2019.gada februāris
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda
Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis
ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt
veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Eiropas Komisijas finansētā programma Riebiņu vidusskolā darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem: piena produktus un augļus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā
saņemt 1.-9.klašu skolēni. Paldies par sadarbību Lauku atbalsta dienestam, Riebiņu novada domes attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājai Ilzei Kudiņai, zemnieku saimniecībai "Eži", A/S “Preiļu siers”.

Mūsu skola šajā programmā iesaistās ik gadu.
Bet programma nav tikai veselīga ēšana, bet
arī zināšanu iegūšana par uztura nozīmi, veselīgas ēšanas paradumiem, dažādiem pārtikas
produktiem.
Viens no lielākajiem darbiem izglītojošajā
programmas daļā ir mini
ZPD rakstīšana un aizstāvēšana 5.-9.klasēm. Prieks
redzēt, ka skolēnu zināšanas
un meistarība šajā jomā ar

katru gadu aug. Šogad lielākā daļa skolēnu ir ļoti veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu, bet īpaši gribas izcelt Gunitas
Vjakses (5.klase), Matīsa Upenieka,
Adriānas Volontes (6.klase), Lāsmas
Jurkānes, Viktorijas Nagles, Danas
Patrejevas (7.klase), Evijas Bergmanes-Sprūdžas, Agnijas Jemeļjanovas
(8.a klase), Evelīnas Upenieces, Sintijas Verzas, Ritvara Vjakses (8.b klase) un Raivja Luriņa, Jura Kokina
(9.klase) sniegumu.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Nedēļas laikā 4.-5. klašu skolēniem bija iespēja parādīt un pierādīt savas spējas sporta spēlēs.
Basketbolā sīvā cīņā ar sporta skolu audzēkņiem no Līvāniem un Preiļiem nācās piekāpties. Palikām pēdējie. Bet tas, ka pieteicās tikai 4 komandas no 3 skolām norāda uz to, ka šī sporta spēle nepiesaista
ne Aglonas un Riebiņu, ne Preiļu un Līvānu novadu skolās. Skolēni zina, kas tas ir un kā driblēt bumbu, bet
spēlēt kā komanda nevēlas.
Toties šim vecumam tautas bumba joprojām ir populāra. Šoreiz Aglonas vidusskolas zālē
pulcējās 7 zēnu un 5 meiteņu komandas no Aglonas vsk., Preiļu 1.psk., Rudzātu vsk., Pelēču psk.,
Salas psk., Jaunsilavas psk., Riebiņu vsk. Spēles
bija interesantas, jo komandas – līdzvērtīgas. Tikai savu kļūdu dēļ ierindojāmies trešajā vietā,
pazaudējot iespēju spēlēt par pirmo vietu. Komandas sastāvā spēlēja 5.klases skolnieki Arturs,
Nikita, Ignats, Gatis, Emīls, Vladislavs, Nils un
Raitis un Sandis no 4.klases. Apsveicam!
Pa brīvdienām norisinājās Latvijas čempionāts U-14 vieglatlētikā telpās Rīgā. Arturs
Valters 60 m distancē
ierindojās
augstajā
7.vietā, Nikitam Baikovam neizdevās sasniegt
savu personīgo rekordu
un tāpēc 60 m/b un tāllēkšanā 15.vieta. Raitis
Danilovs debitēja stafetes skrējienā. Preiļu
BJSS zēnu komanda
(Arturs, Nikita, Raitis
un Ervīns no Vārkavas) stafetē ierindojās 9.vietā. Apsveicam ar pirmo pieredzi tik lielās sacensībās!
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FIZMIX ir LATVENERGO veidots mācību portāls par fizikas tēmām. Tajā var atrast informāciju par fiziku vieglā, saprotamā veidā. Portāla
mērķis ir ieinteresēt tā lietotājus par fiziku un parādīt
fizikas pielietojumu ikdienā ar saprotamiem, interesantiem un interaktīviem piemēriem. Tajā var mācīties,
piedalīties konkursos, kā arī gan teorētiski, gan praktiski veikt dažādus eksperimentus.
Fizmix komanda labprāt dodas uz skolām, tādēļ
arī trešdien, 6.februārī Riebiņu vidusskolas 5.10.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar portāla
Fizmix. lv projekta pārstāvi, kurš interesantā veidā
pastāstīja par vielu īpašībām un fizikālām parādībām un rādīja aizraujošus eksperimentus. Skolēniem bija interesanti gan uzklausīt stāstīto, gan
vērot eksperimentus, ko ikdienā, drošības apsvērumu dēļ, skolā nerāda. Mūsu ciemiņš bija ļoti priecīgs par skolēnu aktivitāti, atsaucību un prasmi
izskaidrot redzētos eksperimentus gan balstoties uz ikdienas pieredzi, gan fizikas zināšanām.

Paldies fizikas skolotājai Lailai Vibornajai par organizētajām interesantajām nodarbībām!
