2016.gada oktobris
Septiņu gadu jubileju nosvinēja mūsu ripojošais pasākums
„Vella Rats 2016”. Lai kā mēs to sauktu, pirmatnējais nosaukums ir un
paliks. Šogad 1.oktobrī skolas pagalmā pulcējās 95 riteņbraucēji, neskaitot
atbalstītājus. Mazajā 1,5km distancē vērojām cīņu 2.gadnieku ar 6gadniekiem.
Lai arī kāds bija iznākums, pateicoties skolas direktorei Inetai, pie saldās
balviņas tika katrs. Skaistā oktobra diena uz 8km distanci pievilināja ne tikai
mazos, bet arī lielos braucējus. Tautas klasē bija 6 riteņbraucēji, kuri noteikti
nākošgad varētu savus spēkus izmēģināt garajā distancē. 27km distancē devās 48 dalībnieki. Mērķi bija dažādi- iegūt balvu, izbaudīt braukšanas prieku,
notestēt savas spējas. Latgales televīzija šo procesu nofilmēja no dažādiem
skata punktiem. Visi veiksmīgi atgriezās ar jaunu pieredzi un gandarījumu.
Katrs dalībnieks saņēma piemiņas uzlīmi ar sacensību logo, gardo putru un
tēju skolas pavārītes izpildījumā. Ātrākie aizveda līdzās Riebiņu novada sponsorētās medaļas un kausus, kā
arī citas sacensību organizatoru sagādātās pārsteiguma balvas.
Priecē ka šis pasākums vieno ģimenes uz kopīgi pavadītu laiku, jo ļoti daudz ģimeņu atbalstīja pasākumu. Mazie braucēji iedvesmo vecākus, kā arī otrādi. Kuplākās ģimenes 4 cilvēku sastāvā uz riteņiem bija
no Siguldas (ar sakni no Riebiņiem) un pašmāju- Tumašovi.
Liels prieks par skolēnu un kolēģu darbu. Vārdi “kā labi noorganizēts pasākums” neizskanētu, ja izpaliktu darbs komandā. Atbildība, precizitāte nav sveši mūsu bērniem. Paldies Evijai(11), Anastasijai(11), Aļonai
(11) Diānai(11), Margaritai(8), Melisai(8), Viktorijai(8), Jūlijai(9), Viktorijai(9),
Artim(8), Arnim(8), Marekam(8), Artūram(12), Andrejam(11), Viktoram(9), Viktoram(9), Gunāram(9), Armandam(9), Andrejam(9), Adriānam(9), Meinardam
(10), Dairim(10), Jegoram(9), Borisam(12), Karīnai(8). Un īpašs paldies skolotājiem Innai Zenovjevai, Annai Meluškānei, Skaidrīte Vulānei, pavārei Anitai
Cekulei, direktora vietniekam Jurim Čižikam un direktorei Inetai Anspokai.

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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“Lai katra diena kā Skolotāju diena,” tāds vēlējums
sagaidīja skolā skolotājus
piektdien, 30.septembrī,
Skolotāju dienas priekšvakarā. Ko tad skolēnu paš-

pārvaldes dalībnieki bija ar to domājuši? Tas izrādījās prieks, smaidi, labs noskaņojums, draudzīgas
sarunas, mīļi un sirsnīgi pārsteigumi, patīkama kopābūšana.

Jā, Ieva, Diāna, Jūlija, Arturs, Meinards,
Sandis, Adrians un Māris, mūsu skolas pašpārvaldes komanda Evijas vadībā, pastrādājuši godam!
(Jāmin, ka sagatavošanās darbos ļoti aktīvi piedalījās arī Laura no 9.b un Dairis no 10. klases.) Svētku
dienā pašpārvalde bija organizējusi tādu darbadienu, kad skolotāju pienākumus uzņēmās vecāko klašu skolēni, bet skolotāji varēja baudīt sirsnīgu, līksmu un
pozitīvu rīta cēlienu. Gan abi atraktī-

vie klauni (Arturs un Meinards) ar saviem uzdevumiem, gan Sanda veidotā
prezentācija par Skolotāju dienu iepriekšējos gados, gan 10.klases skolnieka
Mareka muzikālais sveiciens, gan teātra pulciņa (11.klases skolnieces Diāna,
Ieva un Anastasija) iestudētā ludziņa un organizētā deja, gan origami pulciņa
dalībnieču Jūlijas (9.b klase) un Viktorijas (8.klase) grāmatzīmju darbnīca –
visas aktivitātes bija pārdomātas, radošas un tai pašā laikā
ļoti patiesas un aizkustinošas.
Un kur nu vēl pašu ceptie pīrāgi! Garšoja ļoti labi!
Laiks paskrēja ātri.
Vēl tikai skolēnu pašpārvaldes
prezidentes Evijas Meluškānes
apsveikuma vārdi, kopēja
dziesma un foto atmiņai.
Ar patiesu lepnumu
par aktīvajiem skolēniem,
direktora vietniece R. Pudāne
P.S. Paldies skolotājām Rutai,
Diānai un Allai par atbalstu
īstajā brīdī!
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7. oktobrī Riebiņu vidusskolas 9.-12. klašu skolēni
devās tradicionālajā rudens ekskursijā, šoreiz tās
galamērķis bija Latvijas
kaimiņvalsts Igaunija.

Mūsu ekskursijas pirmais pieturpunkts bija
Ziemeļvidzemes pērle Alūksne. Apskatījām Alūksnes pils krāšņo
parku netālu no Jaunās pils, kur pašlaik atrodas Novadpētniecības un mākslas, kā arī Dabas muzejs. Ekskursijas otrais apskates objekts bija Igaunijas kalns Lielais Munameģis (318 m), kurš ir ne tikai Igaunijas, bet visas Baltijas
augstākā virsotne. No Munameģa skatutorņa pavērās brīnišķīgs skats uz Igaunijas apkārtni 50 km rādiusā. Bijām
fascinēti ar dabas krāšņumu un pievilcīgumu mums apkārt.

