2010.gada oktobris
RUDENĪ sajust rudeni—līdz mielēm! Sabrist slapjas kājas un atkust tējas malkā!
Savākt lietus lāses saujā un pārvērst varavīksnē! Noķert atvasaras sauli un izšķīst
priekā! Uzvilkt dzeltenus zābakus un iebrist purvā kā dzērvei! Nokrāso sarkanus
nagus un piedot salnām! Aprakt vienaldzību kartupeļu vagā un iestādīt liliju nākamajai vasarai! Atrast to, ko nemaz nemeklēju, bet, kas ļoti bija vajadzīgs! Iekurt
uguni kamīnā, cilvēkos, sirdīs!
Interesants fakts uz 2010.gada oktobra mēnesi. Šis mēnesis ir neparasts, viņam ir 5
piektdienas, 5 sestdienas un 5 svētdienas. Tāds mēnesis atkārtojas reizi 823 gados.
Dzīvosim! Mīlēsim dzīvi, cilvēkus, sevi!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

Skolotāju dienas

priekšvakarā, kā jau ierasts, skolā tika organizēta
pašpārvaldes diena. Jau no paša rīta skolotājus sagaidīja vestibilā skolēnu
parlamenta jaunieši un dāvināja skaistu, neparastu origami ziedu. Pēc tam
skolēni iejutās skolotāju lomā, bet skolotājiem ierasto stundu vietā radās iespēja pulcēties vienkopus skolas jaunajā Metodiskajā centrā, nesteigties,
parunāt ar kolēģiem. Vēlāk skolas zālē visus priecēja X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku, skolas deju kolektīva, koncerts,
kā arī skolēnu pašpārvaldes klāts kafijas galds.

Mīļš paldies par skaistajiem mirkļiem visiem, kas gādāja par tiem!
Pēcpusdienā kopā ar visa Riebiņu novada skolotājiem devāmies uz Sīļukalnu, lai vienkopus svinētu savus profesionālos svētkus, noskatoties Riebiņu novada dāvāto dziedošās Eriņu ģimenes koncertu un godinot ilggadējos
pedagogus. Tika sveikti Riebiņu vidusskolas skolotājai Valentīna Adamoviča, Stanislavs Pudžs, Vēsma Lubāne, Anita Podziņa un Silvija Nikolajeva. Klātesošos ar saviem darbiem sveica arī radošā konkursa laureāti
Vija Struka un Jūlija Mihailova. Šajā dienā guvām ļoti daudz pozitīvu emociju un iedvesmas.

Ceturtdien, 7. oktobrī, Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” norisinājās
konkursa “SUPERPUIKA 2011” 1. kārta, kurā 146 zēni no visas Latvijas mērojās spēkiem, pārbaudīja zināšanas un demonstrēja radošās spējas veicot 5 dažādus uzdevumus. Starp dalībniekiem bija arī trīs Riebiņu
vidusskolas pārstāvji Arturs Stabulnieks, Andris Sevastjanovs un
Kaspars Vasiļjevs, kuri atzīstami piedalījās līdzīgā vietējā pasākumā „Spice”.
Šogad konkursa organizatori piedāvā 11 un 12 gadīgajiem drosminiekiem piedalīties nosacītā piedzīvojumu
maratonā – atklājumu pilnā „citā izdzīvošanas skolā”. Konkursa 1. kārtā zēni ne tikai sacentās par iekļūšanu nākamajos etapos, bet arī apguva jaunas prasmes, mācījās pieņemt individuālus lēmumus un meklēja noderīgus, neparastus praktiskus risinājumus negaidītām dzīves situācijām. Dalībniekiem vajadzēja veidot improvizētas aizsargcepures no avīzēm un bambusa skaliem svelmainas saules gadījumam, maketēt drošu transportlīdzekli ūdensceļiem, tikt galā ar trases automodeļa vadīšanu, pārvietoties ar velosipēdu pa šķēršļu joslu.
Apkopojot rezultātus, ir noskaidroti tie 33 konkursanti, kuri atkal tiksies konkursa 2. kārtā jau šī gada 1. decembrī. Starp labākajiem iekļuva arī pagājušā gada „ceļojuma uz Zemes centru” finālists Arturs Stabulnieks.
Vēlam veiksmi labākajiem un labus panākumus visiem pārējiem konkursantiem citos tamlīdzīgos pasākumos.
Mājturības skolotājs G. Ormanis

No

4.-8. oktobrim

dzērām veselīgo ķirbju sulu. Par to gādāja SFL

projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” radošās studijas „Sporta un
fizisko aktivitāšu centrs” vadītāja Anita Cakule.
Ķirbis — pasaules lielākā oga — ir neizsīkstošs veselības avots. Ķirbji ir ne tikai garšīgi, bet arī dziednieciski.
Šajā par auglības simbolu uzskatītajā dārzenī ir maz kaloriju, daudz vitamīnu, kālija šķiedrvielu un beta karotīna.
Ķirbju sula ir viena no vērtīgākajām dārzeņu sulām, jo tajā ir visas minerālvielas, kas nepieciešamas organismam
– varš, dzelzs, magnijs un kālijs, kā arī B, C, E, PP vitamīni. Visi šie elementi ir ideāli sabalansēti, kas ir obligāts
priekšnoteikums pareizai vielmaiņas procesu norisei. Ķirbju dzelteno krāsu nosaka karotīni, kas ir ļoti nepieciešami imūnsistēmas stiprināšanai. Katru dienu vajadzētu izspiest glāzi sulas un dzert līdz pat februārim, kad laba
kvalitāte.