Fizikas gadā īpaši jānovērtē skolotāju loma fizikas apgūšanā. Tā kā fizika nav priekšmets, kuru var
apgūt bez priekšzināšanām jebkurā vecumā, ir būtiski, ka interese par to tiek raisīta jau pamatskolā. FIZMIX ir svarīgs skolotāju un skolēnu atbalsts mācību procesā, jo caur aizraujošiem eksperimentiem, kurā var iegūt zināšanas, bērni saglabā interesi par šo priekšmetu.
Par konkursu “FIZMIX Eksperiments”
”FIZMIX Eksperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursa galvenais
mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.
Šogad un turpmāk “FIZMIX Eksperiments” skolēnus aicinās padziļināti pētīt kādu fizikas elementu. Par šī gada centrālo tēmu izvēlēts LAIKS - galvenais mērīšanas sistēmas elements un viens no fizikas pamatelementiem. Laiks vienmēr ir bijis konstants, bet mūsdienās tas ir ieguvis teju paradoksālu nozīmi. Straujāka ikdiena un spraigāka dzīve arvien biežāk liek uzdot jautājumu “Kur pazūd laiks?”
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Zinātniski pētniecisko pētījumu uzdevums ir iegūt jaunus faktus un atrast jaunas likumsakarības,
kuras varētu izmantot apkārtējo procesu un notikumu izskaidrošanai un kuri varētu interesēt sabiedrību. Mūsdienās zinātniskos rezultātus lielākoties iegūst nopietnās zinātniskās laboratorijās,
kuras apgādātas ar dārgu un komplicētu aparatūru. Bet ko tad varētu darīt izglītojamais? Atbilde ir pavisam vienkārša – ir iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot skolā esošos
materiālus, līdzekļus un laboratoriju darbarīkus, piederumus. Šāda vidusskolēnu darbība Riebiņu
vidusskolā īstenojas kā vispārējās vidējās izglītības programmas sastāvdaļa. To raksturo patstāvīga pētnieciska darbība jebkurā zinātņu jomā un to vada attiecīgās jomas pedagogs. Zinātniski
pētniecisko darbu (ZPD) mērķis ir sekmēt izglītojamo patstāvīgo un pētniecisko darba iemaņu
attīstīšanu un nodrošināt individuālu, radošu pieeju izglītošanās procesā.

14. februāris Riebiņu vidusskolā bija īpaši spraiga darba
diena, jo notika ZPD prezentācijas divās grupās.
Jaunieši priecēja komisijas pārstāvjus (Riebiņu vidusskolas direktore Ineta
Anspoka, direktores vietniece Natālija Smukša, skolas psiholoģe Aija
Šmukste, IT speciālists Jānis Čižiks, Riebiņu novada attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele, projektu vadītāja Ilze Kudiņa) ar nopietniem pētījumiem, jaunradi un praktiski pielietojamiem ikdienas risinājumiem, prezentējot darbus tādās nozarēs, kā dabaszinātnes, inženierzinātnes, veselības, sociālās un humanitārās zinātnes. Vērtētāji atzīmēja, ka bija
gandarījums par
labi izstrādātiem
pētniecības darbiem.
Rakstot zinātniski
pētniecisko
darbu, skolēni
var padziļināt zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, iepazīties ar mūsdienu zinātniskās darbības attīstību un
paplašināt redzesloku savas nākotnes
nodarbošanās izvēlē. ZPD gatavošana
un prezentācija ir vidusskolas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kam vairums audzēkņu
pievēršas ar vislielāko nopietnību. Tikpat nopietni notiek arī darbu izvērtēšana, lai labākos piedāvātu Latgales reģiona ZPD konferencei, kurā piedalīsies uzaicinātie darbu autori. Šogad darbus
izvērtēs Riebiņu vidusskolas metodiķe Silvija Avotiņa, datorlaborants
Jānis Čižiks, psiholoģe Aija Šmukste, metodiķe Inna Kabare,
Riebiņu novada skolu logopēde Jeļena Puzaka, skolotāja Kristīne Tjarvja.
Lielu darbu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tapšanā ir ieguldījuši
skolotāji, zinātniski pētniecisko darbu vadītāji, kuri sniedza skolēniem
padomus, kā labāk veikt pētījumu, kā atrast pamatojumu teorētiskajā
literatūrā.
Panākumu pamatā ir ne tikai veiksme, bet arī rūpīgs darbs. Vēlos atgādināt par šādu darbu nozīmību studijās, jo pētnieciskās iemaņas, darbu
noformēšanas prasmes ir vērtīgs ieguvums. Vērojams, ka gadu no gada
Riebiņu vidusskolā pilnveidojas ZPD aizstāvēšanas, publiskās runas
prasmes un uzstāšanās kultūra.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Visu mīlētāju dienā 14. februārī Latvijā notiek desmitiem pasākumu, kuri veltīti mīlestībai –
koncerti, izrādes, dejas, izstādes, balles. Arī mūsu skolā, kā allaž, notika dažādas aktivitātes.
