija veikuši pētījumus saistībā ar Riebiņiem,
Riebiņu novadu un Latgali.

Savukārt 23. februārī Riebiņu vidusskolā notika 5. starpnovadu ZPD konference, kurā piedalījās skolēni no
Riebiņiem, Viļāniem un Varakļāniem. Darbs tika organizēts apakšsekcijās: Valodniecība un māksla, Socioloģija –
vēsture – psiholoģija, Ķīmija – fizika – bioloģija, Zemes, veselības, vides zinātnes. Skolēniem bija iespēja aizstāvēt
savus zinātniski pētnieciskos darbus, sagatavojot prezentāciju atbilstoši izvēlētajai tēmai. Vēl skolēniem vajadzēja
atbildēt uz kompetentās vērtēšanas komisijas jautājumiem. Vērtēšanas komisiju sastāvā piedalījās ne tikai skolotāji
no visām trim skolām, bet arī Rēzeknes Augstskolas profesore Dr.philol. Ilga Šuplinska, RA studentu padomes vadītāja Jūlija Kirillova, Viļānu novada domes izpilddirektore Inga Strūberga, Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Konferences dalībnieki parādīja labas zināšanas, prasmi publiski uzstāties un vispusīgi orientēties
tēmā.
Lepojamies ar Riebiņu vidusskolas skolēnu sasniegtajiem rezultātiem:
 1. pakāpe - 12. klases skolniecei Andrai Strukai (darba vadītāja Marija Tarasova),
 2. pakāpe – 12. klases skolniecei Evitai Danilovai (darba vadītāja
Inna Zenovjeva),
 2. pakāpe – 11. klases skolniecei Marinai Skačkovai (darba vadītāja
Alla Solovjova).
Ceram uz labiem panākumiem arī
Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē Daugavpils Universitātē.
Patīkami, ka Riebiņu vidusskola sa- Labāko vidū 12.klases skolniece Andra Struka.
ņēma siltus pateicības vārdus no
ciemiņiem par draudzīgu atmosfēru,
garšīgām pusdienām un balvām, kuras sarūpēja Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.
Paldies konferences viešņai, RA profesorei
Dr.philol. Ilgai Šuplinskai.

Direktores vietnieces izglītības jomā Inna Kabare, Natālija Smukša

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums

“KAS VAR MANI AIZRUNĀT?”
24.februārī izskanēja Preiļu Galvenajā bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Kopā ar Preiļu novada labākajiem skatuves runātājiem tajā piedalījās arī
mūsu skolas 8.klases skolnieks Ernests Zalāns, vairāku stāstnieku konkursu “Teci,
teci, valodiņa” laureāts.
Ernests demonstrēja klausītājiem, ka līdzās klasiskajai skatuves runai ir interesants cits uzstāšanās veids—stāstīšana. Un jāteic, ka Ernesta uzstāšanās izpelnījās
skatītāju atzinību un interesi.

