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

1.martā 12. klases
skolēni kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem pulcējās uz savu tradicionālo pasākumu – Žetonu vakaru ar nosaukumu „Atmiņas,
kas silda”. Vakara gaitā skolēniem bija iespēja dalīties
savās atmiņās par vidusskolas laiku – tika sagatavoti
daudzveidīgie priekšnesumi un uzrunas. Katrs skolēns radoši iejutās noteiktajā tēlā vai lomā, stāstot par to, kas notika ar mums vidusskolas gadu garumā. Pasākuma laikā zālē
valdīja ļoti
draudzīga
un emocijām bagāta atmosfēra – sagatavotie priekšnesumi
lika skatītājiem gan smieties, gan emocionāli līdzpārdzīvot.
Mīļu paldies mēs, 12. klase, sakām saviem vecākiem par
sarūpētiem gardumiem un ziediem, mūsu pedagogiem par
viņu klātbūtni šajā vakarā, ka arī Riebiņu novada domei un mūsu direktorei Inetai Anspokai par uzdāvinātiem žetona gredzeniem!
12. klase un klases audzinātāja Natālija
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1. martā, Starptautiskās atvērto datu
dienas priekšvakarā, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā tika uzsākts radošs programmatūras izstrādes hakatons skolēniem. Tas sākās ar hakatona
uzsākšanas semināru, kurā savu dalību 24 dienu izaicinājumam pieņēma
64 komandas un to pedagogi no dažādām Latvijas skolām un savu atbalstu
apstiprināja 20 saistošo
jomu
(tehnoloģiju, atvērto datu, biznesa,
prezentēšanas, runas) eksperti.

No Riebiņu vidusskolas hakatonā dalību uzsāk divas komandas: 7. - 8. klases komanda „Apex” (komandas
eksperts G. Tjarvja, komandas dalībnieki: A. Rukmans, R. Vjakse, S. Verza) un 10. - 11. klases komanda (komandas eksperts J. Čižiks, komandas dalībnieki: K. Komlačova, L. Stabulniece, V. Trofimovs).
Skolu atvērto datu hakatona 2019 uzsākšanas semināru organizēja Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, atbalsta: Datu skola, Latvijas Mobilais
Telefons, Accenture Latvia, Learn IT, Datorium, Tieto Latvia, Digital Mind, DIVI grupa, LVM GEO, Fazer Latvia, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Dome, Jelgavas novada pašvaldība, Oh My Days plānotājs,
Dailes teātris, VISC, E- klase, Picas Meistars, Pūce Cep.
Skolu atvērto datu hakatona mērķis ir atklāt skolēniem iespējas, kādas sniedz atvērtie dati. Dalībniekiem ir
pieejamas vairāk kā 250 valsts pārvaldes iestāžu datu kopas, kas publicētas atvērto datu portālā https://
data.gov.lv.
Riebiņu vidusskolas direktora vietnieks Guntis Tjarvja

7.martā Daugavpilī notika sporta sacensības 5. klasēm projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Azarts, komandas biedru atbalsts un sportotprieks pavadīja skolēnus, audzinātāju Āriju Puduli un
sporta skolotāju Mārīti Pokšāni visas dienas garumā. 5.klase ar prieka un gaviļu saucieniem mājās atgriezās ar izcīnīto 3.vietu. Apsveicam!
Darbojamies projektā „Sporto visa klase” jau vairākus gadus un uzskatām, ka galvenais uzvaras sasniegšanai ir komandas saliedētība, sportiskā sagatavotība un spēks Projektā svarīgs ir ne tikai sports, bet arī sasniegumi mācībās un mūsu prasme sadarboties, veicot kādu labu darbu.

