2017.gada septembris
Liepu alejā, kas ved uz skolu, sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras, sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju, stāsta, ka
atkal ir laiks sēsties skolas
solā. Kāds skolas taku min
jau divpadsmito gadu, bet
kāds – pirmo. 1.septembris
ir ļoti īpaša diena visiem
skolēniem, skolotājiem un
viņu ğimenēm, tas ir laiks domām par nākotni.
Svinīgā līnija pulcēja
visus – skolēnus, vecākus, skolotājus – skolas
pagalmā. Skanot mūzikai, visvecākie vidusskolēni pie rokas ieveda vismazākos sākumskolēnus ar vēstījumu, ka tagad arī viņiem lielais dzīves ceļš ir atvērts. Klātesošos uzrunāja un sveica Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un Riebiņu CB vecākā bibliotekāre
Svetlana Zahareviča, draudzes mācītājs Česlavs Mikšto.
Pirmklasnieku domas par 1.septembri bija dažādas, kādam
iepatikās lielie skolas gaiteņi, bet mazajām meitenēm patika,
kad viņas iešūpoja 12.klases puiši.
Vienojoties skolas himnas dziedāšanā, uznāca pārdomu brīdis, jo tik tiešām, mūsu klusos skolas gaiteņos jau čalo citas
bērnu balsis, bet uz skolu Riebiņos mēs atnākam kā bērnībā.
Veiksmīgu jauno 2017./2018.m.g.! Kopā mācīsimies, draudzēsimies un augsim!
Evija Meluškāne, 12.klases skolniece
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Vārkavas bezceļi 2017
8.septembrī Vārkavā divpadsmito gadu pēc kārtas notika tradicionālais piedzīvojumu skrējiens “Vārkavas bezceļi 2017”. Pasākuma sauklis „Trakajiem pieder pasaule” izsaka
visu. Tas pulcēja tikai drosmīgākos, neatlaidīgākos un izturīgākos skrējējus, kurus 7 km
garajā trasē nebiedēja ne dubļi,
ne vējš, ne upes, ne citi šķēršļi.
Riebiņu vidusskolu šogad pārstāvēja 6 sportisti. Lieliskus
rezultātus
finišā
uzrādīja
K.Lisicins,
R.Šeršņovs,
P.Hritonenka,
K.Sidorova,
K.Komlačova. Visveiksmīgāk
distance noslēdzās Evijai Meluškānei, kura,
pavisam
nedaudz atpaliekot
no savas sāncenses, ierindojās 2.vietā. Šis
izaicinājums
nav pa spēkam ikkatram, tādēļ jāuzslavē apņēmīgākie mūsu skolas sportisti!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds.
Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem
pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Latvijā šobrīd tajā darbojas
vairāk kā 200 izglītības iestādes. Riebiņu vidusskola jau astoto

gadu var būt lepna par iegūto „Zaļo karogu”, kas skolas
saimi rosina un motivē darboties arī tālāk.
Apbalvošanas svinību pasākums norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā
skolas saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties ar labās prakses
piemēriem no iepriekšējā mācību gada. Ekoskolu jubilejas gadā 22
skolas Zaļo karogu saņem pirmo reizi, savukārt 2 skolas saņem Zaļo
karogu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas! Ekoskolu apbalvojumus
skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi
jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides
pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī sabiedrību. Skolas
uzrunāja IZM ministrs Kārlis Šadurskis un Vides izglītības fonda
pārstāvji, savukārt par pasākuma gaisotni rūpējās atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens. Pasākuma otrajā daļā
notika gājiens “Izmetam pārāk daudz” ar mērķi pievērst sabiedrības
uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu skaits mazinātos.
Riebiņu vidusskolas Ekoskolas koordinatore 2016./2017.m.g. Sanita Upeniece
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Konkurss „Mūsu mazais
pārgājiens” mūsu skolā ir
labi pazīstams un iecienīts. Viena no tā daļām ir pārgājiens. Šogad mūsu izpētes objekts bija Preiļu lauku tipa ainaviskā parka mežainā josla. Pasaulē labākais dziednieks–daba – klusi un nemanāmi dzīvo mums līdzās. Jāprot tikai sadraudzēties ar to un atrast kopīgu valodu. Un ekskursijas laikā mums to palīdzēja bioloģijas skolotāja un EKOSKOLAS koordinatore 2017./2018.m.g. Ilze Grigule.
Cik daudz interesantu vietu var atrast mežā! Meklējām, mērījām, skaitījām, lasījām, veicām eksperimentus, secinājām... Un brīnījāmies par daudzstumbru liepu vai zibens saspertu liepu, kura turpina augt.