Vēl redzētā iespaidā devāmies uz savas ekskursijas galamērķi – Igaunijas lielpilsētu Tartu,
kas tiek uzskatīta par Igaunijas kultūras un intelektuālo centru. Tartu apmeklējām divus lielus objektus – Ledus laikmeta centru un zinātnisko centru AHHAA. Īpašu uzmanību noteikti piesaistīja
zinātniskais centrs, kur mums bija izdevība iepazīties ar dažādiem tehniskiem izgudrojumiem un
izbaudīt tos. Zinātnes centrs AHHAA gan piedāvā zinātni, aizraujošas nodarbības, piedzīvojumus
un noderīgas iemaņas, gan dod iespēju patīkamai laika pavadīšanai.
Gan skolēni, gan skolotāji, kas piedalījās ekskursijā, atzinīgi novērtēja tās organizēšanu.
Īpašu paldies sakām SIA
„Vicars” vadībai, skolas direktorei Inetai Anspokai un
skolēnu vecākiem par nozīmīgu atbalstu un palīdzību
ekskursijas tapšanas gaitā.
10. klases audzinātāja
Natālija Smukša
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Es domāju, ka ik reizi, kad ir iespēja dzirdēt, redzēt un apgūt kaut ko jaunu, mēs katrs
esam priecīgi un gandarīti. Bet īpaši jauki ir tas, ka šis vēl neredzētais un nedzirdētais atnāk ciemos pats.
Tā bija arī šogad 7.oktobrī, kad Riebiņu vidusskolā pie 2.-5.klases skolēniem viesojās programma „Jaunie klausītāji” (ASV). ASV darbojas organizācija "Young Audience" („Jaunie klausītāji”), kuras mērķis ir iepazīstināt skolu jaunatni
ar mūzikas instrumentiem un sniegt kamermūzikas koncertus viņiem saprotamā veidā, profesionālu mūziķu izpildījumā. Ir izstrādāta koncerta pasniegšanas metode, kas veidota kā dialogs
starp mūziķiem un klausītājiem. Skolēni ne tikai

atbild uz jautājumiem, bet arī iesaistās koncerta norisē. Tā bija
brīnišķīga un arī neparasta kamermūzikas stunda sadarbībā ar
ASV vēstniecību, ko piedāvāja un vadīja komponists un diriģents
Andrejs Jansons (ASV) kopā ar Latgales vēstniecības GORS pūšamo instrumentu kvinteta mūziķiem.
Bērniem bija iespēja dzirdēt dažādu pūšamo instrumentu
skanējumu un novērtēt, kurš instruments katram ir tīkamākais,
piemēram, Viktorija un Sofija no 5.klases atzina, ka viņām visvairāk patikusi flauta un klarnete, savukārt Kārlim no 3.klases –
mežrags. Klausītāji mācījās atšķirt, kas ir melodija un pavadījums, kāda tai pašai melodijai noskaņa, izpildot to
ātri un lēni, kā tā skan dažādu instrumentu izpildījumā. Par to 4.klases skolnieks Matīss mūziķiem saka tā:
„Man patīk, kā jūs kombinējāt melodiju.” Daudzi bērni uzskata, ka interesanti bija tas, ka viņiem pašiem bija
izdevība iesaistīties koncertprogrammas norisē, gan atbildot uz jautājumiem, gan diriģējot, gan dejojot, gan spēlējot dažādus mūzikas instrumentus. Protams, viņi atzinīgi novērtēja arī saņemtās balviņas. Neapšaubāmi viens
no iespaidīgākajiem brīžiem koncertā bija tas, ka no pavisam ikdienišķiem priekšmetiem tika izveidots pūšamais
instruments. Ļoti daudz interesentu
bija mūzikas instrumentu izmēģināšanā. Varbūt tai brīdī Ignats izlēma: „Es
arī gribētu iemācīties spēlēt klarneti.”
Savu pozitīvo vērtējumu un atzinīgos
vārdus skolēni izteica vēstulēs, ko aizsūtījām programmas vadītājam Andrejam Jansonam.
Kopumā tas bija ļoti jauks rīta cēliens. Riebiņu vidusskolas jaunie klausītāji cer uz drīzu tikšanos ar
mūziķiem.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Latvijas badmintona federācija ir iegādājusies 50 Pasaules badmintona federācijas skolu programmas
“Shuttle time” badmintona komplektus, lai tos izplatītu
Latvijas mācību iestādēs. Katrā “Shuttle time” komplektā ir soma, 16 raketes, 4 badmintona tīkli, un 4x6
badmintona neilona bumbiņas. “Shuttle time” badmintona komplektus saņēma arī 2 Riebiņu novada skolas.
Badmintons ir olimpiskais sporta veids. Tā ir ļoti aizraujoša sporta spēlē, kas
attīsta ātrumu, izturību, ātrumizturību un reakciju. Badmintona spēlētājam
ir jāprot lēkt augstu, izstiepties tālu, kā arī jāprot ļoti ātri pieņemt lēmumus.
Ļoti liela nozīme badmintonā ir psiholoģijai, jo uzvar ne tikai prasmīgākais,
veiklākais un izturīgākais, bet arī tas, kuram “lielāka kārtība galvā”.

