Riebiņu vidusskolas avīze “Varavīksne”

2015.gada septembris

Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras
sveicinot mūs ar rudenīgu
melodiju stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais
2015./2016. mācību gadsjaunu iespēju, jaunu ideju un
cerību laiks.
Labrīt, manas taciņas sīkās,
šorīt atkal sacīšu to,
ka jūs mīlu
labrīt, atvērtie vārti atslēga kabatā un
labrītiņ sapņu pilis,
šodien atkal sākšu jau iesākto:
dzīvošu
savas ilgas:
rasa nožuvusi, vēji pamodināti
un zvaigznes virs galvas
silst siltas.
Labrīt, manas taciņas sīkās ,
šorīt atkal darīšu
to, ka jūs iešu
iezied cerība novīst saspringums
un sirds dungo ceļa dziesmu. (M. Laukmane.)

1.septembra svinīgā līnija pulcināja skolēnus, vecākus, skolotājus, viesus skolas mājīgajā pagalmiņā. Skanot svētkiem atbilstošai mūzikai, tika sagaidīti 1.un
12.klašu skolēni. Klātesošos uzrunāja izglītības iestādes direktore
Ineta Anspoka, Riebiņu novada domes izpilddirektors Āris Elsts.
Apsveikuma vārdus un dāvanas Zinību dienā saņēmām no Riebiņu senioru biedrības „Varavīksne” un novada centrālās bibliotēkas
darbinieku kolektīva. Paldies.
Pasākuma noslēgumā gaisā pacēlās krāsainie baloni.
Skolēni! Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu ! Skolotāji! Lai jums neizsīkstoša enerģijas plūsma!
Vecāki! Esiet vienmēr blakus saviem bērniem ar padomu, ar paraugu, ar palīdzību!
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Mūs gaida. Mēs nākam. Viss ir tuvu klāt. Uzticēts mums un
dāvāts. Viss ir tagad, tepat. Manā rokā. Tavā. (M.Bendrupe)
1.septembra rīts svinīgu satraukumu atnesa visai Riebiņu vidusskolas saimei,bet jo īpašs tas bija pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Īpašs tas atausa arī divpadsmitklasniekiem.
Savu skolas dzīvi šogad roku rokā uzsāk pirmklasnieki un divpadsmitie. Kas viņus vieno? Kopīga
klases stunda, svinīgais gājiens, sapņi par jauku skolas ikdienu, skaistiem pasākumiem un svētkiem, par
labām sekmēm un interesantām stundām. Ko viņi
apņemas? Censties būt labi skolēni un labi cilvēki.
Šogad skolā kopā ar ciemiņiem no Riebiņu
pašvaldības, Senioru biedrības un Centrālās bibliotēkas bija ieradusies arī Sapņu pārdevēja, bet tā kā 1.
septembris ir īpaša diena, tad lieli un mazi sapnīši
krāsainu balonu izskatā tika dāvināti gan mazajiem
pirmklasniekiem, gan ciemiņiem, gan klašu audzinātājiem. Cerams, ka Meitenes Sapņotājas dāvātie
sapņu baloni
augstu, augstu debesīs aiznesa
vissirsnīgākās vēlmes un cerības, kas noteikti piepildās, ja vien ļoti tic sapņiem un brīnumiem.
Skolā ir izveidojušās jaukas 1. septembra tradīcijas – pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ar skolas
direktori, Senioru biedrības dāvātās tējas pirmklasniekiem, tāpat katru gadu Riebiņu CB pārstāvji sveic tos
bērnus, kuri vasarā atrada laiku ne tikai atpūsties, bet arī lasīt
grāmatas, iedvesmojošus vārdus sava novada skolēniem, skolotājiem un vecākiem teic arī pašvaldības pārstāvji. Riebiņu pašvaldība
un vidusskola ir dāsni parūpējusies par skolas saimes labsajūtu
sporta zālē, mācību kabinetos un ēdnīcā. Mīļie skolēni, novērtējiet
to ar savu iniciatīvu un labiem darbiem!
Visai skolas saimei, vecākiem, ikvienam gribas novēlēt to pašu,
ko pirmklasnieka Naurīša mamma 1. septembrī vēlēja savam mazajam skolnieciņam:
Dzīvo kā Vinnijs Pūks!
Tu jautāsi – kā ta sir?
Ar domu, ka šodiena ir tava mīļākā diena.
Un, jā – tā ik dienu!
Visiem jauku gadu vēlot 1. un 12. klases audzinātājas S. Avotiņa un R. Vjakse
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Kurp gan dodas „Jumalāni” 3.septembra rītā? Tāds jautājums droši vien nomocīja ne vienu vien Riebiņu
skolas skolēnu? Taču zinātāji steidza pastāstīt, ka uz Līvu Akvaparku. Vai dziedāt, muzicēt un iet rotaļās? Nē, taču!
Šoreiz atpūsties un izklaidēties, jo šis brauciens mūsu skolas folkloras kopai bija pelnīts veselu gadu. Kā? Nu tad
klausieties!