Izdevās pat ieskatīties bebra virtuvē…
Mežs – tā ir mūsu bagātība, mežs rūpējas par mums, palīdz mums atveseļoties, tas ir ārstniecisko
augu avots. Bet tas ir jau cits stāsts, kuru mēs klausījāmies Preiļu aptiekā, ciemos pie Jura Kokina mammas.
Diena tiešām bija izdevusies, jo ļoti daudz uzzinājām un arī laiks bija brīnišķīgs.
Mēs sākām paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas palīdzēja šai ekskursijai notikt un būt ļoti saistošai – skolas direktorei Inetai Anspokai, skolotājai Ilzei Grigulei un Jura mammai Andrīdai Kokinai.
8. klases audzinātāja Alla Solovjova

7.septembrī Riebiņu vidusskolā ciemojās viesi no
Zviedrijas. Biedrība „Veselības veicināšanas biedrība” ir skolas ilggadējs sadarbības partneris. Līdzīgi kā Latvijā, biedrības mērķis ir
palīdzības sniegšana, mecenātisms, brīvprātīgais darbs, mērķgrupu sadarbības iespējas. Līdz šim skola saņēmusi bez atlīdzības
lietošanā ēdināšanas bloka aprīkojumu, skolas mēbeles, elektropreces, segas, veļas komplektus u.c. ikdienā izmantojamas lietas.
Pārrunāti nākotnes sadarbības plāni. Izsakām pateicību brīvprātīgajiem no Zviedrijas, biedrības „Preiļu veselības veicināšanas
biedrība” valdes priekšsēdētājai Ievai Anševicai!
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Latvijas Orientēšanās federācija šoruden turpina pērn uzsākto
projektu, kurā, apbraukājot Latvijas skolas, skolēnus iepazīstina ar orientēšanās sportu. Skolu orientēšanās sprinta tūre jau
paspējusi viesoties Dagdas vidusskolā, Talsu ģimnāzijā un Riebiņu vidusskolā. Latvijas Skolu orientēšanās sprinta tūri Latvijas
Orientēšanās federācija realizē sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju
padomi.

Tā kā skolēni pārsvarā ir bez iepriekšējas pieredzes orientēšanās sportā, viņi saņem arī teorētisku lekciju par kartes lasīšanu,
pareizu kompasa novietošanu un ceļu izvēli. Savukārt dienas
noslēgumā skolas īpašumā paliek orientēšanās kartes, kuras
vēlāk var turpināt izmantot, piemēram, lai sporta nodarbībās
slīpētu orientēšanās prasmes.

Stāsta Latvijas Orientēšanās federācijas Sporta metodiķis Aigars
Vārna:
“Īpaši pozitīvas emocijas Skolu orientēšanās
sprinta tūres organizatoriem saistās ar Riebiņu
vidusskolu. Pērn šīs skolas sporta skolotāja
Mārīte Pokšāne uzmeklēja mani, jo vēlējās
piedalīties seminārā par orientēšanās sportu.
Jau toreiz mani iepriecināja viņas iniciatīva,
taču šoreiz tā mani pārsteidza vēl vairāk. Karte Riebiņu vidusskolas apkārtnei pirms gatava
neilgi pirms Skolu orientēšanās sprinta tūres,
un, kad bijām atbraukuši, skolotāja skolēniem
jau lielos vilcienos bija parādījusi gan karti,
gan orientēšanās pamatprincipus, - skolēniem
atlika vien piedalīties sacensībās.”
Orientēšanās karte zīmēta skolas un tuvākā ciemata apkārtnē privātmāju un skaista
parka rajonā. bērniem orientēšanās distances gan ļoti patika, gan arī padevās, turklāt īpaši interesanta šķitusi elektroniskā
atzīmēšanās. Turklāt Riebiņu vidusskolas
skolotāja Mārīte Pokšāne paralēli Skolu
orientēšanās sprinta tūrei organizēja arī
Riebiņu novada skolu orientēšanās kausu,
kurā piedalījās Riebiņu vidusskola un
četras novada pamatskolas. Tāpat jau drīzumā viņa kopā ar audzēkņiem grasās
doties uz kādu no reģiona tuvākajiem orientēšanās seriāliem.

