2016.gada decembris
Katrs no mums kaut reizi ir par kaut ko sapņojis. "Kā būtu, ja
būtu..." - tādi vārdi taču ir iezagušies mūsu domās! Un mēs katrs
atceramies kaut vienu tādu brīdi, kad kāds mūsu jau sen lolotais sapnis
ir piepildījies. Pirmajā mirklī šķiet, ka vairāk neko nevajag. Bet kas
notiek vēlāk? Jau atkal ir radies jauns sapnis par kaut ko. Mēs
nespējam dzīvot bez sapņiem - ja nebūtu sapņu, nebūtu nekā tāda, ko
ļoti, ļoti vēlētos iegūt, sasniegt, piepildīt.
Sapņi mums ir bezgala dārgi. Kāpēc? Vai tad nedusmojamies, ja
kāds "nozadzis" mūsu sapņus? Ja pazaudējam kādu lietu, ja to nozog,
mēs skumstam pēc tās, bet pastāv iespēja to atkal nopirkt, bet kā ir ar
sapņiem? Vai tos var nopirkt? Mēs domājam, ka nevar, un tāpēc tie ir
tik bezgala dārgi.
Iedomājies par to,
kāds ir prieks, kad tu
vienkārši

nopērc

kādu

lietu, un kāds prieks ir par
lietu, par kuru tu esi tik
ilgi sapņojis un beidzot to
ieguvis!

Nemaz

nevar

salīdzināt, vai ne? Bet vai
lieta

dod

to

baudu,

sajūsmu, ko deva sapnis?
Nē, sapnis turpinājās ilgi,
ilgi, un tas bija kaut kas
skaists,

saviļņojošs,

noslēpuma apvīts, bet par lietu - papriecājāmies sākumā (kaut arī no visas sirds), un viss, tā kļuva pierasta. Vai tas vien
neliecina, ka "ne jau pašas lietas, bet sapņi, kas saistās ar tām, mums ir dārgi"? Šķiet, ka liecina gan.
Tāpēc vienīgais, ko mēs varam novēlēt visiem līdzcilvēkiem "Nekad nebeidziet sapņot, lai kas notiktu! Sapņi ir mūsu nākotne!"
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

2

3.decembrī Arēnā Rīga notika Pasaules čempionāts florbolā. Projekta „Sporto visa klase” ietvaros, Riebiņu
vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem bija iespēja klātienē vērot atklāšanas spēli starp Latvijas florbola izlasi un
pašreizējiem Pasaules čempioniem - Zviedriju. Braucēju vidū bija skolēni no 3.klases līdz 12.klasei. Atmosfēra
arēnā bija neaprakstāma, Riebiņu vidusskolas līdzjutēji - vislabākie! Lai gan Latvijas izlase piekāpās pretiniekiem ar
rezultātu 2:7, mačs bija skatāms, ļoti emocionāls un iespaidiem bagāts. Paldies par sagādāto iespēju un transportu
nokļūt uz sacensībām sporta skolotājai Mārītei Pokšānei un skolas direktorei Inetai Anspokai.
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne

6.decembrī Galēnos tika aizvadītas starpnovadu skolu
sacensības volejbolā 6.-7.klasēm. Riebiņu vidusskolas zēni un
meitenes pirmo reizi mērojās spēkiem ar saviem vienaudžiem
šajā sporta veidā. Ar labu spēli un neatlaidīgu cīņassparu
pārsteidza mūsu skolas meitenes: E.Bergmane-Sprūdža,
E.Upeniece, S.Verza, S.Loseva, A.Zakutajeva un
A.Klindžāne. Savas prasmes un iemaņas pārbaudīja arī zēni:
D.Rukmans, R.Luriņš, A.Kovaļs, A.Kitajevs,
M.Piskunovs, U.Pauniņš un A.Kolesņikovs. Lai gan
neizdevās ierindoties labāko trijniekā, šīs sacensības abām
komandām dāvāja lielisku pieredzi un stimulu turpmākai
izaugsmei.
Sporta skolotāja Skaidrīte
Vulāne
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Starptautiskais profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs
„Mūsdienīga mācību procesa izaicinājumi – metodes un pieejas” notika no
2016.gada 30.novembra līdz 3.decembrim Slovākijā. Seminārā piedalījās pedagogi
no daudzām skolām. No Riebiņu vidusskolas piedalījās skolotājas Sandra Eiduka
un Inna Zenovjeva.
Pedagogi apguva izziņas darbības
aktualizācijā
un
mācīšanās
prasmju
attīstīšanā.
Notika
izzinoša
mācību
procesa
organizēšana tehnoloģiju laikmetā
izglītības iestādē Popradas skolas
Stredná odborná skolā Slovākijā.
Pedagogiem veidojās izpratne par
mūsdienīgu metožu un paņēmienu
pielietošanu.
Pedagogi apmeklēja Krakovā:
Vāveles pils, katedrāle, Veļičkas
sāls raktuves (135 metri zem
zemes), Zakopane: kultūrvēsturiskās vērtības, tradīcijas. Starpdisciplinaritāte.
Uzņēmējspēju un uzņēmības veicināšana, apvienojot zināšanas un prasmes
dažādos mācību priekšmetos. Vides mācības stundas dabā Tatru nacionālajā parkā Dienvidpolijas, Slovākijas teritorijā. Vlkolinec: etnogrāfiskais kalnu ciemats pilsētiņa Slovākijā (275 metri virs jūras līmeņa), Stara Lesna u.c.
Pedagogi apguva izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informāciju,
mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtībā. Mācību prasmju
attīstīšana un pilnveidošana, realizējot audzināšanas vadlīnijas ir ļoti aktuāli
mūsdienās. Pedagogi saglabāja latviskās kultūrvēsturiskās vērtības, tradīcijas.
Ekonomikas skolotāja, programmas “Esi līderis!” vadītāja Sandra Eiduka

8.decembrī Riebiņu vidusskolas 4.5.klašu
futbolisti
piedalījās
starpnovadu telpu futbola sacensībās
Preiļos. Apakšgrupā iegūtā trešā vieta
gan liedza turpināt cīnīties tālāk, un 10
komandu konkurencē zēni ierindojās
dalītajā 5.-6.vietā. Ar gūtiem vārtiem
izcēlās
Ilja
Smoļins
un
Iļja
Lavrenovs.
Komanda un līdzjutēji saka paldies
skolotājai Skaidrītei Vulānei!
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7. decembrī Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijas telpās
notika Starptautiskās akcijas „Pasaules lielākā mācību
stunda” noslēguma pasākums. Riebiņu vidusskola uz to tika
aicināta tāpēc, ka mēs esam UNESCO Asociēto skolu
dalībskola un piedalījāmies akcijā ar savām stundām.
Skolotāja Inna Zenovjeva sagatavoja stundu par vītajām
jostām no vilnas un liniem - Latvijas dārguma. Notika
tikšanās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciālisti Silviju Ivanovsku, kura tad arī iesaistīja skolēnus
radošajā aktivitātē - auduma apdrukā, bet skolotāja Inna
mācīja vīt jostas.
12. klases skolniece Līga Struka kopā ar skolotāju Irēnu
Ormani aicināja 8. un 12. klašu skolēnus apspriest
latgaliešu valodas vietu un statusu Latvijas Republikā. Līga
ir pētījusi šo jautājumu savā ZPD un stāstīja par to skolas
biedriem. Nodarbībā skanēja latgaliešu valoda.
Riebiņu vidusskola saņēma pateicību par piedalīšanos, un
pasākumā
izskanējušie
vārdi
pārliecināja
par
nepieciešamību pēc tāda veida aktivitātēm, jo tās pievērš
jaunatnes uzmanību globāla rakstura problēmām.
Informāciju par akciju var lasīt UNESCO mājas lapā, tur
var arī iepazīties ar stundu (no Latvijas pavisam piedalījās
45 mācību iestādes ar 93 stundu konspektiem) konspektiem.
Skolotāja Irēna Ormane