Turpinās projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizācija. Materiāltehniskās bāze tika papildināta arī matemātikas kabinetā. Materiāli būs labs pamats kvalitatīva mācību procesa īstenošanai, kas veicinās skolēnu interesi par eksakto zinātņu apguvi,
tālākām studijām un pētnieciskajiem darbiem.

Zīmējumu izstāde rudenīgās nokrāsās

Veloeksperts”

Konkursa “
noslēguma pasākumā 9.oktobrī Rīgas motormuzejā
piedalījās arī mūsu skolas skolnieces Dace Ormane un Rasma Ormane. Pasākums bija
LNT raidījuma “Žaka” pedālis” tiešraide un to vadīja pats satiksmes noteikumu eksperts—
Žaks (Kristaps Tālbergs).
Konkursa noslēgumā varēja vērot interesantas sacensības, kurās piedalījās labākie konkursa “Veloeksperts” dalībnieki, Latvijas izlase—Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensību 3.vietas ieguvēja, kā arī sabiedrībā labi zināmi cilvēki. Viņi mērojās spēkiem praktiskās
braukšanas trasē ar velosipēdu un radio vadāmo modeli, kā arī demonstrēja savas zināšanas
satiksmes drošības jomā. Paralēli tam bija izzinoši sižeti par velosipēdu vēsturi un par to kā
droši uzvesties uz ielas. Pateicība skolotājam Guntaram Ormanim par piedāvāto iespēju
P.S.
Viss sākās ar to, ka mēs ar māsu Rasmu piedalījāmies un uzvarējām konkursā „Veloeksperts”. Saņēmām ielūgumu uz raidījuma „Žaka pedālis” filmēšanu Rīgas Motormuzejā.
Kad ieradāmies, mūs sagaidīja komandas vadītāji un sadalīja trīs komandās: „Veloeksperta” uzvarētāji, Lielie (LNT ziņu moderatore Ilze Dobele, reperis un producents Gustavo, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes priekšnieks Edmunds Zivtiņš un
motokrosa braucēja Karolīna Štāve) un CSDD velokonkursa trešās vietas ieguvēji Eiropā. Pirms
filmēšanas mums visu izrādīja, jo sacensības notika 3 posmos: šķēršļu josla, radiovadāmie automobiļi, teorija.
Tā kā katrā komandā bija četri cilvēki, mums nācās sadalīties – es ar māsu gāju uz radiovadāmajām mašīnītēm, bet mūsu komandas otrais pāris devās izbraukt šķēršļu joslu. Rezultātā – otrā un
trešā vieta pirmajos divos posmos. Pienāca kārta trešajam posmam. Bet... pievīla tehnika, un nācās teorētiskos uzdevumus pildīt uz lapām. Tas mums izdevās veiksmīgi. Kopvērtējumā, visus
punktus saskaitot, izcīnījām 2.vietu. Katrs no mums saņēma Sudraba pedāli.
Vēlāk mūs arī intervēja, un mēs jutāmies gandarīti.
Dace Ormane, 7.a klases skolniece

Fotokross 2010 Riebiņu vidusskolā
Mērķi
Veicināt interesi par skolas vēsturi
Paplašināt priekšstatus par skolas tēla veidojošajiem nosacījumiem
Veicināt radošo spēju attīstību
Dalībnieki
10. – 12. klašu skolēni, kā arī visi interesenti
Norise
Fotokross notika katras skolēnu grupas brīvi izvēlētā laikā no 07.10. līdz 11.10. Dalībniekiem bija nepieciešams fotoaparāts un zināšanas, lai pēc shematiskas kartes orientētos Riebiņu apkaimē, atrastu Riebiņu skolas
atrašanās vietas, nofotografētu tās gan ar grupas dalībniekiem, gan bez tiem. Fotokross – sacensība par radošāko uzdevuma
veikumu.

