2017.gada decembris

Kas Tas Tev rokā?...
Laime!
Bet, kādēļ tā tik maza?
Tā ir tikai mana. Toties- kāda starojoša un skaista...
Jā, brīnišķīga!
Gribi gabaliņu?
Laikam...
Dod saujiņu, es padalīšos...
Ai, tā ir tik silta!
Patīk?
Jā! Ļoti... pateicos! Zini, man kļuva daudz labāk, kad
turu Laimi plaukstās...
Tā tas ir vienmēr...
Un kas būs, ja es ar kādu padalīšos?
Tad tavējā kļūs lielāka!
Lielāka?... Kā tā?
Tikai pēc dalīšanās Tā kļūst arvien siltāka.
Vai rokas ap To nevar apdedzināt?
Rokas apdedzina sāpes... Laime tās sasilda, bet nededzina! Padalies ar Savu gabaliņu Laimes; dod To katram, kam vien Tu To novēli!!!

Adventes laika rota ir Adventa vainags.
Sveces gaisma, kas apspīd katru jaunu nedēļu,
vēsta par sagatavošanās laiku un Jēzus dzimšanas tuvošanos.
4. decembrī skolas saime sanāca kopā,
lai iedegtu pirmo svecīti Adventa vainagā.

Pasākumu vadīja skolotāja Līga Jermoloviča, 12. klases skolniece Evija, 11. klases skolnieki
Sandis un Ernests, aicinot atvērt sirdi Dieva mīlestībai.
Svētbrīdī kopā ar skolas saimi bija Pieniņu
Romas katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns.
Viņš svētīja skolas Adventa vainagu un deva svētību
visiem klātesošajiem.
Skolas direktore aicināja Adventa laikā pievērsties labajiem darbiem, ieklausīties savā sirdsapziņā, atcerēties un atrast laiku veciem un vientuļiem
cilvēkiem, atrast laiku Dievam un lūgšanai.
Pasākumam emocionālu nokrāsu piešķīra
skolotāji Sanita, Līga un Guntis. Viņi atgādināja,
cik svarīga ir dalīšanās ar otru visā, kas mums ir Pasākumu kuplināja kopdziesma un skanīgas dziesmas,
par ko rūpējās skolotāja Ārija un Fredis Bergmans.
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6.decembrī skolā tradicionāli ESF finansētās programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros” tika
aizvadītas Jautrās stafetes 1.-4.klasēm. Šogad tās bija ar nosaukumu „Dārzeņu daudzcīņa”.
Skolēni varēja demonstrēt savas prasmes dažādās interesantās stafetēs: „Tomātu skrējiens”,
„Kartupeļu talka”, „Gaisīgie arbūzi”, „Rudens vēji”, „Zirņu ceļojums” un „Ķirbju velšana”. Pasākuma beigās katra klašu grupa arī ieguva savu titulu. 1.kl. tika nominēti kā „Draudzīgie burkāni”,
2.kl. - „Veiklie tomāti”, 3.kl. - „Lecīgie āboli” un 4.kl. - „Ašie zirņi”. Visi stafešu dalībnieki mājup
devās ar pozitīvu noskaņojumu, jo, pēc labi padarīta darba, katrs saņēma gardus un vitamīniem bagātus augļus.

Tradi- cionāli vairāku gadu garumā decembra vidū Preiļu 2.vidusskolas vieglatlētikas manēžā
pulcējas Latgales reģiona daudzu novadu BJSS audzēkņi, lai pārbaudītu savu gatavību un uzsāktu
ziemas sacensību sezonu ar startiem Preiļu novada čempionātā vieglatlētikā telpās. Dalībnieki sacentās divās vecuma grupās: 2002.gadā dzimuši un jaunāki un 2001.gadā dzimušie un vecāki. Sieviešu un vīriešu konkurencē pie godalgām 60m
barjerskriešanā tika Laura Stabulniece un Raivis
Šeršņovs. Abiem otrās vietas. Sveicam!
15.decembrī Ludzas sporta skolas manēžā notika atklātās
sacensības jaunajiem vieglatlētiem. Četri sportisti no Riebiņu vidusskolas kopā ar vienaudžiem no Preiļiem zem
Preiļu sporta skolas karoga cīnījās ar Latgales stiprākiem
skriešanā un tāllēkšanā. Zem manēžas kupola savācās ap
300 bērnu vecumā no 7- 12 gadi no Balviem, Rēzeknes, Ludzas, Līvāniem, Jēkabpils, Rugājiem, Krāslavas,
Gulbenes, Viļāniem un Dagdas. Ksenijai Hritonenka (3.kl.) bija debija vieglatlētikas sacensībās, bet Gatis
Pokšāns (4.kl.) guva vērtīgu pieredzi. Nikita Baikovs un Artūrs Valters pilnveidoja savas zināšanas un
pārliecinājās par savām spējām. Nikitai 2. vieta tāllēkšanā un 600m skriešanā, Arturam - 1.vieta tāllēkšanā
un 2.vieta 60m skriešanā. Apsveicam!
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5. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro un
sociālo zinību centra konferenču zālē notika otrā Latvijas stāstnieku konference, ko rīkoja Latvijas stāstnieku apvienība un UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija. Tā šogad bija veltīta tēmai „Stāstnieks un
kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas”.

