2010.gada novembris
Novembris – paskarbi skan šī mēneša vārds. Bet novembris ir
klāt. Ar vēja dejām kailajos kokos, ar pelēkajām debesīm un
rudenīgo drēgnumu, kas nodevīgi lien aiz apkakles. Novembris
ir klāt ar svētkiem. Ar sveču liesmiņu apspīdēto Lāčplēša dienu
un sarkanbaltsarkanajiem karogiem rotāto Latvijas dzimšanas
dienu. Neaizmirsīsim iedegt sveces šajās svētku dienās, lai novembra pelēcīgums mazliet atkāpjas. Dzīvosim šo mēnesi ar
gandarījumu par padarīto, gaišām domām, vienoti lepnumā un
rūpēs par savu skolu, savu novadu un valsti.
“Visvairāk cilvēkus vieno vienkāršas lietas - sajust citam cita
plecu, vienoties kopīgā dziesmā, sasildīt rokas pie dzīvas uguns
un tumšā svētku vakarā ieraudzīt logos sveču liesmas. Svinēsim
Latvijas dzimšanas dienu ģimenes, draugu un domubiedru lokā
pie kopīga ugunskura, ar svecītēm vai lāpām rokās! Gaišas domas un darbi ir labākā dāvana Latvijas dzimšanas dienā," aicina
Valsts prezidents. "Lai 18.novembrī mūs visus - ikvienā novadā
Latvijā un arī ārpus mūsu zemes robežām - vieno gaisma, labas
domas un mūsu valsts himna!"

•
•
•
•
•

Arī Riebiņu vidusskola novembrī piedāvā plašu
svētku norišu klāstu:
•
11.novembrī —
Lāčplēša diena. Izstāde
“Senie vīriešu darbarīki”
•
12.novembris —
Skaņu filma 9.-12.kl. “Bermontiāda”
13.novembris—konkurss 5.-8.klasēm “Mana
Latvija”
15.novembris—izstāde “Mana tautasdziesma” (sākumskola)
16.novembris—“Dziesmas Tēvzemei”
17.novembris—”Ierindas skate”
18.novembris 18.00— svinīgs pasākums Galēnu sporta zālē

Konkursu "Mocīšu darbnīca 6”
Bērnu un jauniešu centrs "IK
Auseklis", sadarbībā ar Rīgas
Domes Izglītības, kultūras un
sporta departamentu un Rīgas
Motormuzeju, rīkoja Latvijas lietišķās mākslas konkursu "Mocīšu
darbnīca 6." Jau sesto reizi tiek organizēts konkurss par motosportu. Jau 4 reizi tas notiek Rīgas Motormuzejā.
Šī gada tēma - kvadracikls. Konkursa kvadraciklus gatavoja
72 bērni, skolēni un audzēkņi no 17 dažādām izglītības iestādēm. Arī mūsu skolas audzēkņu gatavotie kvadracikli tika
vesti uz Rīgu.
Ar ekskursiju gida pavadībā pa Rīgas Motormuzeju un laureātu apbalvošanu 1.novembrī ir noslēdzies konkurss "Mocīšu
darbnīca 6 ". Pasākumā piedalījās un tika godināti Edgars
Čeviļevs un skolotāja Ruta Vjakse. Atzinību vidusskolas
vecumposmā par radošu un interesantu darbu saņem arī Juta
Vaivode, pateicību par piedalīšanos konkursā—Kaspars
Vasiļjevs, Pateicību par audzēkņu sagatavošanu konkursam—skolotājs Guntars Ormanis. Rīgas Motormuzeja ekspozīciju un konkursa labāko darbu izstādi apskatīja 4052 apmeklētāji, tajā skaitā 60 laureāti, viņu skolotāji, vecāki un
konkursa dalībnieki, kas piedalījās noslēguma pasākumā.
Ar interesi pasākuma norisi
vēroja arī Kirills Borisenkovs. Paldies Edgara vecākiem par sniegto atbalstu!

