2011.gada marts
Paldies skolas zēniem un vīriešiem par jaukajiem apsveikumiem 8.marta svētkos!
Tu esi sieviete un esi pelnījusi ziedus
Tā vienkārši bez iemesla, tāpat ...
Par to, ka vienkārši Tu esi sieviete,
Kas blakus kādam, vien tepat ...
Nav protams eņģelis, bet ziediem līdzīga,
Kas plaukst un novīst reiz...
Kas reizēm jauka, reizēm īdzīga...
Tā ir un paliek Sieviete,
Kas pelnījusi ziedus, vienkārši tāpat...

Izstāde „Skola 2011”
No 3. līdz 6. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais izglītības
pasākums – 17. starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2011”, kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.
Katru gadu izstāde “Skola” tūkstošiem jauniešu no visas Latvijas palīdz saprast un izvēlēties,
ar kādu nozari saistīt savu nākotni un kurā mācību iestādē tuvākajos gados apgūt zinības, iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs un iegūt jaunus draugus. Dalībnieku stendos atraktīvā, interesentā veidā apmeklētāji varēja iepazīt
dalībnieku piedāvājumu un sajust studentu dzīves garšu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieki no 14 valstīm. Lai palīdzētu
skolēniem un studentiem izlemt par tālāko izglītošanās ceļu, Latvijas izglītības iestādes prezentēja mācību programmas, kas tiks
piedāvātas 2011./2012. mācību gadā. Riebiņu vidusskolas 12.klašu skolēnu grupa arī ir izstādes apmeklētāju pulkā:

Augļi un dārzeņi
Mūsu skola piedalījās Eiropas programmā „Augļi skolai.” Labu laiku skolēni skolā
mielojās ar āboliem, tādējādi uzņemot vitamīnus un enerģiju. 1.- 6. klašu skolēni
vēlas teikt PALDIES skolai, skolas direktorei Inetai Anspokai un arī skolas ēdnīcas vadītājai Anitai Cakulei par šo iespēju ēst augļus. Mēneša laikā skolēni ne
tikai ēda ābolus, bet projekta nedēļas ietvaros daudz uzzināja par veselīgu un vitamīniem bagātu ēdienu. Mūsu acis priecēja arī skolēnu krāšņie zīmējumi, kuros
katra klase attēloja savu gardāko augli vai dārzeni. Tik pat svarīgi ir tas, ka kopīgiem spēkiem un ieguldot nedaudz darba, fantāzijas un radošas idejas, ir tapusi
skolas augļu un dārzeņu „Recepšu grāmata”, kuru mēs dāvinājām ēdnīcas vadītājai.
Gan jau viņa kaut ko garšīgu pagatavos mums visiem no lielā recepšu
klāsta!
Augļu
skolā

programmas
norisinājās

noslēgumā
pasākums

„Dzejoļu salāti.” 1.-6. klašu skolēniem bija iespēja gūt gan pozitīvas emocijas, gan
aktīvi iesaistīties dažādās radošās un izzinošās aktivitātēs - augļu un dārzeņu degustācija, mīklu minēšana, rotaļas, stafetes. Kopīgi dziedātās dziesmas rosināja visus uz
pacilātu noskaņojumu.
Ēdīsim pareizi un veselīgi arī turpmāk!!!