Daudz kas gan ir atkarīgs no skolotāja - kā viņš tālāk izmanto iegūtās zināšanas un pieredzi, redzot, ka bērniem šis sporta veids interesē un viņi gribētu ar to nodarboties arī ikdienā. Lai sportisks azarts
visā mācību gadā mūsu sporta skolotājām Mārītei Pokšānei un
Skaidrītei Vulānei! Lai spēks ne tikai sportot, bet arī čakli mācīties!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Atsaucoties uz ielūgumu, man bija iespēja sastapt daudzus cilvēkus, kuriem labdarība jau kļuvusi par dzīves veidu. Daļa no viņiem ar saviem stāstiem iedvesmoja
starptautiskās konferences “Being good is good” dalībniekus Talsos. Konference
notika 15.septembrī Talsu tautas namā, un tās mērķis bija kopā ar konferences
iedvesmas viesiem, rokasgrāmatas un mobilās spēles “Labdarības pilsēta” autoriem aizsākt diskusiju par labdarības nozīmi skolā.
Konferencē uzstājās RH3 fonda dibinātājs Raivis Hščanovičs, kas bērnībā pārvarēto vēzi mērķtiecīgi pārvērta sapnī kļūt par profesionālu futbolistu. Nu viņš piepilda citu bērnu sapņus un saka: “Ja kaut viens bērns izdzīvos, ja kaut vienam būšu devis stimulu kļūt par labāko dakteri, sportistu vai
tamlīdzīgi – tas jau būs sasniegums!” Par to, cik vērtīgi patiesībā ir 5 eiro, lika aizdomāties Labdarības radio
maratona “Dod pieci” dīdžejs Toms Grēviņš – pieci eiro ir līdzvērtīgi vienai kinobiļetei, hamburgeram vai
kādam citam niekam, bet citam tā ir svarīga summa cīņā par dzīvību vai cilvēciskiem dzīves apstākļiem. Savukārt, akcijas “Zvaigzne Austrumos” idejas autors, mācītājs Pēteris Eisāns atklāja, ka vienkāršā kurpju kastē iespējams iesaiņot arī mīlestību, un rotaļlietas, kas nonāk pie bēgļu bērniem, ir zelta vērtas. Liels prieks
bija iepazīt Mareku Odumiņu no Bauskas. Pēc neveiksmīgā lēciena ezerā un vairākām klīniskajām nāvēm Mareks izcīnīja dzīvību un atklāja arī gleznotāja talantu. Kamēr rokas vēl nav atguvušas spēku, Mareks glezno
ar otu mutē. Un labi ļaudis nopērk viņa darbus, dodot iespēju Marekam piepildīt lielāko apņemšanos. Pasākumu vadītāja Arnis Krauze.
Latvijas iedvesmas piemēriem pievienojās arī vairāki ārzemju viesi. Gautam Lewis no Lielbritānijas, kuru
bērnībā izglābusi Māte Terēze, stāstīja, kā šobrīd viņš māca
lidot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt, vides aktīvists
un režisors David Gross no Austrijas parādīja, kā debešķīgi
garšīgās maltītēs pārtop pārtikas produkti, ko viņš atrod atkritumos. Konferencē piedalījās arī mobilās spēles autors Rasmus
Pechuel no Vācijas, kura kaislība ir spēles, kas spēj mainīt cilvēku paradumus. Tāda būs arī spēle “Labdarības pilsēta”, un
Rasmus ir pārliecināts, ka virtuālie labie darbi jauniešos radīs
vēlmi tos izmēģināt arī realitātē.
Starptautiskās konferences otrajā dienā, 16.septembrī, kopīgi
īstenojām labdarības aktivitāti un piedalījāmies Latvijā pirmajā
Ziedotāju aplī. Tās ideja ir aizgūta no Lielbritānijas. “Tev nav
jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs,” tā saka filantropists Frederiks Mulders, kurš ir “Ziedotāju apļa” (Giving circle) idejas
autors. Un tieši tā ir arī šīs metodes būtība, kas parāda, ka par
ziedotāju var kļūt ne tikai turīgi uzņēmēji. “Ziedotāju aplis” ir
iespēja satikties oriģinālu ideju autoriem un cilvēkiem, kuri vēlas ieguldīt novada attīstībā savus līdzekļus,
entuziasmu, laiku un zināšanas. Mums bija iespēja atbalstīt mākslas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām, sajūtu istabu, kurā ar interesantām metodēm bērni uzlabos runas problēmas, un īpašu Talsiem veltītu
grāmatu, kurā rakstniece parādīs, ka patiesībā jau pilsētā ir vairāk nekā 9 pakalni.
Ar jaunradītām neformālām izglītības metodēm projekta mērķis ir sakustināt ūdeni, lai jaunieši aizdomājas
par to, cik nozīmīgi ir par labdarību sākt runāt skolas vidē - un ne tikai runāt, bet arī veikt reālu darbību. Un
jaunieši kļūtu par sociāli atbildīgu nākamo ziedotāju paaudzi.