Parasti septembrī folkloristi uzzina gada tēmu. Aizvadītajā gadā tā bija „Mantojums”, un arī pats mācību
gads bija ļoti īpašs, jo vasarā bija sagaidāmi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Pats par sevi saprotams, ka piedalīšanās šajā grandiozajā pasākumā ir goda lieta. Tāpēc jau septembrī nolēmām būt aktīvi, atsaucīgi,
darboties griboši un pielikt visus spēkus, lai kļūtu par Dziesmu svētku dalībniekiem. Viens no stingriem noteikumiem bija piedalīšanās konkursos, kuru ir tiešām daudz – stāstnieku un rotaļnieku, tradicionālās dziedāšanas un tradicionālās muzicēšanas, dancošanas un anekdošu stāstīšanas. Jāteic, ka konkursos „Jumalāni” ne vien aktīvi piedalījās, bet arī guva vērā ņemamus panākumus. Spriediet paši, ja reiz gada garumā kopumā kolektīvā iegūti 11 pirmās
pakāpes, 8 otrās pakāpes un 2 trešās pakāpes diplomi konkursu pusfinālos Dienvidlatgales novadā, bet konkursu
finālos valstī „Jumalānu” pūrā ir 6 pirmās un 4 otrās vietas. Izšķirošais konkurss bija folkloras kopu skate, kurā ieguvām I pakāpi un tātad arī ceļazīmi uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Mēs patiesi esam
gandarīti, ka mūsu folkloras kopa saņēma 45 punktus, kas ne tikai mūsu novadā, bet arī Latvijā ir visai augsts rezultāts. Mūsu mērķis – kļūt par Dziesmu svētku dalībniekiem bija sasniegts!
Emocijas un iespaidi, kas iegūti Dziesmu svētkos, ir ļoti spilgti: gan mēģinājumi un koncerti, gan dzīvošana
ārpus mājas piecas dienas un kolektīva saliedēšanās ir nenovērtējama pieredze.
Svētku kulminācija bija folkloras kopu rotaļu programma pie Brīvības pieminekļa. Kopības sajūta, azarts,
vienotība, sajūsma – tā var raksturot mūsu izjūtas, un tām nepatraucēja arī lietus. Te mūs gaidīja patiess un brīnišķīgs pārsteigums. Mēs, tāpat kā citi kolektīvi-laureāti, saņēmām skaistu dāvanu par ieguldīto darbu visa mācību gada garumā – brīvbiļeti Līvu Akvaparka apmeklējumam sev izdevīgā laikā.
Tā nu mēs 3.septembrī devāmies uz akvaparku. Jā, tas bija ko vērts! Ko tik mēs tur neizmēģinājām! Braucām pa Chewits upi, pabijām kapteiņa Kida zemē, uzrāpāmies Viltīgajā kupolā, Viļņu baseinā baudījām 1,5 metrus
augstus viļņus un kārtīgu lietusgāzi, asāku izjūtu cienītāji, protams, pārbaudīja, kāds ir laidiens pa visām iespējamajām caurulēm un nobraucieniem, bet, ja kāds vēlējās atpūsties, varēja atgūt spēkus un enerģiju pirtīs, burbuļvannās,
saņemt masāžu ar ūdens strūklām. Četras stundas pagāja nemanot!
Paldies visiem mūsu atbalstītājiem, palīgiem un īkšķa turētājiem. Paldies Riebiņu novada domei. Vislielākā
pateicība mūsu skolas direktorei Inetai un bērnu vecākiem! Tāpat nekur jau mēs nebūtu tikuši, ja mūs nevizinātu
novada autobusu šoferīši, visvairāk ar mums noņemties sanācis lielā, oranžā autobusa vadītājam Aināram. Paldies,
ka mēs visur tiekam nogādāti.
Varbūt paliek iespaids, ka folkloras kopas dalībnieki piedalās tikai konkursos, bet tā nav. „Jumalāni” daudz
koncertē, prezentējot gan savu skolu un novadu, gan, protams, arī paši sevi. Patiess prieks aizvadītajā gadā bija sadarboties ar Riebiņu novada centrālo bibliotēku un Preiļu PII „Pasaciņa”. Priecājamies, ka šovasar varējām piedalīties piektajā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku vasaras skolā Preiļu galvenajā bibliotēkā un iepazīstināt Latgales ciemiņus ar savu pieredzi novadpētniecībā un aicināt viņus uz jautrām
rotaļām un dejām.
Tagad jau var sākt plānot savas aktivitātes jaunajam mācību gadam – jāmācās jaunas dziesmas, jāapgūst
jaunas rotaļas, lai atkal varētu iepriecināt cilvēkus, kas mums apkārt.
Folkloras kopas „Jumalāni” vadītājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža
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8.septembris ir Starptautiskā rakstpratības diena, kuru
pasaulē atzīmē kopš 1966.gada.
Rakstpratība – tā ir prasme lasīt, rakstīt un rēķināt. Lai veicinātu interesi
par prasmi labi un ātri lasīt, skolā
viesojās Riebiņu novada centrālās
bibliotēkas vecākā bibliotekāre Svetlana Zahareviča un aicināja 6.klases
skolēnus mēroties spēkiem ātrlasīšanas konkursā „Vārdu spēles”.