3
7.martā Līvānu no-

vada kultūras centrā
notika Dienvidlatgales rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļnieks 2019”. Tās ir
ikgadējas sacensības, kur pulcējas labākie rotaļnieki no Dienvidlatgales folkloras kopām, lai iemācītu citiem un paši apgūtu jaunas
tradicionālās rotaļas, pilnveidotu savas organizatoriskās prasmes.
No jumalāniem uz šo pasākumu devās pieci: Evija BergmaneSprūdža, Viktorija Pauniņa, Daniela Koroševska, Ēriks Ļeonovs, Uldis Pauniņš. Pēc konkursa nolikuma katram dalībniekam
bija jāsagatavo divas rotaļas vai spēles. No tām žūrija izvēlas vienu,
ko iemācīt citiem. Vērtēta tiek rotaļnieku prasme saprotami un
skaidri izstāstīt rotaļas vai spēles noteikumus; rotaļas vai spēles atbilstība situācijai un vecumam; rotaļnieku pievilcīgums un spēja
piesaistīt dalībnieku uzmanību; telpas pārvaldīšana, situācijas izvērtēšana, rotaļas vadot. Gan mūsējie, gan
pārējie konkursa dalībnieki bija sagatavojuši ļoti interesantas un jautras spēles, un konkursa laikā valdīja
draudzīga, līksma, brīžam pat trakulīga noskaņa.
Žūrija atzina, ka rotaļnieki sagatavojušies ir ļoti labi, un uzteica visus par paveikto. Par to liecina arī mūsu
jumalānu panākumi: Evijai, Danielai, Ērikam un Uldim I pakāpe, Viktorijai – otrā. Jaunie rotaļu vadītāji
labi jūt rotaļu situāciju, prot prasmīgi izskaidrot to norisi, ir apveltīti ar labām līdera dotībām. Vērojot konkursa gaitu, bija patiess prieks un lepnums, ka mūsu skolā ir lieliski rotaļu vadītāji!
Direktora vietniece Rita Pudāne
6. martā Riebiņu vidusskolā notika Valodu konkurss
“Poliglots”, kurā piedalījās 8.-9.
klašu skolēnu komandas no Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Sīļukalna pamatskolas,
Rušonas pamatskolas un Dravnieku pamatskolas. Konkursa
laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes
un erudīciju latviešu, krievu un
angļu valodās. Īpašu kolorītu
pasākumam piešķīra arī izglītojošā lekcija par lībiešu valodu kā Latvijas pirmiedzīvotāju valodu, kuru sagatavoja latviešu
valodas skolotāja Rita
Pudāne. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija: Riebiņu novada domes
izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Riebiņu vidusskolas krievu valodas skolotāja Inna Kabare, latviešu valodas skolotāja Žanna Ļebedeviča un angļu valodas skolotāja Natālija Smukša. Konkursā „Poliglots” 1. vietu ieņēma komanda „BRAINERS” (R.Luriņš, J.Kokins, E.Bergmane-Sprūdža,
A.Jemeļjanova) no Riebiņu vidusskolas. Apsveicam!!!
Mīļu paldies sakām visām skolēnu komandām un viņu skolotājiem par piedalīšanos konkursā!
Valodu jomas koordinatore Natālija Smukša
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6.martā 11.klases kolektīvs devās uz Roberta
Mūka muzeju, lai apskatītu RRM interaktīvo
izstādi „Trīs zvaigznes”, kurā tika stāstīts par
trim slaveniem latviešu mūziķiem: vijolnieku
Gidonu Krēmeru, dziedātāju Elīnu Garanču
un diriģentu Marisu Jansonu. Mūs sagaidīja
muzeja vadītāja Marta Binduka, kura ne tikai
iepazīstināja ar izstādes saturu, bet arī pastāstīja daudz interesantu faktu no Roberta Mūka
dzīves. Mēs devāmies arī uz Galēnu parku,
kur apskatījām jaunā mākslinieka –Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistrantūras studenta
Haralda Gerta radītās sešas jaunas skulptūras
„Cilvēku – koku,” „Cilvēku – oli,” „Vardi,”
„Zirgu,” „Stārķi” un „Eņģeli.” Šīm visām skulptūrām ir cieša saikne ar Roberta Mūka daiļradi.
Brauciena turpinājumā mēs apmeklējām Valentīnas un Aleksandra Litvjakovu individuālo uzņēmumu „Makra.” Aleksandrs mums pastāstīja par uzņēmējdarbības attīstīšanu laukos. Saimniecībai ir dažādas nozares – darbojas autoserviss, rezerves daļu veikals, produktu veikals un gaļas kūpinātava. Mums bija
iespēja iepazīties ar visām šīm darbības nozarēm un nodegustēt mājas kūpinājumus, kā arī pašu skābētus
kāpostus – tika atzīts kā „ļoti garšīgi”.
Saimnieks atzina, ka lauku vide un darbi ir sirdij tuvi. Protams, attīstība nav iedomājama bez lielāku un mazāku šķēršļu pārvarēšanas, tāpēc galvenais Aleksandra ieteikums ir nepadoties un izdomāt, kā pārvarēt šos šķēršļus, lai sasniegtu mērķi. Tikšanās bija aizraujoša un arī pamācoša. Tas lika kārtējo reizi pārliecināties par izglītības nepieciešamību, kā arī cienīt, kopt, attīstīt vietu, kur mēs katrs dzīvojam.
Paldies mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai par ierosināšanu un atbalstu šī brauciena norisē.
Mums tas bija ļoti pamācošs un izglītojošs.
11.klases audzēknes Jūlija Viavode un Kristīne Laizāne.