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības
modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO
sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības
procesa organizēšanai skolās. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Riebiņu vidusskola šajā mācību gadā
saņēma starptautisko Zaļā Karoga balvu.
Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu. Iepriekšējā
mācību gadā Latvijā plīvoja 32 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no
jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk nekā 100 skolas,
apvienojot apmēram 17 000 skolēnu.
Programma Latvijā darbojas jau septiņus gadus un ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Programmas ieviešanu Latvijā koordinē Vides izglītības fonds, kas pārstāv Latvijā
Starptautisko Vides izglītības fondu . Ekoskolu programma ir viena no piecām šīs organizācijas globālajām programmām
līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām un Jauno vides reportieru un Izzini mežu programmām
vides izglītības jomā.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisinājās 15. oktobrī Vides ministrijā, kurā piedalījās Vides ministrs, EKO
skolu koordinatori, arī Riebiņu vidusskolas projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” Vides kluba vadītāja
Sanita Upeniece. Vēlos pateikt PALDIES visiem labas gribas cilvēkiem, kuri izrāda interesi un iesaistās skolas
vides sakopšanas darbos.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

Sorosa fonda projekta „Sava vidē, saviem cilvēkiem un sev” Valodu
draugu klubiņa locekļi sāka sadarbību ar Skanģeļu vecticībnieku kopienu. 11.oktobrī mēs apmeklējām Skanģeļu baznīcu un iepazināmies ar golovsčicu Jevdokiju Plaunovu. Viņa pastāstīja par kopienas vēsturi, parādīja
vietu, kur pirms daudziem gadiem atradās vecticībnieku baznīca.
J.Plaunova parādīja, kā vajag lūgties, stāstīja par dievkalpojumu pamatiem, vecticībnieku īpašībām. Mēs bijām priestera mājās, iepazināmies ar
to iekārtu. Ziemas laikā tur notiek dievkalpojumi. Kopienas locekļi ar
prieku piekrita iemācīt skolēniem,
kuriem ir vēlēšanās, lasīt baznīcas
grāmatas. Pirmā nodarbība notiks
18.oktobrī.
Valodu draugu klubiņa vadītāja
Inna Kabare

Mājas- plašs un daudzšķautnains jēdziens, kas balsta, satur kopā, audzina, attīsta, rada apstākļus dzīvei.
Manas mājas vērtības- kopības sajūta, laime, prieks, garīgā un fiziskā veselība.
Kā mūsu bērnos rodas kopības sajūta?
Ieskatam māju sajūta svētkos un tradīcijās 8.b klases radošajos darbos.
Mūsu valstī ir ļoti daudz svētku, mēs tos svinam, jo dzīvojam šajā valstī un esam tai piederīgi.
Mēs svinam svētkus, lai būtu prieks, lai atcerētos svarīgas dienas, lai būtu kopā, lai visi ir vienoti un valstī ir labas domas.
Labprāt svinam Darba svētkus un LR valsts proklamēšanas dienu- 18. novembri. Tie ir svinīgi svētki.
Ziemassvētki ir mani mīļākie svētki pēc dzimšanas dienas.
Saklājam galdu netālu no egles, pēc tam izrotājam māju. Ap desmitiem vakarā ejam ar brāli ārā pikoties, pēc tam dzeram siltu tēju ...
Divpadsmitos sākas pats interesantākais- sākas uguņošana.
Bet mēs divpadsmitos vēlējam viens otram laimes, lai būtu tikai balta gaisma, lai visi būtu veseli.
Jauno gadu mūsu ģimene svin ar lielu galdu, istabas stūrī stāv izpušķota egle. Divpadsmitos šaujam petardes.Uz lapiņām uzrakstām, kas kuram ir bijis slikts un to sadedzinām, lai tā vairs nebūtu.
Toties mūsu ģimenes skaistākie svētki ir Lieldienas. Uzskatu, ka tie ir ne tikai ģimenes, bet arī valstī svinami svētki.
Mums mīļākie svētki ir Jāņi jeb Līgo. Mēs tos svinam garākajā vasaras naktī un kad ir vēls, tad mēs dedzinām ugunskuru...
Kā man patīk svinēt dzimšanas dienas, īpaši savu! Tajā dienā es pieceļos agri, gaidu svinības un meklēju, kur noslēpta dāvana.
Parasti daudz spēlējam, jokojam, runājam.
Mana dzimšanas diena ir vasarā un es to svinu brīvā dabā, sanāk pikniks. Jau par tradīciju ir kļuvusi vakara pelde ezerā kopā ar
brāli, pēc tam ilgi staigājam ārā un neejam mājās.
Mūsu ģimenē ir tāda tradīcija- katru sestdienu sakopt māju. Es ar mammu un vecmammu kopju māju, bet tētis, brālis un vecaistēvs strādā ārā.
Mana ģimene vakarā pēc darba sanāk virtuvē pie tējas galda, mēs dzeram siltu tēju, runājam un dažreiz noskatāmies kopā kādu
filmu- biežāk komēdiju.
Vēl ir jāatceras un jāgodina mūsu senči, jo tā ir dzimtas pagātne. Mēs ar cieņu tos atceramies un godinām, tā sev iegūstot labvēlību dzīvē un labu veselību, bet viņu dvēselēm mieru viņā saulē.
Fragmentus no 8.b klases skolēnu darbiem ir apkopojusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane.
Izmantoti 8. b klases skolēnu Andreja Locāna, Viktorijas Bļumas, Viktorijas Stepanovas, Nikolaja Maslobojeva, Vladimira
Jemeļjanova, Igora Vinogradova un Sergeja Korniškova radošo darbu fragmenti.