5.klases audzinātāja Sanita Upeniece

Skolas piens
Tas, vai pirmo četru klašu skolēni varēs glāzi piena dienā izdzert bez maksas, bija atkarīgs gan no izglītības iestādes, gan piena
piegādātājiem. Riebiņu vidusskolai atkal ir šāda iespēja - no 1. marta tiek subsidēta glāze piena dienā mūsu sabiedrības mazajiem
cilvēkiem. Paldies skolas sadarbības partnerim A/S „Preiļu siers”.
Eiropas Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” jeb “Skolas piena” programma ir viens
no vienotā Tirgus kopējās organizācijas atbalsta instrumentiem. Programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja saņemt 200 vai 250 ml piena. Kopš 1.marta katru
dienu visi 1. - 4. klašu skolēni bez maksas saņem glāzi piena. - Diena mazajiem sākas ar piena dzeršanu, esam saplānojuši tā, ka
katrs savu glāzi saņem rīta cēlienā, un bērniem piens tiešām garšo, - apmierināta ir skolas ēdnīcas vadītāja Anita Cakule.
2011.gada 7.martā noslēdzās Pedagogu metodisko izstrādņu skates pirmā kārta novada
līmenī, kuras mērķis ir popularizēt metodiskās izstrādnes interešu izglītībā un audzināšanas darbībā izglītības iestādēs. Riebiņu novada darbus vērtēja novadā izveidota vērtēšanas komisija. Uz Latgales reģiona kārtu Daugavpilī tika izvirzīti 3 darbi – Riebiņu vidusskolas skolotāju Innas Zenovjevas un Rutas Vjakses darbs „Svečošanās nedēļa Riebiņu
vidusskolā jeb viss par un ap svecēm”, Galēnu pamatskolas skolotājas Elzas Leimanes
metodiskās izstrādnes un Ilzes Lukjanovas izstrādātais darbs “Līkloču līkumi”. Otrā kārta
notiek no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim. Pedagogu metodisko izstrādņu konkursa noslēguma kārta notiks aprīlī Rīgā, kurā tiks
vērtēti labākie darbi no visas Latvijas.
Paldies skolotājiem par ieinteresētību un ieguldīto darbu savas pieredzes popularizēšanā – Ritai Pudānei, Annai Meluškānei, Innai
Kabarei, Inārai Vasiļevskai, Rutai Vjaksei, Innai Zenovjevai, Ārijai Bergmanei—Sprūdžai. Aicinām nākošajā gadā arī citus pedagogus neturēt sveci zem pūra un dalīties savā pieredzē!
Piedāvājam visiem iespēju iepazīties ar metodisko izstrādņu skates darbiem Riebiņu vidusskolas Metodiskajā centrā.

Dāvināšanas prieks Riebiņu vidusskolā
8. Marta svētku diena Riebiņu vidusskolā turpinājās līdz vēlam vakaram. Bija ziedi,
dzeja un mūzika, smaidi, apsveikumi un svētku kliņģeris.
Pēcpusdienā skolas Parlamenta pārstāvji kopā ar skolotājiem Rozā zālē sakārtoja Latvijas Sarkanā Krusta dāvināto apģērbu un Riebiņu vidusskolas darbinieku un skolēnu atnestās
mantas, lai tās piedāvātu cilvēkiem, kam tās ir vajadzīgas. Tā viens otrs apģērbs, apavu pāris,
rotaļlieta, aksesuārs turpinās kalpot un cilvēki dzīvos taupīgāk.
Pasākums skolā notiek jau otro gadu, šogad tam bija dots nosaukums „Dāvināšanas prieks”, bet sagatavošanos pasākumam var
nosaukt par brīvprātīgo darbu. Paldies sakām visiem akcijas dalībniekiem – gan dāvinātājiem, gan saņēmējiem, jo mantu klāsts saruka
un galdi palika tukši, par ko visiem bija prieks un gandarījums. Ceram uz atsaucību un sadarbību arī nākamgad.
Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane

Riebiņu novada skolēnu krāsainās
„Balsis” ieskandina pavasari
Blakus pavasari jau jūt,
Iet ziema prom ar uzmestu lūpu.
Ar laukiem un mežiem vēl kopā grib būt,
Bet visam dabā jau citas rūpes…
Pavasaris ir laiks, kad viss sāk mosties, bet tas
tomēr ir pelēki saulains. Ja vēlamies, tas var būt
arī koši krāsains. Mēs uzbūrām krāsas paši un iekrāsojām savu ikdienu! Mēs
uzticējāmies savām izjūtām un talantiem, neliedzot tiem brīvu izpausmi. Mēs
ieskandinājām pavasari savā novadā.
Trešdien, 2.martā Riebiņu novada Stabulnieku KN Mākslas jomas MA sadarbībā ar pašvaldību organizēja vokālās mūzikas konkursa „Balsis” I kārtu. Šis pasākums izvērtās par krāšņu konkursu-koncertu. Katra skola atbrauca ar savu krāsu, un
katrs dalībnieks attiecīgas krāsas lentīti iesēja kopējā „Dziesmu kokā”, bet visiem vokālistiem bija atbilstošas krāsas aksesuāri pie koncerttērpiem (idejas autore Evelīna Visocka).
Tā kā tas bija konkurss, dalībniekus vērtēja žūrija – Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka,
Preiļu BJC mūzikas pulciņa vadītāja Solvita Erta un Rušonas pamatskolas mūzikas skolotāja Solvita Ķibere.
Konkursu-koncertu atklāja pagājušā gada vokālās mūzikas konkursa „Balsis” I kārtas laureātes Baiba Greisle un Laima
Eriņa no Sīļukalna pamatskolas (skolotāja Zinta Bruzgule). Šī gada konkursā piedalījās tikai trīs kolektīvi – Galēnu pamatskolas vokālais ansamblis (skolotājs Normunds Zušs), Riebiņu vidusskolas 4.klases trio (skolotāja Ārija BergmaneSprūdža), Sīļukalna pamatskolas kvartets (skolotāja Zinta Bruzgule). Dziedātāju rindas bija nedaudz sarukušas sala un
gripas dēļ, bet, neskatoties uz to, dalībnieki tomēr ļoti centās, un šoreiz žūrija visiem trim kolektīviem piešķīra II pakāpes
diplomus. Tas nekas, jo mēs turpināsim pilnveidoties un piedalīties konkursos arī turpmāk, jo ir, uz ko tiekties.
Protams, liels paldies arī kolektīviem un viņu vadītājiem, kas bija ieradušies ne tikai kuplināt pasākumu, bet arī atbalstīt
savu skolu konkursa „Balsis” dalībniekus. Tie bija Dravnieku pamatskolas tautas deju kolektīvs (vadītāja Natālija Balode)
un dzejas lasītāji – Amanda Anusāne, Evita Paldiņa (skolotāja Valentīna Mičule), Galēnu pamatskolas teātra pulciņš ar
literāro uzvedumu „Krāsainā pasaule” (vadītāja Elza Leimane), Riebiņu vidusskolas ritma deju grupa „Deju ritmi” (vadītāja Rimma Gavrilova) un 10.-12.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža), Rušonas pamatskolas soliste Aija Gžibovska (skolotāja Solvita Ķibere) un Sīļukalna pamatskolas zēnu vokālais ansamblis (vadītāja
Zinta Bruzgule). Savukārt par raitu pasākuma norisi gādāja vadītāji Vija Struka un Romāns Harlamovs no Riebiņu vidusskolas 11.a klases.
Paldies Riebiņu novada domei par atbalstu, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, profesionalitāti un atsauksmi, paldies bērniem par drosmi, izturību un pacietību, paldies Stabulnieku KN vadītājai par viesmīlību un Jānim Raubiško par pasākuma apskaņošanu,
paldies Dravnieku pamatskolas vizuālās mākslas skolotājai Intai Brokai par zāles noformējumu.
Nav ko liegties, bija uztraukums, pārdzīvojumi un arī prieks, bet tomēr mēs visi kopā iekrāsojām šo dienu raibumraibu, jo cilvēka talantam, tāpat kā krāsām, ir neierobežotas iespējas. Tas ir aicinājums nebūt vienaldzīgiem pret doto
pasaules
skaistumu,
redzēt to, saklausīt un
prast pasniegt.
Riebiņu novada mākslas
jomas MA vadītāja Ārija
Bergmane-Sprūdža

No 2011. gada 28. februāra − 5. martam notika Eiropas `e-prasmju nedēļa`!
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2011. gadā no 28. februāra līdz 5. martam Latvijā rīkoja Eiropas
e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā, e-prasmju apguvi
un e-pakalpojumu izmantošanu. Visās Eiropas valstīs Nedēļas laikā darbojās digitālais skaitītājs, kas mērīja
iedzīvotāju aktivitāti.
UNESCO Latvijas nacionālā komisija kā nacionālais partneris līdzdarbojās Eiropas e-prasmju nedēļas
norisē. Arī Riebiņu vidusskolas skolēni ar interesi līdzdarbojās e-prasmju nedēļas galvenajās aktivitātēs. Par
reģistrētiem e-prasmju nedēļas dalībniekiem kļuva 56 pamatskolēni un 32 vidusskolēni. Viņi pārbaudīja savas
e-prasmes un iemaņas IT barometra testos, kas aptvēra IT pamatprasmes, tekstapstrādi un izklājlapu lietošanu.
Vairāki vidusskolnieki no 12.a un 11.a klasēm izrādīja vēlmi Interneta vietnē www.maciespats.lv kārtot edatorskolas “Mācies pats!” eksāmenu. Augstāko rezultātu uzrādīja Romāns Harlamovs (11.a), iegūstot 908
punktus no 1200. Vairāk par 700 punktiem saņēma Juta Vaivode (12.a), Maira Šmukša (11.a) un Diāna
Meluškāne (11.a).
Skolotāja Ināra Vasiļevska