Riebiņu vidusskolā Valentīndiena šogad mijās ar Projektu dienu un ZPD aizstāvēšanu vidusskolēniem, bet visam pietika laika. 14. februārī visi bija aicināti būt radošiem un atļauties uzvilkt ko
košāku, kādu sarkanu aksesuāru Šogad pasākuma organizētāji un vadītāji 9.klase centās padarīt
svētku procesu arvien radošāku, jautrāku, sirsnīgāku. Lai pasākums būtu krāšņāks un konkursa
dalībnieces–Samanta Loseva, Laura Jermoloviča, Viktorija pauniņa, Karina Komlečeva,
Laura Stabulniece, Laura Zalāne, Alīna Litvjakova, Darja Komlačova- starp veicamajiem
uzdevumiem spētu atpūsties, klātesošie tika lutināti ar jaukiem zēnu muzikālajiem priekšnesumiem.
Paldies 9.-12. klašu audzinātājām Allai Solovjovai, Annai Meluškānei, Ārijai BergmaneiSprūdžai, Natālijai Smukšai!
Lai konkurss noritētu godīgi, izvēlēta bija žūrija:
skolas direktore Ineta Anspoka, mājturības
skolotājs Valērijs Jurkāns un skolas IT speciālists Jānis Čižiks.
Gaiša noskaņa iedvesmo, un, kā zināms, pozitīvas emocijas uzlabo ne tikai noskaņojumu, bet
arī veselību. Saņemot kaut nelielu mīlestības
apliecinājumu, katrs ar sirdi sajūt kāroto atziņu
– mani tiešām mīl!
Sveicam titula „Miss Valentine 2019”- ieguvēju 11.klases skolnieci Lauru Zalāni!
Vēlāk tika dota iespēja arī visiem Valentīndienas noskaņās nofotografēties foto stūrītī. Pēc pasākuma tika rīkota diskotēka, kurā varēja piedalīties dejotgribētāji. Diskotēku kuplināja jautras rotaļas un
spēles.
Skolēnu rīkotie pasākumi skolā rada pozitīvas, draudzīgas, iecietīgas, cieņas pilnas attieksmes gaisotni
starp skolēniem un arī skolotājiem. Jāpiebilst, ka 9.
klases skolēni un audzinātāja Alla Solovjova visiem
aktivitāšu dalībniekiem un uzvarētājiem bija sarūpējuši pašu rokām darinātas balvas, kā arī bija sagatavoti
konkursa dalībnieču saldie pārsteigumi.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Ziemas sezonas noslēdzošās sacensības vieglatlētiem notika 19. februārī Preiļu manēžā. Trešo
posmu organizēja un vadīja Riebiņu novads. Paldies skolēniem, kuri palīdzēja tiesāt šīs sacensības – Evija Bargmane Sprūdža, Evelīna Upeniece, Raivis Šeršņovs, Uldis un Viktorija
Pauniņi . Tiesnešu brigāde, kurā darbojās pieredzējuši sportisti, ir liela vērtība. Darbs padarīts
kvalitatīvi un ātri. Mazās balvas 3.kārta visjaunākajiem sportistiem noslēdzās ne tikai ar izcīnītām šokolādēm, kuras sponsorēja Riebiņu novada dome, bet arī ar kopvērtējumā izcīnītiem
kausiem un medaļām no Preiļu BJSS.

15.februārī Vārkavas vidusskolā sabrauca visu vecumu vieglatlēti, lai cīnītos trīs disciplīnās- augstlēkšanā,
tāllēkšanā un 30m skriešanā. „Vārkavas balvas” izcīņa pulcēja ap 100 dalībniekiem-sākot ar 2.klasi un beidzot ar sacensību veterāniem. No Riebiņu vidusskolas startēja 18 sportisti, 11 no tiem atgriezās ar godalgotām vietām. Arturam Valteram un Nikitam Baikovam izdevās ne tikai izcīnīt uzvaru, bet arī labot sacensību rekordus. Arturs tika atzīts kā vērtīgākais vieglatlēts vecuma grupā līdz 13. gadiem. Sacensību gaisotni
izbaudīja un ar prieku pavadīja veselu dienu kopā ar vieglatlētikas cienītājiem katrs sacensību dalībnieks.
Neaizmirstami svētki visas dienas garumā! Paldies sacensību organizatoriem par tradīcijas turpināšanu,
viesmīlību un profesionalitāti! Paldies Riebiņu vidusskolas pavārītēm par enerģijas uzturēšanu ar garšīgām ceļamaizēm, direktorei par emocionālo atbalstu un transportu!
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21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena
(no UNESCO svinamo dienu kalendāra)

Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999. gada. UNESCO organizācija to ir ierakstījusi savā atzīmējamo dienu kalendārā. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā,
pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.
