2019.gada aprīlis
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda

Orientēšanās spēle
„Atrodi, uzzini, izvēlies!" jeb
Informācijas diena RTA
5. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
(RTA) rīkoja Informācijas dienu, kuru
apmeklēja vairāk nekā 100 jaunieši no
tuvākām un tālākām vietām. Moderno
studiju vidi, mūsdienīgo laboratoriju aprīkojumu un draudzīgo atmosfēru Informācijas dienas dalībnieki varēja iepazīt,
piedaloties orientēšanās spēlē „Atrodi,
uzzini, izvēlies!”. RTA fakultāšu mācībspēki, studenti un darbinieki piedāvāja aizraujošas aktivitātes, individuālas sarunas, konsultācijas,
lai palīdzētu jauniešiem izdarīt pareizo izvēli un neapjukt informācijas gūzmā.
Pozitīvā atmosfērā, pulcējoties RTA centrālās ēkas pagalmā un izbaudot pavasarīgo laiku, tika sadalītas arī dažādas balvas. Radošo darbu konkursa „Avīzei „RTA Dialogi” – 20!” galvenā balva
tika piešķirta
Līvānu novada Rudzātu
vidusskolas
11.
klases
skolēnam,
savukārt par
dalību konkursā sešas
veicināšanas
balvas saņēma Riebiņu
vidusskolas jaunieši– Karina Komlačova, Viktorija Pauniņa, Jānis Prikuls, Ivans Piskunovs,
Iļja Piskunovs, Edgars Lipko (skolotājs-konsultants Ruta Vjakse). Jaunieši nesteidzīgi cienājās
ar tēju un pankūkām, apmainījās ar dzirdēto un piedzīvoto Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Informācijas diena noslēdzās RTA bibliotēkā – te bija iespēja satikt mākslinieci Dainu Eglīti, kuras
gleznu izstāde „Mums apkārt” līdz 30. aprīlim apskatāma RTA bibliotēkā. Paldies skolas datorlaborantam Jānim Čižikam par veiksmīgo sadarbību ar jauniešiem visas dienas garumā!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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9.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā projekta Erasmus+ projekta ietvaros Riebiņu vidusskolas medijpratību
komanda tika uzaicināta vadīt meistarklasi „Digitālā un medijpratība ilgtspējīgai mūžizglītībai”. Tajā skolēni no dažādām valstīm (Latvija, Bulgārija, Rumānija, Francija, Itālija, Spānija..) tika iepazīstināti ar visā
pasaulē šobrīd tik aktuālo medijpratību. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā arī visā Latvijā aizsākās sociālā kampaņa
pret interneta pārmērīgu izmantošanu, un skolēniem te bija iespēja aizdomāties par to, cik tas ir nozīmīgi –
prast analizēt informāciju un neuzķerties uz šokējošiem saukļiem vai jaunumiem, kļūstot par manipulējamu
rīku kāda cita interesēs.
Klātesošie tika iepazīstināti ar Riebiņu vidusskolas pieredzes uzkrāšanas ceļu medijpratībā projekta
„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros (skolotāja Diāna Bravacka). Skolotājas Natālijas
Smukšas vadībā skolas zinošākie jaunieši prezentēja ieskatu teorētisko jautājumu izklāstā un ļāva praktiski
darboties izzinošās
aktivitātēs (Sandis
Sparāns, Ernests Zalāns), kā arī iepazīstināja ar zinātniski pētniecisko darbu, kas
atklāj Riebiņu vidusskolas jauniešu medijpratības jautājumu izpratni (Jegors Gorbans). Skolotāja Kristīna Tjarvja skolēniem interaktīvā un saistošā veidā ļāva apzināties savu šībrīža medijpratību uztveri un mācīja atšķirt viltus ziņas vai attēlus no patiesiem.
Skolēni komunicēja tikai angļu valodā, un tā kārtējo reizi bija laba pieredze ne tikai ārzemju, bet arī mūsu
jauniešiem. Mēs varam būt gandarīti, ka tikšanās aizritēja raiti, radošā gaisotnē, jo jaunieši, kas vienaudžiem nodeva savu skolā gūto medijpratību pieredzi, bija ļoti labi sagatavojušies un neapmulsa pat neplānotās saziņas situācijās.
Pateicamies par viesmīlību Ludzas Valsts ģimnāzijai un Riebiņu vidusskolas vadībai par tik nozīmīgu sadarbības nodrošināšanu, kas var kalpot kā labs piemērs ilgtspējīgai jauniešu mūžizglītībai. Riebiņu vidusskolas komanda ir kā metodiskā atbalsta centrs medijpratībā Latgales reģionā un ir gatava sadarbībai pieredzes nodošanā arī citiem interesentiem.