Divas iedvesmojošas dienas Talsos pavadīja Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča, Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, Salas pamatskolas skolotāja Daina Rubīne, “Preiļu NVO centrs”
valdes priekšsēdētājs Artis Utināns.
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16.septembrī 8.klases skolēns Juris Kokins devās uz Rīgu, kur
norisinājās pirmais pasaules čempionāts erudīcijā jauniešiem no 14
līdz 18 gadiem. Konkurss vienlaicīgi noritēja ASV, Malaizijā, Indijā, Krievijā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Horvātijā, Austrālijā,
Ukrainā, Serbijā, Pakistānā, Armēnijā un Kuveitā. No Latvijas piedalījās 35 skolēni, bet kopumā konkursā piedalījās 525 jaunieši.
Tas notika divos posmos, katrā posmā bija 60 jautājumi, uz kuriem
bija jāatbild rakstiski ar laika limitu 45 minūtes. Jautājumi bija sagrupēti 8 tēmās: dzīves stils, izklaide, kultūra, mediji, ģeogrāfija,
sports, vēsture un zinātnes. Juris uzradīja ļoti labu rezultātu – viņš
ierindojās 183.vietā starp 525, pierādot, ka viņš ir erudīts! Apsveicam ! Paldies skolotājai Kristīnai Tjarvjai par aktīvu darbošanos!

16.septembrī Vārkavas vidusskolas stadionā norisinājās Vārkavas 9.atklātais čempionāts vieglatlētikā.
Jaunākajā grupā medaļas izcīnīja: U.Pauniņš (2), A.Kitajevs (1), E.Bergmane-Sprūdža (2), E.Upeniece (2).
Vidējā grupā: D.Rukmans (1) un V.Pauniņa (4). Jauniešu grupā: R.Šeršņovs (3), A.Briška (2), A.Litvjakova
(2). Vecākajā grupā: E.Meluškāne (4) un K.Lisicins (4). Prieks, ka labā fiziskā formā sevi uztur un piedalās
sacensībās Riebiņu vidusskolas absolvents A.Stabulnieks. Viņam izcīnīta zelta medaļa 1500m skrējienā.
Sacīkstēs kopumā iegūtas 27 godalgas. Prieks par mūsu sportistu sasniegumiem, lepojamies!

Starpnovadu
skolu sacensības
rudens krosa stafetēs
Sveicam Riebiņu vidusskolas audzēkņus, kuri 20.septembrī starpnovadu
skolu sacensībās Rudens krosa stafetēs
Aglonā izcīnīja 2.vietu! Komandas
sastāvā: L.Andra Silkāne,
E.Bergmane-Sprūdža, S.Verza,
H.Griboniks, I.Smoļins un
M.Piskunovs. Šie un pārējie mūsu
labākie skrējēji trasē cīnījās kā lauvas.
Līdz ar to lauku vidusskolu un pilsētu
skolu konkurencē izcīnīja 3.vietu, kas
ir ļoti uzteicami. Ikviens no viņiem
bija tikai un vienīgi ieguvējs. Mēs,
sporta skolotājas un skolas saime, priecājamies par skolēnu veikumu.
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21.septembrī Riebiņu vidusskolas skolēni tiešsaistē vēroja projekta „Mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam BONUS LT-LV” No: LLI-147, 21/09/2017 atklāšanas konferenci, kas notika Daugavpils Universitātē un
paralēli arī partneru universitātē – Kauņas Tehnoloģiju
universitātē.
Projekta mērķis - veicināt uzņēmējdarbību un jauniešu
radītu uzņēmumu veidošanos Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos. Ilgtermiņā jaunieši, kas uzsākuši uzņēmējdarbību reģionā, saista savas izglītības un karjeras
izaugsmes ar konkrēto reģionu, kurā jau ir uzsākta aktīva
darbība.
Konferences ietvaros dalībnieki plašāk tika informēti
par projekta „BONUS LT-LV” ietvaros izsludinātajiem
konkursiem:
„Jauno
inovatoru
konkurss”
un
„Starptautiskais biznesa līderu konkurss”, biznesa spēli „Peļņas plānotājs”, arīdzan – kā projekta mentori
var sniegt atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un uzklausīt reālus uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Katrs konferences dalībnieks nonāca pie svarīgiem uzņēmējdarbības motivācijas principiem, kā arī
aizpildīja anketu un piedalījās diskusijās.