Dienu pirms pavasara brīvdienām 4. klase
devās ekskursijā uz Daugavpili, kur izbaudīja veselu emociju buķeti.
Pārsteigums, prieks, atklājums, izbrīns,
sajūsma – emocijas, ko bērni izdzīvoja Latgales
zoodārzā. Tā kā šis zoodārzs ir neliels, tad visus tā
iemītniekus var aplūkot tuvumā, bet dažus pat noglāstīt. Īpašas emocijas izraisīja krokodils, kurš piepeldēja tik tuvu stikla sienai, ka viņam varēja visus
zobus saskaitīt un pašu labi aplūkot. Pārsteidzoša
džungļu atmosfēra ar liānām, orhidejām, putnu un
zvēru balsīm, dažādiem noslēpumainiem dobumiem. Bērniem patika smieklīgie surikāti, noslēpumainās čūskas, varāni, ķirzakas, bruņurupuči, pērtiķi,
papagaiļi, sikspārņi, bruņņesis un citi iemītnieki.
Pēc zoodārza devāmies uz Daugavpils Dzīvnieku Patversmi. Šim apmeklējumam bijām jau iepriekš gatavojušies un aizvedām bērnu un skolotāju sarūpēto suņu un kaķu barību, segas, rotaļlietas. Šajā
vietā bērni izbaudīja pavisam citas emocijas – līdzjūtību, žēlumu, nesapratni, aizkustinājumu, atbildību, pat dusmas uz cilvēkiem, kuri bezatbildīgi pamet dzīvniekus. Varējām iepazīties ar patversmes
ikdienas dzīvi, samīļot kaķus un suņus, protams, ne visus, jo daudzi pamestie ir apvainojušies uz cilvēkiem.
Lai nu kā, bet pēc šīs vietas apmeklējuma vienaldzīgs nepalika neviens.
Pavisam cita noskaņa valdīja Daugavpils Olimpiskajā centrā. Daudzi bērni baseinā bija pirmo
reizi, un atkal jaunas emocijas – jautrība, vieglums, sadarbība, sacensība, izpalīdzība, draudzīgums.
Klasē ir labi un ļoti labi peldētāji, kuri droši peldējās lielajā baseinā, citi izmantoja iespēju kaut nedaudz
apgūt peldēšanas prasmes vai vienkārši izbaudīja kopābūšanas prieku.
Vēl gribu pateikt, ka visi skolēni ievēroja noteikumus, bija pieklājīgi, paklausīgi un prata uzvesties.
4.klases audzinātāja Silvija Avotiņa

5

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gada no
6.jūlija līdz 12.jūlijam Rīgā, 2018./2019. mācību gadā Latvijas novados notiek tautas dejas lielkoncerta repertuāra apguves skates.
26. februārī Preiļu novada kultūras namā notika Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu
izglītības iestāžu TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATE – KONCERTS.
To varētu nosaukt arī par ģenerālmēģinājumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
deju lielkoncerta tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatei, kas notika 2019.gada 5.martā,
kur kolektīvus vērtēja ar Valsts Izglītības satura centru saskaņota vērtēšanas komisija.
Deju skatē piedalījās 14 tautas deju kolektīvi. Arī Riebiņu vidusskolas 3.-5.klašu dejotāji kāpa uz
skatuves, lai apliecinātu žurijai, ka ir apguvuši deju svētku repertuāra obligāto deju “Tēva dēli” un
deju “Rupmaizkukuls”. Katrs dejotājs zina, lai uz skatuves 2 minūtes izdejotu deju, pirms tam ir
jāiegulda milzīgi daudz pūļu un pacietības. Kā teica kāds no dejotājiem “Deja dod lielu prieku,
bet pretī prasa arī milzīgu darbu”.
Kolektīva vadītāja Anita Randare

SPORTA SACENSĪBAS
Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts slēgtās
telpās U-12, U-14 pulcināja ap 200 dalībnieku no dažādiem
Latvijas novadiem. Starp dalībniekiem bija arī Preiļu novada BJSS audzēkņi no Riebiņu vidusskolas. Labi nostartēt
izdevās U-14 grupas zēniem. Nikita Baikovs tāllēkšanā un
augstlēkšanā -2.v., Arturs Valters 60m skrējienā -1.v,
augstlēkšanā-3.v. Raitis Danilovs izcīnīja 3.v.-250m skriešanā un Oļegs Seleckis -4.v.lodes grūšanā. U-12 gr. mazajām meitenēm, kuras startēja pirmo reizi tāda mēroga sacensībās, diena pagāja kā liels piedzīvojums. Jūlijai Rubļovai, Katrīnai Naglei un Helēnai Keitai Jeļnikovai šoreiz izdevās tikai dažās disciplīnās pietuvoties uzvarētāju
pjedestālam, bet gūtā pieredze un izbaudītā sacensību atmosfēra bija kā lielākā balva. Apsveicam uzvarētājus!
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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Izglītojamo pavasara brīvdienās Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika 9.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferences darbā iesaistījās 137 skolotāji no septiņu novadu –
Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas – skolām. Sešās darba grupās tika nolasīts
41 ziņojums, ko bija sagatavojuši 47 pedagogi. Sešās meistarklasēs notika praktiskas nodarbības dažādās
jomās. Meistarklases vadīja 10 Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji. Protams, darba kārtībā bija arī ekskursijas pa skolu, neformālas sarunas un kolēģu satikšanās.
Jāatzīmē, ka dalīties pieredzē – tie it kā ir satraukuma pilni mirkļi, bet, galvenokārt, arī liela uzdrīkstēšanās
un gandarījums par to, ka man ir ko teikt, es uzdrīkstos teikt, es tā strādāju, maniem bērniem tas patīk.. Paldies katram Riebiņu vidusskolas pedagogam, kurš uzstājās ar
savu pieredzes materiālu:

Inna Kabare „Darbs ar tekstu kompetenču izglītības kontekstā”

Irēna Ormane „Neirolingvistikas izmantošana darba efektivitātes paaugstināšanai kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā”

Ilze Grigule „Inovatīvas pieejas radošas vides izglītībā Riebiņu vidusskolā”