Diāna Bravacka, Riebiņu vidusskolas skolotāja
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No 12. februāra līdz 2. aprīlim mūsu skolas 5. – 12.klases audzēkņi iesaistījās Riebiņu
novada domes projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu
uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta” norisēs. Citu projekta aktivitāšu
vidū skolēniem bija iespēja iepazīties ar jautājumiem par pubertāti, higiēnu, drošām attiecībām un daudzām citām lietām, kas jauniešiem un pusaudžiem jāzina un kas viņus
arī interesē. Šīs nodarbības vadīt ieradās biedrības “Papardes zieds” lektori. Pati biedrība
Latvijā zināma kopš 1994. gada, tā aktīvi darbojas seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos gan Latvijā, gan starptautiski. Tā ka nodarbību stundas skolēniem kļuva par laiku, kad padomāt par
sevi un pilnveidot zināšanas par savu reproduktīvo veselību. Jāsaka: skolēni ļoti atzinīgi novērtēja gan nodarbību saturu – noderīgu, svarīgu, interesantu –, gan arī lektorus par nepiespiesto gaisotni, prasmi atbildēt
uz jautājumiem, saprotamu stāstījumu.
Paldies par sadarbību Riebiņu novada domes attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājai Ilzei Kudiņai!
Riebiņu vidusskolas 5.,
7., 8.b klases skolēni
11.aprīlī priecājās par
skolas vadības radīto
iespēju
apmeklēt
R.Mūka muzeju Galēnos. Tur apskatījām Galēnu parku un iepazinām
skulptūru simbolisko,
filozofisko nozīmi. Skolotāja Diāna Bravacka
pastāstīja par dzīves pozitīvas uztveres priekšrocībām, kā arī uzdeva nofotografēties pie katras
no koka skulptūrām. Pēc
tam devāmies uz muzeja telpām, kur noklausījāmies folkloras pētnieces, Dr.philol., Angelikas
Juško - Štekeles priekšlasījumu par
folklorā balstītām Latgales tradicionālajām vērtībām. Mēs sapratām, cik dažāda ir katra cilvēka izpratne par
laimi, un kā šī uztvere mainījusies laika gaitā. Saruna izvērsās nepiespiesta un radoša. Šo saistošo pasākumu kuplināja arī Rolands Naglis, kas ģitāras pavadījumā dziedāja latviešu un latgaliešu tautasdziesmas.
Noslēgumā tika secināts, ka laimīgs ir tas, kas var dot kaut ko citam, un to apliecināja arī kopdziesma "Pī
Dīveņa gari goldi" ar visiem klātesošajiem. Pēc pasākuma vēl apskatījām grafiķes Vitas Lēnertes grafikas
izstādi "Retrospekcija", kas ļāva novērtēt nianses un to nozīmi labu un vērtīgu darbu tapšanā.
Latviešu valodas skolotāja Diāna Bravacka
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Aprīļa mēnesis patiešām ir jocīgs un jokains – te spīd saule, te līst lietus, te snieg, taču gaisma un
siltums pamazām svin uzvaru. Cilvēki, iestājoties pavasarim, kļūst atvērtāki, nebēdnīgāki un jautrāki.
Gribas pasaulē palūkoties ar smaidu un prieku.
3.aprīlī Riebiņu vidusskolas 3-.5.klašu deju kolektīvs devās uz jautru sadanci “Aprīļa pilieni” , kas
notika Vārkavā. Koncerta laikā tika izdejotas gan Dziesmu svētku repertuāra, gan sirdij tuvākās kolektīvu
dejas. Bez tam katrs kolektīvs smīdināja draugus un skatītājus ar savām anekdotēm. Mūsu Gunita Vjakse
un Andrejs Gorbans skatītājiem bija sagatavojuši vēl nedzirdētas anekdotes. Koncerta noslēgumā
Vārkavas un Riebiņu vidusskolas dejotāji vienojās vienā kopīgā dejā.
Sadraudzības gaisotnē turpinājās arī otrā daļa, kurā dejotāji iemācīja viens otram savas mīļākās
rotaļdejas. Noslēgumā tika nolemts, ka noteikti nākošajā deju sezonā atkal jārīko kāds kolektīvu sadraudzības sadancis.
Deju kolektīva vadītāja Anita Randare
Atnākot pavasarim, ir iesākusies arī
skriešanas sezona. Aizvadītas sacensību „Parka pusstundas skrējiens”
pirmais posms. Dalībnieku vidū bija
N.Baikovs, A.Leitāne, I.Vilcāns,
V.Leitāns, V.Vucāne, A.Savostjanovs,
A.Isajevs.