Skolotāja Sandra Eiduka

Tradicionāli, nu jau septīto gadu pēc kārtas, Riebiņos notika riteņbraukšanas sacensības „Vello
rats - 2017”. Šogad trasē devās 83 dalībnieki. Katram bija iespēja pārbaudīt savas spējas īsākā vai
garākā distancē. Spēkus finišā sportisti atguva, baudot putru un siltu tēju. Liels paldies skolotājai
Mārītei Pokšānei, tiesnešu brigādei un visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un vadīšanā!
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2015.gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis pieņēma lēmumu par kopīgiem17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem jeb Globālajiem mērķiem, kas būs vadlīnijas nākamajiem 15 gadiem un pie kuriem strādāsim, lai izskaustu galējo nabadzību, risinātu klimata
pārmaiņu apdraudējumus un cīnītos ar nevienlīdzību sabiedrībā. Katrs mērķis sniedz valstīm un to iedzīvotājiem skaidrus uzdevumus, kas jāveic, lai tos sasniegtu līdz 2030.gadam.
Lai skolēni izprastu un palīdzētu 17 Globālos mērķus sasniegt tiek organizēta starptautiska
izglītības akcija, kas vienlaikus norisinās vairāk kā simts pasaules valstīs. Tā ir PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA.
Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
(LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu
pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.
Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs bija ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ pedagogi un skolēni tika aicināti piedalīties organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”. Tā mērķi – izvērtēt savas ēdienreizes un pārtiku, kas
tiek lietota ikdienā, rast alternatīvas saskaņā ar globālajiem attīstības mērķiem. Un apņemties mainīt savus ēšanas paradumus tā, lai šīs izmaiņas palīdzētu tos sasniegt. Protams, ka Riebiņu vidusskola, būdama UNESCO ASP dalībskola, atsaucās šim aicinājumam.
Otrdien, 19.septembrī, pasaules lielākā mācību stunda “Katram šķīvim savs stāsts” notika
Riebiņu vidusskolas 6.klasē. Skolēni, iepazinušies ar stundas mērķiem, čakli ķērās pie darba .
Katrs skolēns izpētīja vienu no savām ēdienreizēm, atbildot uz 5 diezgan sarežģītiem jautājumiem:
-Cik daudz cukura saturēja pārtikas produkti šķīvī?
-Cik plastmasas iesaiņojumos bija iesaiņoti produkti, pirms nonāca uz šķīvja?
-Cik daudz vietējo produktu saturēja maltīte?
-Cik daudz ēdiena tika izmests?
-Vai es zinu, vai pret darbiniekiem, kuri sagatavoja pārtiku, izturējās godīgi?
Pēc tam šķīvim tika ielikts vērtējums. Un risināts jautājums – BET KO ES VARU DARĪT
CITĀDĀK? Katrs skolēns izteica savu apņemšanos kaut ko mainīt savā ikdienas dzīvē, lai veicinātu kādu no 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pasaules lielākā mācību stunda “aizskrēja” vēja spārniem.
Paldies klases audzinātājai Diānai Bravackai un čaklajiem 6.klases skolēniem !
Skolotāja Ilze Grigule
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Septembris jau vairāk nekā
50 gadus aicina svinēt dzejas svētkus – šogad starptautiskais dzejas festivāls
“Dzejas dienas 2017” norisinājās no 7. līdz 17. septembrim, bet bet īstenībā ar dzeju saistīti pasākumi notiek
visu septembri. Ne velti septembri mēdz saukt arī par
Dzejas mēnesi.
Tāpat kā ik gadu, arī šogad Dzejas dienu pasākumi norisinājās arī pie mums, Riebiņos – gan skolā, gan arī centrālajā
bibliotēkā.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane
pastāstīja:
„Tradicionālās Dzejas dienas klāt, un tas ir labs septembra
notikumu papildinājums. Dzejas stundas nav nekas neparasts, taču šogad izvēlējāmies mainīt klases telpu pret grāmatu tempļiem - bibliotēkām.
12. septembrī viesmīlīgi 5. klases skolēnus uzņēma Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas spēļu un lasīšanas
istaba. Jaunie lasītāji ātri izvēlējās sev tīkamu autoru dzeju un iegrima lasīšanā. Rekords – 50 izlasīti dzejoļi. Pēc tam
skanēja dzejas lasījumi, bibliotekāres Svetlanas stāstījums par Eduardu Veidenbaumu, izstādes apmeklēšana un arī
sava mīļākā dzejnieka vārda rakstīšana uz tāfeles. Apmierināti ar stundas gaitu, apdāvināti un garīgi bagāti, gājām
rudenīgo ceļu uz skolu, lai Dzejas dienu izjūtas paturētu sirdī.
