2018.gada maijs
Jau trešo gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai visā valstī tika svinēti Baltā galdauta svētki. To laikā
vienkopus aicināti sanākt kaimiņi, kolēģi, vietējā apkaime vai plašāka kopiena, radot ciešāku piederības
sajūtu savam novadam un valstij, būt kopā un radīt
svētku sajūtu sevī un citos. Ikviens 4.maijā aicināts godināt cilvēka un valsts pamatvērtību – brīvību.
Mēs Baltā galdauta svētkus izdejojām, jo bez dejas un dziesmas kopā sanākšana nav
iedomājama. Savu danču un dziesmu pūru izcilāja folkloras kopa „Jumalāni”, sagādājot daudz neviltota prieka un kopības izjūtas visiem klātesošajiem.

Jau vairākus gadus Riebiņu vidusskolā ir tradīcija-topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu
Saulainajā 2. maija rītā skolas durvis vēra topošie pirmklasnieki kopā ar saviem vecākiem. Skolas zālē jaunos skolēnus sagaidīja un sveica skolas direktore, 4. klases skolēni un audzinātāja. Pie skolēniem bija ieradusies arī Pepija (K.Damba 4. kl.),
kura kopā ar bērniem mācījās burtus, ciparus, spēlēja spēles. Nākamie skolēni iepazinās ar skolas pasauli. Devās nelielā ekskursijā pa skolu. Izjūtot skolas garos, plašos gaiteņus, ielūkojoties svešvalodu, dabaszinību, bibliotēkas un sporta zāles telpās. Ļoti interesanti bija apsēsties sākumskolas klases solā un justies kā īstiem skolēniem. Priecīgi un pozitīvi tika aizvadīts
rīta cēliens lielajā skolā. Pateicamies par atbalstu skolas direktorei I. Anspokai, mūzikas skolotājai Ā. Bergmanei- Sprūdžai. Paldies pavārei A.Cakulei par sarūpētajiem gardumiem. Ar prieku un nepacietību gaidīsim skolas saimē, jaunos skolēnus.
4. klases skolēni, audzinātāja L.Jermoloviča
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Maija sākumā Riebiņu vidusskolas
vecāko
klašu
audzēkņi
tikās
Medijpratību pēcpusdienā "Medijpratība Eiropas mediju kontekstā", lai parādītu IAC projekta "Atbalsts
Latvijas jauniešu medijpratībai" ietvaros apgūtās zināšanas un prasmes. Konkursu rīkoja projektā iesaistītās pedagoģes: Ārija Pudule, Nataļja Smukša, Kristīna Tjarvja un Diāna Bravacka.
Klašu kolektīvi izvirzīja 5 cilvēku komandu, dodot tai savu nosaukumu. 10.klases "Zilais dimants" startēja kapteines Lauras Stabulnieces vadībā. Sīvi konkurenti viņiem bija 11.klases "Gaišie prāti" (Austra
Elizabete Katkeviča) un 12.klases "Natus Vincere" (Andrejs Holopovs). Skolēniem tika dots mājas
darbs, kurā vajadzēja parādīt lasītās un medijos redzētās informācijas izpratnes un analīzes elementus. Kapteiņi cīnījās par komandas punktiem, piedaloties medijpratību globālajā testā. Komandas noteica attēlu īstumu, kā arī veica pētnieciskās žurnālistikas uzdevumus un ES faktu testu. Skolēni kopumā parādīja atzīstamu sniegumu, iegūstot īpašās nominācijas: "Medijpratīgākie" (10.kl. "Zilie dimanti"),
"Medijatraktīvākie" (11.kl. "Gaišie prāti") un "Medijredzīgākie" (12.kl. "Natus Vincere"). Skolēni par dalību pasākumā saņēma arī balvas, ko sponsorēja Amerikas vēstniecība Latvijā. Kā atzina paši dalībnieki, tad
šajā projektā un pasākumā iegūtās zināšanas ir praktiski noderīgas reālajā dzīvē, lai neapmaldītos informācijas arvien pieaugošajā lavīnā un nesekotu "bara instinktam", izplatot nepārbaudītas un nepatiesas ziņas.
Konkursa žūrijā tika aicināti arī skolas vadības pārstāvji, un skolas direktore Ineta Anspoka augstu novērtēja gan veicamos uzdevumus, gan uzteica jauniešu sniegumu, paužot gandarījumu par projektā paveikto.
Jādomā, ka Riebiņu vidusskolas jaunieši augs par domājošiem, ziņas un informāciju analizējošiem pilsoņiem, un skolas kolektīva iestrādnes būs lielisks paraugs un atbalsts medijpratību apguves integrēšanai ikdienas mācību darbā. Projekta komanda pateicas skolas vadībai par sniegto atbalstu un iesaistīšanos medijpratību apguvei paredzētajās aktivitātēs.
Diāna Bravacka, IAC projekta koordinatore Riebiņu vidusskolā
Mātes dienas priekšvakarā, un tieši Baltā galdauta
svētku dienā – 4. maijā, Riebiņu vidusskola vēra savas durvis apmeklētājiem, lai akcijas „Dāvināšanas
prieks” ietvaros piedāvātu Riebiņu pagasta iedzīvotājiem humānās palīdzības mantas: lietotus apģērbus,
apavus, somas un citas noderīgas lietas.
Akciju īsteno biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu nodaļa (priekšsēdētāja Ineta Anspoka),
„Preiļu veselības veicināšanas biedrība” un Riebiņu vidusskola.
Skola piedāvāja telpu, kurā tika izvietotas saziedotās mantas, bet to sakārtošanā piedalījās Latvijas
Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas biedri un brīvprātīgā darba veicēji no Riebiņu vidusskolas.
Virsdrēbes pieaugušajiem, bērnu apģērbs, cepures, šalles, cimdi, zeķes, apavi dažādām sezonām,
somas, jostas, pat rotājumi, sedziņas un galdauti.
Akciju apmeklēja vairāk nekā 50 cilvēki – mājsaimnieces, pensionāres, bezdarbnieki, daudzbērnu
ģimenes, un visi pateicās par iespēju paņemt sev vajadzīgo. Šāda akcija Riebiņu vidusskolā notiek vairākus
gadus, tieši šogad interese bija jau pirms paredzētā akcijas datuma, jo cilvēki to gaidīja ar nepacietību.
Kā teica viena no apmeklētājām: viņai paņemto mantu pietikšot visam gadam.
Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas biedrs Irēna Ormane
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Ik gadu pavasarī, kad viss zaļo un plaukst, tiek svinēta Mātes diena.
Pavasaris iemājo arī ikviena cilvēka sirdī. Latvijā kopš 1992.gada
Mātes diena tiek atzīmēta otrajā maija svētdienā.
Mātes dienai veltītais koncerts jau vairākus gadus Riebiņu vidusskolas skolēniem ir ne vien silts veltījums
visām sievietēm, māmiņām, vecmāmiņām Mātes dienā, bet arī sava veida atskaites punkts interešu izglītības kolektīviem. Šajā koncertā ar skanīgām dziesmām un raitu deju soli it kā noslēdz interešu izglītības
gadu. Priekšā ir pēdējais skolas mēnesis, kad lielākais akcents tiks likts uz mācībām, gada noslēguma darbiem un sekmīgu mācību gada noslēgumu.
Šogad māmiņu dienai veltīto koncertu sagatavoja sākumskolas un vidusskolas dejotāji, klašu vokālie ansambļi un arī pasākuma vadītāji. Paldies skolotājiem Anitai Randarei, Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei, Solvitai Volontei, kas piedalījās koncerta sagatavošanā un organizēšanā. Ceram, ka māmiņas iepriecināja bērnu sniegums, un koncerts bija jauks iesākums sirsnīgai, ģimeniskai Mātes dienas sagaidīšanai.

Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā
Virkne diplomu izdaiļo skolas stendu ar mūsu sportistu sasniegumiem un panākumiem, kuri tika iegūti 8.9.maijā Preiļos starpnovadu skolu sacensībās vieglatlētikā. Divu dienu garumā stadionā valdīja nemitīga
rosība. Katrs centās sasniegt pēc iespējas augstākus

rezultātus dažādu distanču skriešanā, soļošanā,
tāllēkšanā, 3-soļlēkšanā, lodes grūšanā, šķēpa
mešanā, barjerskriešanā un augstlēkšanā. Sveicam sportistus ar veiksmīgajiem startiem!
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Pie Riebiņu vidusskolas 12. maijā jau ceturto gadu pēc kārtas saulainā dienā pulcējās skrējēji no visas Latvijas. Skrējēji bija
gan lieli, gan mazi, gan iesācēji, gan jau
profesionāli sportisti, jaunākajam dalībniekam tikai 4 gadi.
Sacensību distances – 1000 m pašiem
mazākajiem, 3000m un garākā distance
6000m. Liels prieks, ka vislielākais sacensību dalībnieku skaits bija 1000m distancē, jo
tā ir mūsu topošā sporta paaudze.

Sacensību dalībnieki bija no tuvākām un tālākām vietām:
Preiļiem, Dagdas, Viļāniem, Feimaņiem, Silajāņiem, Rušonas, Sīļukalna, Jūrmalas, Drabešiem, Rīgas un, protams, no pašiem Riebiņiem. Sacensību dalībnieku pulku pirmo gadu bija papildinājis
Sporta klubs “Ašais”, kas ir viens no Latvijas vadošajiem sporta

klubiem jauniešiem.
Starts un finišs bija pie
Riebiņu vidusskolas. Finišā
katrs dalībnieks saņēma Preiļu Siera sieriņu “Mazulītis”,
Venden ūdens pudeli un Riebiņu novada domes sarūpētos
magnētiņus, kas tika personalizēti izveidoti šīm sacensībām. Pēc skrējiena visi dalībnieki un arī atbalstītāji
varēja pārbaudīt savu precizitāti diskgolfā, bet ģimenes – savus spēku orientēšanās sacensībās pa Riebiņu
ielām.
Pēc sacensībām dalībnieki, pateicoties Riebiņu vidusskolas pavārei, baudīja sarūpēto putru ar tēju.
Visgaidītākais sacensību notikums apbalvošana. Tika apbalvoti sportisti 8 dažādās vecuma grupās.
Ātrākajiem sportistiem diplomi un dizainiski veidotas medaļas un balvas, kuras bija sarūpējuši – Riebiņu
novada dome, Adidas Latvija, MySport veikals un Anita Kažemāka. Ātrākajiem dalībniekiem distanču kopvērtējumā Anita bija sarūpējusi naudas balviņas papildus motivācijai.
Tika noteikta viskuplākā un pārstāvētākā ģimene, kas tika apbalvota ar Guntara Ormaņa piemiņas balvu, un
tā šogad izrādījās Meluškānu ģimene.
Paldies Riebiņu novada domei un Rolandam Naglim, Riebiņu vidusskolai, skolotājai Mārītei Pokšānei un
viņas palīgu komandai, visiem tiesnešiem, sekretariātam, paldies atbalstītājiem – Adidas Latvija, MySport
veikalam, Venden Latvija, Preiļu Siers, Pašvaldības policijai par drošību.
Tiekamies arī 2019. gada pavasarī!
Ar cieņu, Anita Kažemāka
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Konkurss “eXperiments” ir ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. To rīko Latvenergo koncerns ar saviem sadarbības
partneriem. Konkurss “eXperiments” ir audzis un attīstījies
līdzi laikam – mainījies gan formāts, gan nosaukums no
„Vatiņš”, „Voltiņš” un „Kam gaišāka galva” pirmsākumos
līdz ”eXperimentam” pēdējos gados. Konkursā ik gadu piedalās vairāk nekā tūkstotis erudītu un zinātkāru jauniešu.
”eXperiments” ir praktisks piemērs virzībai uz ilgtspējīgu
attīstību.
Konkursa neklātienes kārtā skolēniem vajadzēja atrisināt
30 dažādus fizikas uzdevumus, gan teorētiski risināmus, gan
praktiski nosakāmus. Uzdevumi bija ar dažādu grūtības pakāpi. Kādu izdevās atbildēt uzreiz, bet citu nācās risināt un lauzīt galvu ne vienu vien reizi. Bija
grūti un āķīgi jautājumi, bet kopīgiem spēkiem izdevās arī tos pieveikt. Praktiskajos uzdevumos
nācās izmērīt skaņas ātrumu, noteikt cukura šķīduma blīvumu, precīzi uzņemt stieņa krišanas laiku
un bumbiņas noripoto attālumu.
Iekļūstot Latgales labāko komandu topā, Riebiņu vidusskolas skolēni 50 reģiona komandu
konkurencē kvalificējās erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālam. Bet lielā fināla izspēlē vienuviet tikās teju 500 skolēni no visas Latvijas. Komandas “Smarts” sastāvā
bija Juris Kokins, Jānis Pauls Sondors, Raivis Luriņš, Dominiks Rukmans un Viktorija
Pauniņa. 12. maijā Rīgā tikās visu Latvijas reģionu spēcīgākās komandas. Gandarījums un
prieks, ka arī mēs bijām to vidū.
Šogad konkursa fināls reizē bija arī Latvijā pirmais fizikas festivāls ar
plašu, izglītojoši izklaidējošu
programmu ne
vien pašiem finālistiem, bet arī
līdzjutējiem un
visiem zinātkārajiem bērniem
un jauniešiem.
Arī klātienes kārtā uzdevumi bija grūti un āķīgi un komandas dalībniekiem nācās krietni vien palauzīt galvu, lai domām
daloties, tomēr nonāktu pie atbildes. Lai arī netikām pie uzvarētāju goda, tomēr atbalstītāji bija
dāsni un dažādas balvas dabūjām. Bet pats vērtīgākais, protams, bija pieredze un jaunas zināšanas,
ko skolēni guva piedaloties.
Komandas dalībnieki reizē ar festivāla apmeklētājiem varēja izmēģināt arī trenažierus, šķīvīšu
žonglēšanu, robotu vadīšanu un programmas rakstīšanu, statiskās elektrības “maigo” pieskārienu.
Dienas garumā apmeklētāji baudīja plašu izglītojoši izklaidējošu programmu – tika veikti neparasti eksperimenti ar gravitāti, skaņu, gaismu un elektrību, būvētas raķetes, laivas un ar sauli vadāmie auto, apgūti akrobātu triki, darbināts hidrauliskais robots, pārbaudīti dažādi fizikas likumi un
zināšanas elektrodrošībā.
Paldies par atbalstu braucienam uz konkursu Rīgā skolas direktorei Inetai Anspokai, 8.klases
audzinātāja Allai Solovjovai un skolotājai Marijai Tarasovai.
Skolēnus konsultēja fizikas skolotāja Laila Vibornā
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Latvijas jauno satiksmes dalībnieku foruma 2018 pirmās kārtas UZVARĒTĀJI: Matīss Upenieks, Normunds Rubins, Anastasija Leitāne, Marta Oļesja Kolodinskīte. Dalībnieki: Himēna Dzene, Vadims Škuratovs, skolotāja Inna Zenovjeva. Sveicam! 30.maijā—otrās kārtas sacensības Preiļos. Lai veicas!