„AXA veselības nedēļa” Riebiņu vidusskolā
Februārī Riebiņu vidusskolas 6. klases skolēniem aktīvi pagāja „AXA
veselības nedēļa”. Viss tas notika tāpēc, ka tika izlemts piedalīties interesantā konkursā starp Latvijas skolām. Kopā konkursā piedalījās ap 70 klašu.
Mums vajadzēja aprakstīt kā mūsu klases skolēni pieturās pie veselīgā
dzīvesveida. Mums izdevās pierādīt, ka veselīgs dzīvesveids – tas ir ne tikai veselības nedēļa, bet tomēr ikdiena. Un tā visa klase, kopā ar savu klases audzinātāju Innu Zenovjevu, piedalījās programmā „Augļi un dārzeņi skolai”, kuras ietvaros mēs katru dienu ēdām augļus –bija ļoti garšīgi! Mēs centāmies arī ieekonomēt – nesām uz skolu izlietotās batarejas, vācām makulatūru, centāmies ieekonomēt elektrību un ūdeni – tas bija lietderīgi! Šogad mūsu skolai ir Zaļais karogs un mēs atbalstam un piedalāmies visos skolas pasākumos – tas ir
interesanti! Mums patīk kopā pavadīt laiku – doties pārgājienos, ekskursijās, kā arī rotaļāties svaigā gaisā – tas
ir neaizmirstami! Kā arī visi kopā nedēļas garumā mēs ēdām putru, kuru mums gatavoja skolas pavāre Anita
Cakule – tas bija garšīgi!
Mēs ļoti priecājamies, kad uzzinājām, ka kļuvām par vieniem no konkursa
uzvarētājiem un esam vinnējuši bezmaksas braucienu uz Reiņa trasi Siguldā! Šis interesantais brauciens norisinājās 11. martā. Brauciena organizatori
mūs sagaidīja ar izklaides programmu, garšīgām pusdienām, AXA našķiem!
Bet pats interesantākais bija slēpošana. Daudziem tā bija pirmā reize. Par
neaizmirstamu kļuva arī kameršļūkšana. Reiņa trasē mēs pavadījām visu
dienu un mājās atgriezāmies tikai vēlu vakarā.