Līdzīga stunda notika arī 7.a klasē, tikai devāmies uz Riebiņu bibliotēkas telpu, kur arī dzīvo grāmatas. Septītie izvēlējās Raiņa un Aspazijas dzeju. Vispirms tika atrasts sirdij tīkams dzejolis, pēc tam to noklausījās klasesbiedri.
Dzejas dienas - pasākums, kas iedarbojas uz emocijām, bet tikai caur emocijām notiek visīstākā mācīšanās.”
4.klases skolēni ar savu skolotāju Līgu Jermoloviču lielu uzmanību veltīja Māra Čaklā dzejai, iemācījās pat
no galvas norunāt dzejnieka darbus „Durvis”, „Logs” un „Slieksnis”. Pēc tam zīmēja un ilustrēja savas istabas logu un
ierakstīja tajā atbilstošas dzejas rindas.
2.klases skolēniem un viņu skolotājai Anitai Randarei Dzejas stunda norisinājās bibliotēkā, kur bērni paši
kļuva par jaunu dzejoļu autoriem. Iedvesmai – burti, zilbes un attēli.
Interesantas lietas pavēstīja arī 3.klases skolēni un skolotāja Silvija Avotiņa: „Šī nedēļa sākumskolā bija
Sēņu nedēļa, kad mācību stundas plānojām tā, lai katrā stundā būtu iespēja gan lasot, risinot, pētot, minot, eksperimentējot uzzināt vairāk par sēnēm. Arī Dzejas stunda klasē tika piemērota nedēļas tēmai. Noskaidrojām, ka dzejnieki
uzrakstījuši daudz interesantu dzejoļu ne tikai par baravikām, bekām un citām ēdamajām sēnēm, bet skaistas vārsmas
veltītas arī mušmirēm un pat pūpēžiem. Mums ir ideja atrastos dzejoļus par sēnēm apkopot īpašā dzejoļu un stāstu
grāmatā, kura sauksies "Sēņu bailes."”
Skolotāja Diāna Bravacka lepojas ar daudzajiem pasākumiem: „Dzejas dienu ietvaros 6. un 7.b klases skolēni mācību stundās aktualizēja Raiņa vārda skanējumu latviešu literatūrā, valodā un vēsturē. Skolēni uzzināja par
Dzejas dienu tradīcijas aizsākumu Raiņa simtgadē, kā arī iepazinās ar Raiņa devumu valodas bagātināšanas lauciņā.
Sadarbībā ar Riebiņu novada bibliotekāri Svetlanu notika arī ekspres-ātrlasīšanas konkurss, kurā skolēni parādīja
labu sniegumu un ieguva simboliskas balviņas. Tāpat arī skolēni aktualizēja savas "Lasītāja dienasgrāmatas" ierakstus, lai varētu dalīties iespaidos ar citiem par izlasīto. Oktobra sākumā 6.klasē norisināsies "Dzejas pasaku pēcpusdiena" kopā ar vecākiem, kuras sagatavošanas darbi jau sākušies.”
Šogad viena no Dzejas dienu centrālajām personībām ir latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram drīz
gaidāma 150 gadu jubileja. Tāpēc skolas bibliotēkā skatāma izstāde „Eduardam Veidenbaumam – 150 ”, ko var aplūkot ikviens tās apmeklētājs.
Bet 10.klases skolniece Laura Stabulniece par savas klases pieredzēto saka tā: „12. septembrī 10.klase devās uz Riebiņu novada centrālo bibliotēku, lai noskatītos prezentāciju, kas veltīta Eduarda Veidenbauma 150. gadadienai. Visi kopā ar bibliotekāri Svetlanu iepazināmies ar interesantiem faktiem par dzejnieku un lasījām viņa darbus.
Lai nostiprinātu mūsu zināšanas Svetlana sarīkoja viktorīnu, kurā mēs bez problēmām atbildējām uz jautājumiem.
Mēs tiešām bijām malači!”
Arī astotās klases dzejas stunda bija veltīta Eduardam Veidenbaumam. Skolēniem bija uzdevums veikt audio
vai video ierakstu, kurā viņi izteiksmīgi lasa kādu E.Veidenbauma dzejoli – to, kas visvairāk patīk. Pēc tam klasē pēc
nelielas prezentācijas par dzejnieku bija kopīga ierakstu noklausīšanās. Tā ir simboliska dāvana Eduardam Veidenbaumam 150 gadu jubilejā.