Ar savām dzīvēm - notikumiem, vārdiem, darbiem un domām - mēs veidojam vienotu tekstu, kas iederas pasaules
kontekstā. Arī valodai tur ir sava vieta
– nozīmīga un vienreizēja. Laikā, kad
notiek globalizācija, integrācija un citi
procesi, valodas tuvinās, saplūst, izzūd,
tiek aizstātas ar zīmēm, paskatīsimies
uz valodu kā vērtību. Riebiņu vidusskolas 11. klases skolēni spriež par valodas nozīmi, lomu cilvēka dzīvē un
nonāk līdz savas vietas izpratnei un
piederībai dzimtajai zemei.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija šajā dienā prezentēja
sevi Riebiņu vidusskolā. “Bijām īpaši sagaidīti, uzmanīgi Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda.
uzklausīti, iztaujāti. Runājām par latvisko, latgalisko, par to, Valoda ir komunikācijas, arī domu izkas notiek un to, kas gaidāms “
teikšanas līdzeklis, bez tās cilvēks būtu

tukšums, dzīve būtu bezjēdzīga. Mana valoda veido mani un manu iekšējo pasauli. Bez valodas
būtu grūti pilnveidot sevi. Ar valodu es daru visu, tā ir neatņemama daļa no manis. (Laura S.)
Valoda ir liela vērtība ikvienam cilvēkam. Tas ir saziņas līdzeklis starp cilvēkiem. Bez valodas nav
iespējama komunikācija, kā rezultātā nevar dalīties vienam ar otru ne priekos, ne bēdās, ne arī
jūtās. Bez valodas mēs vienkārši eksistējam, nevis dzīvojam.
Dzimtā valoda - jēdziens, kurš tiek iemācīts jau no pašas bērnības. Tie cilvēki, kuri izkropļo savu
dzimto valodu, neuzskata to par vērtību, viņi neaizdomājas par to: ja nebūtu dzimtās valodas, tad
nerastos identitāte jeb piederība pie kādas noteiktas valsts.
Ir jāzina ne tikai sava dzimtā valoda, bet vairākas, jo valodas padara mūs bagātākus. (Laura Z.)
Valodu kā vērtību saprotu tā:
zinot valodu, var iemācīties vēl arī citas, lai varētu komunicēt ar citu valodu pratējiem;
ar valodas palīdzību mēs varam apgūt citus priekšmetus un gūt zināšanas;
valodas zināšanas palīdz sasniegt dzīves mērķi;
valoda vieno cilvēkus un dažādās valodās runājošās ģimenes;
zinot valodas, var braukt uz citām valstīm un brīvi sarunātie, bez bailēm, ka tevi nesapratīs.
(Vikentijs T.)
Man ir divas dzimtās valodas: latviešu un krievu, es par to esmu ļoti priecīga. Mana ģimene man
iemācīja lasīt, rakstīt, runāt un izprast savas domas. Mana ģimene man iemācīja arī sasniegt savu
mērķi un valodu zināšanas. Man ir liels prieks, ka es apgūstu arī svešvalodas. Es cienu savas valodas un izmantoju tās ikdienā. (Viktorija G.)
Mana dzimtā valoda ir latviešu, tā runā man apkārtējie cilvēki, un es cenšos runāt literāri pareizā
valodā, nelietot svešvārdus, kas nejauši ienākuši no citām valodām un neiederas. Ja cilvēks zina
daudz valodu, tad tas ir ļoti labi, jo viņš var komunicēt ar lielāku skaitu cilvēku, tad ir plašāks redzesloks un skats uz pasauli.
Savu valodu vajag sargāt, godā turēt, jo nekur citur uz pasaules tai nav tādas vērtības.
Cieniet savu valodu, tad citi arī cienīs tavu dzimto zemi! (Kristīne L.)
Materiālu sagatavoja Riebiņu vidusskolas filozofijas skolotāja Irēna Ormane
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13. februārī visā Latvijā norisinājās
karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ĒNU DIENA, kuras mērķis ir veicināt
skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru,
izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem
savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.
Šogad pieprasītākās profesijas skolēnu vidū ir programmētājs, fizioterapeits, pilots, gaisa
kuģa stjuarts, feldšeris, inženieris, sabiedrisko attiecību speciālists, žurnālists, pavārs, ārsts.
Savukārt ēnu devēju piedāvātākās profesijas ir ugunsdzēsējs, neatliekamās medicīnas palīdzības
ārsta palīgs/feldšeris, sabiedrisko attiecību speciālists, programmētājs, projektu vadītājs/
direktors, farmaceits.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) vēra durvis ēnām - skolēniem, kas līdzās mācībām
nopietni apsver savas nākotnes profesijas izvēli un meklē iespējas iepazīties ar izvēlētās profesijas
ikdienu un aizkulisēm. Katram bija dota iespēja izvēlēties ēnot RTA darbinieku. Riebiņu vidusskolas ēnotāji izvēlējās Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāna darbu (Raivis Šeršņovs),
studenta dienu (Sandis Sparāns), sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālista pienākumus (Kristina Komlačova), Inženieru fakultātes dekāna darbu (Dainis Griboniks), RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna darbu (Kristīne Sidorova). Katrs skolēns četru stundu
garumā vēroja, kā darbinieki veic savus pienākumus, uzdeva jautājumus. Bija iespēja redzēt moderno studiju vidi un sajust studentisko gaisotni RTA.
Interesanti pavadītā diena arī Riebiņu novada domē, kur ēnotājus sagaidīja sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis un Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jalovele. Laura
Stabulniece, Viktorija Grikova, Laura Zalāne, Kristīne Laizāne guva informāciju par darba
specifiku,
uzzināja
vairāk par
daudzām
profesijām.