Kā jau konkursā, tika noskaidroti arī uzvarētāji. Tie ir Raivis
Luriņš, Anna Marija Vilcāne un
Juris Kokins.

Sestdien, 19. septembrī, 12 sportiski skolēni un divas aktīvas sporta
skolotājas Mārīte Pokšāne un Skaidrīte Vulāne devās uz Vārkavu, lai izcīnītu
godalgotas vietas dažādās sporta disciplīnās. Šis jau tradicionāli bija Vārkavas novada
7.atklātais čempionāts vieglatlētikā.
Ar panākumiem izcēlās: Arturs Stabulnieks - 1.v.1500m skrējienā (4:55,12), Ieva
Boļšakova - 3.v. tāllēkšanā (3,74); Lāsma Mazjāne - 1.v. tāllēkšanā (4,02), Andrejs
Paško- 3.v. augstlēkšanā (145), Aivis Golubevs- 3.v. 800m skrējienā (3:01,83). Vairākiem skolēniem izdevās gūt pa divām uzvarām: Evija Meluškāne- 1.v. 1500m
(6:46,57) un 1.v. lodes grūšanā (3kg) (8.77), Diāna Berovska- 3.v. 100m skrējienā
(15,75) un 2.v.- lodes grūšanā (3kg) (8.15), Māris Paldiņš- 2.v. lodes grūšanā (5kg)
(9,70) un 1.v. 400m skrējienā (00:59,81), Armands Briška- 2.v. tāllēkšanā (4,52) un
3.v. šķēpa mešanā (600g) (29,34). Arī citi sportisti, kuri šoreiz neierindojās pirmajā
trijniekā, nebija zaudētāji. Tie izbaudīja ne vien sacensību garšu, bet arī skaisto rudens
pēcpusdienu. Ceram arī turpmāk gūt labus rezultātus visās sporta sacensībās, jo ikviens sportists pēc labi padarīta darba ir pelnījis gūt labus panākumus.
10.klases skolniece Diāna Berovska
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Šā gada septembrī Latgales pirmās atmodas darbiniekam, Romas katoļu garīdzniekam un pedagogam Nikodemam Rancānam apritētu 145 gadi. Godinot viņa ieguldījumu, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība kopā ar Rēzeknes Augstskolu un vairāku novadu pašvaldībām iedibinājusi viņa balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem,
lai celtu godā skolotāja profesijas prestižu. Kaut arī izglītības iestādes Latgalē saskaras ne ar vienu vien problēmu, balvas pasniegšanas ceremoniju, kura notika
13.septembrī, caurstrāvoja latgalisks humors, sirsnība un dzīvesprieks.

Balvai bija pieteikti 28 pretendenti no dažādām Latgales
skolām. Pretendentu vidū – Riebiņu vidusskolas latviešu valodas, literatūras, filozofijas skolotāja, latgaliešu pulciņa vadītāja
Irēna Ormane.

11. septembrī muzejā Jasmuiža svinējām Raiņa 150. dzimšanas dienu

ar
jaunas izstādes „Raiņa dzejas rotaļas” atklāšanu Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājā. Pasākumā dziesmas ar Raiņa, Aspazijas, citu dzejnieku vārdiem, tautasdziesmas
dziedāja Preiļu novada BJC vokālā studija „Mazās lāsītes”.
Rainis sarakstījis daudzus burvīgus bērnu dzejoļu krājumus: „Zelta
sietiņš”, „Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princītes”, „Lellīte
Lolīte”, „Putniņš uz zara”, „Saulīte slimnīcā”, „Saules gadi”. Lasot
Raiņa dzejoļus, mēs tik daudz ko varam uzzināt: gan mācīties skaitīt
līdz desmit, gan minēt mīklas, gan lasīt grāmatu, gan to, ko darīt
katrā no gada mēnešiem, gan par kaķenīti, kurai bērni bija, gan par
mākonīti un zirņa bērniem, gan dažādiem gadalaikiem, gan par lellītes Lolītes piedzīvojumiem, gan par dažādiem dzīvniekiem.
Šajā izstādē katrs apmeklētājs varēja rotaļāties ar Raiņa dzejoļiem:
savienojot pareizos pārus, skaitot līdz
desmit, sameklējot un ievietojot dzejolī
īstos vārdus, skatoties multfilmu „Zelta
sietiņš”, klausoties un dziedot līdzi
dziesmas, ejot rotaļās, pūšot ziepju burbuļus, iejūtoties Raiņa dzejas tēlos vai
uzzīmējot dzejoli.
Noteikti arī katram mūsu skolas 2.3.klašu skolēnam tagad ir vismaz viens
mīļākais Raiņa dzejolis, jo piektdienas
pēcpusdiena viņiem pagāja dzejas un
dziesmu noskaņās!
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Augusta sākumā Riebiņu novads atsaucās Latvijas Tautas sporta asociācijas aicinājumam piedalīties Eiropas sporta nedēļā.
Kampaņas aicinājums - “Esi aktīvs!” Un tā jau pirmdien, 7.septembrī , PII ''Sprīdītis" kopā ar audzinātājām radoši vingroja.