Arī ikgadējais „Cīruļputenis - 2019” ir veiksmīgi noslēdzies. Labāko sešiniekā, kuri tika apbalvoti ar
skrējiena simboliku apdrukātiem krekliņiem, ierindojās: Aleksejs Isajevs (2.v.), Nikita Baikovs (6.v.),
Anastasija Leitāne (5.v.),
Laura Stabulniece (5.v.) un
soļošanā - Alīna Litvjakova (4.v.). Starpnovadu
skolu rudens krosā godalgotas vietas ieguva Anastasija Leitāne un Nikita
Baikovs. Sveicam sportistus ar zelta medaļām!
Paldies skolotājām Māritei
Pokšānei un Skaidrītei Vulānei par enerģisko darbu!
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11.aprīlī uz Līvāniem devās folkloras kopa „Jumalāni”, lai
piedalītos Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā – skatē "Rūtoj saule, rūtoj
bite". Mūsu „Jumalāni” bija viena no 17 folkloras kopām,
kas tajā piedalījās.
Pasākuma mērķis ir tradicionālās kultūras izpratnes veidošana
un lokālo tradīciju apgūšanas un popularizēšanas veicināšana,
rosinot folkloras kopu dalībnieku pašizpausmi dažādās tradicionālās kultūras jomās. Tas ir Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu gada veikuma izvērtējums, problēmu un to risinājumu apzināšana, kā arī savstarpēju kontaktu veidošana. Jau
šogad tiek domāts arī par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmu.
Pasākuma pirmajā daļā notika visu folkloras kopu 7 minūšu
programmas koncerts. Kā jau skatē, programmas
tika vērtētas atbilstoši nolikumam, t.i., priekšnesuma
piederība tradīcijai un atbilstība vecumam, lokālās
tradīcijas izpratne, kopas sadarbība ar auditoriju, kopas radošā izaugsme, sevis dabiska pasniegšana, situācijas izjūta, vizuālais tēls, priekšnesumā lietoto folkloras žanru daudzveidība, priekšnesuma muzikalitāte, atraktivitāte un pievilcība.
Esam ļoti gandarīti, ka sagatavoto programmu
parādījām labi, un ieguvām I pakāpes diplomu.
Dienvidlatgales novada folkloras kopas, kuras piedalījās sava novada sarīkojumā, kopj savas lokālās tradīcijas un ir apguvušas sarīkojuma 2018./2019. mācību
gada tēmu – „Rotā saule, rotā bite” aicinātas piedalīties Nacionālajā sarīkojumā, kurš šogad 18.-19 .maijā
notiks Iecavā. To vidū arī „Jumalāni”.
Tāpat bijām lepni, ka vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursa izstādē „Bišu spiets”, kas notika
sarīkojuma laikā, bija ļoti daudz arī mūsu skolas skolēnu darbu. Šajā konkursā aktīvi iesaistījās
Daniela Koroševska, Signija Pastare (abas no 1.klases), Sintija Verza (8.b klase), Viktorija
Pauniņa (10.klase), Adriāna Volonte (6.klase), 2. un 6.klases grupas. Visi saņēma Atzinības
rakstus. Paldies skolotājām Allai Solovjovai, Solvitai Volontei, Anitai Punculei!
„Jumalānu” skolotājas Ārija Bergmane-Sprūdža un Rita Pudāne
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Lieldienu gaidīšanas
nedēļā 9.-12. klases
skolēni iesaistījās
Lieldienu dekoru
gatavošanā, bet ori-

gami pulciņš (vad. Alla Solovjova) un pulciņš "Raibie darbi"(vad Solvita Volonte) aicināja visus interesentus uz radošo darbnīcu.