„LĀČPLĒSIS. Varonis ar neparastajām ausīm. Varonis, kura spēks ir ausīs. Jā, ausīs. Bet ne tāpēc, ka tās būtu lāča ausis,
bet tāpēc, ka tās ir dzirdīgas ausis. Mūsu Lāčplēša ausu spēks ir tas, ka viņš dzird savu zemi, savu tēvzemi. Mūsu Lāčplēsim
piemīt absolūtā dzimtenes dzirde. Tā ir dzimtenes izjūta visplašākajā nozīmē – dabas izjūta, mājas izjūta, vēsturiskā atmiņa,
nākotnes apzināšanās, briesmu apjauta. Tā varētu būt arī sociālu, politisku un nacionālu problēmu izpratne ( saklausīšana),
kas ir pirmā garantija to atrisināšanai.”
Fragments no M. Zālītes ievadraksta M, Zālītes un Z. Liepiņa darbam
„ Lāčplēsis”
Dzimtene. Ar šo vārdu katram ir savas asociācijas. Vienam tā ir valsts, kurā dzīvo. Otram - pilsēta. Bet tikpat labi tās var būt
mājas, kur esam uzauguši, vieta, kur jūtamies labi un aizsargāti, esam drošībā. Pēc manām domām, tas ir plašs jēdziens.
Diāna Briška
Es savu Dzimteni dzirdu kā lielu saikni starp cilvēkiem. Es esmu dzimis Latgalē, un šeit ir daudz saprātīgu cilvēku, kuri vajadzīgajā brīdī spēj palīdzēt viens otram..
Āris Cakuls
Es dzirdu savu Dzimteni, kad ieeju mežā, kad dzirdu zaru šalkoņu, putnu un zvēru balsis. Es dzirdu Dzimteni arī pilsētās, kad
cilvēki sarunājas, steidzas, pat kliedz...
Artūrs Viškers
Es savu Dzimteni dzirdu vējā, jūras krācēs dzintara jūrmalā, pirmajos saules staros, kuri no rīta iespīd manā logā, pavasara pļavu burvībā un rasas pilienā... un vēsā, drūmā ziemā,- es savu Dzimteni jūtu ar visu savu dvēseli.
Taīsija Novikova
Nekur rītos tā nedzied putni, kā Latvijā, nekur nav tik mīļu un tuvu cilvēku, kā Dzimtenē, jo šeit ir mana ģimene un mana dzimta.
Jā, aizbraucot var iepazīt daudz jaunu cilvēku un atrast draugus, bet tie nespētu aizstāt cilvēkus, kas paliek Latvijā.
Aija Šmukste
Bet es to dzirdu ne jau ar ausīm, bet ar galvu. Dzimtene mani arī dzird, jo es ar to sarunājos. Dzimtene man dzīvē arī palīdz, nezinu kā, bet palīdz. Es bieži dzirdu Dzimteni, kad skatos hokeju...Bez dzimtenes mēs esam vāji. Tāpat Latvijas hokejisti – viņi arī dzird
Dzimteni, un tur ir viņu spēks.
Edgars Stabulnieks
Es savu Dzimteni dzirdu tad, kad es atrodos kaut kur tālu no mājām. Mūsdienās daudzi cilvēki ir pametuši savu Dzimteni , lai
nopelnītu naudu citās valstīs, Latvijā tas ir grūti izdarāms krīzes dēļ.
Andis Cakuls
Es neesmu ļoti liels patriots, bet es dzirdu, kā Latvija sauc, lai nebrauc visi tie ļaudis prom uz ārzemēm, jo tā vietas paliek tukšas
un nevienam nevajadzīgas. Arī tie, kas jau aizbraukuši, atgriežas, jo agri vai vēlu viņi sapratīs, ka Dzimtene viņiem ir svarīga un dārga,
un tā vienmēr glabā labākās atmiņas un pārdzīvojumus.
Indra Kodore
Man liekas, ka es dzirdu Dzimteni, bet nevaru neko izdarīt tās labā, jo man nav tik liela spēka, lai kaut ko panāktu. Es cenšos, cik
varu, es cenšos nepiesārņot dabu un saudzēt to, jo man nepatīk, ka Latviju uzskata par nesakoptu valsti.
Liene Mazjāne
Bet es cenšos to saprast, tās problēmas un vajadzības, jo tā man ir ļoti svarīga... es jūtu līdzi savai Dzimtenei un lūdzu Dievu, lai
ātrāk viss sakārtotos un būtu labāki laiki. Tas nebūs mūžīgi, būs labāki laiki, un es tam ticu.
Arnita Catlakša
Ar mīlestību vien nepietiek. Dzimtene ir jākopj. Pirmkārt, lai mēs varētu dzīvot sakārtotā zemē un mums būtu laba sajūta. Otrkārt, tā ir kā pateicības izteikšana un gods Dzimtenei. Tad arī dzimtene jūt, ka mēs to mīlam. Nav jau tā, ka tā nejūt, ja Dzimtene ir mūsu
sirdīs, tad tā dzīvo, ja dzīvo, tad elpo, sajūt, redz...
Viktorija Kabare
Mums, latviešiem, ir ļoti liels spēks un griba, ja mēs kaut ko vēlēsimies, mēs
to iegūsim...
Jāzeps Laizāns
Mana Dzimtene ir manas mājas, un, lai kur es aizceļotu, es vienmēr gribētu
atgriezties mājās.
Arina Rubļova
Riebiņu vidusskolas 10. klases audzēkņu domrakstos par Dzimteni ieskatījās
literatūras skolotāja Irēna Ormane.

TJD RTU
Sestdien 6. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē sākās šī gada Tehniskās jaunrades dienu cikls. Kopumā interesantajā un atraktīvajā pasākumā dalībnieku šoreiz bija negaidīti daudz – vairāk kā 300 bērnu un jauniešu un viņu atbalstītāju (skolotāju un ģimenes locekļu).
Divās darbnīcās piedalījās un savas prasmes pārbaudīja
arī mūsu vidusskolas pārstāvji. Populārajā, taču nebūt ne
vienkāršajā, „Robotikas darbnīcā” Denisam Kirilovam, Viktoram Titovam un Borisam Maslobojevam nācās strādāt
visu dienu. Tieši tāpat kā pārējiem vairāk kā pussimts censoņiem. Pēc iespējas precīzāk bija jāsalodē modeļa elektroshēma, jākombinē iecerētā robota uzbūve un uzvedība. „Sumo”
kontrolsacensību laiks pienāca nemanot un pat negaidot. Šoreiz piedalīties nesanāca, taču ir iegūta vērtīga pieredze, kas
nākošreiz labi noderēs.
Arturs Stabulnieks, Kaspars Vasiļjevs un Rožupes pamatskolas pārstāvis Eduards Ancāns, kā viena komanda, centīgi darbojās „Energo stacijas” sekcijā. Dalībnieku uzdevums
šajā darbnīcā bija hidroelektrostacijas turbīnas maketa izbūve
un improvizēta pārbaude-sacensības, kura
turbīna ražo vairāk elektrības zem tekoša ūdens strūklas.
Veicās labi! Sīvā konkurencē „Latgales HES” izcīnīja 2.
vietu, piekāpjoties tikai vietējiem studentiem.
Pasākuma laikā bija iespējas pavērot ķīmijas speciālistu paraugdemonstrējumus un tāpat arī apmeklēt citas interesantas darbnīcas. Šajā sakarā ir vērts atgādināt, ka arī Rēzeknē 21. novembrī būs šīs aktivitātes. Plašāka informācija
ir interneta vietnē www.tjd.lv

Apmācības, semināri ...
•

•

2.novembrī konferencē “Labas mutes higiēnas iemaņas-pamats mutes veselības saglabāšanai visa mūža garumā” Līvānos piedalījās
Sorosa fonda—Latvija radošās studijas vadītāja Alla Solovjova.
Visas dienās garumā tika diskutēts par mutes higiēnas ieradumiem,
problēmām dažādās vecuma grupās, iespējām veselības saglabāšanā, iespējām, riskiem, pacienta atbildību.
3.novembrī—Psiholoģiska lekcija vidusskolēniem
•
Tikšanās ar Riebiņu novada domes sociālā dienesta vadītājām Ļubovu Laputu un Ilzi Mičuli skolas administrācijai un klašu audzinātājiem notika 3.novembrī
•
Sorosa fonda—Latvija radošās studijas vadītāja Anita Cakule un direktore Ineta Anspoka 12.novembrī noklausījās Preiļu biznesa inkubatora un
Swedbank organizēto lekciju “Ieguldījumu un uzkrājumu risinājumi—katram
cilvēkam”

