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

Latvijas Veselības nedēļa
Riebiņu vidusskolā
30.maijā Riebiņu vidusskolā notika Latvijas
Veselības nedēļas (MOVE Week 2019) ietvaros organizētas sporta aktivitātes. Mērķis bija
sakrāt pozitīvo emociju punktus. Katrai klasei
bija grafiks, kur noteiktā laikā bija jāierodas
kādā no stacijām. Katra klase piedalījās virves
vilkšanā, tūrisma šķēršļu joslas pārvarēšanā,
komandu sporta spēlēs, ielas spēlēs uz asfalta,
burtu atšifrēšanas uzdevumā kā arī „kustinācijas‖ vingrinājumos. Pēc
katras no stacijām klase novērtēja savu sajūtu līmeni. Tas, kā izrādījās,
bija augsts, jo galvenais bija kopā būšana un drauga plecs. Kā secinājums - kustības ir pozitīvas emocijas un tā ir veselība. Paldies par dāvaniņām un ideju Latvijas
Tautas Sporta Asociācijai un Riebiņu vidusskolas administrācijai!
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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5.gada dzimšanas dienu nosvinēja
skrējiens ‗‘Kross ar Anitu Kažemāku‖.
Šogad Riebiņu vidusskolas pagalmā
pulcējās ap 80 šī pasākuma cienītāji.
Izņemot pašmāju sportistus bija arī pārstāvi no Viļānu, Preiļu, Līvānu, Aglonas novadiem. Dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas spējas vai ieguldīto darbu 1000m, 3000m un 6000m distancē, šautriņu
mešanā un orientēšanās ar velosipēdu. Anita Siļiņa parūpējās par balvām skrējējiem, Riebiņu novada dome
sarūpēja medaļas un kausus, bet Riebiņu vidusskola
gardo putru un atsaucīgos tiesnešus. Viss priekš veselības tika nodrošināts! Nebija ne viena kurš aizietu tukšam rokām un sliktā noskaņojumā. Paldies Ormaņu
ģimenei par naudas balvu ātrākai un kuplākai ģimenei.
Šogad šo titulu un Guntara Ormaņa piemiņas balvu
izcīnīja Rubļovu ģimene. Prieks, ka mums ir draudzīgas, izglītotas un aktīvas ģimenes.
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Bioloģiskās daudzveidības diena Riebiņu vidusskolā
Šogad bioloģiskās daudzveidības diena Riebiņu vidusskolā
netika atzīmēta vienā dienā , bet gan nedēļas garumā ar dažādām aktivitātēm. 7.klases skolēni Amanda, Andrejs un Lauris ar bioloģijas skolotāju pie sporta halles stādīja pašu izaudzētus samteņu stādus.10. un 11.klases skolēni piedalījās diskusijā-„Malumedniecība un melnais dzīvnieku tirgus‖. Diskusijas laikā skolēni noskatījās gan pašu, gan skolotājas veidotās
prezentācijas , noskaidroja malumedniecības un dzīvnieku
tirgu rašanās cēloņus, apmērus, nodarīto postu un iespējamos
apturēšanas veidus. Bet galvenais katrs priekš sevis formulēja
skaidru nostāju PRET . 7.klases skolēni veidoja radošus darbus „Augu dzimtas‖, īpaši uzsverot Latvijas augus. 8.klašu
skolēni piedalījās viktorīnā PASAULES BIŠU DIENA, pēc
kuras arī degustēja Jemeļjanovu bišu dravas šī gada medu.

Vasaras ieskaņā Riebiņu vidusskolas skolēnu grupa devās divu dienu ekskursijā uz Ventspili. Tā kā šis jau bija
brīvlaika posms, tad skolēniem bija iespēja vairāk atpūsties un izklaidēties viesmīlīgajā Ventspilī. Dažiem tā bija
pirmā redzēšanās ar jūru, bet kādam - vēl viena veiksmīga atkalsatikšanās. Vispirms mēs devāmies uz Ventu banku,
bet pēc tam - uz izdaudzināto piedzīvojumu un atrakciju parku "Lemberga hūte". Var tikai pabrīnīties, ko spēj cilvēka
vēlme tikt pie kalna - tas esot pašu uzbērts kalns, kura vienā pusē arvien vēl notiek labiekārtošanas darbi. Pie kalna
pakājē ierīkota "Tarzāna trase" dažādiem sagatavotības līmeņiem. Piedzīvojumi varēja sākties! Kāds izvēlējās asas
sajūtas katapultā, cits - bamperlaivu kaujas vai batutu, kā arī atvēsinājās jautrajā strūklakā, kuras uzšaušanās visaugstākajā brīdī varēji tikt aplaimots ar kārtīgu ūdens šalti. Taču tas šoreiz bija tīrais sīkums, jo termometra stabiņš todien
Ventspilī bija uzkāpis rekordaugstu - plus 32,2 grādi! Pēc izjautrošanās svaigā gaisā, visi draudzīgi ienirām ūdensatrakciju parka baseinos. Arī skolotāja laidās pa ūdens straumi platajās caurulēs lejā no augšas. Izbaudījām viļņu bangas
un ūdens kaskādes, lai tālāk varētu pameditēt izbraucienā ar kuģīti "Hercogs Jēkabs" pa Ventu līdz pat jūras vārtiem.