Otrdien Riebiņu novada domes darbinieki un draugi veltīja laiku vispārattīstošo vingrojumu kompleksa izpildei ārā novada
sporta komisijas priekšsēdētāja Rolanda Nagļa vadībā. Riebiņu vidusskolas saime pieslēdzās šai kustībai ceturtdien. Laika
apstākļi lāva pēcpusdienu pavadīt laukā. 1.-3.klases skolēni piedalījās ''Īpašajā pārgājienā". Par sevišķo noskaņu piebilst
1.kl.audzinātāja Silvija:
- "Īpašais pārgājiens 1. klasei tiešām bija īpašs! Ceļojuma laikā pirmklasniekiem nācās pārvarēt šķēršļus, pirmo reizi darboties
kā komandai, pašiem nest savas drēbes, kad palika pavisam karsti, un raudzīties, lai mazās Viktorija un Ksenija neatpaliktu un
neapmaldītos mežā. Vislabākais uzdevums - sarkano korķīšu meklēšana, bet pārgājiena noslēgumā tēja un sviestmaizes pie
ugunskura garšoja pavisam savādāk nekā ēdnīcā".
3.klases skolēni, tik tikko iegājuši mežā, skaļi izteica savu sajūsmu par iespēju būt kopā reālā mežā. 4.-7. klases cīnījās komandas gara pilnveidošanā skriešanā. Kolektīva gars tika nostiprināts un attīstīts jaunā līmenī. Labākie krosa skrējēji no katras klases tika apbalvoti ar biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta” sponsorētajām balvām - futbola getrām. 7.-12.klases savu meistarību
pilnveidoja orientēšanās sacensībās Riebiņu pagastā un savstarpējā sadarbībā. Veiklākais un gudrākais izrādījās 9.klases kolektīvs (audzinātāja Natālija Smukša). Bet arī tie, kas pabeidza distanci vēlāk, atzina, ka guva gandarījumu.
“Gribējās vairāk dubļu!” uzskata Evija. ''Tikai pie pēdējā kontrolpunkta sapratu, kā izlasīt karti, '' saka Ieva.
Zēnu futbola mačs izraisīja lielu interesi ar savu īpašo sākumu. Par to jāpateicas jaunsargu kustības vadītājam Valērijam Pastaram. Tikai viens no 10 varēja saglabāt koordināciju un trāpīt vārtos ar bumbu pēc griešanās ap savu asi. Uzvarētāji - pamatskolēni
gatavojas starpnovadu sacensībām futbolā, bet vidusskolēni izteica vēlēšanos revanšēties „Olimpiskajā dienā 2015”. Pasākums nebūti izdevies bez fotogrāfa Konstantīna un
pavāres Anitas ieguldītā darba. Piektdien jauniešu centrā „Pakāpieni” notika nodarbība
trenažieru zālē, lai interesenti varētu pilnvērtīgi ar tiem nodarboties patstāvīgi. Svētdien neliela sporta fanu kompānija izbrauca ar velosipēdiem pa Riebiņu pagasta
teritoriju. Uzskatu, ka nedēļas mērķis sasniegts - sports tika izbaudīts! Kopumā piedalījās ap 200 cilvēkiem.
Paldies saku radošai komandai - R.Naglim, L.Šmukstei, V.Pastaram, S. Vulānei, L.Ustupei un atbalstītājiem -Riebiņu vidusskolas direktorei I.Anspokai, PII
''Sprīdītis" vadītājai J.Harlamovai. Šī nedēļa iedvesmoja visus regulāri būt aktīviem un
sniedza iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.
Pasākuma koordinatore Mārīte Pokšāne
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11.septembrī Riebiņu vidusskolas UNESCO Asociēto skolu projekta komandas dalībnieki Ineta Anspoka, Rita
Pudāne un Juris Čižiks devās uz kārtējo semināru „Mācīšanās un mācīšana ilgtspējīgai nākotnei: vides izglītība sabiedrības attīstībai un personības pilnveidei”
Salacgrīvā, Dabas aizsardzības
pārvaldē un dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme”. Tas bija arī nevalstisko
organizāciju forums. Pasākumā piedalījās konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” eksperti.
Semināra mērķis bija kopā savest UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas, nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi
darbojas vides izglītības jomā, kā arī konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dalībniekus, lai uzklausītu viedokļus un diskutētu
par to, kā un vai izglītībā ir meklējamas un atrodamas atbildes ilgtspējas problēmām vidē, sabiedrībā un ekonomikā un kā, prasmīgi sadarbojoties, var veidot pasauli par labāku vietu mums visiem.
Semināra dalībnieki klausījās UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baibu Moļņiku par globālās, pilsoniskās un vides izglītības nozīmīgumu ilgtspējīgai attīstībai, viņa pastāstīja, ka UNESCO Globālais rīcības plāns izglītībai ilgtspējīgai attīstībai paredz izglītības pārorientēšanu, lai visiem ir iespēja apgūt vērtības, prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai aktīvi piedalītos
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Savukārt Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra direktors, runāja par kompetenču
pieejas ieviešanu vispārējā izglītībā. Intas Somas, Vidzemes reģionālās administrācijas dabas izglītības centra «Ziemeļvidzeme»
vadītājas, uzstāšanās tēma bija „Dabas izglītības centri un vides izglītība Latvijā”. Bija interesanti dzirdēt arī pasākuma viesi no
Islandes Rene Biasone, kas dalījās Islandes vides aģentūras pieredzē par brīvprātīgā darba organizēšanu aizsargājamās dabas teritorijās.