Ģimeņu pēcpusdiena „Mana ģimene – mana bagātība”
Jau divus gadus mūsu skolā skolas direktore Ineta Anspoka Ziemassvētku laikā uz Pateicības pēcpusdienu aicina tās ģimenes, kas audzina
čaklus, atsaucīgus bērnus, kam sadarbība ar skolu tuvojas nobeigumam, jo viņu atvases jau izaugušas. Un šajās reizēs vienmēr ir prieks par
ģimeņu kopābūšanu.
Pilnveidojot skolas un ģimenes sadarbību, Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” ietvaros organizējām ģimeņu pēcpusdienu „Mana ģimene – mana bagātība”.
Krievu rakstnieks Ļevs Tolstojs ir teicis, ka „cilvēka laime sākas no ģimenes”. Un ikviens par to varēja pārliecināties, raugoties gan bērnu
mirdzošajās acīs, gan māmiņu un tētu smaidos. Ir patiess prieks, ka, nolikuši rūpes, raizes un, iespējams, pat kūtrumu malā, uz pasākumu
ieradās gan mazāki un lielāki bērni , gan viņu vecāki.
Pasākumā piedalījās Zalānu, Bergmaņu, Harlamovu, Bulovu, Pastaru, Luriņu, Danilovu, Vilcānu, Stabulnieku, Kostiku, Soboļevu,
Bondarevu, Mūrnieku, Mihailovu ģimenes. Katrai ģimenei bija iespēja klātesošos iepazīstināt ar sevi, saviem vaļaspriekiem un pienākumiem. Bergmanu un Zalānu ģimenes bija pat sagatavojušas muzikālus priekšnesumus, toties Cakulu ģimene iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar saviem dzīves pamatprincipiem, bet Mūrnieku ģimene bija noformējusi plakātu. Pēc tam katra saimīte aizdedza svecīti – mājas pavarda simbolu.
Ģimenes skatīja skolas saimes albumu, kurā vajadzēja atpazīt ar bērnu skolas dzīvi saistītu notikumu. Ja tas neizdevās vecākiem, talkā nāca
bērni. Tālāk visiem bija iespēja ievingrināt savas balsis, dziedot gan latviešu, gan krievu, gan latgaliešu dziesmas. Savukārt bērnus uzjautrināja kopīga rotaļa. Vai mamma un bērni labi pazīst savu tēti? Šāds jautājums bija aktuāls tajā brīdī, kad ģimenes galvas un viņu ģimenes
atbildēja uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem par tēta mīļāko mācību priekšmetu, ēdienu un sapņu auto. Šī aktivitāte izraisīja gan līksmi
un brīžiem bažas, gan smieklus un pat pārsteigumu.
Bet kopīga darbošanās visiem sanāca, izgriežot no papīra lapas savu uzvārdu. Noslēgumā dalībnieki cienājās ar torti, un, šķiet, visiem bija
labi un silti ap sirdi.
Dodoties mājās vēl bija iespēja izlasīt skolas avīzi, papriecāties par zīmējumu izstādi un aplūkot jaunāko notikumu fotogaleriju.
Lai šādu svētdienu, kad visi mīļie ir kopā, ikvienā ģimenē būtu pēc iespējas vairāk!
Projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” asistente Rita Pudāne

Konference „Drošs internets un draudzīga skola”.
22. oktobrī norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference „Drošs internets
un draudzīga skola”, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no vairāk nekā 140 Latvijas skolām, kas
piedalās kustībā „Draudzīga skola”. Arī mums tika piedāvāta iespēja doties uz šo konferenci, kuru
apmeklēja skolotāja Silvija Avotiņa un skolēnu parlamenta prezidente Vija Struka.
Konferenci atklāja labklājības ministrs Uldis Augulis. Turpinājumā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Iluta Vilnīte iepazīstināja ar
draudiem internetā un iespējām tos risināt internetā. Savukārt Signe Birne pastāstīja par azartspēlēm
internetā. Konferenci daudzveidoja Vaboles vidusskolas, Rīgas 25. vidusskolas un Liepājas valsts 1.
ģimnāzijas skolēnu prezentācijas un priekšnesumi par viņu pašu skolu. Interesantus faktus par mūsdienu interneta valodu atklāja Eiropas jauniešu paneļa un „Net-Safe Latvia” jauniešu padomes pārstāvis Austris Štāls ar prezentāciju „Cilvēku attiecības „online” un „offline” vidē”. Darba gaitu turpināja izveidotās 5 skolotāju un 10 skolēnu izveidotās darba grupas, kas apsprieda, kā varētu veicināt drošību klasē, skolā un globālā mērogā. Darba grupu vadītāji, apkopojoši viedokļus, vēlāk veica
arī kopsavilkumu, ar kuru iepazīstināja klātesošos.
Patīkams pārsteigums bija paneļdiskusija kopā ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem: L. Riekstu Riekstiņu, Māri Grigalu, Katrīnu Pasternaku, Ainu Poišu, Ufo (Kaspars Upacieris) un Edmundu Zivtiņu. Viņi dalījās ar iespaidiem par savu skolas dzīvi, un atklāja arī savus bērnu dienu nedarbus un
iesaukas. Ufo nobeigumā ieteica pamēģināt dažādas nodarbības un neieciklēties uz vienu vienīgo.
Savukārt Aina Poiša novēlēja: „Atrast jēgu un prieku katrā darbībā, ko tu dari.” Katrīna Pasternaka
teica: „Bars iznīcina tevi kā personību. Eksistencē baram nav vietas, tas ir tikai futbolā.” „Ja uzsāc
ko darīt, padomā kā tas var beigties!” tādu padomu deva E. Zivtiņš. Domas, kurus izteica šie cilvēki ir patiešām vērtīgas un būtu jāpārdomā katram no mums.
Konference ir nesusi zināmu gandarījumu par to, ka visu dzirdējām, redzējām un izjutām. Tas bija to vērts. Nobeigumā vēlētos pateikt, ka mūsu skola piedalās kustībā „Draudzīga skola”, tāpēc vairosim draudzīgumu, sapratni un savstarpēju palīdzību klasēs un visā
skolā!
Skolēnu parlamenta prezidente Vija Struka