Latgales uzņēmējdarbības centrs piedāvāja
jauniešiem informatīvo pasākumu „Īsteno
sapni par savu biznesu!”, lai kopīgi, brīvā
atmosfērā, pāris stundu ilgā pasākumā
kliedētu mītus par uzņēmējdarbību kā par
kaut ko nesasniedzamu. Vidusskolēni tikās
ar Latgales plānošanas reģiona Latgales
uzņēmējdarbības centra vadītāju Vladislavu
Stankeviču un ES struktūrfondu informācijas
centra informācijas vadības speciālistu
Oskaru Zuģicki. Uzņēmējdarbības pieredzē dalījās mājražotāja Ilze Atvara-Briška un Latgales
uzņēmējdarbības centra, komercdarbības konsultante Ineta Liepniece. Aktīvākie jaunieši Diāna
Berovska
un
Meinards
Rudzāts tika uzaicināti uz
Biznesa mēneša noslēguma
pasākumu Daugavpilī, 15.
decembrī. Lektori izteica
komplimentu skolas vadībai
par jauniešu aktivitāti un
radošumu! Paldies!
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8.decembrī mūsu skolā
norisinājās izglītojošs
pasākums skolēnu vecākiem un pedagogiem par
atkarību profilaksi. Šī izglītojošā pasākuma mērķis
bija sniegt vecākiem zināšanas un veicināt izpratni
par atkarību (alkohola, tabakas, narkotiku, procesu atkarību) izplatību un risku bērniem un pusaudžiem, lai savlaicīgi
atpazītu , novērstu atkarību vielu lietošanu un lietošanas uzsākšanu skolēnu vidū, kā arī veidotu vecākiem prasmes un
sniegt praktiskus padomus, kā par šiem jautājumiem runāt ar savu bērnu. Pasākumu vadīja valsts probācijas dienesta
speciāliste Sanita Jakuševa. Uzsākot sarunu, lektore demonstrēja animācijas filmu „Lai vecākiem būtu skaidrs –
pusaudzis un alkohols.“ Nodarbības vadītāja dalījās pieredzē par darbu ar pusaudžiem, kuriem ir dažādas atkarības.
Interesanta izvērtās situāciju analīze. Lekcijas ietvaros vecāki varēja
uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.
Paldies visiem vecākiem un pedagogiem, kuri atrada laiku apmeklēt šo
izglītojošo pasākumu.

10.decembrī Daugavpilī norisinājās konkurss “Tehniskās
jaunrades dienas”, kuru organizēja Rīgas Tehniskās
universitātes Studentu parlaments un FIZMIX portāls. Šajā
konkursā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas 5. – 11. klašu
skolēni. Bērniem bija vienreizēja iespēja gan piedalīties
aizraujošās darbnīcās, gan ar savu veikumu sacensties ar
citiem vienaudžiem. Bija iespējams izmēģināt savas spējas
un zināšanas “Robotikas darbnīcā”, izveidojot ko jaunu un
nebijušu, piemēram, pieredzējušie dalībnieki veidoja minisumo robotus. Īpaši interesanta bērniem likās
"Elektrostacija", jo viņi paši varēja salodēt vienkāršu mikroshēmu elektroniskajam metamajam kauliņam ar
LED diodēm un izprast to darbības pamata likumus. Disciplīnā „Mehānikas praktikums", strādājot
individuāli, bija jāizveido katapulta. Pēc katapultas izgatavošanas sekoja sacensības – papīra lodītes šaušana
tālumā. Šajā konkursā piedalījās Andrejs Vinogradovs.
Ķīmijas laboratorijās “Silikona maģija” dalībnieki
varēja pārliecināties, ka ķīmija nav tikai nopietna un
nesasniedzama zinātne, tieši tāpēc šajā darbnīcā visiem
interesentiem bija iespēja apskatīties un pašiem veikt
aizraujošus eksperimentus, kas var tikt veikti pat
virtuvē, tādejādi vēlreiz pierādot, ka zinātne atrodama
arī vienkāršākajās lietās. Skolēni veidoja "kaučuka
bumbiņas", analizēja šķīdumus, tas ir, pētīja vielu
sastāvu – kādas sastāvdaļas un cik daudz ir atrodamas
kādā maisījumā.
Arī
šajās
sacensībās mūsu
skolēni
bija
labākie – 1.vietu izcīnīja Aleksandrs Rukmans, 2. vietu – Darja
Komlačeva un 3. vieta Austrai Katkevičai.
Automobīļa “Fizmix reaktīvais balonauto” konstruēšanā
vislabāk veicās 5. klases skolniecei – Danai Patrejevai – 3. vieta.
Būvinžinierijas praktikumā arī ir godalgotas vietas. Būvējot
seismoizturīgos torņus “Zemestrīču mājas” 2. vietās ieguvēji Raivis
Šeršņovs un Juris Kokins (Simtnieki-strādnieki), 3. vietas ieguvēji
Ritvars Vjakse un Ēriks Leonovs (Zinātnieki 777). Bet mūsu vafeļu
inženiere Diāna Berovska izcīnija 2. vietu, būvējot torni no vafelēm
un šokolādes.
Mājturības skolotājs Valērijs Jurkāns