11. novembris- Lāčplēša diena. Katrs zina, ka tā ir karavīru piemiņas diena. Karavīrs- savas
zemes aizstāvis, sargs, cīnītājs. Redzot Tēvzemi briesmās, mūsu tēvi, vectēvi, vecvectēvi ņēma rokās ieročus un
devās aizstāvēt savu zemi, savu tautu. Bet laikā, kad zemei nedraudēja ienaidnieku uzbrukumi, viņi mierīgi cēla
mājas, audzēja labību, gādāja par savām ģimenēm. Tāpēc tuvojoties Lāčplēša dienai, muzeja pulciņa dalībnieki
nolēma sarīkot izstādi „Senie vīriešu darbarīki”, tādā veidā izrādot godu vīrietim- darba darītājam.
Gatavošanās izstādei ilga vairākas nedēļas. Šajā laikā bērni meklēja senos darbarīkus savu vectētiņu mājās,
pie kaimiņiem, bet 7. novembrī devāmies īstā ekspedīcijā uz Pelēču pagasta Butleru mājām pie Andreja Šņepsta. Gaidot mazos ciemiņus, vecais vīrs bija sagatavojis dažādus darbarīkus. Zēni gan vēroja, gan paši izmēģināja roku linu sukāšanā un virvju vīšanā, grieza seno tecīlu un asināja cirvi, turēja rokās sētuvi un iejutās sējēja
lomā, kā arī aplūkoja spīļarklu, koka ecēšas un divzirgu pļaujmašīnu.
Pēc tam ekspedīcijas dalībnieki iepazinās ar senajiem kurpnieka darbarīkiem un uzzināja, kā strādāja kurpniekmeistars.
Prieks bija abpusējs- sirmgalvis priecājās, ka jaunieši interesējas par
lietām, kas viņa jaunībā bija tik nozīmīgas, bet bērni par to, ka uzzinājuši
daudz jauna.
Tēvzemes nedēļas laikā skolā ir aplūkojama seno vīriešu darbarīku izstāde. Šajā izstādē redzami gan senie namdaru darbarīki- vairāku veidu slīmesti, vienrocis zāģis un divrocis, sens figūrzāģis, dažādi mērinstrumenti.
Īpaša vieta atvēlēta zemnieka darbarīkiem, sākot ar spriguli, sētuvi, liekšķeri, vairākiem bezmēniem .Izstādē atrodam arī kurpnieka, zirgkopja darbarīkus, bitenieka dūmekli un zvejnieka zvejas murdu.
Laipni gaidīti gan individuālie interesenti, gan klašu kolektīvi. Muzeja pulciņa dalībnieki iejutīsies gidu lomās un pastāstīs par to, ko paši uzzinājuši izstādes tapšanas gaitā.
Novadpētniecības pulciņa vadītāja Silvija Avotiņa

Mūsu tradicionālo svētku pūrā jauni svētki!
9.novembrī folkloras pulciņa nodarbība bija veltīta Kuzminku (Кузьминки) tradīciju izpētei un apgūšanai. Tautā to atzīmē 14. novembrī. Ar lielu interesi uzzinājām, ka lai gan svētki nosaukti vīru Kuzmas un Demjana vārdā, tie ir sieviešu
svētki, šajā dienā ēd biezputru ssipčinu (ccыпчину), kas pagatavota no dažādiem
putraimiem, īpašs ēdiens svētkos – gailis, pie kam sirds bija jāapēd vai nu pašam
nespēcīgākajam, vai arī jaunākajam mājās, šajā dienā drīkstēja zagt vistas, jaunas
meitas ar gaiļa un vistu palīdzību zīlēja par precībām, kādā mājā kaimiņi pulcējās
uz vakarēšanu, kur spēlēja „Gaiļu cīņas” (Петушиные бои),
„Gredzenus” (Колечко) un „Briedi”( Оленя), šajā dienā noslēgtās laulības ir visstiprākās, jo tās svētajiem aizgādņiem viegla roka.
Skolotāja Inna Kabare

11. novembrī mūsu skola pirmo reizi piedalījās konkursā „Krievu lācītis – valodniecība visiem” ("Русский
Медвежонок - языкознание для всех"). Konkursa organizatori – Papildus izglītības centrs bērniem „Apdāvināts
skolēns”, Kirova, Krievija, SIA „Vārds” un SIA „Spēle” (Центр дополнительного образования для детей
"Одаренный школьник", г. Киров (ЦДООШ), ООО "Слово", ООО "Игра"). Zinātniskā vadība – Krievijas Valsts
Humanitārās universitātes Lingvistikas institūts, Maskava, Krievija (Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва).
Pirmo reizi šis konkurss tika organizēts 2000.gadā, un no tā laika interese par šo sacensību ir augusi lavīnveidā: ja 2000.gadā
tajā piedalījās 64 000 skolēnu, tad 2001. – gandrīz 260 tūkstoši, 2002. – vairāk nekā 427 tūkstoši, 2003. – 596 000, 2004. – 895
000, 2005. – vairāk nekā 1 114 000, 2006. – vairāk nekā 1 434 000, 2007. – vairāk nekā 1 905 000, 2008. – vairāk nekā 2 327
000, bet 2009. gadā – 2 524 570 dalībnieku no Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Latvijas, Moldovas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Izraēlas, Japānas, ASV un citām valstīm.

Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, konkurss ir pieejams, jo notiek tieši skolās un
ilgst divas mācību stundas. Otrkārt, tas ir testa veidā, t.i., nevajag rakstīt atbildi,
pietiek izvēlēties vienu no piedāvātajiem pieciem atbilžu variantiem un atzīmēt
to atbilžu lapā. Treškārt, 30 uzdevumu vidū ir pavisam vienkārši, tā ka ikviens
dalībnieks spēj atbildēt pareizi vismaz uz dažiem jautājumiem. Ceturtkārt, paši
uzdevumi orientēti ne tik daudz uz mehānisku likumu zināšanu, cik uz loģiku,
vispārēju kultūru, bet reizēm pat uz humora izjūtu. Spēles galvenais mērķis taču
ir parādīt krievu valodas bagātību un skaistumu, pārvarēt par valodu priekšstatu
kā par formālu un garlaicīgu mācību priekšmetu.
Pārstāvēt mūsu skolu bija gods Artjomam Bondarevam, Igoram Vinogradovam, Andrejam Locānam, Jeļenai Koļesnikovai, Olgai Piskunovai, Katerīnai Kozirevai, Romānam Harlamovam, Diānai Meluškānei, Viktorijai Kabarei un Edgaram Stabulniekam
P.S. Skola apmaksāja dalības maksu konkursā !

Skolotāja Inna Kabare

9.novembrī Līvānos notika Dienvidlatgales stāstnieku konkursā “teci, teci, valodiņa 2010”, kurā piedalījās arī
seši mūsu skolas skolēni. Katram bija jāizstāsta latviešu tautas pasaka, anekdote, kāds neparasts atgadījums no savas
dzīves. Šajā pusfinālā ieguvām šādas nominācijas: Melisa Rumaka— III pakāpes diploms un tituls “Mazais stāstnieks”, Margarita Zakutajeva—III pakāpes diploms un tituls “Mazais stāstnieks”, Evija Meluškāne—III pakāpes
diploms, Elīna Cakule—II pakāpes diploms un tituls “Lielais stāstnieks”, Elīna Joņeva—II pakāpes diploms, Jacenta Rudzāte—II pakāpes diploms.
Nodarbinātības Valsts Aģentūras īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts
"Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" piedāvā nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas
profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Projekta ietvaros tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā arī Riebiņu vidusskolā. Tiks piedāvātas šādas neformālās izglītības programmas—valsts valoda, angļu valoda, vācu valoda un
datorzinības. Dalībai mūžizglītības pasākumos sākusies pieteikšanās.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010
Gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šogad notika no 8. līdz 14. novembrim. Šī gada tēma ir „Teiksmainie Ziemeļi” un izvēlēto daiļdarbu pamatā ir fantāziju rosinošas darbības un maģiskais reālisms.
9. novembrī Riebiņu vidusskolā notika Rītausmas stunda 6. klases skolēniem – Dāņu autores L.Koberbēlas Kauninātāju sērijas 1.grāmatas “Kauninātājas meita”
1.nodaļas “Kauninātājas skuķis” lasījums, kuru organizēja Riebiņu bibliotēkas bibliotekāre Marina Rumaka un palīdzēja novadīt mūsu skolnieces Laura Golubeva un
Līva Luriņa. Pēc noklausītā tapa daudzi
skaisti zīmējumi. Riebiņu bibliotēkā skolēni varēja apskatīt divas izstādes –
“Dzīve un fantāzija” un “Ziemeļu skarbā romantika”.
Bibliotekāre Anna Meluškāne

Riebiņu vidusskola uzsāk sadarbību ar Rotari klubu
Rotari ir starptautiska organizācija, kas apvieno cilvēkus, kuri vēlas pasauli padarīt labāku ikvienam. Arī Latvijā ir un
darbojas Rotari organizācijas. Šīs sistēmas būtība ir humanitārā palīdzība, atbalsta sniegšana izglītībai, cilvēki, kuri darbojas Rotari klubos, velta sevi kalpošanai sabiedrībai un iestājas par augstiem ētiskiem principiem visās profesijās. Visi
apspriežamie jautājumi veltīti vienam mērķim - sekmēt labdarību.

11.novembrī skolā viesojās kluba biedri un tika noslēgts dāvinājuma līgums starp
Rīgas Rīdzenes Rotari kluba prezidenti Ludmilu Jansoni un Riebiņu vidusskolas
direktori Inetu Anspoku. Pateicamies par dāvanām un šo iespēju!

Valsts svētki pagājuši. Taču vēlreiz gribas atskatīties uz tiem ar gandarījumu
par paveikto un prieku par svētku radīto noskaņojumu. Ir taču tā, ka tie, kas prot
labi prot strādāt, prot arī skaisti svētkus svinēt.
17.novembris – valsts dzimšanas dienas priekšvakars. Lepnums par to, ka mēs
nu jau piekto gadu turamies pie tradīcijas atzīmēt šo dienu ar ierindas skati, kas
ir noslēgums ikgadējai Tēvzemes nedēļai. Šajā laikā īpaši tiek godā celts
Dzimtenes vārds, ikviens aizdomājas par savu attieksmi pret savu dzimto zemi,
dzimto pusi.
Šoreiz Lāčplēša dienu iezīmēja izstāde „Senie vīriešu darba rīki”, ko sarūpēja un iekārtoja muzeja pulciņš un tā vadītāja skolotāja Silvija Avotiņa. Kāpēc? Vīrietis taču ir ne tikai karavīrs un aizstāvis, bet arī gādnieks, maizes devējs,
ģimenes stiprais balsts.
Ar interesi vecākie skolēni noskatījās dokumentālo filmu „Bermontiāde”, kas vēstī par notikumiem tālajā
1919.gadā. Savukārt 5.-8. klašu audzēkņi spēkojās konkursā „Mana Latvija”. Tā rezultātā tika noskaidrots erudītākais skolēns katrā klasē. Plašākās zināšanas par Latviju demonstrēja Lauris Uzulnīks, Jacenta Rudzāte, Gunda
Pastare, Lāsma Mazjāne, Anna Malahova, Andra Struka un Igors Vinogradovs. Savukārt sākumskolas bērni
veidoja dainu izlases „Mana tautasdziesma”. Tēvzemes nedēļas priekšpēdējā dienā skanēja skolēnu veidotā patriotiskās mūzikas izlase.