Klases audzinātāja Inna Zenovjeva

Novada olimpiāde krievu valodā
14. martā pārbaudīt savas zināšanas krievu valodā (svešvalodā) uz Riebiņu vidusskolu ieradās skolēni no visām
Riebiņu novada skolām. Riebiņu novadā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde notika pirmo reizi.
Protams, neizpalika uzvarētāji. Mūsu olimpiādē tie ir seši – pa trīs A un B grupās. A grupa – skolēni no ģimenēm,
kurās runā latviski. B grupa – skolēni no ģimenēm, kurās pamatvaloda ir krievu valoda.
A grupas uzvarētāji: I vieta – Edgars Mičulis – Galēnu pamatskola (skolotāja Valentīna Mičule), II vieta – Valērija Vinogradova – Dravnieku pamatskola (skolotāja Skaidrīte Ūzuliņa), III vieta – Lāsma Caune – Rušonas pamatskola (skolotāja Anželika Čerkasova). B grupā uzvarēja Riebiņu vidusskolas skolēni: I vieta – Jūlija Mihailova,
II vieta – Viktors Maslobojevs, III vieta – Olga Kozlova (skolotāja Anna Meluškāne). Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka sirsnīgi apsveica uzvarētājus un viņu pedagogus.
Riebiņu novada Valodu MA vadītāja Inna Kabare
SKOLOTĀJU PROFESINĀLĀ PILNVEIDE
•
15.martā izbraukuma seminārs Riebiņu vidusskolā „PRODUKTĪVA
SKOLAS UN VECĀKU SADARBĪBA BĒRNA IZGLĪTĪBĀ UN
AUDZINĀŠANĀ” pulcēja pedagogus no Riebiņu vidusskolas, Sīļukalna,
Galēnu, Dravnieku, Rušonas un Salas pamatskolas, Riebiņu pirmsskolas
izglītības iestādes „Sprīdītis”, izglītības atbalsta personālu no Riebiņu novada.
LR IZM saskaņota pedagogu tālākizglītības A moduļa 12 stundu programma pedagogiem sniedza zināšanas kā veidot trīspusēji izdevīgu un produktīvu sadarbību ar vecākiem un bērnu. Semināra laikā tika apskatīti pozitīvas sadarbības veicinošie un kavējošie faktori, bija iespēja paaugstināt pedagoģiskās prasmes konstruktīvā saskarsmē un sadarbības metožu pielietošanā. Par šo dienu paldies Riebiņu novada klašu audzinātāju MA vadītājai Ritai Pudānei un lektorei Gunitai Kleinbergai.
•
16.marta semināra „UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” un Asociēto skolu projekta sadarbība” pirmā
daļa bija veltīta trīs gadu projekta noslēguma pasākumam, kā arī tikāmies ar prof. Zandu Rubeni sarunā par Eiropas
vērtībām izglītībā. Semināra otrā daļa bija veltīta nākamajam ASP projekta darbības ciklam 2011. - 2014.g. Nākamajā posmā UNESCO LNK Sekretariāts vēlas veidot ciešāku sadarbību starp esošajiem sadarbības tīkliem - ASP un
programmu "Pasaules atmiņa" (audio, video, vēstules u.c.). Lai precizētu iespējamos sadarbības veidus/virzienus,
seminārā dzirdējām informāciju par programmu "Pasaules atmiņa", apskatījām esošos piemērus izglītības iestāžu un
atmiņas institūciju – muzeji, nacionālie reģistri - sadarbībai, kā arī aicināja ASP skolas un atmiņas institūcijas paust
savu skatījumu par turpmākām sadarbības iespējām kopīgā diskusijā. Seminārā piedalījās UNESCO projekta koordinatori Riebiņu vidusskolā Ineta Anspoka un Rita Pudāne.
•

Kursus „Profesionālās pilnveides programma mentordarbības realizēšanai” 22.-23.martā apmeklē skolas direktore
Ineta Anspoka, skolotāja Ārija Pudule un Inna Zenovjeva. Ar “mentora” jēdzienu saprot padomdevēju, gudru,
saprotošu palīgu, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences.

•

Novada MA vadītāju semināri Rīgā – latviešu valodas un literatūras semināru apmeklē Irēna Ormane, krievu valodas un literatūras semināru Anna Meluškāne, vēstures skolotāju semināru – Skaidrīte Žukova.

•
•
•

Mājturības skolotāju pieredzes izbraukuma semināru Baldones skolās 22.martā apmeklē skolotājs Guntars Ormanis.
24.martā seminārā Daugavpils ģimnāzijā piedalās Digna Prodniece un Anita Podziņa
24.martā Latvijas Sarkanā krusta organizētajā labdarības seminārā Rīgā piedalās Sanita Upeniece

17.martā Aglonas vidusskolas zālē notika novadniecei, dzejniecei Naaizmērstulei veltīta Latgales reģiona lauku skolu

6.jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums “Nasabeist, dūd rūku!”
Noslēguma pasākumā tika apbalvoti:

•
•
•
•
•

167 jaunie rakstītāji;
37 ilustrētāji;
skanēja pateicības vārdi 52 skolotājiem;
arī sponsoriem un atbalstītājiem;