No kuģīša klāja varējām vērot Ventspils industriālo zonu, ostas termināļus un vecās pilsētas apbūves namus. Pēc tam
devāmies iekārtoties Piejūras kempingā uz nakšņošanu. Kāds nu pirmoreiz varēja praktiski pielietot zināšanas telts
uzsliešanā, bet kādam vajadzēja arī skolotāja atbalstu. Un, re, arī siltā nakts paskrēja nemanot. Rīta pusē atkal varēja
aiziet uz jūru un pavērot aizejošos kuģus. Ūdens gan te bija daudz aukstāks nekā Jūrmalā, un tas arī saprotams. Devāmies iepazīt Ventspils viduslaiku pili - tur gan bija daudz istabu un eksponātu! Un vēsums! Iepazinuši ventiņu dzīves
īpatnības, ceļojām uz dienvidu molu, kur uzkāpām skatu tornī, lai vēlreiz pārlaistu acis Ventspils plašumiem, un tad
jau - atkal cīņās! Mūs gaidīja Lāzertags, kas visos izraisīja lielu interesi. Visi kā uzvarētāji mājupceļā iegriezāmies vēl
Kurzemes Democentrā, lai apsvērtu, kā varam saudzēt un glābt savu planētu. Democentrā izveidojām savu avīzi un
devāmies sešu stundu atpakaļceļā. Ar dziesmām par to, cik labi atgriezties mājās. Jutāmies gan piekusuši, bet bezgala
laimīgi...
7.klases audzinātāja Diāna Bravacka
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Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala, ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,
Lai veldzes būtu gana ceļam tālam, lai tā kā avots cauri mūžam stīdz…
Ir svelmaina jūnija nakts - pie skolas balta birztala šalc.
Klīst domas pie pastkastīšu atrašanās vietām- apaugušām sētām,
nodrupušām sienām...
Viņa dievina dažādu formu kastītes- pildītas ar draugu vēstulēm.
Tradīcijas viņa augstu vērtē, vēstules raksta, sūta - dalās ar simts
pasta pieturām par kuru eksistenci tikai retais zin.
Lūk, visskaistākā lauku sēta, kur vīnstīgām apaugusi vēstuļu kastīte no draugiem ziņas gaida.
Viņa uzrakstīs, rakstīs...!
Tagad, kad viss ir mierīgi — vai vismaz tā izskatās —, domās es
rakstu viņiem vēstules. Skolotājiem, vecākiem, skolai, klasesbiedriem, kas kā tauriņi izlidoja cauri manai vasarai. Bet varbūt,
ka taurenis biju es?
2000. gads—dēvēta arī par
Millenium paaudzi, ievērojami atšķiras no savu vecāku un vecvecāku paaudzēm.
Paaudzi raksturo augsts pašvērtējums, plašs redzesloks un
pārliecība par savām profesionālajām spējām. Šī paaudze
nav gatava strādāt tik smagi, kā iepriekšējās paaudzes. Šie
cilvēki ir auguši nemitīgas informācijas plūsmā, tādēļ arī
komunikācijai ar tiem ir jābūt ātrai, precīzai un saprotamā
valodā - zīmoliem jāveido saturs, kurš būtu viegli uztverams
un ar kuru būtu viegli dalīties. Šie cilvēki īpaši augstu vērtē
reālistisku saturu, kā arī reālus cilvēkus Liela loma viņu
dzīvēs ir sociālajiem ietekmētājiem tuvākie draugi, Milleniāļi ir tehnoloģiju paaudze, kuriem ļoti svarīgs ir savs "es".
Vēstules domās un īstenībā uzrakstītas, izlasītas, nosūtītas…
Bet pārējais… Tas lai ir mūsu pieredzes skola un ceļazīme tālākajam. Lai mīlestība un labestība,
ko sniedzām un saņēmām svētku laikā, pārtop par stipru balstu turpmākajā ikdienas darbā! Lai
mirdz viss tas, kas saistīts ar Riebiņu vidusskolu!