14.10.2010. Riebiņu vidusskolas telpās tika organizēti kursi sporta skolotājiem par
tēmu ’’”Bērnu vieglatlētika” – IAFF projekts”. Kursu lektors bija Vārkavas vidusskolas sporta skolotājs un starptautiskās kategorijas vieglatlētikas treneris Edgars
Vaivods. Edgars kā labs kolēģis un zinošs treneris pazīstams jau sen, bet šoreiz, stājoties auditorijas priekšā, kā lektors ļāva mums paskatīties uz zināmām lietām no cita
skatu punkta. Pat pieredzējuši skolotāji un treneri bija pārsteigti par dzirdēto. Izrādās
mums blakus aug pavisam cita paaudze, ar citām interesēm un atšķirīgu pasaules uztveri. Tāpēc arī mācību procesā jāizmanto pavisam citas metodes. Kursu lietderību
atzina visi 11 to dalībnieki. 6.klases skolēni, kuriem bija iespēja pirmajiem izmēģināt
netradicionālos uzdevumus arī atzina tos kā interesantus un aizraujošus. Liela fiziska
slodze bija sasniegta nemanot, rotaļājoties. Mūsu novadā šo mācību gadu strādās 8
sporta skolotāji. Un es domāju, ka vieglatlētikas apmācība skolās būs citādāka nekā
pagājušo gadu. Ir izskanējusi doma, ka pavasara sacensības vieglatlētikā tieši 4.6.klašu skolēniem stipri atšķirsies no ierastā.
Skolotāja M.ārīte Pokšāne.