Pasākumā piedalījāmies arī mēs, folkloras kopas „Jumalāni” vadītājas Rita Pudāne
un Ārija Bergmane-Sprūdža.
Te bija pulcējušies gan cilvēki, kas ar stāstniecības jautājumiem nodarbojas profesionāli, gan pieredzes bagāti
stāstnieki, kas ne vienu gadu vien piedalās stāstnieku festivālos, gan bibliotekāri un folkloras kopu vadītāji. Kā rakstīts
stāstnieku mājas lapā http://stastnieki.mozello.lv/, „Latvijā stāstniecība jau vairāk nekā 20 gadus funkcionē kā nozīmīga kopienu stiprinātāja, tradīciju pārmantošanas veicinātāja, paaudžu sadarbības un zināšanu pārneses nodrošinātāja.
Šo gadu laikā secināts, ka stāstniecība dod iespēju pievērsties tradicionālajai kultūrai un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanai arī tiem, kam šķiet, ka ikdienā nav itin nevienas mantotas tradīcijas, un paver katram iesaistītajam jaunu
radošas pašizpausmes lauku. Tās praktizētāji ir daļa no tradicionālās kultūras uzturētājiem, kas sniedz pienesumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.”
Mūsu skolā, kas ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola un kuras darbības virziens ir kultūrizglītība
un vērtībizglītība, stāstniecības tradīcijas kopjam. Un tās jau ir pietiekami bagātas, jo ik gadu piedalāmies stāstnieku
konkursos „Teci, teci, valodiņa”, „Anekdošu virpulis”, esam iesaistījušies Latgales stāstnieku festivāla „Omotu stuosti” norisēs, klausījušies un dzīvojuši līdzi Riebiņu senioru stāstiem par skolu.
Tagad otrā Latvijas stāstnieku konference ir vēl vairāk iedvesmojusi pievērsties stāstniecībai. Stāsti ik dienu
ir ap mums, tikai jāiemācās tos sadzirdēt un ieraudzīt. Stāstniecības tradīcija ir ļoti nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa, un tā ir jāsaglabā attīstīšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm.

Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēgums
Noslēdzies Robertam Mūkam veltītais Latvijas skolu 2. - 12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkurss
"Ik solī, ko speru, veras debesu vārti, tepat, uz Latvijas zemes" (Roberts Mūks) .
Visi autori, kuri iesniedza darbus Robertam Mūkam veltītajā skolēnu jaunrades darbu konkursā,
tika mīļi gaidīti konkursa noslēguma pasākumā. 2. - 4. klašu grupā bija saņemti 57, 5. - 7. kašu
grupā - 138, 8. - 9. klašu grupā - 84, vidusskolas grupā 91 autora darbi.
Prieks par 112 atsaucīgajiem skolotājiem, kuri mudināja skolēnus izteikt
savu viedokli jaunrades darbā.
Apbalvošanas pasākums notika 15. decembrī Galēnu pamatskolā. Visus
dalībniekus sirsnīgi sagaidīja un uzņēma R. Mūka muzeja vadītāja Marta
Binduka. Pasākums bija ļoti jauks, krāsains un muzikāls. Saņēmām ne vien
pozitīvas emocijas, bet arī pateicības un atzinības.
Pateicības par piedalīšanos saņēma K. Damba, 4.kl., L. Stabulniece, A. Kuzmenko, M. Cakuls, K. Laizāne, A. Litvjakova, A. Skačkova.
Atzinību 2.-4. klašu grupā saņēma G. Vjakse, 5.-7. kl. grupā- E. Bergmane Sprūdža, R.
Vjakse, 8.-9. klašu grupā- J. Kokins, 10.-12. kl. grupā- D. Komlačeva un I. Boļšakova.
Skolēnus atbalstīja un palīdzēja sagatavoties skolotājas Ž. Lebedeviča, R. Pudāne, D. Bravacka, L. Jermoloviča, I. Ormane.