Semināra dalībnieki iepazinās ar Dabas aizsardzības centru piedāvātajām iespējām un programmām arī no citiem Latvijas
novadiem. Dienas otrajā pusē semināra dalībniekiem bija iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās par vides izglītību pirmsskolā un
sākumskolā, jauniešu iesaisti vides izglītībā, vides izglītību kopienās, kā arī vides izglītību un mūžizglītību.
Rita Pudāne, UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatore Riebiņu vidusskolā

Šogad 3.a un 3.b klase atkal ir nolēmusi izmēģināt veiksmi konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”.
Tāpēc 17. septembrī abu klašu skolēni kopā ar
Sarkangalvīti devās ceļojumā pie vecmāmiņas.
Sākumā ceļš viņus veda cauri biezam mežam, kurā draugi pētīja kokus, mērīja to apkārtmēru,
vēroja augus, sēnes un kukaiņus. Mežā ceļotāji
satika arī pelēko vilku, kurš pastāstīja par Riebiņu novada mežiem. Katrs norunāja vilkam
tautasdziesmu
par kādu koku, un viņš palaida
draugus doties tālāk pie vecmāmiņas.
Ceļojums turpinājās 18.
septembrī,
kad Sarkangalvīte
ar
draugiem
busiņā devās uz Preiļu novada Prīkuļiem. Sākumā braucēji iegriezās muzejā, kurā
bērni ar lielu
interesi pētīja senās lietas. Drīz vien
viņi nonāca
pie vecmāmiņas, kas dzīvoja zemnieku
saimniecībā
„Zeltītes”. Šajās mājās bija iespēja iepazīties
ar
skaistiem kokgriezumiem, to tapšanas
gaitu, izšūpoties dažāda veida šūpolēs, atpūsties
lapenē, cept
desiņas, pabraukt koka karietē, u.c.
Skolēni guva
daudz pozitīvu emociju, uzzināja daudzas interesantas lietas par meža bagātībām. Nu
tikai atliek
apkopot iespaidus, fotogrāfijas un aprakstus, un cerēt uz labiem rezultātiem konkursā.
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Kopš 1965.gada, kad Raiņa 100.dzimšanas dienā Rīgā notika pirmā Dzejas diena, septembris kļuvis par dzejas mēnesi. Tagad Dzejas dienas ik gadu aptver visu septembri Rīgā un
visā Latvijā. Festivāla moto šogad ir: "Dzeja nemelo!". Šī gada Dzejas dienas ir īpašas, jo ir Aspazijas un Raiņa gads, mēs svinam abu lielo latviešu dzejnieku 150 gadu jubilejas.
Kā jau ierasts, Dzejas dienas ienāk arī mūsu skolā. Šogad esam ļoti daudz sadarbojušies
ar Riebiņu novada centrālo bibliotēku. 12.un 11. klases skolēni tika aicināti uz lekcijām par Raini un Aspaziju ar poētiskiem un rudenīgiem nosaukumiem „Brīdi ieklausies vējā” un „Sajūti
rudens elpu”. 15.septembrī 9.-12.klases skolēni kopā ar skolotājām devās uz tikšanos ar vietējiem literātiem Ritu Cvetkovu, Evelīnu Visocku, Margaritu Kroli un Andri Gribušku no mūsu,
Riebiņu, un Preiļu novada. Tikšanās laikā arī skatītājiem bija iespēja iejusties dzejdara lomā un
uzrakstīt četrrindi, bet par labāko tika atzīts Lāsmas Mazjānes darbs. Pasākumu kuplināja arī
teātra pulciņa „tuTEesiĀTRIpatS” dalībnieki, mūsu skolas skolēni: Emīls Bramanis, Elīna Cakule un Evija Meluškāne. Bet 9.klases skolēniem dzejas stunda par Raini „Atrodi prieku dzejā”
noritēja līksmā, jaukā gaisotnē.
Savukārt sākumskolas skolēni 11.septembrī apmeklēja izstādes „Raiņa dzejas rotaļas”
atklāšanu Jasmuižā.