Tuvojoties svētkiem, no dabas materiāliem tika izgatavoti
Lieldienu

dekori, lai radītu svētku
noskaņu SAC „Rušona”
telpās. Pulciņu dalībnieki
bija sarūpējuši arī katram pansionāta iemītniekam jaukas dāvaniņas.

Lai
Li e l d i e n u
svinēšana būtu patiešām izdevusies,
ir ne tikai jākrāso
olas un jāšūpojas,
bet arī jāuzspēlē
kāda jautra Lieldienu
spēle!
Aizvadītajā nedēļā
skolā norisinājās

dažādi atraktīvi pasākumi veltīti Lieldienu
svētku izskaņai.
24.aprīlī 3.klase aicināja sākumskolas
skolēnus kopā ar
viņiem iemācīties un
izspēlēt
dažādas
Lieldienu rotaļas. Katras klases skolēni paši
varēja izvēlēties, kuras tad rotaļas viņi šodien
izspēlēs. 3.klasei audzinātājas Anitas Randares
vadībā tā bija liela pieredze pasākuma organizēšanā un vadīšanā.
No Lieldienu orientēšanās pasākuma…Šogad
6.klases kolektīvam tika uzticēts organizēt Lieldienu pasākumu 5.-8. klašu grupā. Šajā pasākumā 23.aprīlī piedalījās skolas visaktīvākās kla-

ses. Mums kā tiesnešiem bija interesanti
skatīties, kā klases cīnās par uzvaru. Klasēm bija jāveic dažādi orientēšanās uzdevumi –„ Atrodi Lieldienu olas”, kolektīvie
uzdevumi ar riņķiem , „Neiespējamā misija”, „Viens par visiem, visi par vienu” – un
olu mešana mērķī „Trāpi mērķi”. Kā jau
svētkos, zaudētāju nebija, jo visi dalībnieki
ierindojās 1. un 2. vietā: 6 punktus sakrāja 8.a
un 7. klase, bet 8 punktus ieguva 5.klase un
8.b.klase.
Mums ļoti patika būt tiesnešu lomā, bet,
tā kā esam iesācēji, atvainojamies par dažām
organizatoriskām nepilnībām. Paldies dalībniekiem un viņu klašu audzinātājām par aktivitāti
un sapratni.
6.kl. skolnieces H. Dzene un A. Volonte
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Starpnovadu skolu
badmintona sacensības
24.aprīlī Preiļos tika aizvadītas badmintona
sacensības, kurām bija gatavojušies arī
Riebiņu vidusskolas audzēkņi. Ar zelta
medaļām mājup devās Dana Patrejeva un
Adriāns Bergmans, sudrabs – Amandai
Klindžānei un Vikentijam Trofimovam,
bronza- Laurai Stabulniecei un Aleksandram Rukmanam. Pavisam nedaudz līdz
godalgām pietrūka Karinai Komlačovai,
Nikitam Baikovam un Raivim Luriņam,
kuri ierindojās ceturtajā vietā. Arī pārējie
mūsu skolas sportisti no sirds cīnījās par
iekļūšanu finālā, taču šoreiz mazliet pietrūka veiksmes un meistarības.

Latvijas skolēnu 72. spartakiāde krosā
Skaistā 26. aprīļa pēcpusdienā Preiļos norisinājās Latvijas skolēnu 72. spartakiāde krosā, kur bija
sapulcējušies valsts labākie skrējēji. Sīvā konkurencē trešās vietas kaluma medaļu izcīnīja 3.klases
skolniece Jūlija Rubļova. Šajā pat vecuma grupā augstvērtīgo 5.vietu izcīnīja Helēna Keita Jeļņikova. Lepojamies arī ar pārējiem sportistiem, kuri pārstāvēja mūsu skolu.