Ierindas skatē starp mazākajiem pārākie
punktu ziņā bija 3.klase, bet pamatskolas
grupā labāko sniegumu rādīja 8.klašu skolēni. Lai gan, kā atzina žūrijas komisija, visi
ļoti centās un uzvarētāju noteikt bija grūti.
Vidusskolēni šogad savu varēšanu demonstrēja iespaidīgā parādē. Liels paldies jāsaka
sporta skolotājiem Anatolijam Isajevam un Skaidrītei Vulānei un klašu audzinātājiem, kas ieguldīja ne mazums
pūļu, lai ierindas skate notiktu augstā līmenī. Svētkos mūs sveica arī Riebiņu novada domes izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Lai Tēvzemes mīlestība gaiši deg katrā sirdī ne tikai valsts svētkos, bet ik dienu, jo, kā svētku uzrunā teica Valsts
prezidents Valdis Zatlers: „Viss, ko mēs darām savā labā, mīlot savu zemi, mēs darām arī valsts labā. Katra Latvijas
cilvēka, katra Latvijas patriota veiksme rada jaunu gaismas staru Latvijai. Lai gaismas spēks ik dienu spēcina Latviju – zemi, ko mīlam, jo esam te dzimuši, zemi, kur skan mūsu valoda, un vienīgo zemi, kur visi jūtamies savējie, kur
jūtamies mājās.”
Direktora vietniece Rita Pudāne

Riebiņu vidusskolas pasniegtie ATZINĪBAS raksti 2010.gada 17.novembrī
Viktoram Golubevam- par nesavtīgu darbošanos līdzcilvēku labā, mērķtiecīgu, labi organizētu saimniecisko darbu Riebiņu vidusskolā
Rudītei Špundzānei - par sirds siltumu, izpalīdzīgumu un nevainojamu
darbu
Dignai Prodniecei – par neizsīkstošo enerģiju, pozitīvā akcentēšanu skolēnu darbībās un interaktīvo metožu veiksmīgu pielietojumu mācību procesā
Rutai Vjaksei – par radošu izdomu, rezultatīvu darbu vizuālās un lietišķās mākslas
jomā
Irēnai Ormanei - par atbildīgu un kvalitatīvu darbu un sakarā ar LR proklamēšanas
92.gadadienu

Riebiņu novada valsts svētku svinībās

18. novembrī

Galēnu sporta hallē klāt

bija arī mūsu skolas darbinieki un skolēni. Gribētos noteikti minēt Riebiņu novada
domes priekšsēdētāja Ilmāra Meluškāna teikto, ka ikvienam ne tikai jādomā, ko
valsts dod mums, bet arī jāizvērtē savs ieguldījums tās labklājībā un izaugsmē.
Pasākumā skatījām Daugavpils teātra aktieru sniegumu literāri muzikālā uzvedumā, Sebežas (Krievija) tautas dziesmu un deju ansambļa „Rassipuha” temperamentīgos priekšnesumus.
Taču galvenie notikumi mūsu skolai bija divi: novada Atzinības rakstus saņēma
skolotājas Valentīna Adamoviča un Skaidrīte Žukova, kā arī tika
noslēgts gadu garais darbs pie Riebiņu novada nemateriālās kultūras
mantojuma izzināšanas un savākto materiālu izdošanas, atverot tradīciju burtnīcu divās daļās „Rībeņu nūvoda stuosti”. Par šīs burtnīcas
tapšanu jāsaka liels paldies Starpnozaru mākslas grupai SERDE,
Valsts Kultūrkapitāla fondam, UNESCO LNK, Riebiņu novada domei un, protams, teicējiem, intervētājiem un interviju atšifrētājiem.
Uz šo pasākumu tālu ceļu mērojušas bija arī mūsu viešņas: Starpnozaru mākslas grupas SERDE pārstāves, arī ekspedīcijas vadītājas
pagājušruden Signe Pucena un Ieva Vītola, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora
vadītāja Anita Vaivade, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes Baltu valodniecības katedras asociētā profesore, Baltu valodniecības katedras vadītāja p.i. Lidija
Leikuma, Alsungas vidusskolas pārstāves Aina Verbele, Herta Galiņa un Ieva Jankovska.
Uz tradīciju burtnīcas atvēršanu bija aicināti visi ekspedīcijas dalībnieki. Katrs saņēma dāvanā jauno izdevumu. Ekspedīcijas laikā gūtais – zināšanas par dzimtā novada kultūru, tradīcijām, pozitīvās emocijas, pieredze
saskarsmē ar cilvēkiem – ir vērtīgs ieguvums ikvienam tās dalībniekam. Un arī mūsu novads ir kļuvis bagātāks, jo ne jau katrā Latvijas vietā ir tik pamatīgi apzinātas nemateriālās kultūras vērtības.
Jau paveiktais iedvesmo jauniem darbiem, jo diemžēl ekspedīcijas ierobežotā laika dēļ neizdevās apzināt un
apciemot visus dzīvesgudros ļaudis. Cerēsim, ka šim darbam būs arī turpinājums!
Direktora vietniece Rita Pudāne

Tehniskās Jaunrades Dienas Rēzeknes Augstskolā
Svētdien 21. novembrī, svētku brīvdienu izskaņā, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes telpās notika kārtējās šī gada Tehniskās
jaunrades dienas. Interesantā un atraktīvā pasākuma dalībnieku vidū bija
arī pieci Riebiņu vidusskolas 4-tas un 6-tās klašu pārstāvji.
Kaspars Vasiļjevs un Arturs Stabulnieks „Mehānikas praktikuma”
darbnīcā konstruēja pa slīpu plakni brīvi ripojošu transportlīdzekļa modeli,
kurš lielajā konkurencē tīri pieklājīgi ripoja. Ja būtu vairāk pastrādāts pie
dizaina, būtu vēl labāk. Pa starpām abi paspēja apmeklēt arī „Kīmijas virtuvi” un padarboties arī tur.
Mūsu jaunākie pasākuma apmeklētāji Diāna Harlamova, Rasma Ormane un Dairis Lebedevičs „Ķīmijas virtuvē”, kur vispirms vajadzēja aizpildīt darba lapu atrisinot ar ķīmiju saistītus uzdevumus un tad no ikdienā
pieejamām izejvielām (miltiem, ūdens, sodas un etiķa) veidot improvizētu
vulkānu, darbojās ļoti aizrautīgi. Enerģiskās meitenes ne tikai ieguva jaunas
zināšanas, bet arī pamanījās izcīnīt divas godalgas – darba komplektus vienkāršu ķīmisku eksperimentu veikšanai.
Pasākuma laikā bija iespējas
pavērot pārējo darbnīcu –
„Mehānikas praktikuma” un
„Energo stacijas”, dalībnieku sacensības, ķīmijas speciālistu paraugdemonstrējumus un tāpat arī apmeklēt origami un modelēšanas darbnīcas.
Plašāka informācija par TJD aktivitātēm ir interneta vietnē www.tjd.lv
Mājturības skolotājs G. Ormanis