Jau daudzus gadus Riebiņu vidusskolā ir pieņemts iesvētīt jaunpienācējus vidusskolēnu statusā. Arī šogad desmitklasnieki jau
oficiāli ir kļuvuši vidusskolēni.
Mums, abām vienpadsmitajām klasēm, visnotaļ bija grūts uzdevums izdomāt dažādus pārbaudījumus desmitajiem. Tomēr, pēc
manām domām, mēs veiksmīgi ar to tikām galā. Viss jau sākās no paša rīta, kad viņus sagaidīja pārģērbšanās un otiņas. Visiem bija uzdevums apģērbt savas pidžamas un visu atlikušo dienu staigāt tajās. Bet, lai desmitos varētu vēl vairāk atpazīt, viņu sejās tika apzīmētas.
Ikkatram uz pieres tika uzrakstīts „fuksis”. Visiem bija krāšņs izskats augu dienu.
Galvenie uzdevumi turpinājās vakarā. Jau izejot no savas klases, fukšiem vajadzēja piepūlēties, lai nonāktu līdz sporta zālei.
Redzot, kā viņi rāpoja pāris desmit metrus, tik tiešām izskatījās grūti. Bet tas bija tikai sākums. Sākoties jautrajam vakaram, bija vajadzīga
maza iesildīšanās. Nu katram tika dota iespēja izdejoties. Tomēr dejošana nebija no vieglajām, jo nācās attēlot vai nu kādu dzīvnieku, vai
kādu personību. Varēja redzēt, kuriem sanāca veiklākas kustības un kuri tomēr savu uzdevumu nespēja tik ļoti pārliecinoši veikt.
Pēc tam sekoja sejas izdaiļošana, un šis pienākums tika dots labākajām 11.klašu māksliniecēm Zanei un Diānai. Viņas veiksmīgi uzzīmēja dzīvniekus, kurus katrs no pārbaudāmajiem izlozēja. Un, kamēr krāsa uz viņu sejām kalta, tiem nācās būt vienotiem stafetē.
Visa klase tika salīmēta kopā ar skoču, un uzdevums nonākt otrā sporta zāles galā nelikās arī tik viegls. Bija mazi kritieni, bet beigu beigās
visi tomēr veiksmīgi nonāca līdz galam.
Sākoties daudz grūtākiem un pretīgākiem uzdevumiem, varēja arī dzirdēt kliedzienus un nepatiku no desmito puses. Viņiem nācās uzklausīt nepatīkamus stāstus, ar rokām taustīt lietas, kuras neizraisīja sajūsmu. Arī oža un garša viņiem tika kārtīgi pārbaudīta. Par nepareizu
atbildi sods bija ļoti veselīgs: par vienu neatminētu garšvielu vai dārzeni nācās apēst ķiploka daiviņu. Viens no pārliecinošākajiem un zinošākajiem no visiem desmitajiem šajā pārbaudījumā bija Artūrs Višķers, kuram nevajadzēja ēst nevienu ķiploka daiviņu, jo viņš pareizi
noteica visas uzdotās garšvielas un dārzeņus.
Turpinoties šim neaizmirstajam vakaram, desmitie saskārās arī ar neaizmirstamu pārbaudījumu, kur it kā vajadzēja ēst trāpus.
Graujošā ideja no Mārtiņa puses bija pēdējais šāda veida uzdevums. Daži to tiešām neuztvēra par joku un bija šokā, bet, kad sajuta, ka
tomēr vajag ēst garšīgu gumijas tārpu, visiem sejās atplauka smaids. Un nu jau visi sāka gatavoties pēdējai šķēršļu joslai, kur tika pārbaudītas viņu ātruma, spēka un zīmēšanas spējas.
Desmitajiem godam izturot visus mūsu izdomātos pārbaudījumus, vakars pagāja nemanot,
un nu bija laiks teikt zvērestu, ar kuru apliecināja, ka visi centīsies būt par ideāliem vidusskolēniem. Turot roku uz sirds un saucot vārdu „zvēram” pēc katra nolasītā punkta, kurus būs
jāievēro atlikušos 3 gadus vidusskolā, desmitie apņēmās būt par savas skolas īsteniem skolēniem. Bija patiešām liels prieks par viņu atsaucību un izturību. Cerams, ka visi atcerēsies šo
dienu ar prieku un smaidu sejā.
Maira Šmukša, 11.a klases skolniece

Iesvētības 2010
Jau ieejot skolā, mēs bijām ļoti pārsteigti. 11. klases ļoti pacentās, lai mēs izskatītos skaistāk
nekā jebkad. Visu dienu līdz pat iesvētībām nācās staigāt pidžamās. Īstenībā tas bija iespaidīgi
un arī smieklīgi.
Pēc stundām uz mājām un atpakaļ uz skolu pievakarē mums nācās iet ar sakrāsotām sejām. Kad
visi ieradāmies, nācās gaidīt krievu valodas klasē. Un tad viss sākās... Sākumā likās, ka nekas
īpašs nenotiks, bet laika gaitā izrādījās, mums bija paredzēta mokoša un interesanta programma.
Visa klase ir atzinusi, ka ir bijis patiesi jautri un aizraujoši. Kaut arī daži saka, ka nav bijis nekas īpašs. Mēs uzskatām, ka iesvētības bija izdevušās, jo kur gan vēl varētu tā iztrakoties. Bija
arī pretīgi momenti ar „sliekām”. Tur notika vislielākā un skaļākā bļaušana.
Vislabākās atsauksmes no visas mūsu klases ir par dzīvnieku tēliem. Tas patika ikvienam no mums. Bija daudz negaidītu momentu,
un tie lika nedaudz satraukties. Šķēršļu josla likās vissmieklīgākā un, protams, visgrūtākā. Mēs sakām lielu paldies abām 11. klasēm un to
audzinātājām par tik iespaidīgu un aktīvu pasākumu. Mums visiem ļoti patika!
Arina Rubļova, 10.klases skolniece
Riebiņu vidusskolas klašu kolektīvi ekskursijās:
•
24. septembrī 6.-9.klašu skolēni brauc maršrutā Cēsis Āraišu ezerpils – Rāmkalni
•
8. oktobrī ekskursijā devās 4.a klase un skolotāja S. Avotiņa. Maršruts Untumi – Rēzekne – Rāznas ezers – Mākoņkalns
•
14. oktobrī ekskursijā devās 5. klases skolēni un audzinātāja S. Upeniece—Pilskalnes Siguldiņa – Lielais Nīcgales akmens – Līksnas baznīca – Daugavpils Zooloģiskais dārzs.
•
20. oktobris – 3. klase un skolotāja A. Randare dodas uz Preiļiem.