Skatuves runas konkursā “Volyudzāni”
Ar teicamiem panākumiem apsveicam 7.klases skolnieci Lāsmu Jurkāni latgaliešu skatuves runas konkursā
"Vuolyudzāni"! Godam nopelnīta 2. vieta 5.-8.klašu grupā.
Žūrijas locekle Ineta Urtāne: “Itūgod nabeja cīš spylgtu personeibu, saceisim “žvaigžņu”, par kū vysai žurejai izreiz
byutu vīnys dūmys – itys ir lobuokais. Bet varēja redzēt, ka
“vuolyudzāni” ir auguši tekstu izalaseišonā, teksti atbylst bārnim, tys juosoka taišni par pamatškolys vacuma grupu. Partū
bārns var lobuok atsaraiseit, dūmoju, beja interesanti ari skateituojim nu molys, jī dzierdēja vysaidus tekstus. Naparosti,
ka itūgod vairuok beja prozys tekstu. Pruotā palyka tys pats
izmontuotais A. Sent-Ekzeperī tulkuojums ar aktermuokslys
elementim, Ilzis Spergys proza. Bārnim pat saguoja paceļt
patriotiskū temu, kas nikod nav vīgla, ar Ontona Kūkuoja tekstim. I tai garšeigi deļ jaunīšu." (LaKuGa)
Lāsmu virzīja un konkursam sagatavoja skolotāja Diāna Bravacka
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Liels, liels paldies visiem, kuri sestdien piedalījās Lielajā talkā pie
Riebiņu vidusskolas! Kopā mēs varam! Paldies visiem skolēniem,
draugiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un bibliotēkas pārstāvjiem, kuri palīdzēja savu skolu padarīt vēl skaistāku. Skolas parkā
tika zāģēti zari, nogriezti bīstamie koki, sakopts stadiona stūris,
sakārtota atpūtas vieta pie skolas, sakopti apstādījumi, krūmi, puķu dobju un celiņi ap skolu. Arī lapu grābšanas talkas

ikdienā ir nerakstīta mūsu skolas tradīcija klašu kolektīviem. Kopā mēs varam daudz! Ikvienu aicinām arī ikdienā rūpēties par apkārtējo vidi, just gandarījumu par padarīto
darbu un atpūsties sakoptā un zaļojošā Latgalē!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Nu jau par tradīciju ir kļuvis ikgadējais ekoskolu salidojums Dricānu vidusskolā. Šogad tas notika 25. aprīlī un bija veltīts dabas resursam –ūdenim. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 7 cilvēku komandaEvelīna , Anželika no 8.klases, Amanda , Laura, Lauris, Aleksandrs, Andrejs no 7.klases. Ekosalidojuma diena bija piesātināta
un radoša. Mūsu skolas komandai nācās
veikt kopēju uzdevumu-testu, kuram sekoja individuālie uzdevumi. To veikšanai skolēni tika sadalīti pa nozarēmķīmiķis, fiziķis, biologs, ģeogrāfs, valodnieks un matemātiķis. Speciālistiem apvienojoties bija jāveic dažādi daudzveidīgi uzdevumi, kuri visi bija saistīti ar
ūdeni. Šādi darbojoties bija iespēja uzzināt daudz interesantu faktu un lietu par mums visiem pierasto ūdeni. Mēs apzinājāmies ūdens unikalitāti un nepieciešamību ikdienas dzīvē. Radošajā darbnīcā gatavojām
sev ūdens gariņus. Dricānu vidusskola mūs uzņēma ļoti
viesmīlīgi. Esam priecīgi par interesanti un radoši pavadīto laiku. Paldies Jānim Čižikam par atbalstu un skolas vadībai par iespēju piedalīties ekoskolu salidojumā.
Skolotāja Ilze Grigule
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UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, kas balstīts uz nacionālu un starptautisku
skolu sadarbības tīklu izveidi. Dalība UNESCO ASP tīklā saistās ar noteiktu prestižu un kvalitātes zīmes iegūšanu un uzturēšanu skolas tēlā un izglītības procesā, audzēkņu un skolotāju iesaistīšanu UNESCO programmu un
mērķu īstenošanā sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komisiju.
UNESCO ASP 2015.–2019. gadā Riebiņu
virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība”