Šī gada Dzejas dienu noslēguma pasākums bija vecākajiem skolēniem. 12.klases skolniece Evija Meluškāne
par apmeklēto pasākumu saka: „21.septembra pēcpusdienā Riebiņu novada CB aicināja vidusskolēnus uz Dzejas dienām veltītu pasākumu "Vai tu dzirdi, vai tu jūti?" Pasākumā viesojās Roberta Mūka radošā apvienība "Mūka ķēķis".
„Mūka ķēķis” ir mūsu novada dzejnieki, kuri pēcpusdienā mūs iepriecināja ar savas dzejas lasījumiem. Kā teica bibliotekāre Žanna, "Ja dzejai pievieno mūziku, tad sanāk dziesma!" Viens no apvienības dalībniekiem Rolands Naglis,
izdziedāja savu mīļāko dziesmu "Pīlādžoga". ”
Dzejas dienas pasākumu iespaidus apkopoja Rita Pudāne
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27. septembrī pirmo reizi Līvānos
tika izcīnīts “Līvānu kauss” orientēšanās sportā izcilā sportista Gunāra
Jāņa Mīkuļa piemiņai. Sacensības
organizēja novada iniciatīvas grupa
"Kompass" sadarbībā ar Orientēšanās sporta klubu "Sēlijas Mežs" un
JIC “Kvartāls”. Dalībnieku atsaucība bija liela. Uz starta līnijās stājās
105 dalībnieki no Jēkabpils, Madonas, Riebiņiem, Salas, Pļaviņām,
Ābeļiem, Kokneses, Seces, Krustpils, Kūkām, Aizkraukles un
Līvāniem. Dalībnieki orientējās
pa pilsētas teritoriju – starts Līvānu 1. vsk. stadionā, teritorija Līvānu 2. vsk., Maxima XX, Latgales mākslas un amatniecības centrs. Uzvarētāju laurus plūca Riebiņu vidusskolas skolēns Ņikita Baikovs. Kristaps Lisicins un skolotāja Mārīte Pokšāne izcīnīja 2.vietu. Gandarījums, pārliecība par savām zināšanām,
prieks par paveikto, medaļas, jauni draugi un jauni horizonti šajā sporta veidā! Sveicam!

Septembris skolas bērniem ir ne tikai atkalredzēšanās prieka mēnesis, bet arī
rudens ekskursiju un pārgājienu laiks.
Beidzot sagaidījuši siltās atvasaras dieniņas, devāmies uz Preiļiem. Galvenā viesošanās bija paredzēta Preiļu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Šajā dienā
dežurējošā brigāde ar savu vada komandieri mūs laipni sagaidīja, izrādīja visas telpas, nodemonstrēja ugunsdzēsēja – glābēja aizsargapģērbu, piedāvāja pašiem uzvilkt
tērpu, kur zābaki vien sver ap 15 kilogramiem. Netika liegts arī prieks iekāpt varenajās automašīnās un iejusties brigādes lomā. Pēc šīs ekskursijas vairums zēnu izteica
vēlēšanos kļūt par ugunsdzēsējiem. Vada komandieris atgādināja, ka īstam ugunsdzēsējam būtiskas ir divas lietas: laba fiziskā sagatavotība un izglītība.
Tālāk mūs pārsteidza Preiļu parks, jo tur ir daudz ko redzēt - iespaidīgie parka
vārti, atjaunotā Kapella, Mīlestības kalniņš, noslēpumainā Preiļu pils, kura beidzot ir
sagaidījusi atjaunošanas darbus, vecie staļļi, tiltiņi, pludmale.... Vienu gan mēs secinājām vienbalsīgi: kad ir interesanti, laiks paiet nemanot.
Sākumskolas skolotāja Silvija Avotiņa
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicināja ikvienu interesentu būt
klāt zinātnes iepazīšanas svētkos par tēmu “Zinātnes sasniegumi
– ideju avots inovācijai”. Akadēmijas plašajās telpās bija iespēja
sekot līdzi dažādiem aizraujošiem eksperimentāliem demonstrējumiem, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, tādā veidā atraktīvi iepazīstot zinātnes neparasto pasauli. Šogad Rēzeknē
pasākums notika jau desmito reizi, apliecinot, ka zinātnes iepazīšanas svētki septembra izskaņā ir kļuvuši par skaistu tradīciju, pulcējot
lielus un mazus apmeklētājus.
Šogad Zinātnieku nakts norisinājās vairāk nekā 300 Eiropas pilsētās. Bērni, skolēni un vecāki, jaunieši, studenti, seniori un citi interesenti varēja izmantot iespēju ielūkoties interesantajā un aizraujošajā zinātnieka
dzīvē un no jauna atklāt lietas, bez kurām mūsu ikdienas dzīve šodien vairs nav iedomājama. Iespējams,
šajā naktī izdevās pat mazliet ielūkoties nākotnē, iepazīstoties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas ar zinātnieku palīdzību var ienākt mūsu sadzīvē.