Lai bez maksas iegūtu “Shuttle
time” badmintona komplektu,
mācību iestādes tika aicinātas
pieteikties Latvijas badmintona federācijā. Pateicamies
sporta skolotājas Mārītes
Poksānes iniciatīvai! Pedagoģe arī piedalījās "Shuttle
time" seminārā Preiļos, apgūstot badmintona trenēšanas pamatus.
Bezmaksas badmintona komplekts pienākas tām Latvijas mācību iestādēm, kuras, parakstot sadarbības
līgumu, apņemas šo komplektu izmantot ne tikai sporta stundās, bet arī dod audzēkņiem iespēju noteiktā
laikā spēlēt badmintonu pēc stundām. Riebiņu vidusskola plāno aktīvu sadarbību ar Aglonas, Vārkavas un
Viļānu vidusskolām.

Aizvadītas futbola sacensības vidusskolu grupā, kur startēja 5 komandas. Savas prasmes
labi parādīja Riebiņu vidusskolas futbolisti: Arturs Stabulnieks, Māris Paldiņš, Boriss
Maslobojevs, Meinards Rudzāts, Dairis Ļebedevičs, Sandis Sparāns, Ivans Piskunovs, Mareks Cakuls, Martins Grigorjevs un Adrians Bergmans. Pirmajā mačā pret
Aglonas vsk. pietrūka uzmanības, spēles izskaņā zaudēti vārti un rezultāts 0:1. Turnīra pirmās vietas ieguvējiem PVĢ- zaudējums 0:2. Pēc tam ar rezultātu 4:2 tika pieveikta Preiļu 2.vsk. komanda. Vārtus guva S.
Sparāns (2) un A.Stabulnieks (2). Pēdējā spēlē līvāniešu vārtos bumbu raidīja I. Piskunovs un nodrošināja Riebiņu komandas uzvaru (1:0). Turnīrs izvērtās ļoti dramatisks, jo 3 komandām tika iegūts vienāds
punktu daudzums. Visām līdzvērtīgs savstarpējo spēļu uzvaru skaits un vārtu attiecība. Diemžēl pietrūka
vienu vārtu, lai svaru kausi nosvērtos uz mūsu komandas pusi, un nācās samierināties ar 4.vietu. Sarūgtinājums ir liels, jo spēles un atdeves ziņā puiši bija pelnījuši arī godalgas.
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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Krāsaino lapu laiks ir klāt. Klāt ir arī laiks, kad doties
pārgājienā un piedalīties konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2016”.
Mēs, 4. a un 4. b klases skolēni un audzinātājas S. Volonte un
A. Meluškāne, arī šogad apņēmības pilni ķērāmies pie izpētes darba „Koks ir visur!” Šogad esam
nolēmuši pētīt pirtis un pirts slotas.
Lai iepazītos ar koku daudzveidību, kopā ar Pirtsslotu Anneli, devāmies pārgājienā uz skaisto Riebiņu
parku. Tur mērījām kokus,
spēlējām koku
domino, trenējāmies siet pirts slotas, pētījām koku lapas.
Uzzinājuši daudz interesantu lietu par kokiem, devāmies
pie Valentīnas Skuteles, kura mūs iepazīstināja ar pirts
rituāliem, pēršanās tradīcijām, dažādiem pirts stāstiem.
Apkopojām iegūto informāciju, nosūtījām konkursam
un turam īkšķus par izdošanos.
4.a klases audzinātāja Solvita Volonte
Zemkopības ministrija jau desmito reizi
izsludina konkursu
„Mūsu mazais pārgājiens 2016”.
Piedāvājot savai klasei piedalīties konkursā, es zināju atbildi:
„Protams, ka jā!” Un darbs sākās… Divu nedēļu laikā mēs:

Veicām literatūras un informācijas avotu izpēti par
koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām, par vītoliem, kārkliem, par Latgales pinējiem un grozu pīšanu.

Piedalījāmies integrētā bioloģijas
un mājturības stundā par kokiem.

Devāmies izpētes ekspedīcijās uz
mežu un ciemos pie pinējas Valentīnas Skuteles.

Novadījām sākumskolas skolēniem spēli „Uzvedība mežā”.

Organizējām radošu darbnīcu materiālu noformēšanai.

Darbs ir aizsūtīts, esam gandarīti par
paveikto!
Liels paldies skolotājiem Dignai Prodniecei un Valērijam Jurkānam par palīdzību!
7. klases audzinātāja Alla Solovjova
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IEPAZĪSIMIES—KASTANIS
Stāsts par kastani mums sākās jau 1. klasē, kad pavasarī
Ksenija atrada lapās paslēpušos kastanīti ar asniņu. Atradumu iestādījām podā, un sākās vērošana, pētīšana, mērīšana,
pierakstīšana. Mācību gada beigās mazais stādiņš atrada savas mājas pie Naura. Kad šogad septembrī Zemkopības ministrija jau desmito reizi aicināja Latvijas skolu jauniešus
doties izpētes pārgājienā pētīt kokus, sapratām, ka mums
jāpēta tieši kastaņkoki. Nolēmām noskaidrot, cik populārs
Riebiņos ir kastanis. Aptaujājām sākumskolas skolēnus, saskaitījām kastaņkokus pie skolas, tikāmies ar dārznieci Irēnu Norkārkli, izpētījām 7 Riebiņu ciemata ielas.