Velosipēdistu skola
Skolā aktīvi strādā „Velosipēdistu skola”. Nodarbības apmeklē 4.-9. klašu skolēni, ar kuriem meklējam atbildes uz jautājumiem par dažādām tēmām:
•
drošākais ceļš uz mājām,
•
ceļa zīmes,
•
pārvietošanās pa ceļu,
•
uzvedība sabiedriskajā pasažieru transportā,
•
uzvedība personīgajā transporta līdzeklī,
•
rotaļas uz ielas, apdzīvotās vietās,
•
brauktuves šķērsošana,
•
dzelzceļa sliežu šķērsošana,
•
velosipēdista tiesības.
Paši aktīvākie ir 5.-7. klašu skolēni. Tas ir saistīts ar to, ka no 12 gadu vecuma katrs,
kam ir vēlēšanās, var nokārtot eksāmenu un saņemt velosipēdista vadītāja apliecību. Un tāds
eksāmens notika skolā 20. oktobrī. Katram vajadzēja atbildēt uz desmit jautājumiem. Gribētāju bija daudz, bet paveicās 9 skolēniem. Tie ir Olga Kozlova, Sandis Stuburs, Evita Danilova, Natālija Sergejeva, Konstantīns Mihailovs, Vladislavs Stabulnieks, Artūrs Stabulnieks, Elīna Cakule, Jacenta Rudzāte.
Nodarbībām mēs izmantojam arī datorklases iespējas, kur CSDD mājaslapā www.csdd.lv ir
treniņjautājumi. Tagad jau nākamā skolēnu grupa gatavojas kārtot eksāmenu 1. semestra beigās.

Mēs aicinām visus gribētājus uz mūsu nodarbībām!
Nodarbību vadītāja Inna Zenovjeva

Es paveru vienu, paveru otru debesmalu,
Es eju tālāk, tik daudz
Gaismas!
Tik tālu var redzēt…
Agrāk tā nebija, tikai tagad
Es to jutu Tik bezgala daudz var redzēt!
Aivars Jankovskis

Ar pirmās svecītes iedegšanu Adventa vainagā, sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks ar gaišām domām, klusām cerībām un sapni par brīnumu.
Adventa pasākums arī šogad notika visai skolas saimei kopā. To vadīja kristīgās mācības skolotāja
Sanita un 6. klases meitenes Elīna Joņeva un Jacenta Rudzāte. Mūsu baltie eņģeļi deva cilvēkiem
svētību, mieru un svētlaimi. Skolas direktore Ineta Anspoka rosināja mūs pārdomām par garīgo vērtību lomu un nozīmi katra cilvēka dzīvē. Kopā ar priesteri Aivaru aizdedzinājām pirmo svecīti Adventa vainagā. „Lai siltums, kas nāk no svecītēm, kļūst arī par jūsu sirds siltumu un lai dabas harmonija, kas šajos svētkos ir mums apkārt, kļūst par jūsu dvēseles harmoniju! Lai skaista svētku gaidīšana!” novēl skolotāja Sanita Upeniece.

Labdarības pasākums
“Es redzu sapni.... Latvija pēc 10 gadiem. Pavisam vienkārši—labsirdības zeme. Un ne pēc desmit, bet jau rīt, parīt, pēc gada. Tam nav
vajadzīga nauda, ne citi materiālie resursi, tam nav vajadzīgas arī lielas diskusijas un likuma grozījumi. Labsirdības zemei ir vajadzīgi
vienkārši labsirdīgi cilvēki, kas palīdz, žēlo un mīl, neprasot atalgojumu. Cilvēki, kas dara, lemj, runā, dzīvo tā, kā to liek viņu vienkāršās,
labsirdīgās sirdis. Tādi man ir apkārt, tādi mūsu Latvijā ir un būs arvien vairāk. Emocionāls sapnis. Bet man nav jāgaida 10 gadus, pat ne
10 dienas. Tādi cilvēki jau ir Preiļos, Riebiņos, Vārkavā, Pelēčos, Gailīšos, Smelteros, Aizkalnē, Rimicānos, Sīļukalnā, Galēnos, Silajāņos,
Rušonā, Stabulniekos.”
Riebiņu vidusskolas Sorosa fonda –Latvija projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” darba grupa sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju “Pateicības pēcpusdienas” ietvaros godināja Donorus, kuri citu dzīvības glābšanai asinis nodevuši vairāk kā 50 reizes.
Pateicības vārdi izskanēja arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem. Koncertā uzstājās Riebiņu vidusskolas tautas deju kolektīvs skolotājas
Anitas Randares vadībā un ritma deju grupa skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā. Lai izskan PALDIES arī Ritai Pudānei, Rutai
Vjaksei, Anitai Cakulei un Viktoram Golubevam.