Kā
atzīst paši
skolēni,
piedalīšanās
Ēnu
dienā dod
iespēju
mērķtiecīgi sākt plānot savu karjeru, domāt par pieprasītākajām profesijām darba tirgū.
Riebiņu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inna Zenovjeva
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Jau 47. reizi notiek Starptautiskais bērnu mākslas konkurss
“Lidice 2019”, kuru Latvijā organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko
centru un Čehijas Republikas vēstniecību Latvijā.
2019.gadā aprit 150 gadi kopš izveidota D. Mendeļejeva Ķīmisko elementu periodiskā tabula.
47.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2019” organizatori sadarbībā ar UNESCO izvēlējušies tēmu “Ķīmija”, kas saistīta ar mūsu ikdienu – no apavu zolēm un ceļu segumiem
zem mūsu kājām līdz krāšņai uguņošanai virs mūsu galvām. Ietverot tematisko loku – uguns nozīme cilvēces attīstībā, alķīmija un alķīmiķi, atomi, molekulas, ķīmiskie savienojumi, nozīmīgi atklājumi
(metalurģija, degviela u.c.), ķīmija ikdienas dzīvē
(iepakojums, kosmētika, medikamenti u.c.), krāsas ap
mums.
Riebiņu vidusskolas laureāti:
- Himēna Dzene gleznojums “Krāsu mudžeklis”
- Guntita Vjakse gleznojums “Krāsu robotu rūpnīca“
-Signija Pastare gleznojums “Medus ķīmija”
Ar prieku lasām, ka Riebiņu vidusskolas 6.klases skolnieces Himēnas Dzenes gleznojums „Krāsu mudžeklis” rotā 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstādeskonkursa afišas, laureātu diplomus!
Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Anitai Punculei!

ATZINĪBA atklātajā Vācu valodas olimpiādē Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā. Sveicam un lepojamies ar Riebiņu vidusskolas
9.klases skolēnu Raivi Luriņu un skolotāju Natāliju Smukšu!
21. februārī mūsu vidusskolas 9. klases skolēni – Juris Kokins, Aivis Golubevs, Harijs Griboniks, Dominiks Rukmans un Raivis Luriņš piedalījās atklātajā vācu valodas olimpiādē, kas notika Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā Rēzeknē. Olimpiādes mērķis bija dot iespēju skolēniem vispusīgi pārbaudīt sevi
un apliecināt zināšanas par Vācijas vēsturi, ģeogrāfiju, politiku, kultūru, ekonomiku, sportu, kā arī pilnveidot saskarsmes kultūru un veicināt skolēnu interesi par vācu valodu.
Skolēnija bija iespēja apliecināt savas vācu valodas zināšanas un prasmēs dažādos valodas aspektos – mājas darba prezentācijā „Meine Verbindung mit Deutsch” („Mana saikne ar vācu valodu”), zināšanu pārbaudes testā par Vācijas ģeogrāfiju, politiku, vēsturi, kultūru un sportu. Zēniem bija arī lieliskā iespēja padarboties video stāstu veidošanas darbnīcā, kur zēni filmēja un montēja īso
filmiņu vācu valodā, izmantojot modernākās tehnoloģija un augsti kvalificēta pedagoga palīdzību. Zēni ļoti
augstu novērtēja Vācu valodas dienas
organizēšanu un lietderīgumu savai
pieredzei.
Mīļu paldies sakām Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai par
iespēju piedalīties šajā pasākumā jau
trešo gadu pēc kārtas, ka arī Riebiņu
novada domes šoferim Jānim Litavniekam.
Vācu valodas skolotāja Natālija Smukša
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112 dienas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas viesojās
Riebiņu vidusskolā, lai izglītotu 1.-4.klašu skolēnus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās un zvanīšanu uz tālruņa numuru 112. Bērniem tika atgādinātas situācijas, kad jāzvana 112, kāpēc ir jāzina
savs un vecāku tālruņa numurs, adreses, kā arī, kā
rīkoties, ja dodies ciemos uz mazāk zināmu apkārtni. VUGD pieredze apliecina, ka bērni pēc tam
šos jautājumus pārrunā arī ģimenē un zinošāki
kļūst arī vecāki un vecvecāki.
Līdztekus skolēniem tiks atgādināts par to, kas notiek, ja tiek saņemti viltus zvani un, cik svarīgi ir
nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot 112,
nevis sākotnēji to filmēt vai fotografēt. Sarunās ar
bērniem VUGD amatpersonas skaidroja arī, kā
pareizi rīkoties, ja glābšanas dienests sazvanīts
nejauši un operatīvo dienestu palīdzība nav nepieciešama.
Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura
112 diena Riebiņu vidusskolā iesākās ar vienkāršu un bērniem saprotošu sarunu, kam sekoja krāsojamo grāmatu un uzlīmju izdale, kā arī prezentācija par to, kā sazināties ar glābšanas dienestiem nepieciešams situācijās, kad apdraudēta pašu vai līdzcilvēku dzīvība un veselība. Bērni aktīvi uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās.