Guntis Tjarvja „Digitālie rīki mācību stundas
efektivitātes paaugstināšanai”

Diāna Bravacka „Skolu jauniešu medijpratības izkopšanas iespējas”

Marta Račko „Tikumisko vērtību izkopšana pusaudžu vecumposmā”
Pozitīvās pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga
gan skolu savstarpējās sadarbības attīstībai,
gan pedagogu profesionālajai izaugsmei, tas
motivē darbam un ļauj ieskatīties arī citu kolēģu veikumā.
Priecājamies, ka mums bija iespēja doties
pieredzes apmaiņas braucienā. Tā bija iespaidiem bagāta diena, kura rosinās mūs pavērtēt sevi un meklēt jaunas idejas ikdienas
darbā, bet pavasarīgās noskaņas dabā mūs
vedinās uz gaišu un mierīgu pašapceri.
Riebiņu vidusskolas direktore
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2018. gadā CSDD visā Latvijā organizēja Jauno satiksmes dalībnieku sacensības un konkursu „Gribu būt mobils”. CSDD projekti ir
veids, kā sacensību un konkursu formā mudināt bērnus iemācīties
ceļu satiksmes noteikumus un izkopt nepieciešamās prasmes savas un
līdzcilvēku drošības garantēšanai ikdienas gaitās uz ielas.
Lai piedalītos konkursā, skolas komandām vajadzēja aizpildīt
pieteikuma anketas un piedalīties abos 2018. gada CSDD izglītības
projektos. Mūsu skolas 5.- 8.klases komandas veiksmīgi pierādīja
savas zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošības jautājumos.
Kā pateicība par dalību projektos skolotājiem, tika organizēts
pieredzes apmaiņas brauciens pa maršrutu Rīga - Izborska – Pečori –
Pleskava – Rīga. Tā 12. martā mēs, Riebiņu vidusskolas skolotāji
Inna Zenovjeva un Valērijs Jurkāns, citu skolotāju grupas sastāvā
devāmies no Rīgas uz Pleskavas apgabalu, lai ne tikai apskatītu ievērojamākos apgabala tūrisma apskates objektus, bet arī tuvāk iepazītos
ar kaimiņu zemes pasniedzēju pieredzi Ceļu satiksmes noteikumu
mācīšanai bērniem. Izborskas pilsēta, kas atrodas netālu no Latvijas
un Igaunijas robežas, ir slavena ar savu cietoksni un akmens krustiem. Pilsētas vēsture it tik sena, ka tur joprojām rit arheoloģiskie pētījumi un cietokšņa restaurācijas darbi.
Braucot uz Pleskavu, iegriezāmies arī Pečoru vīriešu klosterī,
kas ne tikai ir viens no retajiem Krievijas klosteriem, kas kopš dibināšanas nekad netika slēgts, bet ir arī ļoti skaists un iespaidīgs arhitektūras pieminekļu kopums ar ievērojamu
vēsturi kopš klostera pirmsākumiem 15. gadsimtā.
Pleskavā ieradāmies vakarā, kad aiz loga jau bija tumšs, bet tas netraucēja nedaudz veltīt laiku arī
pilsētas apskatei. Vakara stundās pilsēta ir skaisti izgaismota, kas piešķir tai savu īpašu pievilcību.
Nākamajā dienā pirmais, kur devāmies, bija Pleskavas kremlis. Tā ir akmens citadele, kas atrodas
divu upju savienojuma vietā. Arī Pleskavas kremlis piedzīvojis ļoti daudzus aplenkumus un uzbrukumus un
kritis tikai vienu reizi – Otrā pasaules kara laikā. Ne velti Pleskavas kremlis tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajiem arhitektūras pieminekļiem. Tur mēs klausījāmies kora dziedājumus un seno zvanu skaņās.
Protams, ļoti daudz iespaidu guvām, apmeklējot Pleskavas bērnu tehnisko parku “PROSTORIJA”.
Tas ir laboratorijas tipa bērnu centrs, kur bērni kopā ar zinātniekiem un uzņēmējiem pēta jau esošus izgudrojumus un rada savus.
Tas ir patiesi iespaidīgs tehniskais parks, kur bērniem paveras kolosālas iespējas iesaistīties zinātniskajos eksperimentos, vērot dažādu
procesu norisi un izmēģināt savus spēkus jaunu lietu tapšanā. Te
var nodarboties ne tikai ar 3D modelēšanu, robotu konstruēšanu un
programmēšanu, bezpilota lidaparātu izmantošanas pamatu apgūšanu, bet var arī darboties ar 3D printeriem, modernajiem rokas instrumentiem un lāzera darbgaldiem. Bērni ļoti daudz strādā praktiski, piedalās sacensībās, olimpiādēs, konkursos pasaules mērogā. Te
ir mūsdienīgs aprīkojums un unikāla materiāltehniskā bāze, kuru
apmeklē bērni no 4 līdz 17 gadiem.
Šajā centrā pedagogiem bija organizēta arī lekcija-nodarbība par
ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Mūs iepazīstināja ar teorētiskajiem, praktiskajiem uzdevumiem, kā arī ar citiem metodiskajiem
materiāliem. Iedvesmoti ar jaunajām idejām, mēs tās izmantosim
savā darbā ar skolēniem.
Pulciņa „Ceļu satiksmes noteikumi” vadītāji
Valērijs Jurkāns un Inna Zenovjeva
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LČ pieccīņā U-14 vecuma grupā
13.martā Jēkabpilī tika aizvadītas sacensības vieglatlētikas pieccīņā
2006.-2007.gadā dzimušiem zēniem un meitenēm. Šādi mači šai vecuma grupai Latvijā notika pirmo reizi. Startēt bija devušies Preiļu novada BJSS audzēkņi no Riebiņu vidusskolas: Nikita Baikovs, Raitis
Danilovs, Arturs Vaters un Anastasija Leitāne.
Goda pjedestāls netika iekarots, bet uzlaboti personīgie rekordi gan.
Pēc piecu vieglatlētikas disciplīnu veikšanas kopvērtējumā Nikitam
iegūta augstā 11.v.(1423p.), Arturam-16.v.(1245p.), Raitim 27.vieta
(737p.). Starp 40 Latvijas labākajām vieglatlētēm kā 29.(1372p.) ierindojās Anastasija. Galvenais sacensību mērķis bija pieredzes gūšana un
rezultātu uzlabošana. Katrs no censoņiem izvirzīja arī jaunus uzdevumus savu dotību attīstīšanai, lai neapstātos pie sasniegtā.