16. maijā Rīgā Latvijas Dabas muzejā Rīgā notika izstādes “Dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem” atklāšanas pasākums. Šo izstādi rīko
“Zaļā josta” un tajā apskatāmas ļoti daudzas oriģinālas un interesantas idejas,
kā var izmantot nevajadzīgo kartonu, izveidojot no tā praktiskas lietas – interjera priekšmetus, mācību
palīglīdzekļus, gaismas ķermeņus, rotaļlietas un citus
izstrādājumus no kartona
pārpalikumiem. Kopumā konkursam tika pieteikti aptuveni 1000 darbi no vairāk nekā 100 mācību iestādēm visā
Latvijā. Arī Riebiņu vidusskolas 7.b klases skolnieks Ritvars Vjakse piedalījās šajā konkursā ar paša izgatavotu
kravas automašīnu – pašizkrāvēju, kas darbojas ar elektromotoru un ir aprīkota ar hidraulikas mehānismu.
Atklājot izstādi, tika apbalvoti labāko darbu autori, un
Ritvars tika izvirzīts starp labākajiem, vispārējo izglītības
iestāžu audzēkņu vidū ieņemot godalgoto 2.vietu. Prieks
un lepnums par to, ka Ritvara radošais darbs tika atzinīgi
novērtēts! Šī iedvesmojoša un noderīgām idejām bagāta izstāde būs skatāma līdz 10. jūnijam.
Mājturības skolotājs Valērijs Jurkāns
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17.maijā Riebiņu vidusskolas 7. un 8. klašu skolēni viesojās Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos. Šis brauciens tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Skolēniem bija iespēja gides pavadībā aplūkot radošo meistardarbnīcu „Zaigo stikls varavīksnes krāsās”, iepazīties ar stikla pūtēju profesiju, vērot amata prasmju paraugdemonstrējumus
kā arī iepazīties ar izglītības un karjeras iespējām šajā profesijā. Katrs uzzināja daudz jaunu un interesantu lietu, un varbūt arī aizdomāsies par kāda amata apguvi. Paldies par lielisko iespēju karjeras konsultantei Lolitai Šmukstei!
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Es mirkļa žiglo putnu
Gribu plaukstās satvert.
Vien brīdi paturēt,
Tad brīvē laist,
Jo mirklis satvertais,
Ar prieku sirdī laistais,
Kaut projām traucis,
Tomēr neizgaist.
Tik skaists šogad ir pavasaris. Pie skolas zied ceriņi balti lillā, var apreibt no
to smaržas un meklēt laimes pieclapīti, un cerēt- viss
izdosies. Pavasaris nav tikai prieks par dabas sniegto
brīnumu. Vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras
un skolēnu brīvlaiku, bet īpaši svarīgs pārbaudījumu
laiks ir 9.un 12. klašu skolēniem. Mēs esam kopā skolas biedri, skolotāji, vecāki, draugi!
18.maijs… Skolas telpas ir rotātas, ir zīmēti un rakstīti vēlējumi. Svētku noskaņojumu izjuta ne tikai absolventi - 12.
klase kopā ar audzinātāju Sanitu Upenieci un 9.klase ar audzinātāju Irēnu Ormani, bet visa skolas saime. 8.klase
kopā ar audzinātāju Allu Solovjovu un 11.klase kopā ar savu audzinātāju Natāliju Smukšu bija padomājuši, kā padarīt šo atvadu mirkli neaizmirstamu. Zināmu nostalģiju radošās dzejas rindas lika padomāt par to, ka kāds dzīves
cēliens ir aizvadīts. Izskan vēlējums: „Lai ir laiks – ne izniekošanai, bet darīšanai, spēks- tieši tik, cik vajag, lai sasniegtu tik, cik grib un ticība sev!”
Smaidi, joki, aizkustinājums… Skan pēdējais zvans uz stundu. Sāksies pārbaudījumi, būs izvēle, būs atbildība par
savu dzīvi. Tomēr, lai arī skumjš, tas ir arī liela prieka un pateicības brīdis. Skolas abiturienti Pēdējā zvana pasākumā
saka paldies saviem vecākiem, skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu
visu šo gadu garumā, saņem apsveikumus un veiksmes vēlējumus no skolas biedriem.
Skan skolas zvans…
Laiks apstājies! Tik mazu brīdi vēl
Ļauj atmiņām kā kaijām pāri gadiem traukt…
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„Vēsture ap mums” ir starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss, ko Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar
starptautisko Eustory tīklu. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi
par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju
un radošo spēju attīstīšana.
2017./2018. mācību gadā konkurss bija veltīts gaidāmajai Latvijas simtgadei, konkursa tēma „Svētki un svinēšana”, apzinot dažādas svētku tradīcijas. Konkursa pamatdoma tika pamatota ar latvju dainas rindām:
„Saimeniek, svētki nāk, sēsties galda galiņā...”.
Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus
par svētkiem un to daudzveidīgajām svinēšanas tradīcijām Latvijā. Pētījums varēja būt veltīts jebkurā Latvijas vēstures periodā svinētiem svētkiem gan mājās, gan skolā, novadā, pilsētā, valstī. Ritvars izvēlējās tēmu
„Vakarēšana” ar mērķi - analizējot interneta un grāmatu resursus, intervējot vakarēšanas pasākuma dalībnieci, izzināt vakarēšanas tradīcijas, to īpatnības, kā arī noslēgumā praktiski izveidot spēli
par vakarēšanu. Darbam bija jānorāda
devīze un nosaukums. Pēc finālistu atlases un viņu darbu
sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notika darbu atšifrēšana. Uz darbu aizstāvēšanu 2018.gada 4.maijā Rīgā tika uzaicināti tikai finālisti, kuru vidū bija
arī mūsu skolas 7.klases audzēknis Ritvars Vjakse. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievienoja darba
aizstāvēšanā iegūto punktu summu, kas ļāva Ritvaram iegūt 2.vietu šajā konkursā. Konkursa noslēguma
apbalvošanas pasākumā, kas notika šī gada 19.maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, Ritvars
Vjakse saņēma pateicības rakstu, grāmatu “Latvijas ģerboņi” ar ierakstu no konkursa patrona - Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa -kā arī vērtīgas un izzinošas grāmatas un citas balvas.
Riebiņu vidusskolas vēstures skolotāja Ārija Pudule