6

14.decembrī Riebiņu vidusskolas 6.-7.kl. zēni
piedalījās telpu futbola sacensībās Preiļos.
Šoreiz turnīrs nebija diez ko veiksmīgs, bet
tāds ir sports. Ar gūtiem vārtiem patīkami
pārsteidza Raivis Luriņš, Dominiks Rukmans un
Harijs Griboniks.

10.decembrī norisinājās Preiļu
novada
Ziemas
čempionāts
vieglatlētikā. Sudraba medaļu
lodes grūšanā izcīnīja Armands
Briška, 2 kg lodi raidot
16,60m tālu. Pavisam nedaudz
līdz trešajai vietai pietrūka
Andrejam
Pa ško(14,10m).
Meitenēm,
savukārt,
bija
jāgrūž 1,5kg smaka lode.
Viktorija Pauniņa to raidīja
12m tālu, ierindojoties 8.vietā. Arī tāllēkšanā
Viktorija uzrādīja vidējus rezultātus. Laura
Stabulniece startēja 1000m skrējienā.

15.decembrī Preiļos tikās 2007.-2008.g.dz.
jaunie lecēji. Meitenes un zēni leca augstumā
un
tālumā.
L a b u s
rezultātus
u zr ād īj a
katrs,
bet
godalgotas
v i e t a s
i zc īn īj a
A.Valters,
N.
Baikovs
un K. Damba.
S ta fe te s
skrējienā
zēniem piebiedrojās G.Pokšāns. Pēc veiksmīgiem
startiem visi Devāmies uz Preiļu KN baudīt
Ziemassvētku izrādi. Interesanta diena bija
tiem, kuri nebaidās no izaicinājuma!

Baltais Lācis ir saņēmis vēstuli no paša Ziemassvētku vecīša, kurš jau
sen gatavojas Ziemassvētkiem un ir nolēmis apciemot arī Balto Lāci.
Nu arī Lācim ir jāsāk posties svētkiem un Ziemassvētku vecīša
sagaidīšanai… tikai viņš nezina, kā to darīt!

Radošās apvienības „teātris un ES” komēdija
bērniem „Baltā Lāča Ziemassvētki” bija jautra izrāde
bērniem, kurā izrādes varoņi Baltais Lācis un
Pingvīns aktīvi sadarbojas ar bērniem, ļāva tiem
interaktīvi iesaistīties izrādē un palīdzēt Baltajam
Lācim pareizi nosvinēt Ziemassvētkus. Kad ierodas
Ziemassvētku vecītis jautrība var tikai sākties….
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Latgales plānošanas reģiona Latgales
uzņēmējdarbības centrs 15.decembrī,
Daugavpilī rīkoja informatīvā pasākumu cikla
“ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”
noslēguma pasākumu, kurā piedalījās Latgales
jaunieši. Prieks, ka arī Riebiņu vidusskolā mācās
aktīvi un erudīti jaunieši Diāna Berovska un
Meinards Rudzāts, kuri kopā ar skolotāju Sanitu
Upenieci tika uzaicināti piedalīties pasākumā.