tika piešķirtas simpātiju balvas, bija arī kāds neplānots pārsteigums;
visām nominācijām bija apsveikuma koncerts,
Vairāki Riebiņu vidusskolas skolēni Jānis Kokins, Lauris Uzūlnīks, Jacenta Rudzāte, Dace Ormane, Daiga Golubeva, Andra Struka, Aija Vasiļevska, Jāzeps Laizāns un Evija Vasiļevska piedalījās konkursā. Šogad 10. klases skolēns Jāzeps
Laizāns saņēma Daugavpils Universitātes atzinību, kā arī SEB bankas Preiļu filiāles īpašo balvu par radošo darbu.
Atzinības nopelnīja Daiga Golubeva (8. a klase) un Dace Ormane (7. a klase). Savukārt par ilustrācijām III pakāpes
diploms ticis Laurim Uzūlnīkam (5. klase), bet atzinība - Daigai Golubevai (8. a klase). Skolēnus sagatavoja skolotājas Rita Pudāne, Irēna Ormane un Ruta Vjakse. Konkursa noslēgumā tika arī nolasīti labākie skolēnu darbi vai darbu
fragmenti.
„Kas gan nepazeist seikū puķeiti naaizmērstuli. Tei aug zamõs vītõs, ir sveika, vinkorša, bet reizē arī skaista.”(L.
Latkovskis) Naaizmērstules (Rozālija Tabine) 115.dzimšanas diena bija sākums skolēnu jaunrades darbu konkursam, kuru 2005.gada novembrī izsludināja Aglonas vidusskola. Konkursa mērķis – ieraudzīt skolēnu domu un pārdzīvojumu atklāsmi jaunrades darbos, mudināt skolēnus ikdienā saskatīt skaisto un savdabīgo, sekmēt piederības apzināšanos Latvijai.
Rozālija Tabine ir bijusi skolotāja, bet savu pseidonīmu dzejniece ieguvusi klosterī Polijā, kur katrai klostermāsai bijis
iedots kāda zieda vārds. Tā kā Rozālija ļoti ilgojusies pēc mājām un Latgales, tika iesaukta par Neaizmirstuli…

•

Visā pasaulē 22.martā tiks plaši atzīmēta Pa-

saules ūdens diena. Mūsu skolā nu jau
trešo pavasari – kopš esam UNESCO ASP – ir
īpaši pasākumi, kas tai veltīti. Šogad visiem
interesentiem, īpaši 8. -10.klašu skolēniem,
17.martā bija iespēja doties uz pasākumu ķīmijas un bioloģijas kabinetos. Uz to aicināja skolotājas Anita Podziņa un Digna Prodniece.
Sākumā klātesošos uzrunāja skolotāja Anita.
Sarunu par ūdeni turpināja Indra Kodore no
10.klases, minot interesantus faktus, parādot arī
interesantu ilustratīvo materiālu.
Pēc informatīvi izglītojošās pasākuma daļas skolotāja Digna aicināja uz vides izziņas spēļu turnīru. Šo spēļu tematika arī saistās ar ūdeni, bet tapušas tās ir, pateicoties
8.a klases meiteņu Jūlijas Mihailovas, Olgas
Kozlovas, Annas Škuratovas, Aijas Mūrnieces, Andras Strukas un Daigas Golubevas
izdomai, darbam un radošumam.
Paldies pasākuma organizatoriem un dalībniekiem! Cerams, ka esam kļuvuši gudrāki,
izglītotāki, novērtējot tik pierastu, bet tik ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu – ūdeni.

Martā Latgales novadu skolās turpinās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKPL) organizētais
lekciju cikls „ES stundas”. Lektori viesosies 12 Latgales novadu skolās, lai stāstītu par Eiropas Savienības (ES) vēsturi un jauniešu iespējām Eiropā.
„Latvija ir ES dalībvalsts jau sešus gadus, Latvija ir Eiropā, un Eiropa ir tepat Latvijā. Lekciju cikls
būs lielisks veids izzināt ES darbības pamatprincipus un vēsturi, saņemt informāciju par projektu veidošanu un saprast, cik daudz dažādu iespēju sadarbībai, mācībām un zināšanām sniedz ES jauniešiem. Iespēju ir daudz, galvenais - prast tās ieraudzīt un aktīvi izmantot! Dalība ES valstij un cilvēkiem nozīmē iespējas savā dzīvē, mācībās vai novada attīstībā. Savukārt, vai un kā šī iespēja tiks izmantota, noteiks pašu zināšanas,” uzsver EK pārstāvniecības vadītāja Iveta Šulca.

Riebiņu vidusskolas lekcijas dalībnieki novērtēja ES stundas ieguldījumu skolēnu
zināšanu papildināšanā un personīgā redzesloka paplašināšanā. Mūsu skolai šī bija
ļoti vērtīga tikšanās, jo ieguvām būtiskāko informāciju par Eiropas Savienību. Tas
jauniešus aicināja nenoslēgties sevī, būt brīviem savos uzskatos un izmantot Eiropas
Savienības piedāvātās iespējas. Paši jaunieši novērtēja Anša Bogustova spēju sarežģītas lietas pasniegt vienkārši un jauniešiem saprotamā valodā, un jauniegūtās zināšanas, kuras ikdienas mācību procesā neizdodas uzzināt. Katram Latvijas un arī
Eiropas Savienības pilsonim ir jāzina vismaz pamatlietas.
Lektors rosināja piedalīties skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursā „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”. Piedaloties konkursā un izzinot ES atbalstītās aktivitātes savā novadā, pilsētā
vai pagastā, skolēnu komandas var pretendēt uz vērtīgām balvām, tai skaitā iespēju piedalīties „ES Dārza svētkos” Rīgā šī
gada 8. maijā.