Klāt maijs – klāt bērnu un jauniešu folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums. Jau trīsdesmit ceturto reizi šie folkloras svētki kopā pulcēja gandrīz
1500 dalībniekus no visas Latvijas. Paldies visiem atbalstītājiem skolā, novada domē un
mājās, kas dod iespēju piedalīties tik vērienīgā pasākumā.
Pirmajā dienā piedalījāmies svētku atklāšanas koncertā „Vysi muni gosti beja” pie Līvānu novada Kultūras centra, tad iesaistījāmies interaktīvajās darbnīcās, kas bija veidotas sadarbībā ar vietējiem amata meistariem un kāzu tradīciju lietpratējiem. Vakarā apmeklējām koncertu „Saskanēja man dziedot, sīkus dančus dancojot”. Jau krēslas stundā devāmies ar mūsu ēdnīcas pavāru (PALDIES VIŅĀM!)
saceptajiem kāzu labumiem uz saldo Danču vakaru. Tas tik tiešām bija jautrs pasākums!
20.maijā mēs kopā ar visiem dalībniekiem piedalījāmies gājienā uz Latgales mākslas un amatniecības centru, kur notika Novadu koncerts „Kā tur bija, tā tur bija cīrulīša kāziņās”. Arī mēs bijām tā dalībnieki!
Svētku izskaņā iesaistījāmies rotaļu sarīkojumā „Rotaļu vija Latvijai”. Nākošgad visi tiksimies Iecavā!
Rita Pudāne, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja
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19.maijā Dagdas pilsētas parka estrādē notika 5. Starptautiskais bērnu un
jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls "Apskauj mani, māmuliņa!"
Festivāla dalībvalstis: Igaunija TALLINAS Franču skolas deju grupa “Leesikad”, Lietuva VISAGINAS kultūras centra deju kolektīvs “Rodņičok” , PANEVĒŽAS kultūras centra deju
kopa “Grandinele”, Baltkrievija GLUBOKOJE un SMORGOŅAS rajonu Bērnu un jauniešu centra
kolektīvi, DUBROVNAS Tautas nama kolektīvi, Latvija RIEBIŅU vidusskolas 10.-12.kl. deju
kolektīvs, KRĀSLAVAS pamatskolas popgrupa “Notiņas” un DAGDAS novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, Polija NAREVKAS vidusskola.

Ekskursija Skrīveri- Koknese
Oļegs- 21. maijs viena no veiksmīgākajām, interesantākajām dienām...
Nils- bija jauki jo mūsu klase devās ekskursijā.
Gatis- apmeklējām ļoti interesantas apskates vietas.
Gunita- mums visiem ļoti garšoja Skrīveru mājas saldējums.
Viktorija- ar interesi klausījāmies gides stāstījumu par Likteņdārzu.
Katrīna- veselīgu rūdījumu guvām izstaigājot Baskāju taku.
Arturs-vērojām Kokneses pilsdrupas – tās bija iespaidīgas!
Ignats –varens bija brauciens ar Vikingu liellaivu.
Nikita, Emīls, Andrejs, Vladislavs- mums ļoti, ļoti patika ekskursija!
4.klase, audzinātāja- PALDIES!
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„Ekskursija – katra skolēna sapnis. Diena bez mācībām skolas solā, diena, kurā jautrība iet roku rokā ar piedzīvojumu un atklājumu. Arī mūsu klase pieredzēja šo sapni, jo 23.maija saulainā rītā devāmies piedzīvojumā, ”
tā saka 8.kl. skolnieks Juris. Par 8.kl. izvēlētā maršruta pirmo apskates objektu -Likteņdārzu skolēni dalās pārdomās:
„Likteņdārzā man patika visvairāk. Man vispār patīk apskates objekti dabā. Tur ir lieliska atmosfēra. Šis
dārzs ir taisīts pašu rokām. Brīvprātīgie, kas grib redzēt Latviju skaistu, nāk un palīdz veidot kaut ko īpašu. Prieks
skatīties un zināt, ka kāds tiešām mīl savu Dzimteni. (Samanta).
No skatu terases paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu un Kokneses pilsdrupām. (Dominiks).
Es uzzināju, ka rotaļu laukums Likteņdārzā ir darināts jauniešu rokām un tā ir dāvana šai vietai. Pārsteidza
tas, ka agrāk Daugavas līmenis bija par 20 m zemāks. (Dāniels).
Šī vieta ir piesātināta ar pagātnes atmiņām par traģisko izsūtīšanas laiku. Es esmu lepns, ka mūsu tauta ir tik
līdzjūtīga un vienota. ( Raivis).
Amfiteātris veidots no cilvēku atvestajiem akmeņiem. Arī mēs atvedām! Katrs akmens tiek piereģistrēts.
(Harijs).”
Tālāk ceļš ekskursantus veda uz Rīgu, uz Ķīpsalu. Te atrodas Žaņa Lipkes memoriāls. Stunda, kas tajā pavadīta, ļāvusi gan daudz uzzināt par notikumiem 2. pasaules karā, gan par cilvēku varonību un pašaizliedzību.
„Pārsteidzoši bija tas, ka, ieejot muzejā, uzreiz bija tumšs. Vajadzēja iet pa tumšu gaiteni. (Lauris).
Muzejs, kas celts kā malkas šķūnis, kas aizved uz drūmo pagātni – kara laiku. Un gaismas stars šai drūmajā
laikā – Žanis Lipke, kas glāba ebrejus. (Juris).
Te mums stāstīja par Žaņa Lipkes slēpni malkas šķūnītī, kur viņš ar ģimeni slēpa ebrejus no nacistiem.
(Ričards).
Muzejā bija savdabīga atmosfēra, tādēļ, lai mēs varētu iedomāties, kā dzīvoja paslēptie ebreji. (Artjoms).
Mani māc skumjas, ka cilvēki var būt tik nežēlīgi. Tā izturēties pret dzīviem cilvēkiem! Vai tas ir taisnīgi?
Tomēr man liels prieks, ka pasaulē ir tādi cilvēki kā Žanis Lipke, kuriem nav vienalga. Žanis Lipke, manuprāt, bija
varonis un drosminieks. (Laura).”
Kad bija uzzināts daudz jauna par vēsturi, par laikiem, kad cilvēks tika ierauts vēstures nežēlīgajos virpuļos,
nāca brīdis pašiem izmēģināt „kariņu” jeb, precīzāk sakot, militārās simulācijas spēli Airsoft.
„Man bija dažādas sajūtas: prieks un bailes, interese un spriedze. (Dominiks).
Te es ieguvu neaizmirstamu pieredzi, jo izspēlējām kara situācijas. (Raivis).
Mēs izjutām kara spēles garšu.(Harijs).
Te mēs priecājāmies, dusmojāmies, kliedzām, skrējām, šāvām, domājām, slēpāmies. (Dāniels).
Šeit mēs atradām prieku un komandas garu. (Juris).
Es varēju izjust sevi kā karavīru un padomāt to, ka es gribu kļūt par zemessargu.(Artjoms.).”
Ekskursijas noslēgumā visus gaidīja batutu parks „Jump Space Riga”.
„Šis bija liels pārbaudījums, toties tas bija ļoti interesanti. (Raivis).
Es iemācījos jaunus trikus. (Lauris, Dominiks un Artjoms.)
Uz šejieni labāk braukt nevis vienam, bet ar draugiem, jo tad ir jautrāk un var iegūt daudz pozitīvu emociju.
(Artjoms.)”
Un ko 8.klase domā par ekskursiju?
„Es to novērtēju uz 10 ballēm, jo bija jautri un interesanti.(Lauris).
Emocijas tiešām pārpildīja mūs. Gribas vairāk ekskursiju, kurās varam labi pavadīt laiku ar klasi.(Samanta).
Es uzzināju daudz ko jaunu. Man ekskursija ļoti patika, it īpaši tāpēc, ka biju kopā ar saviem draugiem un
klasesbiedriem.(Dominiks).
Tā bija lieliska.(Laura).
Pēc šī brauciena es secināju, ka ekskursijās var iegūt dažādas lietas, piemēram, jaunas zināšanas un interesantu pieredzi. Liels paldies mūsu skolotājai par sagādāto Likteņdārza apmeklējumu un, protams, kopumā par konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” balvas iegūšanu! Kad šāda ekskursija ir garām, ir sajūta, ka mācību gads tuvojas
beigām.(Raivis).”
Izskaņai…
„Kad ienācu mājas pagalmā, es ieraudzīju visapbrīnojamāko skatu visas ekskursijas laikā: lauks ar tik biezu
miglu, ka var redzēt tikai koku galotnes un šķūni kalna galā. To apmirdz mēness un debess jums, pilns ar zvaigznēm,
bez mākoņiem… Un es sapratu, ka nekur nav tik labi kā mājās. (Juris).”
Sakot paldies par jauko kopā būšanu 8.klasei un viņu audzinātājai Allai Solovjovai, skolotāja Rita Pudāne
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Saspringts un darbīgs izvērties skolas
noslēgums
mūsu
skolas klašu kolektīviem, kas startēja
ZZ čempionāta finālā Ropažos.