9.a un 9.b klašu ekskursija 15.10.2010.
15. oktobris – tas ir datums, kad 9.a un 9.b klases skolēni devās interesantā ekskursijā. Galvenais mērķis bija
Rīga. Sākumā mēs apmeklējām Paula Stradiņa Anatomijas muzeju. Šķiet , ka šis apskates objekts bija arī pats
interesantākais. Gids bija sava amata lietpratējs, kurš turklāt ļoti, ļoti interesanti un saistoši visu stāstīja un
skaidroja. Muzejā bija tiešām ļoti interesanti. Ieteiktu visiem, kuri tur nav bijuši, noteikti aizbraukt. Tas ir tā
vērts. Muzejā bija arī daudz kroplīgu bērnu , dažādu veselu un slimu orgānu, kaulu paraugi. Tālāk mēs devāmies uz Medicīnas muzeju. Tur mēs uzzinājām par to, kā attīstījās medicīna no pašiem, pašiem senākajiem
laikiem līdz mūsdienām. Tā kā mums bija palicis nedaudz laika, pirms nākamās pieturas, šoferis mūs aizveda
uz Ķeguma Krusta Kalnu. Tas bija liels pārsteigums, jo mums visiem šķita, ka krusta kalns ir tikai Lietuvā.
Bet -nē. Tā ir ļoti īpaša un skaista vieta. Tālāk mēs devāmies uz Skrīveru saldumu ražotni, kur mums bija iespēja pašiem savām rokām izveidot gardās konfektes “Gotiņa”. Šeit mēs iepazināmies ar saldumu ražotnes
vēsturi, piedāvājumu un to, kā gatavo kārumus. Pēc radošās darbības mēs varējām iepirkties īpašajā Skrīveru
Saldumu veikaliņā. Kā tik tur nebija ! Marcipāns, īrisi, gotiņas, aprikozes šokolādē... Tik gardi !Tā arī beidzās mūsu ekskursija, un mēs ar
jaunapgūtām anatomijas zināšanām un pašu gatavotām gotiņām kabatās devāmies mājup.
/Līva Luriņa, 9.a /
15. oktobrī agri no rīta mēs cēlāmies un devāmies mūsu plānotajā ekskursijā. To mēs bijām domājuši darīt jau agrāk, bet sīku iemeslu dēļ mēs ekskursiju pārcēlām. Vispirms braucām un diviem muzejiem. Pirmais no muzejiem, kā jau Līva teica, arī man šķita visinteresantākais. No sākuma likās, ka
paliks slikti, bet no lielās intereses mēs sliktu dūšu aizmirsām. Otrs muzejs nebija tik aizraujošs kā
pirmais. Tur stāstīja vairāk par vēsturi. Pēc tam neplānoti mēs iegriezāmies Krusta kalnā. Tas ir tik
neticami skaisti, kad cilvēki apvienojas un dara kaut ko kopā. Un pēc tam nāca ļoti garšīga ekskursijas daļa– “Gotiņas”. Šīs “Gotiņas” ir mūsu Latvijas lepnums. Tās ir tik gardas un staipīgas. Vienīgi,
ja pieēdas par daudz, sāk sāpēt vēders. Šeit mēs taisījām “Gotiņas” paši, redzējām īsu filmiņu un pēc
tam pilniem maisiņiem vedām gardās konfektes mājiniekiem. Ekskursija tiešām man ļoti patika. Un
iesaku visiem apmeklēt šīs vietas, jo par samērā zemu cenu mēs apskatījām un ieguvām ļoti daudz!
/Laura Golubeva 9.a /

Skolā norisinājās akcija ”Sapnis par skolu pavasarī”, kuras laikā visi skolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki
atnesa tulpju sīpoliņus ar domu tos iestādīt, lai pavasarī mūs priecētu pirmās pavasara puķes – tulpes.
Bija redzama un jūtama liela atsaucība, tāpēc kopā mēs savācām 259 sīpoliņus. Ar lielu darba prieku un gandarījumu stādīt
tulpes devās 4.a klases skolēni, 5. klases meitenes, skolotājas Silvija, Sanita un Ruta. Paldies sakām: Dominikam Rukmanam,
Angelikai Zakutajevai, Artim Pastaram, Viktorijai Pauniņai, Sintijai Kesterei, Pjotram Hritonenkam, Marekam Pastaram, Viktorijai Maslobojevai, Jurim Vaivodam, Melisai Rumakai Armandam Briškam, Jūlijai Vaivodei, Andrejam Paško, Viktorijai
Grikovai, Viktoram Vinogradovam, Jūlijai Barkarai, Alvim Pastaram, Diānai Harlamovai, Raivim Meluškānam, Gundai Pastarei, Elīzai Kabakovai, Lāsmai Mazjānei, Laurai Kļaviņai, Anastasijai Jemeļjanovai, Jolantai Losevai, Dainim Gorinam, Daigai Golubevai, Annai Malahovai, Laurai Golubevai, Oksanai Bulovai, Jeļenai Hritonenkai, Jānim Čižikam, Annai un Diānai
Ivanovām, Kristapam Pastaram, Kasparam Špundzānam, Ormaņu ģimenei, skolotājiem: Inetai, Rutai, Inārai Drongai, Silvijai
Avotiņai, Marijai, Vēsmai, Ritai Pudānei, Vjačeslavam, Allai, Anitai Randarei, tehniskajiem darbiniekiem: Annai Cakulei,
Rudītei Špundzānei, Sanitai Upeniecei Viktoram Golubevam, Annai Gorinai, kuri piedalījās akcijā! Ar nepacietību gaidīsim
pavasari!!!