Godā gada labākos novada sportistus
Tradicionālajā Riebiņu novada Sporta ballē 27.novembra vakarā Rušonas pamatskolā tika
pasniegtas balvas sportistiem, pagastu sporta organizatoriem un tiem aktīvistiem, kas vislabāk
nesuši novada vārdu sporta dzīvē. Nominācijā “Par aktivitāti sportā” gada balva tika pasniegta mūsu skolas 11.klases skolniekam Sandim Stuburam, nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā”
- 12.klases skolniecei Anželikai Kirilovai un nominācijā “Par sportisko aktivitāti” skolas saimniecības daļas vadītājam Jānim Smukšam. Sportistus un viņu atbalstītājus ar dziesmām un dejām izklaidēja
Rušonas jauniešu deju kolektīvs, teātra grupa un dīdžejs Jānis Vilcāns. "Tie, kas domā par savu karjeru un neaizmirst par fizisko sagatavotību, ir veiksmīgāki dzīvē un var labāk pielāgoties.” Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolotāja Ārija Pudule un direktore Ineta Anspoka.
24.novembrī folkloras kopa „Jumalāni” viesojās Riebiņu PII „Sprīdītis”. Uz pasākumu pulcējās visi dārziņa iemītnieki, pat mazie „Rūķīši”,
kas šoreiz gan tikai noskatījās vecāko bērnu jautrajās rotaļās, jo izveicības vēl nav tik daudz, lai tiktu lielajiem līdzi.
Skolas bērni mazajiem klausītājiem dziedāja dziesmas, stāstīja pasakas, anekdotes, neparastus un smieklīgus atgadījumus no dzīves. Un kas
gan tas par pasākumu, kurā netiek dejots un iets līksmās rotaļās? Arī šoreiz mazuļi un viņu audzinātājas kopā ar „Jumalāniem” gan dejoja ar
slotu, gan ganīja kumeliņus, gan kaitināja aklo vērsi. Prieks bija visiem. Cerams, ka sadarbība ar dārziņu neapsīks arī turpmāk, jo
„Jumalāni” bērnudārzu apmeklēja jau otrreiz.
Ārija BergmaneSprūdža,
folkloras kopas
„Jumalāni” vadītāja

Ciemiņi Riebiņu vidusskolā
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienas svētkos Riebiņu novadā ciemojās Pleskavas apgabala
Sebežas rajona delegācija.
Riebiņu vidusskola laipni uzņēma un izmitināja uz pāris naktīm tautas deju ansambļa ” Rassipuha” dalībniekus no Sebežas mākslas skolas, skolas direktori Olgu Vorobjovu , pedagogus un Sebežas rajona administrācijas pārstāvjus. Riebiņu vidusskolas skolotāja Inna Kabare parādīja viesiem skolu un visi kopā vēlreiz
priecājāmies par labiekārtotajiem kabinetiem, trenažieru zāli un seno amatu rīku izstādi foajē. Kopā noskaidrojām , ka mūs vieno arī lielais ezeru skaits Latgalē un Sebežas rajonā.
Tālāk viesiem sagatavojām ekskursiju pa Preiļiem, kur skolotāja Faina Timošenko iepazīstināja ar Preiļu
pilsētas vēsturi un interesantiem objektiem: pils vārtiem, kapliču, Kultūras namu, Pliča viesu namu un vismazāko dievnamu Baltijā. Bet vislielāko prieku viesiem sagādāja Karaļpils un leļļu izstāde.
Nevarējām neparādīt Latgales svētvietu- Aglonu. Pieaugušie atzīmēja, ka viņu pusē nekā tāda nav un bija
pateicīgi par dievnama apmeklējumu, bet skolēnus pārsteidza Aglonas bazilikas krāšņums un plašumi. Tas
liek domāt, cik paši pie tā esam pieraduši.
Ar interesi izstaigājām arī Karaļkalna takas. Kaut arī laika apstākļi nebija paši labākie, mūs sildīja patīkami
iespaidi un draudzīgās attiecības, viesus interesēja viss.
Ekskursijas galapunkts bija „Trīs vītolu” staļļi Riebiņos- zirgu glaudīšana un interesantais Līgas Astičas stāstījums.
Paldies par šo ekskursiju jāsaka Riebiņu novada domei un personīgi tās izpilddirektoram Ārim Elstam.
Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane

26.11.2010. Riebiņu vidusskolā notika pirmā Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde
Balstoties uz 2010./2011.m.g. izvirzītajām prioritātēm par iesaistīšanos tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā, olimpiādes tēma bija „Latviešu tautas folklora”. Tās mērķis – motivēt skolēnus
iesaistīties latviešu tautas tradīciju izzināšanā. 1.-4.klases ilustrēja latviešu tautas pasaku fragmentus –
„Vecīša cimdiņš”, „Ezis un zaķis”, „Ozols un beka”, bet 5.-12.klašu skolēni – latviešu gadskārtu svētkus –
Lieldienas, Jāņu dienu, Miķeļdienu, Ziemassvētkus. Materiālus un darba tehniku katrs dalībnieks izvēlējās
pats. Tika pārstāvētas visas Riebiņu novada skolas – kopskaitā 42 skolēni un 13 skolotāji. Skolēnu radošos
darbus vērtēja Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un novada skolu vizuālās
mākslas skolotāji – Iveta Casno, Rita Teilāne, Irita Livmane, Inta Broka, Ruta Vjakse. Olimpiādes rezultāti:
1.-4. klašu grupā 1.vietu ieguva Ieva Kalvāne no Rušonas pamatskolas 3.klases (sk. Līga Kacare), 2.vietu - Rasma Ormane Riebiņu vidusskola 4.klase (sk. Silvija Avotiņa), 3.vietu - Jurģis Bruzgulis no Sīļukalna pamatskolas 4.klases (sk. Rita Teilāne), atzinības Agnija Stupāne - Rušonas pamatskolas 3.klase (sk. Līga Kacare), Anna Ciematniece Sīļukalna pamatskolas 2.klase (sk. Rita Teilāne),
Dairis Ļebedevičs Riebiņu vidusskolas 4.klase (sk. Silvija Avotiņa).
5.-7. klašu grupā 1.vietu ieguva Dana Fedotova Rušonas pamatskolas 7.klase (sk. Iveta Casno), 2.vietu - Simona Kuzmova Rušonas pamatskola 6.klase (sk. Iveta Casno), 3.vietu - Evita Broka Dravnieku pamatskola 6.klase (sk. Inta Broka), atzinības - Zaiga Rubene
no Galēnu pamatskolas 7.klases (sk. Irita Livmane), Jānis Kokins no Riebiņu vidusskolas 5.klases (sk. Ruta Vjakse), Elīna Cakule no Riebiņu vidusskolas 6.klases (sk. Ruta Vjakse), Zane Barkovite no Galēnu pamatskolas 5.klases (sk. Irita Livmane).
8.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva Margrieta Cvetkova no Rušonas 9.klases (sk. Iveta Casno), 2.vietu - Jeļena Kolesnikova no Riebiņu vidusskolas 9.b klases (sk. Ruta Vjakse), 3.vietu - Jūlija Mihailova no Riebiņu vidusskolas 8.a klases (sk. Ruta Vjakse), atzinības Līva Luriņa no Riebiņu vidusskolas 9.a klases (sk. Ruta Vjakse), Liāna Cvetkova no Dravnieku pamatskolas 9.klases (sk. Inta Broka),
Laima Eriņa no Sīļukalna pamatskolas 9.klases (sk. Rita Teilāne)
10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva Viktorija Kabare no Riebiņu vidusskolas 10.klases (sk. Ruta Vjakse), 2.vietu - Diāna Meluškāne no Riebiņu vidusskolas 11.a klases (sk. Ruta Vjakse), atzinības ieguva Viktors Titovs no Riebiņu vidusskolas 11.b klases (sk. Ruta
Vjakse), Oksana Kapustjonoka no Riebiņu vidusskolas 12.a klases (sk. Ruta Vjakse).
Paldies, protams, arī skolotājiem, kuri sagatavoja savus audzēkņus vizuālās mākslas olimpiādei – Elzai Leimanei (Galēnu pamatskola), Inārai Drongai, Egilam Ukstiņam (Riebiņu vidusskola), Ivetai Bergmanei, Olitai Vulānei (Silajāņu pamatskola).
Savos darbos skolēni parādīja to, cik dažāds var būt vienas un tās pašas tēmas redzējums caur dažādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, izmantojot savu fantāziju un iztēli. Šeit atklājas skolotāju augstā profesionālā kompetence, motivējot savus audzēkņus
darbam. Rezultātā no skolēnu darbiem tiks izveidota ceļojošā izstāde pa Riebiņu novada skolām.
Riebiņu novada Mākslas jomas MA vadītāja
Ārija Bergmane-Sprūdža