Riebiņu vidusskolas 5., 6. un
7.klases bija to 540
uzaicināto pulkā, kas
fināla pasākumā
baudīja saspringto
sacensību atmosfēru
un relaksējās brīvajā
laikā, piepildot saturīgi un izzinoši savu dienu. Festivāla laikā skolēni pierādīja savu varēšanu 8 disciplīnās:
bumbu šaušana ar milzu kaķeni, ūdens vākšana "palagā" no torņa, kartingu trasē, orientēšanās ar prāta spēlēm meža trasē, braukšana ar milzu supu pa ūdenstilpni u.c. Sacensību starplaikos varējām klausīties
"Bermudu divstūri", vērot deju paraugdemonstrējumus, kā arī piedalīties papilduzdevumu veikšanā ar
sponsoru sarūpētajām balvām. Lai arī mājup atgriezāmies šoreiz bez specbalvām, katrs novērtēja labi un
saturīgi pavadīto dienu, kas
ļāva
izbaudīt
sauli,
ūdeni,
labu
draugu
kompāniju un
saliedēja klašu
kolektīvus.
Esam gandarīti,
ka Riebiņu vidusskolas karogs bija pamanāms - mēs nevairījāmies no priekšplāniem! Pateicamies mūsu atbalsta komandai vecākiem, brāļiem un māsām, kas
palīdzēja mums ceļā uz finālu un
arī finālā. Paldies skolas virtuves
meitenēm - mēs bijām krietni
iestiprinājušies! Arī skolas direktorei Inetai gribam teikt paldies
par pašiniciatīvu, iesaistoties
6.klases dalībnieku pulkā pusfināla laikā! Mēs, 5. un 6.klases
audzinātājas Mārīte un Diāna, ceram, ka skolēnu
darbotiesprieks pieaugs ar katru jaunu piedalīšanos šādos pasākumos, bet mēs varēsim savus skolēnus balstīt šādā viņu personības izaugsmes ceļā.
Ar cieņu -Diāna Bravacka
Arī septītā klase lieliski izbaudīja sacensību atmosfēru ZZ čempionāta finālā Ropažos. Tā bija piedzīvojumiem piepildīta un emocijām bagāta diena,
par ko pateicamies visiem, kas mūs atbalstīja un
palīdzēja nokļūt līdz finālam. Liels PALDIES no
7.klases un audzinātājām Martas un Skaidrītes!

13

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena
Tā kā esam gan Ekoskola, gan UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola 22.maijs
mums ir divkārši nozīmīga diena, jo ik gadu šajā datumā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju „Par bioloģisko daudzveidību”, ar kuru dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un
tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā.
Riebiņu vidusskolā šajā dienā īpaša uzmanība tika
pievērsta kukaiņiem, kuri sastopami mūsu apkārtnē.
Diemžēl nācās konstatēt, ka lielais skudru pūznis pie skolas
slapjās vasaras un rudens dēļ ir aizgājis bojā. Bet netālu tiek
būvēts jauns un skudras nolēmušas apdzīvot arī lielo liepu pie
autobusu pieturas.
Pētot kukaiņus, skolēni noskaidroja, kuri kukaiņi ir
bīstami un kuri nav. Pārsteidza viens atradums – blāvā briežvabole, jo, izrādās, tā ir aizsargājama vabole. Atpazīstot kukaiņus, skolēni atkārtoja jau zināmus faktus un uzzināja jaunus. Piemēram, kas ir uzbrukuma feromoni.
Šajā dienā atcerējāmies arī par augiem, jo tuvojas vasara un ir jāzina, kādas puķes
vīt Jāņu vainagā, kuras ogas var ēst, kuri ir indīgi augi.
Mēs saprotam, cik svarīga uz Zemes ir bioloģiskā daudzveidība un par tās saglabāšanu atbildīgs ir katrs.

Starpnovadu EKO skolu forums Balvu valsts ģimnāzijā
28.maijā piedalījāmies starpnovadu ekoskolu forumā “Caur vidi uz labāku dzīvi” Balvu valsts
ģimnāzijā.
Mācību gada izskaņā Riebiņu vidusskola saņēma ielūgumu no Balvu valsts ģimnāzijas piedalīties starpnovadu EKO forumā. Uz forumu devās komanda „Saulītes”: Kristīne
Laizāne, Jūlija Vaivode , Laura Stabulniece, Viktorija Grikova un arī Ekoskolas koordinatore skolotāja Ilze Grigule. Foruma
moto bija „Caur vidi uz labāku dzīvi”.
Komandai bija jāizpilda arī mājasdarbs –
jāizveido prezentācija par savu skolu un
jāpagatavo veselīgs našķis. Mēs taisījām
pašceptus auzu cepumus. Padomājām arī
par komandas kopīgu tēlu un labu garastāvokli.
Balvu ģimnāzijā mūs sagaidīja atraktīvi
jaunieši un daudz dažādu aktivitāšu. Mēs gan sportojām, gan risinājām uzdevumus erudīcijas spēlē.
Diena pagāja jautri un interesanti.
Komandu kopvērtējumā mūsu
komanda ieguva pirmo vietu, un
mēs bijām ļoti lepnas. Ieguvām
daudz atziņu, jaunas zināšanas un
draugus.
Paldies Balvu VĢ par uzaicinājumu un mūsu skolas direktorei par atbalstu!