Skatuves runas konkurss
Marta mēnesis interešu izglītībā ir ļoti atbildīgs, konkursiem un
skatēm bagāts. Arī šogad jokojam, stāstām, ejam rotaļās, veidojam un zīmējam, dejojam un dziedam, spēlējam teātri, to visu
vērojam un priecājamies par veikto, analizējam, plānojam.
Šī gada 20. martā Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves
runas konkursā Latgalē, kurš notika Daugavpilī uzstājās arī Riebiņu vidusskolas skolēni. Katrs skates dalībnieks runāja vienu
dzejas darbu un vienu prozas darbu. Austra Elizabete Katkeviča, Daniela Koroševska, Evija Bergmane-Sprūdža ieguva
II pakāpes diplomus un par galveno ieguvumu uzskata pieredzi,
kas tiek gūta šādos konkursos.
Ja šo darbu dara regulāri, meistarība aug gadu no gada. Lielu
pateicību pelnījušas skolotājas Līga Jermoloviča, Žanna ļebedeviča, Diāna Bravacka par skolēnu sagatavošanu, kā arī mūsu
paldies skolēnu vecākiem, kuri ņem aktīvu līdzdalību bērnu atbalstīšanā.

“Pavasaris ziedos”
8. martā Riebiņu CB notika Leontīnes Paldiņas radošo darbu izstādes "Pavasara ziedos" atklāšana.
Pirmie izstādes apmeklētāji bija 4. klases zēni un meitenes, kuri ne tikai pirmie varēja aplūkot
skaistos darbus, bet arī piedalīties Leontīnes vadītajā meistarklasē un izgatavot interesantu apsveikumu katrs savai māmiņai. Tā kā Leontīnes dēls Kārlis arī mācās 4. klasē, tad katra klases meitene 8. marta svētkos saņēma
jauku apsveikumu no Kārļa
un viņa māmiņas. Protams,
arī pārējie klases zēni šajā
dienā bija pacentušies mūs
visas iepriecināt. Visas klases vārdā saku lielu paldies
Kārļa mammai par uzdrīkstēšanos un iespēju ielūkoties viņas ziedu pasaulē.
4.klases audzinātāja
Silvija Avotiņa

9

Šī gada 21. martā 5. un 6. kl. skolēni piedalījās
karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ātrais randiņš
ar profesionāli”, kas tika organizēts ESF projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā tika apmeklēta Aleksandra Ņesterjuka
mikrouzņēmumu “NESTER CUSTOM” Preiļos,
kur uzņēmējs, autoservisa vadītājs, ierīkojis radošo
darbnīcu. Tajā no nevajadzīgām automašīnu un
motociklu detaļām tiek radīti pārsteidzoši interesanti mākslas darbi – skulptūras, telpu dekori, dažādas
funkcionāli un praktiski pielietojami priekšmeti, pat
mēbeles un virtuves iekārtas. Skolēni ar aizrautību
vēroja, pētīja, uzdeva jautājumus un klausījās uzņēmuma mārketinga speciālista Jāņa Upenieka aizraujošajā stāstījumā
par to, kā gandrīz ne no kā var radīt brīnišķīgas, unikālas lietas un ar to nopelnīt. Visu stāstījumu caurvija doma, ka
nav jābrauc nekur pasaulē laimi meklēt, bet šeit pat, uz vietas var radīt unikālas, pasaules līmeņa lietas – vajag tikai
uzdrošināties sapņot, sākt darīt, nebaidīties kļūdīties, meklēt risinājumus un neatlaidīgi iet uz savu mērķi.
Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants

20.martā mūsu skolas bibliotēkā norisinājās Riebiņu novada pētniecisko darbu konkursa "Vide ap mums"
darbu prezentācijas - novada kārta. No mūsu skolas tajā sekmīgi piedalījās 7. klases skolnieces Viktorija
Nagle (1. vieta) un Lāsma Jurkāne (2. vieta), 8.b klases skolnieks Ritvars Vjakse (2. vieta) un 5.klases
skolniece Gunita Vjakse (3.vieta). Paldies vēstures skolotājai Ārijai Pudulei par ieguldīto darbu!
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Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir
gara jūras piekrastes līnija un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu.
Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss–to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.
Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta
Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu
ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai
mūsu dzīvē. Latvijā šī diena tiek atzīmēta kopš
1996. gada.
22.martā Riebiņu vidusskolā ar novada skolu konkursu tika atzīmēta Pasaules ūdens diena. Skolā
ieradās skolēnu komandas no Dravnieku, Rušonas, Galēnu un Sīļukalna pamatskolas. Lai stiprinātu sadarbību un draudzību, komandas tika sajauktas. Katrā komandā bija 5 skolēni, pa vienam
skolēnam no katras novada skolas .
K o m a n d ā m „Delfīni”,”H2O”, „Lielā liepa”, „Ūdens piles”, „Ūdens lāses” bija
jāveic uzdevumi 5 stacijās. Tie bija :
1.stacija-Jautājumi par Latvijas dabu un ūdeņiem.
2.stacija-Ūdens piesārņotāja atklāšana.
3.stacija-Skābekļa un ogļskābās gāzes iegūšana.
4.stacija-Matemātiskie uzdevumi.
5.stacija-Vides ph un ūdens īpašības.
Katrā stacijā komandas sagaidīja un uzdevumus veikt palīdzēja Riebiņu vidusskolas ekoskolēni. Skolas rozā zālē radošās darbnīcas vadīja skolotāja Alla Solovjova ar palīgiem no origami pulciņa. Pēc uzdevumu veikšanas stacijās skolēni varēja uzspēlēt spēles, fotografēties
fotostūrītī, izgatavot sev suvenīrus . Konkursa laiks bija atraktīvs un
piepildīts.
Uzvarēja komandas „Delfīni” un „Ūdens lāses”. Tā kā komandas bija
jauktas, diplomi devās uz katru no novada skolām.
Paldies novada skolām
par atsaucību. Paldies
skolai un skolotājiemRitai Pudānei, Marijai
Tarasovai, Allai Solovjovai, Dignai Prodniecei
par palīdzību konkursa
norisē. Paldies ekoskolēniem un origami pulciņa
dalībniekiem par ieguldīto
darbu!
Skolotāja Ilze Grigule
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Lietuvas bibliotekāri jau otro gadu
aicina Latvijas skolu bibliotēkas piedalīties Starptautiskajā skolu bibliotēku
projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru,
starpkultūru sakarus, sadarbību un
uzlabot skolēnu lasītprasmi.
Projekta organizatori: Jonavas
rajona skolu bibliotekāru metodiskā
apvienība.
Projekta norise: no 26. līdz 30. martam.
Šajā nedēļā Lietuvas skolas un skolu bibliotēkas
tiek aicinātas organizēt pasākumus, kas veltīti Latvijai, tās literatūrai, kultūrai, vēsturei, savukārt Latvijas skolas un skolu bibliotēkas – pasākumus, kas
veltīti Lietuvas kultūrai, literatūrai un vēsturei. Pasākumu daudzumam un formai nav nozīmes, svarīgi, lai vismaz viens pasākums būtu veltīts literatūrai. Turklāt projektā var iesaistīties ne tikai literatūras un valodas vai vēstures skolotāji, bet arī citu
mācību priekšmetu skolotāji.
Otru gadu projektā piedalās arī Riebiņu
vidusskolas bibliotēka. 26.martā, Baltu literatūras
nedēļas ietvaros kopā ar 8.klašu skolēniem krievu valodas (svešvalodas) stundā iepazināmies ar Lietuvas
galvaspilsētu Viļņu. Lasījām par pilsētas ievērojamajām vietām, dalījāmies ar iegūto informāciju un uzzinājām daudz jauna. 10.klases skolēni mūzikas stundā varēja salīdzināt latviešu un lietuviešu tradīcijās, mūziku
un folkloru. Savukārt, skolas internāta bērniem tika piedāvāta vakara lasīšanas stunda – K.Kasparaviča grāmata „Pazudusī glezna”. Skolas bibliotēkā skatāma izstāde "Mūsu kaimiņi - Lietuva". Paldies skolēniem
par atsaucību un organizatoriem par projekta ideju!
Riebiņu vidusskolas bibliotekāre A.Meluškāne
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju
parks” jau ceturto gadu īsteno projektu
“Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek izstrādātas individuāla
satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas.
Projekta ietvaros Riebiņu vidusskola skolotājas Anitas
Puncules vadībā īsteno dienasgrāmatas vāka dizaina
izstrādes konkursu, iesaistot tajā skolas skolēnus. Projekta konkursa labākais dienasgrāmatas vāka dizains tiks