“….šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas
no atvērtajām durvīm redzams, tagad pieder Tev – līdz apvārsnim viss.”
(Maija Laukmane)
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Riebiņi, jūnijs, saulgriežu vakars...
Gluži kā pēc pasūtījuma karstums atkāpās, un vieglais vakara vējiņš
čukstēja daudzajiem viesiem:
“Laipni lūdzam!”
Šajā 21. jūnija dienā 9. klases audzēkņi
ieguva savu pirmo izglītības dokumentu.
Ziedi, ziedi un vēlreiz ziedi: madaras baltas
un dzeltenās. Margrietiņas kā tādi mazi saules
simboli, rudzupuķes kā zilas actiņas
Tās visas sauc par Jāņu zālēm. Līdz ar saulgriežiem nāk arī pārdomu laiks 9. klases skolēniem.
Starp mācībām ir izdevies piedalīties projektos, doties ekskursijās, ir bijusi iespēja pilnveidoties
un pierādīt sevi konkursos, attīstīt sevi sportā un interešu izglītībā, kā arī iegūt jaunus draugus un
brīnišķīgas skolas laika atmiņas.
Izlaidums ir svinīgs pasākums, punkts no kura sākas jauna laika atskaite. Dažs droši spers soli pāri
skolas slieksnim, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase.

Bet par visu, kas saņemts liels PALDIES pedagogiem! Skolotāji un klases audzinātāja bija pirmie,
kas savas rūpes izpauda uzreiz pēc mājas sliekšņa atstāšanas, viņi iemācīja nebaidīties, klausīt savai sirds balsij.
Vecāki. Viņi ir visstiprākais atbalsts dzīvē. Vecāki savos bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu. Deviņus gadus bērni bija viņu saikne ar skolu, šajā dienā šis periods noslēdzās
arī viņiem.
Vasara ar cilvēkiem dara trakas lietas. Tā vien šķiet, ka vasara un saule rada pārliecību, ka dzīvē
nav tikai nepatikšanu, stresa un problēmu sarūpētās lietainās un aukstās dienas. Tieši vasara ar savām smaržām un krāsām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un dzīvo tieši šiem skaistajiem mirkļiem.
Lai bagāts ziedu smaržām un piesātināts sirsnīgām emocijām šis laiks!
Vienu cilvēku no otra atšķir ne tas, kas viņam iedots, bet tas, ko viņš dara ar to, kas viņam ir.
Krāso savu dzīvi mīļākajās krāsās! Tavas domas-Tavas krāsas. Domā krāsaini!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs katru gadu organizē bioloģijas,
fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību
un matemātikas skolotāju konferenci. Šogad ar nosaukumu „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas
skolā efektīvi un radoši‖. Konference
sniedz iespēju baudīt radošu atmosfēru un
iegūt jaunas zināšanas.
Konferences programmā tika iekļautas paneļdiskusijas, ekspertu vadītas darbnīcas,
zinātniskie lasījumi. Bija iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un valsts institūciju darbiniekiem par sev aktuālām tēmām, kā arī apmeklēt interaktīvu izstādi un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā.
Darbojās arī "Ideju tirgus", kura ietvaros pedagogi dalījās ar metodiskajām idejām. Es piedāvāju tēmu „Matemātika un origami‖. Matemātika
un origami ir ne tikai mans darbs, bet arī sirdslieta, tāpēc es vienmēr meklēju iespējas šīs tēmas savienot. Man ir gandarījums par to, ka konferences dalībnieki izrādīja lielu interesi
par manu darbu.
Skolotāja Alla Solovjova

Uzsākot jauno mācību gadu, visi pedagogi 29.augustā tika aicināti piedalīties un gūt iedvesmu Riebiņu novada pedagogu konferencē Galēnu pamatskolā. Aktuālākie jautājumi pirms jaunā mācību gada ir par pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem. Konferences noslēgumā skolotājiem bija iespēja gūt arī vērtīgas atziņas un padomus darbā ar
mūsdienu tehnoloģijām. Paldies Galēnu pamatskolas direktorei un visam kolektīvam par jauko, sirsnīgo uzņemšanu! Lai
savstarpējā skolēna un skolotāja
mijiedarbība
ir
abpusēji bagātinoša!