VUGD Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas
komandieris, kapteinis Kaspars Vaivods un
3.klases skolēns Andrejs Gorbans
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Ar patīkami satraucošām emocijām 21. februāra rītā 7. – 8. klase devās izzinoši aizraujošajā mācību ekskursijā uz Rīgu. Eiropas Savienības mājā interaktīvā veidā atsvaidzinājām zināšanas par būtiskākajiem ES jautājumiem.
Zinošākā šajā jomā bija Agnija, viņa arī ieguva specbalvu. Uzzinājām, ka ES
māja ir Eiropas Savienības informācijas centrs Aspazijas bulvārī 28, šeit atrodas arī divi Eiropas Savienības institūti – Eiropas Komisijas pārstāvniecība
un Eiropas parlamenta Informācijas birojs. Šie institūti ES mājā Rīgā izveidoti 2010. gadā, lai pilsētā būtu īpaša vieta pasākumiem, kas saistīti ar ES, kā
arī vieta, kur var atnākt, piezvanīt vai uzrakstīt, lai uzdotu par Eiropas Savienību interesējošu jautājumu. Katru mēnesi ES mājā norit visdažādākās Eiropas mākslinieku izstādes, kas ir atvērtas apmeklētājiem.

Turpinājumā Kara muzeja apmeklējuma laikā atsaucām atmiņā un uzzinājām
jaunus faktus par nozīmīgākajiem notikumiem
Latvijā un pasaulē vairāku gadsimtu garumā.
Bija interesanti aplūkot kara ieročus un dažādu
laiku karavīru sadzīves un personiskās lietas.
Ekskursija neizpalika arī bez aktivitātēm, tāpēc
devāmies uz Lido slidotavu, kur izbaudījām
silto, pavasarīgo sauli un smēlāmies enerģiju no

kopā būšanas. Slidoja gandrīz visi! Arī skolotājas! Bet
kāds uz slidām kāpa pat pirmoreiz mūžā. Ekskursijas
„desertā” viesojāmies Skrīveru Emociju fabrikā, kur
uzzinājām „Gotiņas” tapšanas stāstu un paši savām rokām
ietinām šos brīnišķīgos gardumus līdzvešanai.

Mēs, 7., 8. klašu skolēni un audzinātājas vēlamies pateikties par šo lielisko dienu mūsu
gādīgajai direktorei I. Anspokai, karjeras
konsultantei I. Zenovjevai, čaklajām pavārēm un atsaucīgajam šoferim A. Osmanim.
Pateicoties sadarbībai ar Eiropas Savienības
māju Rīgā un programmas “Skolas soma”
finansējumam, tika segti visi mācību ekskursijas izdevumi. Paldies arī Riebiņu novada
domei par iespēju nodrošināt transportu.
Lai katram no mums pavasaris atnāk ar gaišām un vieglām domām un pozitīvu enerģiju!
Riebiņu vidusskolas 7.un 8. klašu audzinātājas M. Račko, D.Bravacka, S.Vulāne
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22.februārī Riebiņu novada Stabulnieku kultūras namā tradicionāli pulcējās novada dziedātāji un skatuves runas konkursa dalībnieki, lai apliecinātu savas prasmes un izaugsmi. Konkursantus vērtēja kompetentas žūrijas: vokālā mūzikas konkursu „Balsis” – Riebiņu novada izglītības
jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Rušonas pamatskolas skolotāja Aira GribonikaUpeniece, Stabulnieku KN vadītāja Vita Balode, bet skatuves runas vērtēšanā – Preiļu Galvenās
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja un teātra grupas „Kājām gaisā” pedagoģe Vilhelmīne Jakimova, RSU audiologopēdijas 3.kursa studente Elizabete Stalidzāne, kā arī Stablnieku
bibliotēkas vadītāja (filoloģe) Anita Betlere. Pasākuma gaitā daiļdarbu fragmentu lasījumi mijās
ar dziedātāju uzstāšanos.
Mūsu skolēni ieguva augstus rezultātus un uz skatuves runas konkursa nākamo kārtu, kas
notiks 21. martā Daugavpilī dosies 1.klases skolniece Daniela Koroševska, 8a.kl. skolniece Evija Bergmane-Sprūdža un 12.kl. skolniece Austra Elizabete Katkeviča (augstākā pakāpe). Tie
tiešām ir augsti rezultāti – liels paldies par ieguldīto darbu bērnu talantu attīstīšanā un iedrošināšanā skolotājām Līgai Jermolovičai, Diānai Bravackai, Žannai Ļebedevičai. Savukārt vokālās
mūzikas „Balsis” konkursā arī 1.-5.klašu vokālajam ansamblim I pakāpes diploms (sk. Ārija Bergmane-Sprūdža).
Mākslas jomas MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža
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Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, Latvijā uzsākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam
atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai skolēni attīstītu
dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes-spēju kritiski un radoši domāt, nepārtraukti
mācīties, sadarboties un sazināties. Riebiņu vidusskolas
pedagogi-novada jomu konsultanti kursos un praktiskos
semināros regulāri padziļināšana zināšanas, lai veidotu
jaunajai pieejai atbilstošas mācību stundas.