Ilze Grigule, bioloģijas skolotāja, Ekoskolas koordinatore
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25. maijā Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, jaunākajā parka daļā “Kurbada zeme”, notika Baltijā
lielākais meža nozares pasākums “Latvijas Meža dienas”. Tajā bez maksas bija iespēja apmeklēt vairāk
nekā 50 meža izziņas darbnīcas un pieturas, lai iepazītu mežu un tā bagātības, kā arī bija plaša izklaides un
atpūtas programma skolēniem, ģimenēm un ikvienam interesentam. Pasākuma laikā arī tika sumināti Zemkopības ministrijas skolu konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāji – Riebiņu vidusskolas 4.klase,
kuri audzinātājas Līgas Jermolovičas vadībā sagatavoja izcilu materiālu „Priede skolas apkārtnē”. Ar organizatoru finansiālu atbalstu tagad mums ir pašiem sava grāmata „Ciemos pie meža karalienes PRIEDES”. Un saņemot grāmatu ir gan pārsteigums, gan lepnums un gandarījums par paveikto! Paldies.
Svētku laikā tika sveikti arī “Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” uzvarētāji, kas
visa aizvadītā mācību gada ietvaros snieguši nozīmīgu ieguldījumu tīrākas vides veidošanā, dabas resursu
taupīšanā un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā visā valsts mērogā—3.klase un audzinātāja Silvija Avotiņa, 6.klases skolēni Andrejs Vinogradovs un Aleksandrs Rukmans, EKO pulciņš un skolotāja
Ilze Grigule. Noguruši un laimīgi par šo dienu visi atgriezās mājās.
2018. gada 29. maijā Rundāles pilī norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības
tīklu konference “Dokumentārais mantojums: kolektīvās atmiņas nesējs”. Konferences mērķis bija iepazīt 2017.
gadā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās dokumentārā mantojuma vērtības.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu pārstāvji ir UNESCO Asociēto skolas, tīkls
"Stāstu bibliotēkas" un tās institūcijas, kas glabā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" vērtības. Tā kā
esam UNESCO ASP dalībskola, direktore Ineta Anspoka un direktora vietniece Rita Pudāne arī apmeklēja šo
interesanto pasākumu.
Uzrunājot klātesošos, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika uzsvēra, ka programma „Pasaules
atmiņa”ir bagātību lāde, atslēga veselam laikmetam.
Par šādām trim atslēgām konferences dalībniekiem stāstīja Rundāles pils direktors Imants Lancmanis
(„Johana Kristofa Broces “Monumente” kā Latvijas mākslas vēstures izpētes avots”), Latvijas Universitātēs Vēstures
un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube („Vidzemes brāļu draudze - latviešu nacionālās atmodas
„modinātājs””) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Mārtiņš Boiko („Fonogrāfs un fonogrāfija 19.
gs. beigās, 20. gs. pirmajās dekādēs.
Globālie un Baltijas konteksti”)
2009. gadā UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” nacionālajā reģistrā
iekļautajai nominācijai „Sibīrijā rakstītas
vēstules uz bērza tāss” tapis katalogs.
Pasākumā notika arī tā atvēršana. Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola iepazīstināja ar tikko tapušo kolekcijas katalogu “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza
tāss” un stāstīja par tēmu „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: kolekcijas
muzeālā interpretācija un prezentācija”.
Konferencē skartie temati liek domāt
ikvienam – kas no manas dzīves ir tas,
ko es gribētu saglabāt.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Ciemos pie ģitārmeistara Jāņa Kuzminska
29.maijā, Riebiņu vidusskolas 7. un 8. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt ģitārmeistara Jāņa
Kuzminska darbnīcu Kaunatas novadā. Šis brauciens notika Eiropas Sociālā fonda projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko organizēja karjeras
speciāliste Lolita Šmukste.
Pieredzējušais amatnieks novadīja meistardarbnīcu “Koks un mūzika”, iepazīstināja ar personīgo
izaugsmes ceļu, sniedza koka mūzikas instrumentu meistara amata prasmju paraugdemonstrējumus, kā arī iepazīstināja ar uzņemējdarbības aspektiem amatniecības jomā. Skolēniem bija iespēja
praktiski izmēģināt amata prasmes, pašiem uzspēlējot ģitāru. Meistardarbnīcas laikā skolēni ar
interesi klausījas amatnieka Jāņa stāstījumā un guva iedvesmu.
Pirms brauciena mājup pacilātā noskaņojumā skolēni devās uz blakusesošo augstāko Latgales virsotni - Lielo Liepu kalnu. Brauciens bija izdevies!
7.b klases audzinātāja Skaidrīte Vulāne

Maija beigās ar teorētiskām un praktiskām ar drošību saistītām aktivitātēm noslēdzās Iekšlietu ministrijas
un sadarbības partneru organizētā konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs” fināls. Par titulu “Visdrošākā klase 2018” cīnījās 11 komandas no visas Latvijas, tostarp arī “Drošie septītie” no Riebiņu vidusskolas.
Fināla dienu ieskandināja Nikolaja Puzikova melodiskās dziesmas, bet turpinājumā skolēni apmeklēja astoņas uzdevumu stacijas. Priecēja fakts, ka staciju tiesneši saskatīja un pozitīvi novērtēja komandas saliedētību uzdevumu veikšanā, entuziasmu un kreativitāti. Šoreiz nedaudz pietrūka praktisko iemaņu, lai izcīnītu
uzvaru, bet, kā atzina skolēni, tā bija lieliska motivācija papildināt zināšanu bagāžu un nākamgad mēģināt
uzlabot rezultātus. Sakām lielu PALDIES ikvienam, kas mūs atbalstīja. Paldies šoferim O. Gvozdevam!
7.a klases audzinātāja M. Račko
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11. Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts
19. maijā, jau 11.gadu pēc kārtas, notika Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts. Tas
pulcēja ne vien pašmāju, bet arī kaimiņvalstu Lietuvas un Baltkrievijas vieglatlētus. Sacensībās
piedalījās arī mūsu skolas sportisti: U. Pauniņš, A. Briška, V. Pauniņa. Sveicam Viktoriju ar izcīnīto 3.vietu lodes grūšanā! Diemžēl sporta traumu guva un no sacensībām izstājās R. Šeršņovs.

Atklātā jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā Preiļos
Sestdien, 26.maijā, Preiļu stadionā notika Latgales mēroga sacensības - Atklātā jaunsardzes
četrcīņa vieglatlētikā. Katram
dalībniekam bija jāveic četras
disciplīnas: tāllēkšana, bumbiņas
mešana, 60m skrējiens un garāka distance, atkarībā no sportista
vecuma. Savu medaļu krājumu
papildināja vairāki mūsu skolas
audzēkņi. Nikita Baikovs – 1.v.,
Anastasija Leitāne - 2.v., Viktorija Pauniņa – 2.v., Arturs Valters – 3.v.
un Raivis Šeršņovs ieguva diplomu par izcīnīto 6.vietu. Turam īkšķus par šiem un pārējiem skolas
sportistiem, kuri 2.jūnijā startēs Preiļu novada atklātajās sacensībās vieglatlētikā!