Pateicība Riebiņu vidusskolas aktīvajām klašu audzinātājām Natālijai Smukšai, Ārijai BergmaneiSprūdžai un Sanitai Upeniecei par ieinteresētību un sniegto atbalstu jauniešu iniciatīvām!





27. un 28. septembrī Skujenes pamatskola aicināja citu
UNESCO Asociētu skolu 7.-9. klašu skolēnu komandas
kopā ar skolotājiem iepazīt Latvijas daudzveidību un atklāt
tūrisma piedāvājuma daudzveidību Amatas novadā, dodoties radošā pārgājienā “Gaujas sākuma meklējumos”! Pasākums bija veltīts ANO Starptautiskajam ilgtspējīga tūrisma
gadam. Pasākums pulcēja skolēnus un skolotājus no Ādažiem, Alsungas, Rīgas, Cēsīm, Riebiņiem, Jaunsilavas un
Skujenes. Izzinošā un aizraujošā ekskursijā devās arī Riebiņu vidusskolas 7. kl. skolēni – E. Bergmane-Sprūdža,
S. Verza, U. Pauniņš, un audzinātājas - Mart Račko un
Vulāne. Iespaidi no ciemošanās Elkas kalna
Skaidrīte
saimniecībā:

“Smiltsērkšķi godam
izturējuši Latvijas vasaru,
kārdina ar savām veselīgajām ogām. No ogām spiež sulu, gatavo ievārījumu. Ogu izspaidas aplej ar eļļu, noder
krēmu un ziepju gatavošanā. Lapas fermentē gardai un veselīgai tējai.”
“Šogad asinszāles uzziedējušas vēlu, bet zied ļoti krāšņi. Augu vāc ziedēšanas laikā tējai, vannām, eļļas izvilkumu izgatavošanai, tinktūrai.”
“Uzziedējušas pirmās kliņģerītes, īsts brīnumaugs. Iedvesmu pielietošanai var gūt no Marijas Trēbenas grāmatas "Dieva aptiekā rastā veselība". Augus vasarā var lietot svaigus, gan aplejot ar karstu ūdeni, gan aukstu avota
ūdeni, paturot saulītē. No kliņģerītes gatavo tinktūru, eļļas izvilkumu, bet mazāk zināma ir ziede.”
“Beidzot zied vīgriezes. Arī sarkanais āboliņš vācams. Lieliski garšos vīgriežu, sarkanā āboliņa sīrupi. Gatavo
sarkanā āboliņa, vīgriežu eļļas izvilkumus. Ziedus žāvē tējai. Ja salasīts pietiekoši, pilda spilventiņos, maļ augu
pulverus un lieto gan kulinārijā, gan ziepju gatavošanā.”
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Skolotāju dienas priekšvakarā tradicionālā skolēnu pašpārvaldes diena norisinājās arī šogad. Ļoti sirsnīga,
mīļa un pārdomāta. Paldies skolēnu pašpārvaldei un tās prezidentei Evijai Meluškānei par sarūpētajiem
superpārsteigumiem, visiem tiem jaukajiem līdzcilvēkiem, kas neatteica mūsu jauniešiem viņu idejas realizēšanā un kas atrada tik daudz labu vārdu, ko pateikt skolotājiem svētku reizē, paldies SIA „M13” par garšīgo kliņģeri, paldies skolas padomei par sveicienu mūsu profesionālajos svētkos!
24. septembrī Viļānu kultūras namā, sagaidot Latvijas
valsts simtgadi un turpinot tradīciju novērtēt skolotāja
profesiju un pedagogu ieguldījumu latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē, Latgalīšu kulturys bīdreiba jau trešo reizi pasniedza Nikodema Rancāna gada balvu Latgales reģiona
izcilākajiem pedagogiem. Sveicam skolotāju Āriju
Puduli nominācijā par inovācijām izglītības procesā!
Sveicam biznesa ekonomikas
pamatu un komerczinību skolotāju Sandru Eiduku ar iegūto
Ekselences balvu 2017 nominācijā "Labākais ekonomikas skolotājs". Swedbank Latvija valdes
priekšsēdētājs Reinis Rubenis saka: "Pateicamies par Jūsu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas nākotnē,
sniedzot jauniešiem mūsdienīgu
izglītību. Lai arī turpmāk spēks un
izturība, iedvesmojot ikvienu sasniegt vairāk!"