11.septembrī Latvijas Pastā notika īpašā Rainim un Aspazijai veltītā pastmarku bloka
pirmās dienas zīmogošana, darbojās Dzejas pasts, kura laikā ikviens varēja izmantot iespēju,
nosūtot īpašo svētku pastkarti, kuru noformēt palīdzēja kaligrāfi. Tas izvēlēto Raiņa vai Aspazijas citātu padarīja par unikālu mākslas darbu un dāvanu ikvienam adresātam. Kaut gan mūsu
skolas 5.-8.klases skolēni vēl nav kaligrāfi, bet tikai mācās rakstīt glīti, arī viņi sacentās rokrakstu duelī „Arī dzeju raksta glīti…!”, padarot ikkatru izvēlēto un uzrakstīto Raiņa vai Aspazijas
citātu par kaut ko sevišķu. Dzejas dienu ietvaros mākslas jomas literatūras skolotāji ierosināja
pievērst uzmanību skolēnu glītrakstīšanai un organizēt šo pasākumu. 15. septembrī skolēni
rakstīja, bet 16. un 17.septembrī darbus vērtēja literatūras skolotāji un paši skolēni balsoja par
glītāko rokrakstu. Vērtēšanas rezultātā katrā klasē tika noteikts glītākais rokraksts. Bet skolēnu
balsojums noteica simpātiju balvas īpašnieku. Atzinības rakstus ieguva – Agnija Jemeļjanova
(5.a kl.), Evelīna Upeniece (5.b
kl.), Anna Marija Vilcāne (6.kl.),
Karina Komlačova (7.kl.), Adriāns Bergmans (8.a kl.), Laura
Stabulniece (8.b kl.). Simpātiju
balva tika Melisai Rumakai
(7.kl.). Skolēniem tā bija pozitīva
pieredze, kas mudināja pievērst
lielāku uzmanību savam rokrakstam, kā arī atbildības sajūta, liekot vērtējumu kādam no savu
skolasbiedru darbiem.
Šogad Dzejas dienas ir izskanējušas, bet dzeja kopā ar lasītājiem turpina savu gājumu uz nākošo septembri…
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Sestdienas rīts. 19. septembris.

„Vello rats 2015”
Daudziem sestdienas rīts 19. septembrī sākās neierasti agri, jo bija sacensību „Vello rats 2015” diena. Organizatoru brigāde, tiesneši, paši dalībnieki uzreiz pēc brokastīm pulcējās Riebiņu vidusskolas pagalmā. Pēc gada pārtraukuma uzdrīkstējos atdzīvināt velokrosa sacensības Riebiņos. Un saņēmu patīkamu šoku - dalībnieku un viņu
atbalstītāju skaits trīskāršojās. Šogad uz velosipēda uzkāpa 105 velomīļi.
Mazajās distancēs (1,5km un 8km) sacentās 52 dalībnieki. Ļoti aktīvi bija mūsu
skolēni, jo sadzirdēja sporta skolotāju
aicinājumu. 8km distancē tika izveidotas
četras komandas ar 12 riteņbraucējiem.
Kopā no Riebiņu vidusskolas 1.-7. klasēm
startēja 16 skolēni. Daži savai uzvarai
pateicās skolas direktorei, jo varēja izmantot skolā esošos velosipēdus. Ceru, ka
gūtās medaļas, kauss, pozitīvās emocijas,
kā arī direktores sarūpētie našķi būs stimuls startam nākošgad arī garākā distancē.
Diemžēl jāsecina, ka uz garo distanci -27
km drosminieku vidusskolā nebija. To, ka
distance nav tik gara, kā interesanta, atzina daudzi sportisti. Kalni, lejas, tīrumi,
meži, lauku un asfaltētie ceļi, upe padarīja
braukšanu pa trasi par emocionāli bagātu.
53 dalībnieki un dalībnieces no Preiļiem, Rēzeknes, Viesītes, Vaboles, Jēkabpils, Līvāniem, Daugavpils, Ludzas,
Aglonas, tajā skaitā 9 no Riebiņiem, mērojās spēkiem. Pirmais sasniedza finišu Renārs Valdonis (51:41 min.), triecoties pa trasi lielā ātrumā (vidējais ātrums 31.3 km/h). Trases veidotājs un mūsu labākais velosipēdists Artūrs Meluškāns atpalika tikai par 04:54min., braucot ar vidējo ātrumu 28.6km/h. Sieviešu konkurencē pirmā bija pieredzes
bagātā riteņbraucēja no Aglonas Anita Vilcāne (1 st. 07:54 min.). Riebiņiešiem pazīstamākās meitenes bija velomīle, skolotāja Digna Prodniece un drosmīgā bibliotekāre Guna Bramane. Distancē zaļās vestēs, kā ceļa rādītāji, atradās 12 Riebiņu vidusskolas skolēni. Viņu darbs no dalībnieku puses tika augsti novērtēts. Kopumā pasākuma norisi
nodrošināja Riebiņu vidusskolas skolēni, skolotāji un darbinieki. Pēc putras papildus porcijas nāca ne viens vien.
Garda un īsti laikā!
Paldies Voldemāram Meluškānam par trases marķēšanu un Innai Zenovjevai par īpašo trases izveidi skolas pagalmā! Šķēršļu josla savus spēkus izmēģināja vairāk ka 30 bērni. Paldies vecākiem, kas atbalsta aktīvu atpūtu un ir kopā kā ģimene sacensībās. “Vello ratā 2015” jaunākais sacensību dalībnieks bija Kārlis Meluškāns (gandrīz 2 gadi),
bet vecākais - šo sacensību patstāvīgais dalībnieks Romāns Saušs (82 gadi). Viskuplākā komanda-LiVelo/BTA-25
dalībnieki, bet kuplāko ģimeni no Ludzas (7 cilvēki) atveda Jeļizaveta Puzāne.