Īsi par uzzināto:
Agrāk kastaņus baroja zirgiem,
tāpēc tos sauc par zirgkastaņiem.
Kastaņu dzimtene ir Āzija.
Latvijā kastaņus audzē jau vairākus simtus gadu, un tie ir labi
iedzīvojušies.
No 46 sākumskolas skolēniem
tikai 19 atpazīst kastani pēc lapas,
41 skolēns pazīst kastaņa augli.
Pie mūsu skolas aug 35 kastaņkoki, tos iestādīja pavasara talkā
1976. gadā. Stādus izaudzēja paši
skolēni skolas izmēģinājumu lauciņā. Bija domāts iestādīt kastaņu birzi. Kastaņu lapas paliek brūnas un neglītas, jo tās bojā mīnējošā kode.
Lai tā neizplatītos, lapas jāsavāc un jāsadedzina.
Septiņās izpētītajās ielās aug 28 kastaņkoki – visvairāk to ir Parka ielā ( 7 ) un Aizupes ielā ( 7 ).
Lai izaudzētu kastaņa stādu, sēklai ir jāiziet aukstuma periods.
Riebiņu parkā nav neviena kastaņkoka.
Visu iegūto informāciju apkopojām, noformējām, sacerējām dzejoļus par kastaņiem un aizsūtījām konkursam
„Mūsu mazais pārgājiens.”
Esam nolēmuši katrs izaudzēt kastaņa stādiņu, un vienu
iestādīt Riebiņu parkā.

2. klases vārdā klases audzinātāja Silvija Avotiņa
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Šogad

kārtējo
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“Superpuika

2017”.

Konkursa 1.kārta notika 11. oktobrī Rīgā, Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Šoreiz Riebiņu vidusskolu pārstāvēja trīs skolnieki – Iļja
Smoļins no 5. klases, Maksims Piskunovs un
Ēriks Ļeonovs no 6.klases. Veicot dažādus uzdevumus erudīcijā, fiziskās aktivitātēs un meistarībā, Ēriks
uzrādīja labāko rezultātu, sakrājot 27 punktus. Pavisam nedaudz – divu punktu pietrūka, lai turpinātu cīņu
par godalgoto titulu pusfinālā. Kopumā šis konkurss uz bērniem atstāja pozitīvu iespaidu, viņi guva jaunu
pieredzi. Mūsu skolēniem vislabāk veicās fiziskajās trasēs un radošās darbnīcās. Cerams, ka nākamgad
mums izdosies saņemties un startēt ar labākiem rezultātiem.

Mājturības skolotājs Valērijs Jurkāns

14. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolas 10. klases skolēni, atsaucoties uz Preiļu un Riebiņu TIC uzaicinājumu piedalīties rudens konkursā „Apceļo dzimtās vietas!”, devās nelielā izbraucienā pa sava novada ievērojamākajām vietām – aizraujošiem tūrisma objektiem. Bijām izvēlējušies trīs no tiem: Roberta Mūka muzeju Galēnos, Pastara vējdzirnavas Stabulniekos un zirgaudzētavu „Trīs vītolu staļļi” Riebiņos. Savu izvēli pamatojām ar to,
ka mūsu klases skolēni nāk no Galēniem, Stabulniekiem un Riebiņiem, tās ir vistuvākās mums un izrādījās arī, ka
ne visi no mums tur ir bijuši.
Mūsu izbrauciena pirmais pieturpunkts bija Roberta Mūka muzejs Galēnos. Atraktīvās gides Martas Bindukas pavadījumā uzzinājām ļoti daudzus interesantus faktus no filozofa un rakstnieka dzīves. Piemēram, to, ka
viņa īstais uzvārds bija nevis Mūks, bet Avens, bet Mūks – tas ir pseidonīms. Ļoti fascinēja rudenīga pastaiga pa
Galēnu parku, kur savām acīm ieraudzījām mistisku dienvidu dzīvnieku, kas baida, bet nekož – izrādījās, kas tas ir
vienkārši koka krokodils!
Otrais pieturpunkts – Pastaru vējdzirnavas Stabulnieku pagastā, kas ir vienīgais rekonstruētais holandiešu tipa objekts Latvijā. Ļoti iespaidīga milzīga konstrukcija, kas aizrauj elpu un liek aizdomāties par to, ka cilvēki
mēdz būt tik mazi salīdzinājumā ar milzu dzirnavām! Ne velti šīs dzirnavas ir atradušas savu vietu Riebiņu novada
emblēmā.
Visbeidzot piestājām pie zirgu audzētavas „Trīs vītolu staļļi Riebiņos, kur mīt vairāki desmiti graciozu
cilvēka draugu. Interesantais Jura Astiča stāsts par zirgu šķirnēm un veidiem caurvijās ar praktiskām lietām par
zirgu kopšanu un audzēšanu. Noskaidrojām arī faktus par to, cik atbildīgas ir zirgkopja, veterinārārsta un selekcionāra profesijas.
Visbeidzot mēs, 10.klases skolēni, esam sapratuši to, ka nekur nav tik labi kā mājās, ka šeit, Riebiņu novadā, ir tik daudz ko redzēt un darīt. Mēs noteikti aicināsim ciemos savus draugus, paziņas no citiem novadiem, lai
viņi arī iemīlētu mūsu dzimto pusi!

Riebiņu vidusskolas 10. klases audzēkņi un audzinātāja Natālija
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Vēl pavisam nesen tikāmies Galēnu skolas
150 gadu jubilejā. Paldies par jaukajām
svinībām! Tikai gaiša, silta, sirsnīga gaisotne, dzīvespriecīgs koncerts, skolēni, kuri
lepojas ar savu skolu, skolotāji, kuriem
darbs skolā ir sirds darbs un dzīvesveids, tehniskais personāls - savas skolas patrioti - tas viss
iedvesmo un liek apbrīnot. Lai pasākums notiktu daudz pastrādāts: uzrakstīta atmiņu stāstu grāmata "Mana skola Galēnos" , iestādīta ozolu aleja skolai, paveikti lielāki un mazāki remontdarbi,
kas mūs pārsteidza ar skaistumu, sagatavota sirsnīga dziesmu un deju programma svētkiem.
Paldies! Svētki mūsu visu ikdienu noteikti padara gaišāku un cerīgāku!