Pasākumu atklāja un uzrunas teica Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
priekšsēdētāja Alīna Gendele un Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis. Pasākumā
Latgales jauniešiem tiek stāstīts par mūsdienīgas izglītības iespējām, Biznesa inkubatoru
piedāvājumu uzņēmējdarbības uzsācējiem, menedžmenta lomu biznesā u.c. saistošām tēmām
(vadītāji Jeļena Dedele, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra , Daugavpils biznesa inkubators, projektu
vadītāja, Aleksejs Homutiņins, SIA ROLS valdes priekšsēdētājs)

Pēc noslēguma pasākuma “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!” aktīvāko dalībnieku
apbalvošanas, dalībniekiem būs unikāla iespēja apmeklēt SIA "Regula Baltija" uzņēmumu,
iepazīties ar Daugavpils Universitātes Dzīvo zinātņu un tehnoloģiju laboratoriju korpusu un baudīt
pusdienas Park Hotel “Latgola”

„Ziemassvētku prieks”-pasākumu

ar tādu nosaukumu skolas internāta bērniem
13.decembra pēcpusdienā novadīja Riebiņu CB bibliotekāre Svetlana Zahareviča. Apkārt
apaļajam galdam skolas bibliotēkā sapulcējās mazie un lielie audzēkņi. Pildot dažādus
uzdevumus, visi uzzināja daudz ko jaunu, guva prieku un radoši pavadīja vakaru. Paldies
Riebiņu CB par sadarbību!
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17.decembrī Riebiņu
novada Kultūras centrā
notika Riebiņu novada
sporta
vakars.
P r o g r a m m ā :
Ziemassvētku volejbola
turnīra
uzvarētāju
apbalvošana, novada
labāko
sportistu
godināšana, intervijas,
joki, karsējmeitenes,
pārsteigumi, "Overtime"
Saburzītais Guntis un
Rolands Puče. Labākie
sportisti un sporta
darbinieki saņēma Riebiņu novada sporta piemiņas balvas. Pēc apbalvošanas ceremonijas notika
sportistu balle. Pasākuma mērķis ir morāli garīgas un fiziski stipras sabiedrības veidošana, kā arī
sportistu, sporta spēļu komandu, viņu trenerus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu jaunatnes
sportā un pieaugušo sportā apbalvošana.
Sveicam Riebiņu vidusskolas sporta skolotāju Skaidrīti Vulāni nominācijā “Par aktivitāti un
ieguldījumu Riebiņu novada sporta attīstībā". Skolotāja papildinājusi ne tikai novada un reģiona,
bet arī Latvijas sporta dzīvi ar nesavtīgu darbu. Sveicam arī 10.klasases skolēnus Sandi Sparānu
un Ivanu Piskunovu!
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
organizētā konkursa “Gada sporta
skolotājs 2016” rezultāti – galveno balvu
un titulu “Gada sporta skolotājs 2016”
ieguvusi Riebiņu vidusskolas sporta un
veselības mācības skolotāja Mārīte
Pokšāne.
“Mārīte Pokšāne Riebiņu vidusskolā strādā
jau 21 gadu un konkursam viņu pieteica
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka,
uzsverot, ka M. Pokšāne ir paraugs kolēģiem
un padomdevējs vecākiem. Viņa ir skolēnu
cienīta skolotāja un arī autoritāte Riebiņu
novada sabiedrībā, jo prot iesaistīt visu
vecumu novada iedzīvotājus dažādās
netradicionālās, aizraujošās sporta
aktivitātēs un popularizēt aktīvu dzīvesveidu.
Savās sporta stundās M. Pokšāne veido skolēnu spējas attīstošu mācību vidi, izvēloties tai piemērotu