Paldies sponsoriem - Riebiņu novada domei, Riebiņu vidusskolai, biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”.
Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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Ieejot mācību iestādē, kuras mastā plīvo starptautiski
atzītais Zaļais karogs, varat būt droši, ka apmeklējat
skolu, kurā ekoloģija un vides problemātika nav
sveša. Ekoskolu programma, kuras simbols ir tieši
Zaļais karogs, ir viena no senākajām un tradīcijām
bagātākajām vides izglītības programmām pasaulē.
Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem Ekoskolu
programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir
valsts institūciju, sabiedrisko vides aizsardzības un
izglītības organizāciju pārstāvji.

Riebiņu vidusskola ekoskolu kustībā darbu uzsāka 2007./2008. mācību gadā, un jau septīto gadu pēc kārtas saņem Zaļo karogu un diplomu.
Lai skola pretendētu uz ekoskolas nosaukumu, tai jāīsteno īpaša pārvaldes sistēma, kas paredz ekopadomes izveidošanu, skolas vides pārskata un rīcības plāna veidošanu, skolai jāatbilst arī labas pārraudzības un rīcības izvērtēšanas principiem, nepieciešama ekoloģijas tematikas sasaiste ar mācību procesu, skolas kolektīva un
sabiedrības iesaiste, kā arī vides kodeksa ievērošana. Bet Zaļais karogs tiek piešķirts tām skolām, kas visprecīzāk
īstenojušas programmas nosacījumus un parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot ekoskolu programmas prasības.
Zaļo karogu nevar dabūt daži entuziasti, ir jāiesaistās visam skolas kolektīvam – gan skolēniem, gan pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, tas ir liela darba rezultāts. Skolā notiek daudzas aktivitātes, kas palīdz
skolēniem veidot priekšstatus par pareizu attieksmi pret vides problēmu risinājumiem – ikgadēji makulatūras un
bateriju vākšanas konkursi, apkārtnes un klašu telpu sakopšanas talkas, projektu nedēļās tiek veikti darbi, kas saistīti ar vides uzlabošanu, vides spēles, konferences u.c.
Ipašs paldies klašu audzinātājiem, kas motivējuši savus audzēkņus rīkoties ekoloģiski. Savukārt ikdienas
pamudinājumus sniedz koordinatore Sanita Upeniece. Tieši viņa ir tā, kas palīdz mums neapstāties, bet cītīgi
virzīties uz mērķi. Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko mēs lepojamies.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

Rudenīgi siltā un krāsainā 24. septembra rītā, Eiropas Valodu dienas ietvaros,
Riebiņu vidusskolas skolēniem un darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar SPĀŅU VALODU.
Jau no paša rīta visā skolā bija manāmi uzraksti, kuri apzīmēja dažādu priekšmetu, klašu un citu skolas
objektu nosaukumus.
Savukārt 3. mācību stundas laikā pie
1. – 4. klases skolēniem bija ieradies
spāņu viesis vārdā Diego. Nezināmais ciemiņš pārsteidza skolēnus,
bet viņi neapmulsa un steidzās parādīt
to, ko bija paguvuši iegaumēt. Rezultātā skolēni uzzināja, kā spāņu valodā
ir jāsveicinās, jāatvadās, jāpateicas,
kā tiek saukti dažādi mācību priekšmeti spāniski. Diego bija visnotaļ
priecīgs, ka bērni labprāt vēlas izzināt
daudzus šīs krāšņās un skanīgās valodas noslēpumus.
Nobeigumā skolēni
un Diego vienojās, ka nākamgad viņi atkal satiksies, bet bērni zinās jau vairāk spāņu valodas vārdus. Paldies 1. – 4. klases skolēniem, kuri bija aktīvi Diego sarunu
biedri! Uz tikšanos!
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Populārās erudīcijas spēles skolēniem „GUDRS,VĒL GUDRĀKS!” sezonas pirmo spēli uzsāka 6. klašu skolēni.
24. septembrī spēlē "Gudrs, vēl
gudrāks" piedalījās Riebiņu vidusskolas
6.klases skolnieks Juris Kokins. Kompetenti eksperti katrā spēlē sagatavo un
uzdod atbilstošus jautājumus konkrētai
vecuma grupai. Jautājumi ietver mācību
vielu un sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās
jomās. Savus jautājumus spēles dalībniekiem gan atraktīvā video formātā,
gan tiešraidē studijā sagatavo arī sabiedrībā zināmi cilvēki
- kultūras jomas pārstāvji, zinātnieki, sportisti, politiķi, mūziķi.
Sakām lielu paldies Jurim par dalību un atraktīvajiem klasesbiedriem par atbalstu. Uz raidījuma ierakstu Latvijas Televīzijā kopā ar Juri devās arī klases audzinātāja Alla Solovjova un skolotāja Antra Molčanova.
Kā Jurim veicās, uzzināsim, noskatoties raidījumu „Gudrs, vēl gudrāks” 16. oktobra vakarā.