Sadraudzības vakars Viļānos
Pirmdienas rītā kā pārsteigums nāca ziņa, ka esam saņēmuši ielūgumu doties uz Viļāniem, uz
sadraudzības vakaru. Šo vēsti mēs uztvērām ļoti pozitīvi un nolēmām, ka šis pasākums būtu
jāapmeklē, tādēļ ka vajag izmantot visas mums piedāvātās iespējas, jo diemžēl šis mums ir
pēdējais gads Riebiņu vidusskolā.
Kā jau ierasts, neiztika arī bez sagatavošanās stresa, kur gan bez tā? Šim sadraudzības pasākumam mums bija jāsagatavo mājasdarbs – attēlot skolas dzīvi astoņdesmitajos gados! Skolas direktore mums pameta lielisku ideju, ka priekšnesumā varam izmantot savas soļošanas
iemaņas, kuras esam apguvuši, piecus gadus piedaloties Ierindas skatē, kura notiek par godu Latvijas Valsts dzimšanas dienai.
Lai savu uzvedumu padarītu interesantāku, pielikām klāt savas aktieru iemaņas, kuras izmantojām priekšnesuma sākumā, pievienojām fonā atbilstošu mūziku, un priekšnesums bija gatavs!
Piektdien bija jādodas uz Viļāniem, tādēļ viss rīts tika pavadīts, turpinot pieslīpēt savu soļošanas tehniku. Pēcpusdienā pēc
pusstundas brauciena ieradāmies pasākuma norises vietā – Viļānu kultūras namā. Ienākot pamanījām, ka te valda ļoti draudzīga gaisotne, un visi ar interesi gaida sadraudzības vakara sākumu.
Bez mūsu skolas ieradušies bija vidusskolēni no Varakļāniem un, protams, vietējās vidusskolas skolēni. Vakars iesākās ar sagatavoto mājasdarbu prezentāciju. Varakļānu vidusskola mūs aizveda uz sešdesmitajiem gadiem, paši kļūstot par hipijiem.
Tā bija sanācis, ka transporta problēmu dēļ ierasties nespēja Ludzas Valsts Ģimnāzija, un ar otro kārtas numuru uzstājāmies
mēs. Kā jau tas bija gaidāms, visi bija nedaudz uztraukušies, bet, par laimi, viss izdevās lieliski. Gandarījums, ka klātesošie
bija sajūsmā par mūsu vienreizējo priekšnesumu un visu vakaru mēs saņēmām uzslavas no citu skolu skolēniem un skolotājiem. Es jutos lepns, ka mācos Riebiņu skolā!
Pēc tam iepazināmies ar vietējās vidusskolas skolēniem, kuri attēloja skolas dzīvi deviņdesmitajos, tas jau bija nedaudz tuvāk
mūsdienām.
Kā jau ierasts, pēc svinīgās daļas seko diskotēka, tā neizpalika arī šoreiz. Vakaru interesantāku padarīja dažādie mūzikas žanri, kas skanēja diskotēkā, un interesantās spēles, kuras spēlējām pārtraukumos, tajās nācās likt lietā visas savas iemaņas, kuras
esam apguvuši pa šiem gadiem.
Visam labajam, arī šim pasākumam, pienāk beigas. Pēc atvadīšanās devāmies mājup, cerot, ka izdosies vēl kādreiz pabūt līdzīgā pasākumā. Vakars tiešām bija izdevies un laiks nebija pavadīts vientulībā vai nelietderīgi. Par to mums jāpateicas draugiem no Viļāniem, kuri bija labi pastrādājuši pie šī pasākuma veidošanas. Vienreizējs pasākums!
12.klases skolēns Kristaps Pastars

Labas dienas raksti akmenī, sliktas-smiltīs,
tad Tev vienmēr labi ies
(Latv. sakāmvārds)
26.novembrō Zemkopības ministrijā notika
Latvijas Lauku sieviešu apvienības
10.konference “Sieviete—dvēsele un atbalsts laukos”.
Skanēja dzeja, apsveikumi, dziesmas, tika
diskutēts par
nākotnes plāniem. Ļoti interesantas bija
atvērto durvju stundas pie rokdarbnieču,
mājražotāju grupām. Noslēgumā—jubilejas
kūka, modes demonstrējumi. Uz pasākumu
ielūgumu saņēma arī Ineta Anspoka un
Anita Cakule.