vidusskola

darbojas

No 25. - 28. aprīlim Noarootsi ģimnāzijā Igaunijā notika UNESCO organizētais starptautiskais izglītības
projekts ESTMUN 2019, kura mērķis ir ieinteresēt jauniešus debatēs par pasaulē svarīgiem jautājumiem.
ANO modelēšanas spēlē piedalījās 73 skolēni no septiņām valstīm – Latvijas, Beļģijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Ukrainas, tostarp arī mūsu skolas 11. klases skolniece Laura Stabulniece. Trīs
dienu garumā dalībnieki diskutēja par tādām tēmām kā kiberdrošība, ilgtspējīga elektrisko un elektronisko
līdzekļu ražošana, savukārt Laurai spēles laikā bija jāpārstāv Dominikānas Republika, darbojoties ANO
Augstā sekretāra bēgļu jautājumos organizētā sanāksmē un diskutējot par klimata pārmaiņām un ar tām
saistītām problēmām. Pēdējā pasākuma dienā notika Ģenerālās asamblejas sēde, kuras laikā jaunieši diskutēja par viņu pašu sagatavotajām rezolūcijām.
Par dalību pasākumā Laura saka tā: „ESTMUN bija iespēja bagātināt savas zināšanas par globālajiem jautājumiem, iepazīt jaunus cilvēkus un viņu kultūru, izmantot angļu valodas zināšanas un vēlreiz pārliecināties, cik liela nozīme angļu valodai ir pasaules mērogā. Man ir gandarījums un prieks par iespēju būt
ANO simulāciju spēles dalībniecei. Tā bija neaizmirstama pieredze.”
Pateicamies visiem, kuri organizēja, atbalstīja un gādāja – UNESCO ASP Nacionālajai koordinatorei Ilzei Dalbiņai, direktorei Inetai Anspokai, šoferim Oļegam Gvozdevam.
Angļu valodas skolotāja Marta Račko

UNESCO skolu sadarbības rezultātā, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas delegācija viesojās Riebiņos. 12.aprīlī
Kultūras centrā baudījām skolas orķestra koncertu. Orķestris spēlēja iemīļotu filmu, tuvu un tālu tautu un
dažādu autoru (Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Filipa Glāsa, Jana Tīrsena u.c.) mūziku, vienojot to visu kopējā skaņu fantāzijas plūsmā. Dzirdējām flautas, ģitāras, vijoli, čellu, saksofonu, klarneti, trompeti, pūšamas klavieres, perkusijas, kazū, marimbu un vēl dažus noslēpumainus instrumentus. Orķestra skanējumu
papildināja arī dziesmas. Paldies skolēniem par burvīgo sniegumu un veiksmīgo sadarbību skolas vadībai!
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25. aprīlī notika radošo tehnoloģiju diena Riebiņu novadā.
Uz skolu pasākumu
bija ieradušās Dravnieku, Sīļukalna, Rušonas un Riebiņu skolu komandas ar saviem skolotājiem.

Pasākumu atklāja 9.klases skolniece Laura Jermoloviča ar pašas sacerētu dziesmu „Pavasaris nāk”.
Klātesošos priecēja arī 1. klases daiļlasītāja Daniela Koroševska. Bet 11. klase skolniece Laura Zalāne radošo tehnoloģiju dienas dalībnieku auditorijai parādīja savu prezentāciju „Latgales keramika mūsdienu rotās”, ar kuru arī startēja atklātajā mājsaimniecības olimpiādē Rīgā. Stāstīja, kā mājas apstākļos pagatavot
rotas no ģipšmāla.
Dienas turpinājumā 7 novada komandas rādīja savas radošās darbnīcas, kas bija ļoti
daudzveidīgas. Dravnieku pamatskolas komanda rādīja darbnīcu ”Viens un divi, tā ir labi” un
„Konstruktors”.
Rušonas pamatskolas komanda demonstrēja un mācīja darināt filca ziedus.
Sīļukalna pamatskola komandas dalībnieki mācīja pagatavot rotas, kā arī pārsteidza
vērotājus ar gāzbetona neticamajām pārvērtībām.
Riebiņu vidusskola demonstrēja, kā
iztaisīt piekariņu, un meiteņu komanda rādīja
burtiņu piekariņu veidošanu.
Skolēnu balsojumā noskaidrojās, ka
visinteresantākā dalībniekiem šķitusi Sīļukalna
pamatskolas darbnīca „Gāzbetona pārvērtības”.
Savukārt skolotāji dienas laikā tika iepazīstināti gan ar jaunāko informāciju pēc semināra „Skola
2030” Rīgā gan mācījās veidot nospiedumu uz koka un pagatavot printu jeb attēlu uz krekliņa.
Tā bija pozitīvām emocijām, jaunām zināšanām un prasmēm piepildīta diena.

Anita Puncule, tehnoloģiju mācību jomas koordinatore
Pavasarī „Jumalāni” savu
labo darbu pūrā ieliek arī
nodarbības ar Preiļu PII
„Pasaciņa” bērniem. Šogad
2.maijā pie mazajiem viesojās jau piekto reizi. Sava
veida jubileja, vai ne?