Sākumskolas skolotāja l. Jermoloviča
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19.decembrī mūsu skolas pašiem
mazākajiem skolēniem—pirmklasniekiem
– apritēja pirmās 100 skolā pavadītās dienas, tāpēc visi mazie sākumskolēni un viņu skolotājas tika aicinātas piedalīties īpašā, šai svinīgajai dienai
par godu veltītajā pasākumā. Šī jau ir Riebiņu vidusskolas tradīcija, kas tika aizsākta pirms vairākiem gadiem, lai mazie pirmklasnieki kādus svētkus pavadītu kopā, iepazītu cits citu, parādītu savas prasmes. Arī
skolotājām šie svētki ir kā pieredzes apmaiņa.
100 dienas ir posms, kad skolēni pierod pie skolas kārtības, ikdienas ritma, skolas vides, jauniem draugiem, kad mācās sadarboties, draudzēties
un mācīties. Arī vecākiem šis laiks ir īpašs, jo viņu bērni nu ir kļuvuši par
skolēniem. Pirmajās 100 dienās pirmklasnieki ir apguvuši burtus, ciparus, notis. Tās ir burvju atslēdziņas, ar kurām var atslēgt visas durvis uz
zināšanām.
Gaisotne pasākumā bija jautra. Kā lai nebūtu, ja visus kopā pulcināja Rūķis, kurš bija pazaudējis savu cimdiņu. Uzveduma „Vecīša cimdiņš” pēc
latviešu tautas pasakas motīviem 1.klasītei pielāgotu scenāriju uzrakstīja
un uzvedumu inscenēja audzinātāja Solvita Volonte. Uzveduma vizuālo koptēlu: dekorācijas, aksesuārus un dāvanas vecākiem darināja paši
skolēni, piepalīdzot, pielabojot un konsultējot skolotājai Solvitai un
strādniekam Sandrim. Uzvedums izdevās krāšņs un labestīgs. Skatītāju
prieks, jautrība un atbalsts tikai veicināja uzveduma dalībnieku spēlēt
prieku. Skanēja skanīgas dziesmas, tika dejotas ļoti interesantas rūķu dejas, skaitīti dzejoļi, stāstīta pasaka. Klātesošie varēja vērot draudzīgus,
atklātus, ieinteresētus un gudrus mazos cilvēkus.
Lai gan mazo pirmklasnieku sirsniņās sākumā bija jūtams uztraukums un jaušami bailīgi acu skatieni, klātesošajiem viņi pierādīja, ka pa šīm 100 dienām ir kļuvuši par pilntiesīgiem sākumskolas skolēniem, ir sadraudzējušies un ļoti daudz ko iemācījušies. Skolas direktore visiem pasniedza Riebiņu vidusskolas Skolēna apliecību.
Mazajiem pirmklasniekiem negaidīts pārsteigums bija, ka 12.klases skolēni
viņiem dāvināja 1.septembra fotogrāfiju.
Paldies par darbu pasākuma sagatavošanā 1.klases audzinātājai Solvitai, mūzikas skolotājai Ārijai, deju pulciņa vadītājai Anitai, 12.klases audzinātājai Sanitai! Paldies vecākiem par atsaucību, piedalīšanos pasākumā! Lai mazajiem
pirmklasniekiem visas pārējās dienas skolā būtu zināšanu, prasmju, draudzīguma pilnas!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Simts. Kas tad tas ir – daudz vai maz? 100 centi ir 1 eiro, 100 cm ir 1 m. 100 dienas –
tik daudz nemaz nešķiet. 100 gadi – tas gan ir daudz...
Man ir balta cepure, man ir balti cimdi.
Ja tev arī priecīgs prāts, aizskaiti līdz simtam!
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Skrējiens – kādam tā ir ikdiena, kādam tas ir
mērķis, kādu tas pamudina būt aktīvākam,
kādam tas ir treniņš, bet kādam – sacensības. RŪĶU skrējiens jau daudzus gadus
mūsu skolā sevi ir apliecinājis ar pozitīvismu, draudzīgo atmosfēru un kustību prieku.
Aizvadot šī mācību gada 1.semestri,
21.decembrī Riebiņu vidusskolā notika „Rūķu skrējiens pēc piparkūkas”.
Šogad bija viss- ziemai raksturīgi laika apstākļi - vējš un sniegs, rūķu tērpi,
omulīgs noskaņojums, mūzika, dejas, smaidi
no sirds. Skrējienā piedalījās gan lieli, gan
mazi, visi, kuriem bija vēlēšanās gūt pirmssvētku enerģijas lādiņu, pozitīvas emocijas,
kā arī labi pavadīt laiku, skrienot patīkamā
un sportiskā kompānijā.
Pēc skrējiena, nedaudz izmirkuši un sārtiem
vaigiem, malkojot siltu tēju un cienājoties ar
piparkūkām, visi bija vienisprātis, ka kopā
pavadīta jauka pēcpusdiena! Sveicam uzvarētājus – 6. un
9.klašu
kolektīvus un viņu
atbalstītājus!