Februārī mākslas jomas MK un sākumskolas MK organizēja profesionālu sadarbību. Skolotāji vizuālās mākslas stundās no 1. līdz 12.klasei aktualizēja tēmu „Dabas
formu un krāsu pielietojums dizainā”. Skolēni pētīja un stilizēja dabas formas, radošajos darbos piel i e t o j a krāsu daudzveidību un, apvi en ojot dažādas tehnikas, pētīja jaunākās
tendences dizainā. Tā bija pozitīva pieredzes apmaiņas iespēja skolēniem un viņu pedagogiem.
Apgūtās zināšanas un prasmes tika pielietotas radošā izpausmē. Skolēni un skolotāji praktiski darbojās, iztēlojās un guva prieku šajā procesā.
Skolotāji kopīgi analizēja un izvērtēja skolēnu darbus, izvirzīja skolēnu dalībai starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē: 1.klase - Signija Pastare (sk.Anita Puncule), 2.klase - Līva Jukša
(sk. Solvita Volonte), 3.klase - Sannija Meluškāne (sk. Anita Randare), 4.klase - Anastasija Jefremova (sk.Silvija Avotiņa), 5.klase - Gunita Vjakse (sk. Ruta Vjakse), 6.klase - Adriāna Volonte,
Himēna Dzene, Karina Semeņuga (sk.Ruta Vjakse), 7.klase - Dana Patrejeva, Lāsma Jurkāne
(sk.Ruta Vjakse), 8.klase - Ritvars Vjakse, Sintija Verza (sk. Anita Puncule), 12.klase - Darja
Komlačeva (sk.Anita Puncule).
Ir patīkami, ka skolēni un skolotāji saskarsmē ir atvērti, vienmēr gatavi sadarbībai, jo
daudz kas ir atkarīgs no otra cilvēka kompetenta vērtējuma, lai atbalstītu ikviena skolēna iesaistīšanu mācīšanās procesā.
Būtiskāks solis skolotāju izaugsmē –
dalīšanās pieredzē. Profesionālā izaugsme var tikt sasniegta tikai sadarbojoties. Skolotājas Anitas Puncules
pieredze, komunikācijas spējas un
vēlme sevi profesionāli pilnveidot
parādās dažādu kursu organizēšanā.
Kompetenču nedēļas ietvaros
Riebiņu novada skoļu vizuālās mākslas un mājturības skolotāji izdzīvoja
radošus mirkļus unikālu lakatu, cimdu, smalku tauriņu gatavošanas procesā, veica sarunas, uzticējās viens otram.
Riebiņu vidusskolā tiek realizēts arī Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai”, kura mērķis ir attīstīt individuālu mācību pieeju, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam, radoši praktiskas nodarbības, individuālas konsultācijas vada Ilze Grigule, Silvija Avotiņa, Iluta Kotāne, Diāna Bravacka.
Ja senie domātāji uzsvēra, ka tikai skaistais izdaiļo pasauli,
tad Riebiņu vidusskolas skolotāju un skolēnu radošums, estētiskā gaume un aktivitāte tam ir kā apliecinājums.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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“Bērnu un jauniešu žūrijas 2018” ekspertu noslēguma pasākums

“Lasīt ir mūsu dabā”
Riebiņu novada centrālā bibliotēka
kopš 2001. gada aktīvi iesaistās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra lasīšanas
veicināšanas programmā “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” un tradicionāli Lielajos lasīšanas svētkos
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kas
šogad notiks 9.martā prieka mirkļus piedzīvos aktīvākie 2018. gada grāmatu eksperti: Nauris Saulišs, Sintija Verza un Rudīte Pastare.
Priecājamies par aktīvu sākumskolas bērnu piedalīšanos grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ( 45 eksperti), kas programmā paredzētās 6 grāmatas lasīja skaļi, savukārt, pamatskolā un vidusskolā iesaistījās tikai 9 eksperti. Būsim patiesi priecīgi ekspertu pulkā redzēt jaunas sejas, kas iepazīs lasīšanu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā.
Šogad ar sirsnīgu teātra izrādi “Ziemassvētki Pīrādziņtaunā”, ko mums demonstrēja Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra teātra grupa “Kājām gaisā”, iesākās “Bērnu un jauniešu žūrijas 2018”
noslēguma pasākums Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā uz kuru bija sapulcējušies lasīšanas
eksperti, kas bija izlasījuši paredzēto grāmatu klāstu un aizpildījuši elektroniskās vērtēšanas anketas.
Turpinājumā minējām jautras
latviešu tautas mīklas un piedalījāmies izzinošās aktivitātēs
par izlasīto grāmatu kolekciju.
Par vērtīgākajām Bērnu un
jauniešu žūrijas grāmatām eksperti atzinuši:
5+ vecuma grupā – Ulrika
Kestere “Nelūgtie ciemiņi”;
9+ vecuma grupā – Inese Paklone “Okeāns un tuksnesis”;
11+ vecuma grupā – Aivars
Kļavis “Melnais akmens”;
15+ vecuma grupā – Somans Čainani “Labā un Ļaunā skola”.