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Vasaras brīvlaiks bija aktīva sezona vieglatlētiem. Starti Latvijas čempionātos un kaimiņu
novadu organizētās sacensībās ļāva pilnveidoties un parādīt savu sasniegto sportisko meistarību,
bet ne mazāks prieks par katra audzēkņa sasniegumiem. Krāslavas SS atklātās sacensībās Jūlija
Rubļova (4.kl.) ierindojās 2.v. augstlēkšanā U-12 gr., Laura Stabulniece (12.kl.) - 2.v. stafetes
skr. U-18.
Pirmo reizi mēģinājām startēt daudzcīņā ar 2007.g.dz. Arturs
(6.kl.), Nikita (6.kl.), Raitis
(5.kl.) mēroja garu ceļu uz
Ventspili, lai divu dienu
laikā izpildītu maksimāli
labi 7 disciplīnas- šķēpa
mešana, lodes grūšana,
tāllēkšana,
augstlēkšana,
60m, 60m/b, 1000m skriešana. Zēni ierindojās labāko divdesmitniekā.

Latvijas čempionātā U-14 gr. no Riebiņu vsk. tiesības startēt izcīnīja 4
audzēkņi – Arturs, Nikita, Raitis un Katrīna (6.kl.). Mēs varam lepoties
ar trešās vietas ieguvēju Latvijas čempionātā diska mešanā U-14. grupā
Arturu Valteru. Nikita ar personīgo rekordu ierindojās 5.v. šķēpa mešanā.
Kā noslēdzošās sacensības bija Preiļu atjaunotā stadiona atklāšana.
Šeit startējām kuplākā skaitā un medaļu birums lielāks. Arturs 1.v. tāllēkšanā, 100m, augstlēkšanā, Nikita 1.v. šķēpa mešanā, 2.v. tāllēkšanā,
Anastasija 3.v. 100m., Katrīna 1.v. augstlēkšanā, Viktorija Pauniņa
1.v. lodes gr., šķēpa mešanā, augstlēkšanā, Uldis Pauniņš 1.v. tāllēkšanā,
2.v. 100m, Evija Bergmane-Sprūdža 3.v. tāllēkšanā, Dominiks Rukmans 3.v. lodes gr., Amanda Klindžāne 2.v. 1500m skriešanā.
Vieglatlētiem sezona turpinās…..
Priecājamies arī par Jura Vaivoda panākumiem Latvijas Jaunatnes
olimpiādē 2019., kurš džudo sacensībās izcīnīja 4.vietu.
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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Augusta nogalē Riebiņu novada Centrālajā bibliotēkā aizritēja jau par tradīciju kļuvušā projekta ―Latgales kultūras un mākslas nedēļa Riebiņu novadā‖ plenēra izstādes atklāšana. Šogad
plenērs aizvadīts vasaras nogalē, tajā piedaloties 13 Latvijas un Lietuvas gleznotājiem, un nu
Riebiņi ir kļuvuši bagātāki vēl par dažām jaunām ainavām, kluso dabu un portretiem.
Paldies Riebiņu vidusskolas tehniskajiem
darbiniekiem par sniegto atbalstu plenēra
norisē!
―Vēlos izteikt pateicību par sadarbību Nodibinājuma „Zinātnes un
inovāciju parks” projekta „Dienasgrāmata” darba grupai, izstrādājot individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. Mūsu skolas audzēkņiem tā bija jauna un ļoti saistoša pieredze. Skolas konkursā piedalījās visu
klašu grupu skolēni, izrādot lielu ieinteresētību.
Augstu novērtēju jūsu projekta ideju, kas sniedza darbošanās prieku,
deva iespēju ikvienam iesaistīties un apzināties piederību savai skolai.
Kādā no vēstulēm jūs rakstījāt: „Kopā mēs varam! Būs skaisti!” Tā
tiešām ir noticis. Esam gandarīti.”
Vēlos pateikties par atsaucību arī skolas vizuālās mākslas skolotājai
Anitai Punculei! Labākā zīmējuma autora Ulda Pauniņa darbs tika izvietots
uz jaunā mācību gada Riebiņu vidusskolas dienasgrāmatu vāka! Lai mums
arī turpmāk veicas radošu domu un skaistu ideju veikšanā!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Ar mērķi apzināt Riebiņu novada uzņēmīgākos jauniešus, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un popularizējot individuālo talantu pilnveidošanu, tika sarīkots konkurss Riebiņu novada ―Gada jaunietis 2019‖, kuram līdz augusta beigām tika pieteikti tie jaunieši, kas ar savu piemēru ir iedvesmojuši vienaudžus un piedalījušies sava novada popularizēšanā. Sirsnīgi sveicam ar iegūto nomināciju „Gada jaunietis
2019” Riebiņu vidusskolas 11.klases skolēnus VIKTORIJU PAUNIŅU un MAREKU PASTARU!