inventāru. Ikviens vingrinājums tiek pielāgots katra skolēna vecuma posmam, interesēm un vajadzībām.
Īpašā pieeja skolotājai ļauj sporta stundās sekmīgi sasniegt izvirzīto mērķi, turklāt katra stunda sākas un
noslēdzas ar skolotājas un skolēna smaidu. Fiziskās aktivitātes stundā tiek vadītas atbildīgi, īpaši domājot
par katra skolēnu drošību. Par pozitīvo un radošo gaisotni M. Pokšānes vadītajās sporta stundās
pārliecinājās arī konkursa žūrija.
Konkursa mērķis ir atrast profesionālāko sporta skolotāju Latvijā, popularizēt sporta skolotāja nozīmi
veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas
sabiedrības acīs. Labs sporta skolotājs spēj motivēt savus skolēnus būt fiziski aktīviem un veidot pozitīvu
attieksmi pret fiziskām aktivitātēm arī turpmākajai dzīvei, tāpēc būtiski ir novērtēt viņa darbu.
Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti
un nozares speciālisti, tostarp sporta komentētājs un žurnālists Ģirts Timrots, kamaniņu braucējs, Turīnas
Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Mārtiņš Rubenis, vieglatlēte, Riodežaneiro Olimpisko spēļu
dalībniece Ilona Marhele.”
INFO http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2132-gada-sporta-skolotaja-marite-poksane-no-riebinu-vidusskolas
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Klāt decembris, kad mazie pirmklasnieki atzīmē savas skolā pavadītās
pirmās 100 dienas. Šajā laikā ir apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota
lasītprasme un apgūti skaitļošanas pamati. Pirmklasnieki simts
dienās kļuvuši par kolektīvu, iemācījušies, ko nozīmē būt skolēnam .
Tradicionāli, kā katru gadu, Riebiņu vidusskolā uz
šo pasākumu pulcējas pirmklasnieki un viņu
vecāki, sākumskolas skolēni un viņu skolotājas. Par skaisto zāles
noformējumu bija parūpējušies 12.klases skolēni.
Šogad pie pirmklasniekiem ieradās divi pirāti ar lūgumu palīdzēt
atslēgt dārgumu lādi, jo atslēgas šai lādei ir īpašas. Tās var atslēgt
tikai izpildot kādu uzdevumu. Pirmklasnieki ar prieku palīdzēja gan
nosaukt burtus, gan izrēķināt, gan sašķirot dzīvniekus, gan salikt
mēnešus pa gadalaikiem, gan noskaitīt tautasdziesmas.
Talkā nāca arī otrās, trešās un ceturtās klases skolēni. Jo dažas
atslēgas bija domātas arī viņiem. Kopīgiem spēkiem dārgumu lāde
tika atvērta. Un izrādījās, ka par
dārgumiem visu zina mūsu skolas
direktore. Direktore pasniedza
katram pirmklasniekam skolēnu
apliecību un pastāstīja, ka dārgumi
var būt dažādi, bet tikai - Gudrība
ir dārgums, ko nevar iztērēt.
Direktore novēlēja, katram būt centīgam un zinātkāram
skolēnam.
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Decembris
–
Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Tas ir laiks, kad
kļūstam
labestīgāki,
iejūtīgāki un uzmanīgāki
pret saviem tuvākajiem
un
tiem,
kam
ir
nepieciešama
citu
palīdzība.
Nu jau kuru gadu šajā
mēnesī
dodamies
uz
sociālās aprūpes centru
„Rušona”
Gailīšos
ar
dāvanām
un
laba
vēlējumiem. Šogad dāvanu
maisiņos likām pašu rokām
darinātas spilvendrānas un