Paldies visiem mūsu lasītkārajiem bērniem un
jauniešiem par iesaistīšanos lasīšanas piedzīvojumā!
Paldies par sadarbību un atsaucību Riebiņu vidusskolas saimei un skolotājām Solvitai Volontei,
Anitai Randarei un Silvijai Avotiņai.
Paldies teātra grupas “Kājām gaisā” vadītājai
Vilhelmīnei Jakimovai.
Pasākuma noslēgumā visi saņēma jaukas pārsteiguma balviņas un pateicības rakstus.
Uz tikšanos “Bērnu un jauniešu žūrijā 2019”!
Svetlana Zahareviča,
Riebiņu novada centrālās bibliotēkas
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Projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai” noslēgums
21. februārī Rīgā konferenču centrā “Teikums” norisinājās Izglītības attīstības centra projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” noslēguma un ilgtspējīgas plānošanas konference
“Medijpratības perspektīva izglītībā”. Projekts tika īstenots no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada februārim, kurā aktīvu dalību izrādīja Riebiņu vidusskolas komanda četru pedagogu sastāvā – Diāna Bravacka,
Natālija Smukša, Ārija Pudule un Kristīna Tjarvja. Projekta mērķis – stiprināt demokrātiskās vērtības
Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros tika izstrādāta un skolu praksē aprobēta medijpratības programma un materiāli, kā arī īstenoti daudzveidīgi pedagogu profesionālās pilnveides
pasākumi.
Konferences noslēgumā projektā iesaistītās skolas saņēma pateicības rakstu un izdevumu “Medijpratība
skolām”. Izdevums paredzēts izmantošanai darbā ar skolēniem pamatskolas un vidusskolas posmā. Materiāli noderēs valodu jomas, sociālās un pilsoniskās jomas, kā arī citu jomu mācību priekšmetu skolotājiem,
klašu audzinātājiem un citiem interesentiem. Riebiņu vidusskola ir kļuvusi par metodiskā atbalsta un resursu centru medijpratības jautājumu apguvē, tāpēc aicinām izmantot mūsu skolas komandas pieredzi!
Riebiņu vidusskolas projekta komandas dalībniece – Ārija Pudule

Starpnovadu skolu florbola secensības
1.martā Preiļos notika starpnovadu skolu sacensības florbolā 8.-9.klašu vecuma grupā. Dalību
ņēma sešas komandas. Liels lepnums par mūsu
skolas izlasi, kura veiksmīgi startēja un izcīnīja
godalgoto 2.vietu. Laukumā par katru bumbiņu
cīnījās Dominiks Rukmans, Raivis Luriņš,
Harijs Griboniks, Dāniels Ivo Leitāns, Aivis
Golubevs, Uldis Pauniņš, Maksims Piskunovs
un Ilja Smoļins. Vārtus sargāja Juris Kokins un
Jānis Putāns. Augstvērtīgu sniegumu rādīja visi, taču par rezultatīvu spēli un skaistiem metieniem īpaši jāuzslavē komandas labākie uzbrucēji Raivis un Harijs. Paldies skolas direktorei Inetai Anspokai par to, ka vienmēr atbalsta mūsu skolas sportistus!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
22. februārī UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēu vidusskolu rīkoja semināru skolotājiem "Pacel citu, un
Tu celsies pats!" un globālās izglītības tēmām veltītas grāmatas atklāšanu. Seminārs bija veltīts pasaules perspektīvai kā caurviju motīvam visos
mācību priekšmetos. Seminārā runājām par globālās izglītības būtiskiem
aspektiem: kognitīvo, sociāli emocionālo un uzvedības dimensiju. Sociāli
emocionālā dimensija aicina sajust vienotas cilvēces apziņu, kopīgas vērtības un pienākumus, līdzcietību, solidaritāti un cieņu pret atšķirīgo un daudzveidīgo. To iepazinām antropologa, Rīgas Stradiņa universitātes docenta Klāva Sedlenieka stāstījumā un
pētījumā par miermīlīgo sabiedrību antropoloģiju. Kognitīvā dimensija ietver zināšanas, izpratni un kritisko domāšanu par globālām, valsts un vietējām problēmām, kā arī uzsver dažādu valstu un iedzīvotāju savstarpējo saistību un atkarību. To iepazinām, uzklausot Agneses Lāces, Providus vadošās pētnieces migrācijas un integrācijas jomā, redzējumu prezentācijā “Kā runāt par migrāciju skolā?”. Savukārt Izglītības iniciatīvu centra direktores Daigas Zaķes vadībā mācījāmies, kā runāt par globālām tēmām ar maziem bērniem.
Semināru apmeklēja Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka un vietnieki Rita Pudāne, Juris Čižiks. Ļoti patīkami, ka dāvanā saņēmām ne tikai UNESCO un VISC sagatavotos materiālus un grāmatas
par globālās izglītības tēmām, bet arī Brocēnu vidusskolas direktora Egona Valtena dziesmu grāmatu bērniem “Ir dziesma katrā zāles stiebrā” ar personīgo ierakstu Riebiņu vidusskolas saimei. Paldies!