izmatots 2019./2020. mācību gada skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanā. Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, projekta ietvaros, strādās pie finansējuma piesaistes, kas dotu iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno dažādus projektus, 2018. gadā veiksmīgi visā
Latvijā tika īstenots arī projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””.
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Marts – tas Dienvidlatgales novadā ir fol- kloras jomas konkursu pusfinālu laiks.
Mēneša sākumā pulcējās rotaļnieki un anekdošu stāstnieki, bet marta beigās, kā jau daudzus gadus pēc
kārtas ierasts, Līvānos sabrauca dejotāji, dziedātāji un muzikanti, lai mērotos spēkiem savā varēšanā, lai
gūtu pieredzi no citiem.
Konkursā „Dziedu dziesmu, kāda bija” šogad mūsu skolu pārstāvēja 9.klases skolniece Laura Jermoloviča. Šajā konkursā Laura piedalījās pirmo reizi, bet vispār konkursu un koncertu pieredze meitenei ir
liela, dziedāts ir ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Par dziesmu „Aizkiukuoja dzagiuzeite” un „Dzīdit(i), muoseņas” izpildījumu Laura izpelnījās skaļus skatītāju aplausus un I pakāpes diplomu.
Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci”, kura uzdevumi ir popularizēt tautas tradicionālās dejas
un veicināt to apgūšanu, izkopt dejošanas iemaņas, jau vairākus gadus jumalāniem ir ļoti tuvs. Tāpēc uz
konkursu braucām ar trim programmām: rotaļdejas un pāru dejas jaunākajai un vecākajai grupai un skalu
dejas.
Jaunākā grupa, kurā dejo 1.un 2. klases skolēni (Liāna Jaseviča, Jekaterina Komlačova, Zlata
Komlačova, Daniela Koroševska, Anastasija Kuprenova, Signija Pastare, Santa Viktorija Tuča, Kaspars Bogdanovs, Kirils Danilovs, Nauris Saulišs, Timofejs Smutovs, Gabriels Šķirta, Andrejs Žavners), bija apguvusi „Auzu deju”, „Sudmaliņas”, „Rikšiem bērīti es palaidu”. Arī vecākās grupas dejotāju
(Evija Bergmane-Sprūdža, Anželika Mihailova, Viktorija Pauniņa, Evelīna Upeniece, Juris Kokins,
Ēriks Ļeonovs, Uldis Pauniņš, Ritvars Vjakse) repertuārā ir gan „Sudmaliņas”, gan „Rikšiem bērīti es
palaidu”, tikai soļi, protams, krietni sarežģītāki. Trešā deja lielajiem –„Aleksandrs”. Ja mazie uz konkursu
devās pirmo reizi, tad vecākajai grupai jau ir vērā ņemama pieredze, jo dejots ne vienā vien „Vedam danci”
finālā Rīgā. Uzstāšanās laikā visi dejotāji prata parādīt savu muzikalitāti, dejas māku, attieksmi pret sevi,
partneri un apkārtējiem, vārdu sakot, dejoja atraisīti un ar prieku. Rezultātā jaunākai grupai II pakāpes diploms, bet vecākajiem I pakāpe un gods pārstāvēt savu novadu konkursa finālā.
Arī skalu dejotāji (Himēna Dzene, Anastasija Kuprenova, Anastasija Leitāne, Vladislavs Leitāns, Nils Paško) dejoja labi – ritms un mūzikas izjūta viņiem īpaši svarīga. Skalu dejotāji lec pāri no skaliem izveidotai apmēram 3 m garai līnijai. Katram skalu lēcējam bija jāsagatavo un jāparāda dažādi lēcieni
vai soļi. Taču bija ne tikai jādemonstrē savi lēcieni, bet jāatkārto arī citu dalībnieku rādītie soļi. Jāsaka: tas
ir diezgan grūti, bet mūsējie turējās braši, un rezultātā visas meitenes ieguva I pakāpes diplomus un ceļazīmi uz finālu, bet puišiem II pakāpe.
Apgūstot konkursu repertuāru, tika daudz strādāts, neizpalika arī kāds „negribu”, „nevaru”, „es
piekusu”, tomēr tagad ir liels gandarījums par paveikto, par iemācīto, par sasniegtajiem rezultātiem. Taisnība jau ir latviešu sakāmvārdam: „Sūram darbam saldi augļi.”
Rita Pudāne, Ārija Bergmane-Sprūdža, „Jumalānu” skolotājas
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Pēc divu gadu pārtraukuma Aglonā notika Naaizmērstulei veltītais radošo darbu konkurss, kura tēma šoreiz bija autores populārākās rindas
"[..] Es latvīte asu!". Jāsaka, šis ir viens no tiem konkursiem, kuros ir
iespēja izpausties ne tikai latviski, bet arī latgaliski. Šoreiz no skolas uz
konkursu tika sūtīti arī jauno mākslinieku darbi, kas nesuši izcilus rezultātus - Ritv a r a m
Vjaksem
i e g ū ta 1.vieta,
bet Sintijai
Verzai
2.vieta.
Rakstošajiem skolēniem atzinības (Viktorija Nagle, Lāsma
Jurkāne, Gunita Vjakse, Ritvars
Vjakse), un jāpiebilst - latgaliski rakstītos darbus (Lāsma Jurkāne, Viktorija Nagle) ne tikai augstu novērtēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
un Daugavpils Universitātes žūrija,
bet tie publicēti arī portālā lakuga.lv līdzās Ritvara gleznojumam. Daugavpils Universitātes apbalvojumu tāpat saņēma arī Gunita Vjakse un Evelīna Upeniece. Skolēnus konkursam virzīja un
palīdzēja ieceres realizēt skolotājas Anita Puncule un Diāna Bravacka.