Preiļu novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
2.jūnijā Preiļu stadionā notika kārtējās vieglatlētika sacensības. Ar panākumiem sveicam šādus
Riebiņu vidusskolas skolēnus: I.Smoļins- 2.vieta tāllēkšanā, 80m un lodes gr.; V.Pauniņa- 3.v.
šķēpa m., A.Klindžāne- 3.v. lodes gr. un 2.v. šķēpa m., A.Leitāne- 3.v. šķēpa m. un, A.Valters2.v. augstlēkšanā un 60m,
N.Baikovs- 1.v. tāllēkšanā, 3.v.augstlēkšanā, 2.v.- 400m,
G.Pokšāns- 1.v. 1000m soļošanā. Uldim Pauniņam ir izcīnīta
3.vieta 400m skriešanā. Lai
veiksmīgi arī nākamie starti!
Sporta skolotāja S.Vulāne
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Latvijas veselības
nedēļas ietvaros
no mūsu skolā 30.maijā
notika
dažādas aktivitātes.
Pasākuma
mērķis bija popularizēt
veselīgu
dzīvesveidu, iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēku fiziskās aktivitātēs. Tādēļ vēlējāmies noskaidrot,
cik daudz mēs varam katrs izdarīt - „Cik darba metru varam noiet kopā?”
Klases darbojās ar savām audzinātājam pēc iepriekš sastādītā plāna. Tika spēlētas sporta spēles un
rotaļas, pildīti individuālie uzdevumi, skrietas stafetes, izieta šķēršļu josla un “ekstremālā” trase,
izbraucot dažādus līkločus ar savu riteni, skrituļriteni, skrituļdēli vai skrituļslidām. Notika arī orientēšanās skolas un ciema teritorijā. Katrā uzdevumā tika reizināti noietie metri ar skolēnu skaitu.
Brīvajā laikā ar krāsainiem krītiņiem uz betona plāksnēm tika zīmēts „veselīgs uzturu”.
Pēc kārtīgi padarīta darba visi iestiprinājās ar gardām pusdienām, par ko jāpateicas mūsu vienmēr
čaklajām un smaidīgajām virtuves darbiniecēm! Ar to dienas aktivitātes nebeidzās. Visi, uzņēmušu enerģiju un spēka pilni, sacentās virves vilkšanā. Galu galā uzvarētāji bija visi, jo kopā tika noieti 165131m! Nu vai tad neesam malači? :)
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne

Ir atnākusi vasara, tik ļoti gaidīta un silta. Noslēdzies spraigs un ražens darba cēliens
- 2017./ 2018.mācību gads. Būtu patīkami, ja katram no mums būtu gandarījums par
paveikto, sasniegto un gūto, par savstarpējo sadarbību un ieceru piepildījumu. Krāsainumu un vienreizējumu šim mācību gadam piešķīrām mēs paši. Kopā esam ne
tikai mācījušies un apguvuši zināšanas, bet arī paveikuši ļoti daudz citās jomās.
Esam braukuši ekskursijās, piedalījušies konkursos un skatēs, sportojuši, kopā atpūtušies, iepazinuši tuvāku un tālāku apkārtni. Šis laiks ir ļāvis mūsu turpmākās dzīves
ceļasomās ielikt spēku, zināšanas, jaunas atziņas un mērķus.
Katrs skolas gads ir kā neliels ķieģelītis tai celtnei, kuru katrs būvējam pats, lai piepildītu savu lielo dzīves sapni. Īpašs šis laiks ir 9. un 12.klases skolēniem, jo durvis
uz pasauli jau ir vaļā, un sirdis jau ir ceļā… Šķiet, ka visa pasaule ir iepazīstama, atklājama, sajūtama un iemīlama. Lai visiem izdodas sasniegt iecerēto! Vasara ikvienam jāsagaida ar gandarījuma sajūtu, lai
ļautu sev trīs mēnešus bezrūpīgi atpūsties,
lai ik dienas nenāktos domāt par nenokārtotām lietām un nepadarītiem darbiem. Vislabākā dāvana sev ir sekmīgi noslēdzies mācību gads. Tā var pierādīt ne tikai vecākiem, bet arī visai pasaulei, ka tu spēj, ka tu
vari, ka tev izdodas. Lai mums visiem lieliska un skaistiem piedzīvojumiem bagāta
vasara!
Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka
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Kas palicis atmiņā no ņirbošās dienu skrejas,
un ko esam paveikuši Riebiņu vidusskolā 2017./2018.m.g.
Mācību gads ir spraigs darba cēliens ikvienam, kas saistīts ar skolu. Pienākumi, uzdevumi, izaicinājumi un
darba apjoms, kas ir liela pārbaude gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Skolas lepnums un prieks ir ikviens skolēns, kurš savu izglītību ir izlēmis iegūt Riebiņu vidusskolā.
Uzsākot jauno mācību gadu, Riebiņu vidusskolas kolektīvu sagaidīja mājīgie, sakoptie skolas gaiteņi, klases,
kabineti. Remontdarbiem skolas iekštelpās ik gadus līdzekļi rasti no pašvaldības budžeta.
Septembris ik gadus Riebiņu vidusskolā paiet dažāda mēroga sporta aktivitātēs: lepojamies gan ar uzvarām
starpnovadu futbola un florbola mačos, gan sasniegumiem vieglatlētikā. Mūsu skolas sporta dzīves vadītājas – allaž
darbīgās, aktīvās skolotājas Mārīte Pokšāne un Skaidrīte Vulāne – prot radoši kolektīvu iesaistīt gan Vislatvijas Olimpiskās dienas, Veselības nedēļas, Sniega dienas, Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs. Viņas deg par nepieciešamā inventāra iegādi, organizē skolēniem aktivitātes ar velosipēdiem, slēpēm, laivām. Sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federācijas sporta metodiķi Aigaru Vārnu gūta pieredze orientēšanās sporta veidā. Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju realizētas projekta “Sporto visa klase” aktivitātes. Slovēnijā starptautiskajās sacensības džudo Latvijas
izlases komandu pārstāv Juris Vaivods. Ik dienas tiek kaldināta arī jaunā futbolistu paaudze. Šogad U – 14 grupā
vieglatlētikā 10.vieta Latvijā Iljam Smoļinam, kas ir ļoti atzīstams sniegums!
Ar ovācijām, aplausiem un atbalsta saucieniem jau vairākus gadus tiek sveikti Vislatvijas konkursa “Mūsu
mazais pārgājiens” uzvarētāji – klašu kolektīvi skolotāju Allas Solovjovas, Solvitas Volontes, Līgas Jermolovičas
vadībā. Ar neviltotu prieku skolēni priecājās par sagādātajā pārsteiguma balvām, atzinības vārdiem, diplomiem un
dāvanu karti savas neaizmirstamākās ekskursijas realizēšanai. Īpaši panākumi šogad ir 4.klases skolēniem. Projekta
„Mūsu mazais pārgājiens” ietvaros šogad notika grāmatas „Ciemos pie meža karalienes „Priedes”” publicēšana.
Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem skolotāju Ilzes Grigules un Sanitas Upenieces vadībā. Par sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Riebiņu vidusskolai jau 8 gadu ir
piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs.
Mūsu skolai jau no 2008.gada ir gods un atbildība būt UNESCO skolai. Esam guvuši filozofisku pārliecību,
ka miers sākas ar mums – mūsu skolu, mūsu pašvaldību, mūsu zemi. Miers ir lokālu un globālu cilvēktiesību garants.
Skolas saime aktīvi piedalās nemateriālā kultūras mantojuma vērtību izcelšanā un kopšanā, piedaloties dažādās konferencēs, semināros, veicinot nemateriālā kultūras mantojuma izziņu, izpēti un fiksēšanu. Projekta ietvaros kopjam
stāstniecības tradīcijas. 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. UNESCO Asociēto skolu projekta komandā aktīvi darbojas Rita
Pudāne, Ineta Anspoka, Juris Čižiks.
turpinājums…..
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Viens no veiksmīgiem piemēriem tradicionālās kultūras apgūšanā (saglabāšanā, popularizēšanā, vērtības
nostiprināšanā) Latgalē ir Riebiņu vidusskolas bērnu un jauniešu folkloras kopas „Jumalāni” darbība. Tas ir veiksmes
stāsts par nemateriālā kultūras mantojuma (folkloras, tradicionālās kultūras) pārņemšanu interešu izglītības sistēmā 25
gadu garumā skolotāju Ritas Pudānes un Ārijas Bergmanes-Sprūdžas vadībā
Daudzveidīgie pasākumi ik gadus atraktīvi dažādo skolas ārpusstundu dzīvi, pedagogi izplāno allaž jaunas,
saturīgas un interesantas aktivitātes. Par tradīciju kļuvusī Ierindas skate jau vairāk kā 10 gadus vairo valsts svētku
sajūtas un emocijas.
Mācību ziņā priecājamies par ikviena audzēkņa sasniegumiem, pozitīvo attieksmi un izaugsmi. Lepojamies
ar skolēniem, kam pusgadu rezumējumos vidējā atzīme ir 8 – 10, kas līdztekus tiešajam darbam stundās cītīgi iesaistās interešu izglītībā. Veiksmīgi noritējis olimpiāžu laiks: 3.vieta valstī mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības
19.valsts olimpiāde, atzinība 14.atklātajā valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Mēs-Latvijas 100gadei”, vairākas godalgotas vietas starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē (skolotājai Anita Puncule), III pakāpe Latgales reģiona skolēnu ZPD izstrādē (skolotāja Jeļena Saulīte), atzinība Latgales reģiona 15. atklātā matemātikas olimpiāde 5.8. klasēm (skolotāja Alla Solovjova) u.c. Skolotāju aktivitātei un radošumam ir būtiska nozīme audzēkņu zināšanu,
prasmju un spēju pilnveidē.
Bet izglītības, inteliģences un erudīcijas līmenis aug ne tikai mūsdienīgā, interaktīvā, rūpīgā un uzcītīgā mācību procesā. Ne tikai brīnišķīgā tandēmā: skolēns – pedagogs, vecāki – pedagogs, klases audzinātājs – mācību
priekšmeta skolotājs. Arī pārgājienos, ekskursijās un muzeju apmeklējumos, noskatoties teātru izrādes un tikšanās
laikā ar dažādu profesiju pārstāvjiem, erudītu konkursos, projektos, Dzejas dienās un publiskajās runās, vācot izlietotās baterijas, makulatūru un zinātnieku nakts pasākumos.
Skolotāju Alla Solovjovas, Solvitas Volontes un Anitas Puncules radošais gars izpaužas gaumīgajos skolas telpu noformējumos, dekoros, apsveikumos.
Atzinīgi tiek novērtēts katra skolotāja personīgais talants, pozitīvā pieredze darbā ar ļoti dažādiem bērniem. Ekonomikas un komerczinību skolotāju Sandru Eiduku ieguva Ekselences balvu 2017 nominācijā "Labākais
ekonomikas skolotājs", Nikodema Rancāna gada balvas Latgales reģiona izcilākajiem pedagogiem pasākumā pateicība tika pasniegta skolotājai Ārijai Pudulei nominācijā par inovācijām izglītības procesā, Riebiņu vidusskolas „Gada
darbinieks 2017” titulu ieguva Natālija Smukša.
Regulāri atzinīgus vārdus saņem skolēni, kuri aktīvi darbojas skolēnu pašpārvaldē un dažādās sabiedriskajās
aktivitātēs. 11.klases skolnieci Darju Komlačevu Latgales brīvprātīgo forumā sveica ar pateicības rakstu par ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu brīvprātīgā darba popularizēšanu un veikšanu Latgales reģionā.
Skolotājas Anitas Randares vadīto tautas deju kolektīvu uzstāšanās koncertos vienmēr ir ļoti krāšņasdejojamās dejas tiešām patīk gan skatītājiem, gan pašiem dejotājiem.
turpinājums…..
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Esam lepni par sasniegumiem dažādās jomās, jo ik dienas skolēni gūst panākumus dažādos konkursos. Lepojamies arī ar mūsu skolas absolventiem- Rasmu Ormani, kas pateicās skolai ar veicienu no ASV Mičiganas štata
pilsētas St Johns, kur meitene mācās FLEX programmas ietvaros, Rīgas Tehniskās universitātes doktoranti Māru Pudāni, kas iekļuvusi konkursa "ResearchSlam 2018" finālā. Nesen atklāta Daces Ormanes personālizstāde "Izlaušanās" Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Tāpat dzīvojam līdzi labi pazīstamās sportistes Anitas Kažemākas gaitām un turam īkšķus par viņu katrās sacensībās, jo arī Anita ir mūsu bijusī skolniece. Vietnē „Satori” lasāmas
dizaina domātājas, lektores un publicistes Jeļenas Solovjovas darbi.
Pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras un ESF atbalstam, skolā profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūst arī bezdarbnieki, darba meklētāji, nodarbinātie. Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir neformālās
izglītības piedāvājumi. Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” un „Preiļu veselības veicināšanas biedrību”
organizēti daudzi brīvprātīgā darba pasākumi atvērtas skolas veidošanai – akcijas „Sapnis par skolu pavasarī”,
„Dāvināšanas prieks”, „Pateicības pēcpusdiena”, „Sasildi sirdi”, NVO brīvprātīgo godināšana, dažādu tautību ģimeņu
apmaiņas programma u.c. Veiksmīgi sadarbojoties ar nevalstisko sektoru, realizēti projekti finansējuma piesaistei
darba vides mērķtiecīgai labiekārtošanai. Jauna inventāra iegādei un papildfinansējuma piesaistei notiek regulāra individuāla sadarbība ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”, skolas absolventiem, uzņēmējiem.
Pedagoģes Diāna Bravacka un Ilze Grigule iesaistījās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijā. Tiek realizēts projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 1. februārī Riebiņu vidusskola uzsāka darbību Izglītības attīstības centra projektā "Atbalsts jauniešu medijpratībai", kurā darbosies Ārija Pudule, Natālija Smukša, Kristīna Tjarvja, Diāna Bravacka. Aktīvi atbalstām Riebiņu
novada projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā” aktivitātes.
Šogad 8. starpnovadu (Viļānu, Ludzas ,Dagdas, Krāslavas, Riebiņu) pedagoģiskās pieredzes konference „Mūsdienīga mācību vide –patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanas process” notika tieši Riebiņu vidusskolā, kas veicināja pedagogu profesionālo sadarbību un praktiskās pieredzes apmaiņu.
Priecājos, ka Riebiņu vidusskolā jūtamies kā lielā un draudzīgā ģimenē, kur palīdzam cits citam, atbalstām un
iedrošinām, rūpējamies un novērtējam viens otru.
Gaismai ir īpašība atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī gaišie vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu gadu! Tad neviens darbs nebūs par grūtu. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, lai
mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties un palīdzēt!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