Rudens svētkiem

22.oktobrī uz tradicionālajiem
pulcējās 7. – 9. klašu skolēni.
Svētku košumu tiem sagādāja folkloras kolektīvu dalībnieki, kas bija ģērbušies tautas tērpos. Dzīvespriecīgā Bitīte (Žanna Kirilova) pastāstīja, kā visu vasaru strādājusi, lidojot no puķes uz puķi. 7.b klases skolēni braši un dedzīgi nodziedāja krievu tautas dziesmu
„Vērpēja”( „Прялица”). Krievu folkloras pulciņa dalībnieki sapulcējušos iepriecināja ar ludziņu „Dārzā”( „В саду”).
Par visjautrāko un viskustīgāko svētku daļu gādāja folkloras kopa „Jumalāni” ar savām vadītājām Āriju Bergmani-Sprūdžu un
Ritu Pudāni, jo rotaļās iesaistīja visus svētku dalībniekus un viesus.
Esam godam pavadījuši rudeni, tagad ziemai vārti vaļā!
Inna Kabare, krievu folkloras
pulciņa vadītāja

Mākslinieku plenērs Riebiņos
Mākslinieki Jonass Pleckevičius (Lietuva), Vladimirs Serkovs, Osvalds Zvejsalnieks, Jānis Plivda, Ilze Griezāne,
Vija Stupāne, Vēsma Ušpele gleznošanai brīvā gaisā pulcējās Riebiņos. Ar interesi darbu izstādi aplūkoja arī mūsu
skolas audzēkņi

25.oktobrī Rīgas pilsētas 3.Valsts ģimnāzijā notika jau otrais radošuma apmācību seminārs vairāk kā 100 skolotājiem no visas Latvijas, kas šajā mācību gadā uzsākuši pasniegt jaunu izvēles priekšmetu – radošo domāšanu aptuveni
70 skolās. Seminārā piedalījās Riebiņu vidusskolas projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” asistente Rita Pudāne. Semināra noslēgumā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Uzrunājot skolotājus T.Koķe teica, ka šie ir pedagogi, kuri īsteno idejas, ar kurām viņa stājās ministra amatā: „Es vēlējos, lai Latvijā tiktu veidotas
pēc iespējas dažādākas skolas, lai izglītības piedāvājums kļūtu daudzveidīgāks. Manuprāt, ka šī iniciatīva lieliski sasaucas ar izglītības dažādošanas ideju; te netiek meklēts nekas gatavs, bet tiek darīts, lai skola mainītos, kļūtu atvērtāka”. Pasākuma noslēgumā ministre T.Koķe un J.Ošlejs visiem pedagogiem pasniedza apliecības par pirmo divu moduļu apgūšanu.

25. un 26.oktobrī MARITIM Park Hotel Riga norisinājās Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar jaunatni”. Forumā piedalījās 300 dalībnieku, vienkopus tiekoties valsts un pašvaldību jaunatnes politikas veidotājiem,
jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvjiem, augsta līmeņa ekspertiem, kā arī ārvalstu viesiem no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Eiropas Komisijas. Forumā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka un Riebiņu novada domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komitejas priekšsēdētāja Ārija Pudule. Foruma laikā tika apspriestas jaunatnes politikas aktuālās tendences un
izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā, vienlaikus izceļot labās pieredzes piemērus vietējā un starptautiskā līmenī.
Foruma organizatori ir pārliecināti, ka ir būtiski visām jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm tikties vienkopus, kā arī uzklausīt ārvalstu ekspertu pieredzi par efektīvu darbu ar jaunatni, Foruma rezultātā izstrādājot realitātē pielietojamas un īstenojamas rekomendācijas, kuras izmainīs un uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā. Jauniešu resurss ir priekšrocība, kas nes nenovērtējamu labumu gan
īstermiņā, gan ilgtermiņā un varētu kļūt par Latvijas izaugsmes veiksmes stāstu visas pasaules mērogā.

7.oktobris

Skolas padomes sanāksme

12.oktobris

Vidusskolēni tiekas ar Latvijas Sarkanā Krusta prezidentu Valdi Nagobadu

14.oktobris

Sākumskolas skolotāja Silvija Avotiņa un Anita Randare piedalās Maizes svētkos Riebiņu bērnudārzā „Sprīdītis”

15.oktobris

BERGA foto

27. oktobrī

Riebiņu novada iedzīvotāju ikgadējo tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem un domes speciālistiem.

18.23.oktobris

Preiļu galvenajai bibliotēkai 80. Par līdzdalību Preiļu Galvenās bibliotēkas 80 gadu jubilejas pasākumu nedēļā ATZINĪBAS
RAKSTU saņēma skolotāja Allai Solovjova