Tagad atjaunotā fizikas portāla FIZMIX.LV mācīšanās
kļuvusi vēl aizraujošāka. Papildus fizikas tēmām, info grafikām, eksperimentiem, testiem, video, ikdienā iespējams
sekot līdzi savam progresam—izlasītajām tēmām, sasniegAS „Latvenergo” zinātnes un izglītības tajam līmenim, iegūtajiem punktiem. Kā ir teicis Alberts
portāls www.fizmix.lv šogad pasniedza Einšteins—svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājudāvanu 8.- 12. klašu skolēniem, kuri ša- mus! Portāls īpašu paldies saka fizikas skolotājām Ilzei
Dudeničai un Lailai Vibornajai par nozīmīgo darbu, laijā mācību gadā apgūst fiziku: īpašu lineku un enerģiju, ko ieguldāt skolēnu izglītībā un jo īpaši
ālu ar aktuālām fizikas formulām.
fizikas zināšanu apguvē, savukārt mēs FIZMIX.LV komandai sakām paldies par sniegto atbalstu!

Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma iegādi izglītības iestādēs 2016.gadā, Izglītības un zinātnes ministrija organizēja projektu
konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”. Lai
piedalītos konkursā, pašvaldība sagatavoja finansiālā atbalsta pieprasījumu sporta inventāra un aprīkojuma iegādei visām Riebiņu novada
domes izglītības iestādēm. Mūsu projekts tika finansiāli atbalstīts!

Projekta mērķis ir atbalstīt sporta inventāra iegādi, lai sekmētu
izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, vēlmi regulāri
piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību,
attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo
attīstību. Sporta inventārs tiks izmantots ne tikai lai pilnvērtīgi
apgūtu obligāto sporta izglītības programmu, bet arī tiks izmantots sporta interešu izglītības programmu apguvē, kas tiek īstenotas skolā. Paldies sportistu ideju atbalstītājiem un realizētājiem Inesei Reitālei, Rolandam Naglim un Mārītei Pokšānei!

Riebiņu vidusskolai: pītas auklas lecamauklu komplekti, 16 plastmasas konusi, florbola bumbiņu komplekts, 8
handbola bumbas, orientēšanās komplekts, 10 kompasi, 12 sporta formas.
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Aprakstu konkursa Riebiņu novada skolu audzēkņiem
„Mans
skolotājs” noslēguma pasākums un labāko aprakstu autoru un skolotāju
– konkursa uzvarētāju apbalvošana notika 21.oktobrī R. Mūka muzeja
telpās. Daudzināšanas raksts tika pasniegts mūsu skolotājai Sanitai
Upeniecei un Diānai Bravackai. Atzinību par darbu saņēma 11.klases
skolniece Ieva Boļšakova, pateicību—Anastasija Kuzmenko. Tas ir
apliecinājums tam, ka mūsu skolā strādā lieliski skolotāji, kuri ne tikai
rūpējas par skolēnu izaugsmi, bet arī dāvā viņiem savu sirdssiltumu un
dalās iegūtajās dzīves gudrībās. Lai arī turpmāk izdodas virzīt skolēnus
tajā virzienā, kas būs svarīgs viņu nākotnes veidošanā!

Anastasija Kuzmenko “Mana skolotāja”
Mana mīļākā skolotāja ir mana feja. Maza feja ar skaistiem spārniem, ar apburošu skaistumu, ar dziļām,
līdzjūtīgām acīm, ar vislabākajām īpašībām, kas var piemist cilvēkam. Pie viņas es varu pieiet jebkurā brīdī, pastāstīt par savām raizēm, un viņa mani vienmēr uzklausīs, bet skatoties uz viņu, es vēlos smaidīt pretī.
Viņai tiešām ir kaut kas burvīgs kā fejai.
Mana feja ir mana klases audzinātāja SANITA UPENIECE. Viņas izskats tiešām atgādina feju ar burvju
zizli, ar kuru padara mūsu skolas dienu gaišāku. Ar skolotāju Sanitu ir vienkārši. Ar viņu var pakoķetēt kā
ar labāko draudzeni vai mammu, viņa var būt kā psihologs, kas var ieteikt labus padomus, viņa var būt kā
saulīte, kas silda mūsu dienu un mūs pašus izklaidē. Viņa nekad neatteiks. Zinot skolotāju Sanitu, vienmēr
vēlos ņemt piemēru no viņas. Kā būt katru dienu tādai pozitīvai un vēl pozitīvismā dalīties ar pārējiem. Kā
izskatīties tik jaunai viņas gados. Kā būt tādai atsaucīgai un jaukai pret visiem. Neskatoties uz dzīves problēmām, šķēršļiem, būt gaišai un pateicīgai. Kā būt priekš citiem mazai burvju fejai.

Ieva Boļšakova “Mana skolotāja”
Riebiņu vidusskolā mācos otro gadu. Skola piesaista ar savu vieglo un brīvo atmosfēru, es šeit jūtos savā
vietā, un tāpēc mācību process nesagādā lielas problēmas.
Cik labi, vai slikti skolā jūtas ikviens skolēns ir atkarīgs tikai no skolotāja. Skolotājs ir tas, kurš organizē, ieinteresē un motivē, vai gluži pretēji kādu no priekšmetiem var padarīt neciešamu. Skolotājam ir
jābūt apveltītam ar dabas dotu talantu smalkjūtīgi iemācīt otram to, ko viņš pats zina un saprot. Manā skatījumā straujas un nesavaldīgas dabas cilvēkam nemaz nevajadzētu izvēlēties pedagoga specialitāti.
Katram no skolēniem ir savs raksturs, un savas stiprās un vājās puses. Vienam padodas matemātika, fizika, ķīmija, citam valodas, bet atkal citam interesē sports un bieži vien nekas vairāk. Ko darīt? Atbilde ir vienkārša, labs skolotājs prot mobilizēt intereses un katrā saskatīt arī ko labu, vajadzīgajā momentā
iedrošināt un uzmundrināt. Mūsu skolā ir paveicies ar skolotāju kolektīvu un visi ir īstajā vietā, taču skolotāja ideālu, savā izpratnē, es saskatu latviešu valodas un literatūras skolotājā Diānā Bravackā.
Diāna ir tā, kas rosina sagatavoties stundām atbildīgi. Ar nelielu humora daudzumu viņa prot atrast
pieeju ikvienam, ar tikai viņai raksturīgu profesionālo viltību Diāna savu priekšmetu padara par neparastu.
Kāds teiks: “Dzimtā valoda, kas tur tik īpašs?” Īpašs gan, ja to pasniedz skolotājs, kura stundas gribas apmeklēt. Ir dienas, kad galva nestrādā un ir grūti uztvert vielu, Diānas teiktais atbrīvo vietu smadzenēs, viss
kļūst skaidrs bez īpašas piepūles- īsi, skaidri, konkrēti. Nav dzirdēts, ka kādam nepatiktu Diānas vadītās
stundas un viņas attieksme pret skolēniem vispārīgi. Nosaukšu vienu mazu niansi, kas skolotāju Diānu dara
interesantu, mums meitenēm patīk Diānas veidotie rokdarbi, adītie un tamborētie džemperīši, kas liek paraudzīties uz viņu, kā sava veida modes etalonu. Pie Diānas mēs griežamies arī citās situācijās, kad vajag
uzstāties un nevar saprast ko, un kā runāt, viņa palīdz pareizi pateikt vēlamo un izkopt runu, kas bez lieka
stresa garantē pasākuma izdošanos. Runājot par pasākumiem skolā, tad tie lielā mērā ir atkarīgi no Diānas,
ir labi apzināties, ka viss noteikti izdosies un būs interesanti, jo ir kāds, kas zina ko dara. Un šis jautrais
teātra pulciņš, ko vada Diāna, tas nav tikai aktīvi pavadīts laiks, tas uzlabo atmosfēru un saliedē.
Skola nav tikai kalēja smēde, kur truli kalt zināšanas, tai ir jābūt vietai, kas piesaista un Riebiņu
vidusskola piesaista ar skolotājas DIĀNAS BRAVACKAS klātbūtni, tas ir gaišs cilvēks ar augsti attīstītu
intelektu un radošu pieeju savam darbam, vienmēr sirsnīga un pretimnākoša.
Pēc definīcijas skolotājam ir jādod zināšanas attiecīgi bērna uztveres līmenim un spējām, bet skolotājs
nevar būt atbildīgs tikai par savu priekšmetu, skolotājam ir jārūpējas arī par emocionālo vidi, tādu vidi, kas
katram jaunietim dod iespēju būt veiksmīgam, tāpēc es uzskatu, ka skolotājas Diānas Bravackas pedagoģiskais ieguldījums sen ir plašāks par mācību stundu un viņa ir pelnījusi tikt godināta kā labākā skolotāja.
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Šogad nu jau ir apritējuši 25 gadi kopš Latvija sevi ar lepnumu var saukt par starptautiskās organizācijas UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas) dalībvalsti. Organizācijas
mērķis ir veicināt miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām,
dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras
un komunikāciju palīdzību. Tā kā mūsu valsts UNESCO piepulcējās 1991.gada 14. oktobrī, tā oktobra
nedēļa, kad ir 14. datums, tiek izsludināta par UNESCO nedēļu.

Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisinājās no 10.-16. oktobrim. Arī Riebiņos. Kā tad
mums visiem kopā veicās? Vispirms jau jāmin divas aktivitātes, kurās piedalīties aicināja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, proti, akcija „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” un
individuālā „Mantojuma skapja” veidošana.
Pirmās mērķis bija meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO
starptautiskajā sarakstā esošajiem. Riebiņos akcijā iesaistījās 6.un 7. klases skolēni. Viņu uzmanības lokā nonāca tādas vērtības kā Daugavas loki, Dainu skapis, Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs
valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija un Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss.
Piemēram, Evija Bergmane-Sprūdža no 6.a klases raksta tā:
„Izvešana uz Sibīriju bija ļoti smags posms latviešu tautas dzīvē. Lasot senās vēstules, es
jutu līdzi tiem cilvēkiem, kas izcieta šo dzīves pārbaudījumu un sāpes.
Kā izlasīju Pelniņa dienasgrāmatā, dzīves apstākļi bija nežēlīgi, glāba tikai dāsnie cilvēki,
kuri palīdzēja ar pārtiku. Bija arī tādi, kuriem trūka ēdiena un tāpēc badā tie mira…
Vēstules uz bērza tāss, tāpat kā mūsu ģimenē glabājamā dienasgrāmata, ir unikāls vēstures
avots, kurš ir jāsargā.”
Bet Sintija Verza, 6.b klases skolniece, dalās arī savās pozitīvajās emocijās:
„Es arī esmu bijusi Dziesmu un deju svētkos. Tās ir fantastiskas izjūtas! Es turpināšu darboties folkloras kopā un tautas deju kolektīvā, lai vēlreiz izbaudītu šīs jaukās, brīnišķīgās, bet
diemžēl ļoti īsās dienas manā dzīvē.”
Arī Evelīna Upeniece, Ritvars Vjakse un Raivis Luriņš ar interesi un aizrautību stāsta
par izpētīto vienu no četrpadsmit UNESCO sarakstos un reģistros iekļautajām Latvijas vērtībām.
Paldies vēstures skolotājai Ārijai Pudulei, kas mudināja bērnus pastrādāt un uzzināt ko jaunu, un
pastāstīt par to citiem.
Savukārt individuālā „Mantojuma skapja” veidošanai, kas ir kā simbols katra identitātei un
sastāv arī no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām, tika aicināts pievienoties ikviens. Īpaši radoši šim aicinājumam atsaucās otrās klases skolēni, vecāku un audzinātājas Silvijas Avotiņas atbalstīti. Klasē ir skatāma ģimenes vērtību izstāde. Tur ir gan seni priekšmeti, kas pārmantoti no paaudzes uz paaudzi ar savu stāstu, gan pašiem bērniem svarīgas un nenovērtējamas lietas.
Prieks par 10.klasi un viņu audzinātāju Natāliju Smukšu, kas atsaucās aicinājumam piedalīties fotokonkursā „Apceļo dzimtās vietas!” un apzināt interesantus un nozīmīgus tūrisma objektus tepat, Riebiņu novadā. Desmitie apmeklēja Roberta Mūka muzeju Galēnos, Pastaru vējdzirnavas Stabulnieku pagastā un zirgaudzētavu „Trīs vītolu staļļi” Riebiņos. Šis brauciens lika jauniešiem pārliecināties par to, ka arī savā novadā ir tik daudz ko redzēt un darīt, ka te ir tādas vietas,
kuras ir unikālas un kuras apskatīt brauc cilvēki no malu malām.
Bet devīto klašu audzēkņi ar skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdžu labāk iepazina mūsu
novadnieku komponistu Jāni Ivanovu, visievērojamāko latviešu simfoniķi, kam šogad tiek atzīmēta 110 gadu jubileja. Jāņa Ivanova dzimtajos Babros, kas atrodas Riebiņu pagastā, uzstādīts piemiņas akmens ar komponista portretcilni. Uz turieni dosimies 11.novembrī, bet tagad sadarbībā ar
Riebiņu novada centrālo bibliotēku jaunieši noklausījās saistošu Vadima Maksimova, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālista vēstures jautājumos, lekciju par komponistu, kā arī apskatīja viņam veltītu izstādi.
Latgales skolu jaunieši, kas piedalījās Riebiņu vidusskolas izsludinātajā konkursā „Jāņa Streiča
kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam”, un folkloras kopas „Jumalāni” dalībnieki sirsnīgā un
latgaliskā gaisotnē tikās ar latviešu izcilo kinorežisoru Jāni Streiču, kas ir arī mūsu novadnieks.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Unikāls dāvinājums J.Streičam „Streiča gadā”
Riebiņu vidusskola sadarbībā ar Riebiņu novada domi, Daugavpils
Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Nacionālo kino centru, Rīgas Kino muzeju un biedrību „Ekrāns” šī gada maijā izsludināja kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītu zīmējumu un
jaunrades darbu konkursu „Jāņa Streiča kino pasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam” Latgales skolu jauniešiem.
Sestdien, 22.oktobrī, Riebiņu vidusskolā norisinājās šī konkursa noslēguma pasākums. Tajā tika sumināti konkursa labāko darbu autori, un
noslēgumā izveidotais darbu kopkrājums uzdāvināts mūsu novadniekam un izcilajam kino Meistaram. Pasākums iesākās ar dziesmu
„Skaidra volūda”, ko dziedāja visi klātesošie. Viesus
uzrunāja un sveica Riebiņu vidusskolas direktore Ineta
Anspoka, Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris Elsts. Viņiem tika uzticēta arī konkursantu apbalvošana pa grupām.
Savus favorītus konkursantu vidū bija izraudzījušies Latvijas Nacionālais kino centrs (vērtēšanā iesaistījās Kristīne
Matīsa), Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Riebiņu novada izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka. Apbalvošana
mijās ar Riebiņu vidusskolas folkloras kopas
„Jumalāni” un Rolanda Nagļa uzstāšanos.
Viņu
izpildījumā
skanēja dziesmas no
J.Streiča režisētajām
filmām. Konkursanti
saņēma gan Riebiņu
novada domes, gan
Riebiņu vidusskolas
un Latvijas nacionālā kino centra sarūpētās
pārsteiguma
balvas:
latviešu
mākslas un multiplikācijas filmu DVD,
pildspalvas, interesantas, Riebiņu vidusskolā veidotas atjautības spēles, dāvanu
kartes. Īpaši vērtīgi bija ar NKC veidoto Streiča gada logo