2010. gada novembrī tika izsludināta pieteikšanās Daugavpils Universitātes rīkotajam 3. skolēnu pētniecisko darbu konkursam "Ceļā uz zinātni". Konkursa laikā skolēniem bija iespēja izpētīt
kādu no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās vai dabaszinātnēs un pēc veiktā pētījuma
izvērtēšanas iegūt tiesības tikt uzņemtiem valsts apmaksātās studiju vietās Daugavpils Universitātē.
Kopā konkursam tika iesniegti 143 zinātniski pētnieciskie darbi. Saviem pētījumiem jaunie zinātnieki izvēlējās tādas tematiskās jomas kā psiholoģija, mākslas zinātnes, bioloģija, veselības zinātne, ķīmija, fizika, matemātika, informātika, vēsture,
latviešu valoda un literatūra, ekonomika u.c. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja visus atbilstoši nolikumam iesniegtos
darbus un piešķīra godalgotās vietas. Konkursa laureāti (1., 2. un 3.vietas ieguvēji) tiks uzņemti budžeta finansētās studiju
vietās pilna laika studijām DU programmās attiecīgajā nozarē.
Laureāti un viņu darbu vadītāji tika sveikti 19. martā Daugavpils Universitātes Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences noslēgumā. Riebiņu vidusskolas 11.klases skolniece Zane
Pastare ar darbu „Krāsu ietekme uz cilvēku” tika sveikta ar iegūto 3.vietu (skolotāja Ineta Anspoka).
Daugavpils Universitātes pateicības saņēma arī pārējie konkursa dalībnieki: Juta Vaivode (skolotāja Skaidrīte Žukova),
Romāns Harlamovs (skolotāja Anna Meluškāne), Kristaps Pastars (skolotājs Vjačeslavs Stepanovs), Diāna Meluškāne (skolotāja Ruta Vjakse), Anna Ivanova (skolotāja Jeļena Vucāne), Diāna Ivanova (skolotāja Jeļena Vucāne), Olga
Piskunova (skolotāja Faina Timošenko).
Konkurss "Ceļā uz zinātni" tiek rīkots ar mērķi veicināt un attīstīt vidusskolēnu interesi par aktuālām tendencēm zinātnē,
kā arī popularizēt zinātniskās pētniecības darbu izstrādi.

15.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika valsts atklātā vizuālās mākslas olimpiādē “Ainava. Tās pārveidošanas
iespējas” , kurā mūsu novadu pārstāvēja Riebiņu vidusskolas labākās zīmētās Jūlija Mihailova un Diāna Meluškāne, viņu skolotāja Ruta Vjakse. Olimpiādes darbu izstāde „Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” Balvu
Novada muzejā būs skatāma no 5.aprīļa līdz 15. aprīlim.
Pēc tam šī izstāde būs ceļojošā, uz to varēs pieteikties skolas vai novadi.

Spēle sākumskolai "Gribu būt miljonārs"
Skolēnu parlaments aicināja sākumskolniekus uz intelektuālo spēli "Gribu būt miljonārs". Dalībniekiem Raivim Luriņam (1. klase), Artim Pastaram (2. klase), Laurai Stabulniecei (3. klase), Marekam Cakulam (4. klase) bija iespēja demonstrēt labas zināšanas dažādās jomās.
Šoreiz zaudētāju nebija, jo visi spēlētāji ieguva laureātu diplomus. Spēli vadīja Vija Struka (11.a klase), Kristaps Pastars (12.b klase) un par mūziku gādāja Jānis Čižiks (11.b klase).