Jau otro gadu Riebiņu vidusskolā
sekmīgi darbojas ESF projekts
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”. Šajā mācību
gadā projekta STEM jomā darbojas
pedagoģes Ilze Grigule un Silvija
Avotiņa. Iestājoties pavasarim Latvijā kļūst aktuāli ugunsdrošības jautājumi. Jau var manīt pirmos kūlu
ugunsgrēkus. Tieši tāpēc projekta
pedagoģes sadarbojoties organizēja
pulciņam “Kāpēcīši” ķīmijas pēcpusdienu – DEGŠANA. Nodarbības mērķis – nostiprināt zināšanas
un prasmes, kā rīkoties ugunsnelaimes situācijās.
Pirms uzsākt nodarbību , skolēni iepazinās ar drošības noteikumiem ķīmijas kabinetā, uzvilka halātus , uzlika aizsargbrilles. Skolotājas veica demonstrējumus-kā deg dabasgāze, spirts un nafta. Skolēni varēja novērot kā notiek aizdegšanās tīrā skābeklī. Tika pārrunāts , ko un ar ko drīkst dzēst. Skolēni atkārtoja rīcības
noteikumus ugunsgrēka gadījumā. Bet tad arī pašiem praktiski bija jānodzēš mazi “ugunsgrēki” bez ūdens.
Un to varēja izdarīt ar slapju lupatiņu un smiltīm. Nākošajos uzdevumos bija praktiski jāiegūst ogļskābā
gāze un jāpierāda, ka ar to var nodzēst liesmu. Šim uzdevumam skolēni izmantoja sodu un etiķskābi un visi
sekmīgi nodzēsa tējas svecīšu liesmiņas. Paldies “Kāpēcīšiem “ par aktīvo darbošanos un skolotājai Silvijai
par atbalstu!
Skolotāja Ilze Grigule
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29. martā Riebiņu vidusskolas 7.-8. klašu komanda
„Apex” (Sintija Verza, Ritvars Vjakse, Aleksandrs
Rukmans) piedalījās konkursa Hakatons finālā, kurā bija
jāprezentē sava ideja. Šo maratonu uzsāka 64 komandas
no visas Latvijas, bet finālā iekļuva tikai 14 komandas.
Hakatona mērķis bija izglītot skolēnus par atvērtajiem
datiem un to lietošanas iespējām, tos izmantojot un radot
tīmekļa lapas vai mobilās lietotnes. Riebiņu vidusskolas
komanda „Apex” izstrādāja mājaslapas projektu „Drošs
maršruts”. Komandas dalībnieki saka šādi: „Mēs veidojam
savu
interneta
vietni
www.drossmarsruts.weebly.com, kurā iesakām drošus
maršrutus un atjautīgus drošības uzdevumus - viktorīnas.
Lai mājaslapai uzmanību pievērstu ne tikai pusaudži vai pieaugušie,
bet arī tūristi un bērni, mēs piedāvājam dažādas apskates vietas,
līdz kurām var nonākt, izvēloties drošu maršrutu. Izveidojām vairākus kājāmgājēju maršrutus pa Riebiņu novadu, tādējādi popularizējot sava novada kultūrvēsturiskos objektus”. Komanda „Apex” novēl, lai negadījumu būtu mazāk un drošības vairāk!
Piedaloties finālā, dalībniekiem bija piedāvāta lieliska ekskursija pa Latvijas Mobilais
Telefons galveno ēku, kā arī visām konkursa
komandām tika sagādāts pārsteiguma mirklis
ar iluzionistu Danti Peccolli.
Neskatoties uz to, ka komanda neieguva godalgotu vietu, skolēniem tā bija vērtīga pieredze, kas noderēs turpmāk IT jomas izzināšanā. „Apex” dalībniekiem tika pasniegti finālistu atzinības raksti un dāvanas

Informātikas skolotājs Guntis Tjarvja

28. martā notika UNESCO LNK organizētais ANO modelēšanas spēles sagatavošanās pasākums, kurā piedalījās 11. klases skolniece Laura Stabulniece. Pasākuma laikā dalībnieki
tika iepazīstināti ar ANO mērķiem, sistēmu un struktūrvienībām. Turpinājumā sekoja modelēšanas spēles
mēģinājums, bet dienas otrajā pusē bija iespēja gūt jaunu informāciju par klimata bēgļiem, kiberdrošību,
ilgtspējīgu elektronikas ražošanu un apsaimniekošanu. Pasākuma galvenais posms notiks š.g. 25. – 28. aprīlī Igaunijas pilsētā Noarotsi, kur pulcēsies erudīti un zinātkāri skolēni no Latvijas un citām valstīm. Veiksmi un panākumus katram dalībniekam!
Marta Račko, angļu valodas skolotāja