rotātie diplomi, atzinības un pateicības ikvienam, kas piedalījās, jo tos visus rotāja arī Jāņa Streiča pašrocīgi parakstītais autogrāfs. Visi pasākuma dalībnieki labprāt iemūžināja šos mirkļus, fotografējoties ar Jāni
Streiču.
Pasākums noritēja patiesi jaukā un sirsnīgā gaisotnē, par ko atzinīgi izteicās ne tikai pats gaviļnieks
J.Streičs, bet arī viņa kompanjons šajā pasākumā – J.Paukštello. Viņus sajūsmināja ne tikai Āra Elsta ierosinātais dāvinājums – skanīga klātesošo dziesma „Pī Dīveņa gari goldi” R.Nagļa ģitāras pavadījumā – mūsu
goda viesim un jubilāram, bet arī pārsteigumu sagādāja Raivja Konstantinova J.Streičam dāvinātā glezna
„Jāņu vakars” (pēc filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”).
Konkursa rīkotāji saka paldies skolām, kas atrada iespēju un uzskatīja par nepieciešamu piedalīties radošo
darbu un ilustrāciju kopkrājuma–dāvanas veidošanā: Riebiņu vidusskolai, Preiļu 1.pamatskolai, Preiļu
2.vidusskolai, Galēnu pamatskolai, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolai, Dravnieku pamatskolai, Sīļukalna pamatskolai, Rēzeknes sākumskolai.
Lai skolotāji Rita Teilāne, Līga Čača, Iveta Broka – Kazāka, Iveta Upeniece, Rita Lazda, Inna Zenovjeva,
Žanete Beča, Irēna Barone, Maruta Krustāne, Rita Pudāne, Inga Elste, Žanna Ļebedeviča arī turpmāk prot
saskatīt un atraisīt savu skolēnu radošākās izpausmes, mācot viņiem radīt prieku līdzcilvēkos!
Konkursa iniciatore un darba grupas koordinatore,
Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Bravacka
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Noslēgusies ikgadējā Valsts izglītības attīstības aģentūras iniciatīva –
Karjeras nedēļa, kuras tēma šogad bija “ES BŪŠU darba tirgū”. Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kas jauniešiem piedāvā iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.
Mūsu skolā, tāpat kā daudzviet Latvijā, projekta “Latviešu filmu maratons kino punktos
visā Latvijā” ietvaros Karjeras nedēļas laikā notika dokumentālās filmas “Kvanta kods” pirmizrāde, kurā ar Latvijas Universitātes profesora un kvantu fiziķa Vjačeslava Kaščejeva stāstu jaunieši
tiek mudināti izvēlēties studēt fiziku, kā arī vispār saprast, kādi cilvēki ir zinātnieki, pārdomāt, vai
kādu nesaista doma kļūt par zinātnieku sev interesējošā jomā. Mūsu skolā filmas seansi 9. –
12.klasei notika fizikas stundās. Jauniešu vērtējums bija atzinīgs, jo filma ļoti daudzpusīgi un
saistoši parāda profesora ikdienu.
Skolēnu pašpārvalde un 11.klases interesenti 12.oktobrī tikās ar NVA Preiļu filiāles karjeras konsultanti Ilonu Utināni Riebiņu novada CB. „Motivācija. Mērķi. Uzdevumi” – tāda bija šīs
tikšanās tēma. Savas uzstāšanās laikā viešņa pastāstīja par pieprasītākajām prasmēm darba tirgū,
kā sociālā inteliģence, profesionalitāte, svešvalodu zināšana, komunikāciju prasme un citām. Domājot par nākotni, viņa mudināja ikvienu mācīties un pilnveidoties. Tāpat jaunieši saņēma informāciju par brīvprātīgo darbu un tā lomu darba pieredzes iegūšanā.
Savukārt tāds praktisks pasākums kā Preiļu un Riebiņu novada TIC konkurss 1.-12.klašu
skolēniem "Apceļo dzimtās vietas" ļāva skolēniem ne tikai apzināt ievērojamas vietas savā novadā, bet arī izzināt tās profesijas, kas saistītas ar
tūrismu, kā arī Riebiņu „Trīs vītolu staļļos” noklausīties saistošu stāstījumu par zirgiem un
viņu kopējiem. Šajā iniciatīvā iesaistījās desmitās klases skolēni un
viņu audzinātāja Natālija Smukša.
12.oktobrī 5.-8.klases skolēni tikās ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā
darba vadītāju Silviju Ivanovsku
un piedalījās radošajā darbnīcā.
Sarunā ar Silviju Ivanovsku
vadībā skolēni guva daudz informācijas par profesijām, kas saistītas ar apģērbu un tekstila apstrādi:
apģērbu konstruēšana, apģērbu tehnoloģija, tekstila tehnoloģija (vērpšana, aušana, adīšana), apģērbu un tekstila patēriņzinības. Bērni uzzināja, ka tekstilmateriāli tiek izmantoti cilvēka apģērbam, telpu interjeram, transporta līdzekļiem, būvniecībā, medicīnā un citur. Nākotnē to nozīme
noteikti nesamazināsies, bet pielietojums kļūs vēl daudzveidīgāks.
Pēc teorētisku zināšanu iegūšanas skolēniem bija praktiska iespēja iemācīties jostu vīšanu
ar kāšiem. Tāpat visu klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties zīmējumu konkursā “ES
BŪŠU”, kura darbus ikviens varēja aplūkot skolas vestibilā izvietotajā izstādē.
Karjeras nedēļa beigusies, bet skolā tiek plānoti arvien jauni pasākumi, kas saistīti ar dažādu profesiju un jomu izzināšanu. Tā drīzumā skolā viesosies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciālists vēstures jautājumos Vadims Maksimovs un dalīsies pētnieciskā darba prasmēs.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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„Skola, vai tu uzņemsi mani vidusskolas grupā?’’, šādus vārdus
izkliedzot skolas pagalmā, desmitie iesoļoja Riebiņu vidusskolā.
Būt „Saules brāļiem” un izbaudīt šo dienu 10. klases kolektīvam palīdzēja viņu vienaudži, domubiedri 11. klase.
Vienojošs tēls, kustīga rīta rosme, klases karoga zīmēšana, mūmiju
veidošana un jestras aktivitātes – tas viss sekmēja skolēnu sadraudzību, sadarbību un vienotības sajūtu. Vai tu esi kādreiz dejojis „Laimes
deju” ar aizvērtām acīm? Kopā dziedāšana ar skolas direktori, dejas
ar skolas tehnisko personālu, ciešāka sadraudzība ar skolas saimnieku, bija viens varens piedzīvojums!
Ar smiekliem un labu garastāvokli
10. klase nonāca līdz „tiesas zālei”, kur katrs „fuksis” varēja radoši izpausties, veicot dažādus uzdevumus. Arī kopīgs kolektīva zvērests liecināja par pozitīvu un
draudzīgu gaisotni.
Diāna Berovska 11.klase