apsveikumus, par ko bija parūpējušās vienpadsmitās klases
meitenes Evija Meluškāne, Ieva Boļšakova, Diāna Berovska,
Anastasija Kuzmenko, Natālija Hritonenka, Aļona Smoļina
un trešklasniece Gunita Vjakse skolotājas Rutas Vjakses
vadībā.
Tāpat ar skolotājas Ārijas Bergmanes-Sprūdžas gādību
sagatavojām Ziemassvētku dziesmu programmiņu, ar ko vecos
ļaudis priecēja folkloras kopas „Jumalāni” kapela (Natālija
Svjatoha, Elīna Cakule, Jacenta Rudzāte (12.klase), Evija
Meluškāne, Ieva Boļšakova no 11.klases),kā arī Himēna
Dzene (4.a klase) un Viktorija Čubreviča (3.klase).
Un, jāsaka, ka priecīgi bija ne tikai aprūpes centra iemītnieki, bet arī mēs paši. Kā nu ne! Bijām taču
paveikuši labu, svētīgu darbu! Lai Ziemassvētku brīnums pieskaras ikviena sirdij katru gadu no jauna!
Priekšpēdējā skolas diena I semestrī – tas nozīmē, ka
pēcpusdienā draudzīgākie rūķi dosies skrējienā pēc
piparkūkas.
Šis pasākums notiek kopš 2012.gada, kad tā idejas autore
skolotāja Mārīte Pokšāne pirmo reizi aicināja lielus un mazus
iesaistīties skrējienā. Tas nu kļuvis par jauku un gaidītu tradīciju. Šogad tā organizēšanu bija
uzņēmusies skolēnu pašpārvalde.
Skrējienā piedalījās 5.-12.klase,
bet ne vieni. Katra klase bija aicinājusi
savā pulciņā gan sākumskolēnus, gan
skolotājus.
Skrējiens sastāv no vairākiem
posmiem, kurus var veikt gan pa
vienam, gan komandā. Tika noteiktas
ātrākās klases katrā grupā. Par tādām
tika atzītas 8. un 9.a klase.
Atsevišķa
aktivitāte
ir
fotografēšanās. Šogad klašu kopbildes
tiks izvērtētas janvārī.
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Šī gada nogales svinības skolā bija neizmirstamas un piepildīja
tavas un tavu skolas biedru visdrosmīgākās cerības. Paldies
Iniciatīvas “Bigbank piepilda sapņus” komandai, kas palīdzēja
radīt labsirdīgu un draudzīgu atmosfēru mūsu skolās, caur
kopīgu saliedējošu skolas pasākumu pirms ziemas brīvlaika.
Par konkursa balvu parūpējās 11.klase audzinātājas Sanitas
Upenieces vadībā. Savā pieteikumā piedāvājot interesantu
pasākuma scenāriju un konceptu. Apsveicam!

21.decembrī tradicionālais Ziemassvētku pasākums – Baltais rīts. Tas ir brīdis, kad svētku
gaidās apkopojam padarīto, cildinām labākos gan mācībās, gan sportā, gan citās aktivitātēs.
Kā vienmēr skolā tiek noteikts TOP 10, tas ir, desmit skolēni, kam ir visaugstākā vidējā atzīme
mācībās. Šogad vislabāko vidū ir Ritvars Vjakse (6.b klase), Viktorija Nagle (5. klase), Evija BergmaneSprūdža (6.a klase), Elīna Cakule (12. klase), Agnija Jemeļjanova (6.a klase), Evelīna Upeniece (6.b klase),
Sintija Verza (6.b klase), Līga Struka (12. klase), Lāsma Jurkāne (5. klase) un Dana Patrejeva (5. klase).
Īpašu uzslavu ir pelnījušas Elīna un Līga – divpadsmitās klases skolnieces –, kas ik gadu ar saviem
sasniegumiem pierāda savas zināšanas un strādātgribu. Tāpat tikai nedaudz no TOPa atpalikuši vēl seši gudri
un labi skolēni: Aleksandrs Rukmans (5. klase), Raivis Luriņš (7. klase), Juris Kokins (7. klase), Karina
Komlačova (8. klase), Laura Stabulniece (9.b klase) un Sandis Sparāns (10. klase). Cerams, ka turpmāk
TOPā redzēsim arī sākumklašu skolēnus, kas šajā semestrī liecībās saņēma tikai labus, ļoti labus, teicamus un
izcilus vērtējumus. Tie ir Katrīna Nagle, Anastasija Jefremova, Nauris Puduls, Laila Putāne, Sandis Verza,
Agnese Verze no 2.klases, Viktorija Čubreviča, Katrīna Damba, Kārlis Kokins, Vladislavs Leitāns, Gatis
Pokšāns Arturs Valters, Ignats Vilcāns, Gunita Vjakse no 3.klases un ceturtklasnieki Igors Černevskis,
Himāna Dzene, Anastasija Leitāne, Matīss Upenieks.
Pasākumā tika sumināti labākie sportisti I semestrī. Tie ir Arturs Stabulnieks (12. klase), Armands
Briška (9.a klase), Aivis Golubevs (7. klase), Evija Bergmane-Sprūdža (6.a klase), Evelīna Upeniece (6.b
klase), Nikita Baikovs (3. klase).
Ikkatram skolēnam ir ļoti svarīgi būt atbildīgam. Visas klases decembrī saņēma uzdevumu
noskaidrot, kurš no klasesbiedriem ir pelnījis nomināciju „Atbildīgākais klasesbiedrs”. Par tādiem tika
nominēti Evelīna Rumaka, Vlads Semeņuga, Gunita Vjakse, Matīss Upenieks, Vadims Škuratovs, Dana
Patrejeva, Evija Bergmane-Sprūdža, Anželika Mihailova,
Anna Marija Vilcāne, Viktorija Pauniņa, Viktorija
Grikova, Jūlija Vaivode, Edgars Lipko, Aļona Smoļina,
Elīna Cakule.
Jauki, ka pirmssvētku reizē ir tik daudz cilvēku, kas
pelnījuši īpašu pateicību.
Taču reizēm mums tepat līdzās ir cilvēki, kas sadūšojas
kaut kam vēl vairāk, kaut kam neparastam. Šoreiz tādi bija
vienpadsmitie ar audzinātāju Sanitu Upenieci, kas
piedalījās Bigbank AS Latvijas filiāles izsludinātajā
konkursā „Bigbank piepilda sapņus” par labāko un
radošāko skolas Ziemassvētku pasākuma ideju un…
uzvarēja! Balva uzvarētājam ir „Sapņu Ziemassvētki” pašu skolā. Tā nu 21.decembra rītā sagaidījām skolā
atraktīvo rūķi Gregoru, kas prata gan burvju trikus, gan sasmīdināt publiku, gan dejot. Tāpat viņš palīdzēja
arī apbalvot labākos skolēnus un pasniedz Bigbank sarūpētās Ziemassvētku dāvanas gan TOP 10 skolēniem,
gan labākajiem sportistiem, gan katrai klasei. Paldies vienpadsmitajiem un, protams, paldies šī projekta
iniciatoriem no Bigbank AS Latvijas filiāles.
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Pēdējam gada mēnesim iesākoties, 1. decembrī Riebiņu vidusskolā norisinājās olimpiāde angļu valodā 6. – 7. klasēm.
Olimpiādes dalībnieku priekšā nonāca daudzveidīgi uzdevumi, kuru paveikšanā bija jālieto ne tikai gramatikas
zināšanas, bet arī atjautība un erudīcija. Olimpiādes darbs noslēdzās ar mutvārdu daļu, kurā skolēni stāstīja gan par
sevi un vaļaspriekiem, gan par savu skolu. Kopā olimpiādē piedalījās vienpadsmit Riebiņu novada skolu izglītojamie,
četri no tiem pārstāvēja Riebiņu vidusskolu. Kopvērtējumā labus rezultātus uzrādīja Artjoms Kitajevs (6.a klase),
iegūstot II vietu, un Aivis Golubevs (7. klase), ierindojoties III vietā.
Pateicamies olimpiādes rīkotājiem, atbalstītājiem un, protams, dalībniekiem par viņu centību un neatlaidību.
Angļu valodas skolotāja Marta Račko

Paldies Riebiņu KC darba grupai,
Kašera sapņu fabrikas radošajai
komandai, burvīgajām meitenēm Sabīnei
Prenclavai, Sandijai Vīgantei un visiem
rūķiem-draugiem-palīgiem par svētku
noskaņas radīšanu Jaungada naktī
Riebiņos!
Pasākuma laikā tika pasniegts Riebiņu
novada Atzinības Raksts un naudas balva
mūsu skolotājai Mārītei Pokšānei
nominācijā “Gada sporta skolotāja
2016”. Mīļi sveicam! Lai radošas idejas
jaunajā gadā un cilvēku atbalsts to

Bet zini…., paldies tev, aizejošais
gads! Par to, ka visi dzīvi un veseli.
Par bērnu smaidiem un tuvinieku
apskāvieniem. Par veciem draugiem,
un par jauniem. Par satikšanos prieku
un šķiršanos mācību. Par to, ka
kļuvām… nē, ne jau vecāki-bet par
veselu gadu gudrāki!

Tos skaistos sapņus,
Kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus,
Kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads
Mums palīdz piepildīt!