Uzskatu, ka ar sporta aktivitātēm bērniem var iemācīt tādas
vērtības kā godīgas spēles koncepcija, sportista cienīga uzvedība, cieņa un savstarpēja sapratne. Aicinu arī ikdienā nesēdēt mājās, jo jaunības, spēka un
enerģijas eliksīrs nav meklējams
aptiekās, tas ir atrodams mūsu
pašu Riebiņu takās, kur lieliski var pavadīt laiku gan pastaigājoties, gan skrienot, gan braucot ar velosipēdu vai laivu,
un pavisam drīz noteikti pievienosies arī
citas ziemas aktivitāšu iespējas.
Ik gadu šo aizraujošo pasākumu organizē Skolēnu pašpārvalde, palīgos aicinot sporta skolotājas Mārīti un Skaidrīti, skolas saimnieku Juri. Paldies!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Diplomus saņēma arī sportisti
par aizrautību, centību un
mērķtiecību:

Snieg... Ar dvēseles stīgām sniegpārslas spēlē,
Un aizraujas elpa, šo mūziku dzirdot.
Pirms pārtop tās baltos kupenu pēļos,
Mums katram liegi skar sirdi.
Tad atmiņā dziesmas aust senas
Par nakti, kad klusumam valdīt,
Par vēsti, kas bēdas spēj dzenāt,
Par spēku, kas ienaidu skalda.
Ak, nesnieg? Ņem baltāko lapu
Un domai ļauj plati vērt spārnus.
No sapņiem un cerībām topot,
Šīs pārslas pār tumsu mūs pārnes.
/Maija Vegnere/

Evija Meluškāne,
Sandis Sparāns
Laura Stabulniece
Viktorija Pauniņa
Raivis Šeršņovs
Juris Vaivods
Dominiks Rukmans
Evija Bergmane-Sprūdža
Iļja Smoļins
Anastasija Leitāne
Sportisti –godalgoto vietu īpašnieki sporta spēlēs
un individuālās sacensībās
Arturs Valters
Nikita Baikovs
Ignats Vilcāns
Gatis Pokšāns
Katrīna Damba
Gunita Vjakse

Paldies arī šo skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu un
ieinteresētību sava bērna sekmēs un panākumos!

Gada nogalē sveicienus nesām saviem atbalstītājiem un
draugiem - novada domei, nova22.decembrī labākie audzēkņi sada bibliotēkai, kultūras centram,
ņēma skolas atzinības rakstus un dāPII
“Sprīdītis”, Riebiņu pagasta pārvanas par to, ka savu tiešo darbu – māvaldei,
“SIA “M13”, pastam, jauniešu
cības paveikuši pēc labākās sirdsapziņas, visa
centram
u.c.
Tas
ir
tik
jauki un mīļi, ka mēs protam
semestra garumā saņēmuši tikai labus un teicamus
ne
tikai
ņemt,
bet
arī
dot
un sagādāt kaut mazumiņu
vērtējumus. Sveicam!
prieka citiem cilvēkiem.
2.klasē:
Sannija Meluškāne, Jūlija Rubļova, Andrejs Gorbans,
Evelīna Rumaka, Melānija Zalāne, Jakovs Bulovs, Aiva
Rubina, Violeta Loseva
3.klasē:
Anastasija Jefremova, Katrīna Nagle, Laila Putāne, Nauris
Puduls, Sandis Verza
4.klasē:
Emīls Bramanis, Kārlis Kokins, Gatis Pokšāns, Gunita
Vjakse, Katrīna Damba, Viktorija Čubreviča
TOP 10 pamatskolā un vidusskolā:
Viktorija Nagle, Ritvars Vjakse, Evija Bergmane-Sprūdža, Agnija Jemeļjanova, Sintija
Verza, Evelīna Upeniece, Dana Patrejeva,
Lāsma Jurkāne, Matīss Upenieks, Laura Stabulniece
Labinieki pamatskolā un vidusskolā:
Jūlija Vaivode, Laura Zalāne, Juris Kokins,
Sandis Sparāns, Aleksandrs Rukmans, Raivis
Luriņš.

H.K.Andersens: “ Kad gads būs pagājis, es tev pastāstīšu, ko tie divpadsmit mēneši atnesuši tev, man
un mums visiem. Tagad es to nezinu, un viņi paši gan
jau arī ne – jo tas ir dīvains laiks, kurā dzīvojam.”
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