Ieskats
12.klašu
ŽETONU
vakara norisē

21.-25.marts – izglītojamo brīvdienas
24.marts – skolas vecāku kopsapulce, kur bija šāda darba kārtība:
•
Skolas psiholoģes Nataļjas Rivžas ziņojums
•
Skolas logopēdes Jeļenas Puzakas ziņojums
•
Skolas direktora vietnieka mācību darbā ziņojums—valsts pārbaudes darbi, ieskats jaunajās izglītības programmās, iepazīšanās ar MK Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (S. Žukova)
•
Skolas direktora vietnieka audzināšanas jomā ziņojums—ārpusstundu darbs, neformālā izglītība (R. Pudāne)
•
2010./2011.m.g. Galveno uzdevumu izpilde (I. Anspoka)
•
Ieteikumi, priekšlikumi
"Draudzīga skola" ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciēta brīvprātīga kustība, kurā iesaistās vispārizglītojošās skolas, kam nav vienaldzīga skolnieku un skolnieku – skolotāju savstarpējās attiecības un mikrovide mācību iestādē. Kustības misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju
tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.
"Draudzīgas skolas" laikā VBTAI kopā ar kustības partneriem strādā, lai skolās uzlabotu skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas
administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, kā arī pilnveidotu regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

25. martā Rēzeknē notika seminārs kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Mūsu skola arī
ir iesaistījusies šajā noderīgajā un interesantajā projektā. Kustības galvenais mērķis ir uzlabot un pilnveidot savstarpējas attiecības
starp bērniem, vecākiem un skolotājiem. Liela uzmanība projekta laikā ir pievērsta vardarbības profilaksei un konfliktu risināšanai
skolās. Pats galvenais katrā no mums – līdzjūtība pret cilvēkiem un vēlēšanās palīdzēt. Ar bērniem tiek runāts par drošu internetu.
Pārlieku ilgais laiks, kas tiek pavadīts pie datora, spēlējot vardarbīgas datorspēles vai komunicējot sociālajos tīklos, veicina vardarbību skolēnu starpā. Notika jau vairākas kustības aktivitātes – eseju un logo konkurss. Šobrīd notiek darbu iesniegšana konkursam
”Filmas par konfliktu risināšanu skolā”. Visi, kam interesē piedāvāta tēma, varam apvienot savus spēkus un kaut ko uzfilmēt. Es
ceru, ka mums viss izdosies. Mēs visi būsim ieguvēji no projektā sniegtajām zināšanām un praktiskajām iemaņām . Ja Tev nav kam
uzticēt savas problēmas, Tevi uzklausīs Bērnu uzticības tālruņa speciālisti – tālruņa numurs 116111.
Psiholoģe Natālija Rivža

31.martā Galēnos tika organizēts Preiļu un Riebiņu novada skolu deju kolektīvu Sadancis.
Šogad Sadancī savu sniegumu rādīja 8 deju kolektīvi, tajā skaitā arī Riebiņu vidusskolas 1.-2.klašu un
3.-6.klašu dejotāji. Katrs no kolektīviem izpildīja divas izvēles dejas. Mūsu mazie dejotāji dejoja šādas dejas:
„Sešas peles” (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas mūzika M. Krūmiņa apdarē) un „Skaista, skaista tēvu sēta” ( Gaidas Ivanovas horeogrāfiskā apdare, tautas mūzika). Lielākie rādīja deju “Ļipa kust” un “Bērīts mans
kumeliņš” (Gaidas Ivanovas horeogrāfiskā apdare). Mūsu dejotāji bija cītīgi gatavojušies šim pasākumam un
pūliņi bija attaisnojušies . Tas patiesi priecē un stimulē darboties tālāk un vēl cītīgāk. Ja mēs gribam, tad mēs
varam, galvenais - lai gribam un uz mērķi virzāmies neatlaidīgi un ar pārliecību, ka viss izdosies. Novēlu, lai
smaids rotā dejotāju sejas un raitais solis, lai tālu rīb. Paldies par paveikto sakām kolektīvu vadītājai Anitai
Randarei. Aizkulisēs lielu darbu paveica Laura Golubeva, Līva Luriņa, Elīze Kabakova, Gunda Pastare,
Aija Mūrniece, Andra Struka, Anna Škuratova un Dace Ormane.
Tas bija kā atskaites punkts pirms skates, jo šobrīd visi dejotāji centīgi gatavojas 11.maija deju kolektīvu nopietnam uznācienam Preiļos.

Soboļevu ģimenes personālizstāde skatāma skolotāju istabā