Ātrs, steidzīgs, piepildīts un notikumiem bagāts
šogad septembris. Dabā naktis sāk kļūt garākas par
dienu, tuvojas tumsas laiks, bet septembra pašās beigās
krāsaina un bagāta atnāk Miķeļdiena.
29. septembra rītā skolas pirmā stāva gaitenis
pārvērtās par tirgus placi, kur mazie un lielie tirgotāji
piedāvāja savu preci, pircēji iepirkās, (daži pat centās
uzzināt garšīgāko pīrāgu receptes), mūzika skanēja,
valdīja īsta tirgus atmosfēra. Patīkami, ka ar katru gadu
uzlabojas arī tirgošanās kultūra – tiek piedomāts par
galda noformējumu, traukiem, preces iesaiņošanu, cenu norādēm.

Viss kā jau tirgū – gan pakaulēties iespējams, gan par atlaidēm vienoties. Tirdziņu apmeklēt un mazos tirgotājus atbalstīt ieradušies arī tēti
un mammas.
Pats Miķelis gan šogad tā nopūlējies ar ražas vākšanu, ka pie
mums neieradās, toties atsūtīja savu draudzeni Miķelīti un Rudens
Rūķi, kuri apciemoja sākumskolēnus un pārbaudīja viņu zināšanas par
rudeni. Miķelīte ar pīlādža rungu apgāja klases, un nu varam būt droši,
ka peļu šogad skolā nebūs. Rudens Rūķis savukārt lika minēt, kādi
dārzeņi paslēpti viņa maisā. Tad abi noklausījās ticējumus par rudeni
un Miķeļiem, un minēja mīklas par dārzeņiem. Zinošākie devīgi tika
cienāti ar rudens avenēm.
Ko mēs uzzinājām? Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem
jumta, vienīgi kāposti vēl var mierīgi palikt uz lauka. No šīs dienas
sniega vārti ir vaļā. Ja lapas birst pēc Miķeļiem, tad pavasarī ilgi turēsies sniegs.( Pārbaudīsim!) Pēc Miķeļiem sākas klusais veļu jeb dvēseļu laiks. Nāk oktobris ar saviem darbiem, saviem notikumiem, savu
neapturamo gaitu…
Direktora vietniece Silvija Avotiņa
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Ir izskanējusi Olimpiskā diena 2015. Iepazīts no jauna olimpiskais sporta veids- basketbols. Arī šogad, nu jau
tradicionāli, Riebiņu vidusskolā Olimpiskā diena pārvērtās par Olimpisko nedēļu. Pirmdien spēlējām strītbolu
skolas pagalmā, otrdien tika piedāvāta viktorīna „Viss par basketbolu”. No trešdienas līdz pat 16. oktobrim varam
skatīt Rolanda Nagļa un Ivara Nikolajeva sporta sasniegumu izstādi „Uz sportu caur basketbolu”. Medaļas, kausi
un arī pārdomas par sporta gaitām divu mums pazīstamu basketbolistu vēsturē. Ceturtdiena bija veltīta radošajiem
darbiem - zīmējām un rakstījām esejas par tēmu „Basketbols ir mana
spēle”. Kulminācija bija piektdien, kad kopā ar 100350 vingrotājiem
visā Latvijā skolas pagalmā zem plīvojošā Olimpiskā karoga, pēc uzmundrinošas direktores un olimpiskā vēstneša Rolanda Nagļa uzrunas
vingrojām un sportojām. Pavadīta 1,5 stunda sporta aktivitātēs ārā.
Tika uzstādīti jauni komandu rekordi lēcienos ar lecamauklu, atspiešanās un bumbu mešanā grozā, virves vilkšanā, tautas bumbas spēlē,
riteņbraukšanā. Šogad aktīvi darboties bija iespēja ne tikai skolēniem,
bet arī skolotājiem. Kā balva pasākuma izskaņā bija dalībnieku un
organizatoru labs noskaņojums, gandarījums par paveikto, kopības
sajūta un smaids. Visi saņēma apliecinošu dokumentu un piemiņas
hanteli no Olimpiskās komitejas par līdzdalību, bet daži turpināja
sportisku cīņu par citu apliecinājumu. Galēnu sporta hallē 8.9.kl. skolēni cīnījās zem basketbola groza ar vienaudžiem
no citām novada skolām par
galveno dienas balvu-Lielo
hanteli. Mūsu zēnu komanda
izrādījās šajā sporta spēlē veiklāka un rezultatīvāka un pārveda balvu uz skolu. Skolas komandu pārstāvēja zēni-Mareks Cakuls
(rezultatīvākais spēlētājs-22.p.no 36.p.), Sandis Sparāns, Sandis Catlakšs,
Meinards Rudzāts, Ernests Zalāns, Andrejs Paško - un meitenes Diāna Harlamova (vērtīgākais spēlētājs), Austra Katkeviča, Darja Komlačova. Lielā
sarkanā hantele jūtami papildināja skolas sporta balvu krātuvi. Savu pieredzi basketbolā šiem skolēniem būs iespēja papildināt svētdien, vērojot klātienē basketbola spēli Arēnā Rīga VEF pret Nižnij Novgorod.
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne

