2018.gada septembris
Jau vasara prom košā.
Atkal skola pulcē kopā mūs,
Un tās balss ir silta, aicinoša.
Atkal kopā!
Blakus turamies!
Atkal cieši, cieši, roku rokā!
(J. Osmanis)

Sveicam skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus un pedagogus
2018./2019.m.g. uzsākot! Lai ražīgs Jaunais mācību gads!

Visiem skolēniem novēlam, lai zināšanu apgūšanas prieks jūs pavada katru mācību stundu!
Skolotājiem un skolas darbiniekiem novēlam gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par
bērnu kvalitatīvu izglītību, drošību un veselību!
Vecākiem—lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes!
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Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens
no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades programmas projektiem, kas uzsācis darboties ar šī mācību gada septembri. Tas aptvers vairāk nekā 200
000 skolēnu no 1. – 12. klasei vispārējās un profesionālās izglītības mācību
iestādēs visā Latvijā, tiks nodrošināta
iespēja klātienē pieredzēt Latviju: apmeklēt izrādes, koncertus un izstādes,
tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem un
piedalīties nozīmīgu notikumu līdzveidošanā.
6.septembrī Rīgā „Arēna Rīga”
tikās skolēni no visiem Latvijas novadiem, lai atklātu Latvijas valsts simtgades iniciatīvu „Latvijas
skolas soma”. Sešu tūkstošu pamatskolas skolēnu vidū bija arī mūsu skolas skolēni: Ritvars Vjakse, Viktorija Nagle, Evija Bergmane-Sprūdža un Dana Patrejeva. Skolēniem bija iespēja apskatīt dažādas izstādes, iesaistīties radošajās darbnīcās, tādējādi izmēģinot iniciatīvu "Latvijas skolas soma" un atklājot nelielu daļiņu no Latvijas daudzveidības, sasniegumiem, inovācijām, kultūras, vēstures. Pasākuma dalībnieki leļļu un filmu darbnīcā varēja uzzināt vairāk par filmu tapšanas
procesa aizkulisēm, mūzikas istabā – apgūt skrečošanas pamatprasmes, fotodarbnīcā iemācīties
jaunas fotoprasmes, video studijā dalīties iespaidos, ko viņiem nozīmē Latvija un kādu viņi to redz
nākamajos simt gados. Vispār „Skolas somas” programma piedāvā visdažādāko pieredzi – no dabas un kultūras iepazīšanas līdz pat modernajām tehnoloģijām.
Pasākuma otrajā daļā bija koncerts „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Koncerta sākumā
klātesošos uzrunāja Ministru prezidents, iniciatīvas „Latvijas skolas soma” patrons Māris Kučinskis, kā arī kultūras ministre Dace Melbārde un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
Piedaloties pazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas
un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Mākslinieku apvienošanās netradcionālās kombinācijās, iespaidīgas gaismas, kopības sajūta –
tas viss raksturo aizraujošo koncertu.
Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt mērķus, kas ir izvirzīti iniciatīvai “Latvijas skolas
soma”, – pazīt savu zemi, tās vērtības, pārzināt kultūru, dabas bagātības, vēsturi, lepoties ar zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumiem, veidot piederības sajūtu savai zemei.
Direktora vietniece Rita Pudāne
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2018. gada 20. novembrī Biedrība
“Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) atzīmēs
savu 100. dzimšanas dienu, tādēļ šī gada
laikā atskatāmies uz LSK paveikto gadsimta garumā, sniedzot palīdzību cilvēkiem,
kuri nonākuši grūtībās Latvijā un ārzemēs. 8. septembrī Rīgā pie Kongresu nama
LSK iepazīstināja ar paveikto 100 gadu
laikā un piedāvāja iespēju izzināt Sarkanā
Krusta mūsdienu aktivitātes.

Oficiālajā atklāšanā piedalījās Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī Sarkanā Krusta starptautiskie un vietējie pārstāvji. Pateicības koncertu sniedza Riebiņu
vidusskolas folkloras kopa “Jumalāni”. Šādi pasākumi tiek rīkoti lai pateiktu paldies tiem, kuri savas
zināšanas un prasmes ir ieguldījuši Sarkanā Krusta attīstībā. Tie ir dažādu profesiju speciālisti – sociālā darba speciālisti, mediķi, pedagoģi, juristi, bibliotekāri, psiholoģi. Kā brīvprātīgie viņi iesaistījušies daudzās
LSK aktivitātēs un pasākumos, lai palīdzētu līdzcilvēkiem, tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk.
Mums ir gandarījums, ka varam palīdzēt cilvēkiem, justies vajadzīgi.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

7. septembrī, jau trīspadsmito gadu pēc kārtas, Vārkavas novada teritorijā notika tradicionālais piedzīvojumu skrējiens “Vārkavas bezceļi”. Distances garums ~
6700 m. Skriešanas reljefs un segums mainīgs: stadiona celiņš, asfalts, lauku ceļi, pļavas, līču pļavas,
purvs, ūdens šķēršļi. Deviņi drosmīgākie un apņēmīgākiem Riebiņu vidusskolas skrējēji pieņēma šo izaicinājumu, finišējot ar smaidu un milzīgu gandarījumu.
Pirmās vietas medaļas savā vecuma grupā izcīnīja
Anastasija Leitāne un Nikita Baikovs. Labus rezultātus trasē uzrādīja arī pārējie censoņi: K.Zagrebajevs,
L.Stabulniece, G.Pokšāns, V.Leitāns, R.Danilovs,
U.Pauniņš un M.Piskunovs. Šādā pat un vēl kuplākā
sastāvā ceram piedalīties arī nākamgad.
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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Starptautiskais Zaļais Karogs 2017./2018. mg.
piešķirts 135 izglītības iestādēm. Riebiņu
vidusskola Zaļo karogu saņem 9.reizi .
Karogu piešķir par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, kas iespējams tikai sadarbojoties skolotājiem, audzēkņiem, vecākiem un
tehniskajiem darbiniekiem. Zaļā karoga saņemšana
nozīmē ne tikai priecāšanos par lauriem, bet tā ir visiem redzama zīme, ka, aktīvi darbojoties, arī nākamajos gados pie skolas plīvos Zaļais ekoskolas karogs.
Vides izglītība ir universāls instruments, kas palīdz
veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un –
pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi sadarboties un
aktīvi iesaistīties savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.

14. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē ikgadējā Ekoskolu apbalvojuma piešķiršanas pasākumā: ekoskolas konsultante skolā Ilze
Grigule, skolas saimnieks Juris Čižiks, EKO
skolu programmas koordinators Latvijā Daniels
Trukšāns.
Jau otro gadu AS “Latvijas
valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS
“Latvijas Finieris” organizē izzinošu pasākumu:
meža
apsaimniekošanas
norišu
demonstrāciju
“Meža ekspedīcija”, t.i.,
aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10
meža izziņas darbnīcām
pieredzējušu mežsaimnieku
vadībā. Šajā mācību gadā
tikai aicinātas pieteikties
vispārizglītojošo
skolu
6.klases.

Ierodoties pasākuma vietā Kalupē ar autobusu, skolēnus sagaidīja LVM darbinieks, kurš iepazīstināja ar pasākuma norisi
un izsniedza nepieciešamo inventāru. Klase devās mežā pa
noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Noslēgumā bērnus gaidīja
pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru, pie kura varēja cept desas vai ēst ko citu.
Skolēnu interese ar katru staciju pieauga. Kā vienas no atraktīvākajām ir jāatzīmē stacijas, kur bērni noteica sava soļa
garumu, lai vēlāk izmērītu koka augstumu, Leonardo da Vinči pašnesošā tilta celšana, kā arī tikšanās ar Cūkmenu un
zvēresta nodošana.
Tā ir unikāla iespēja skolu 6. klasēm apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidos
izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Paldies par kopīgo darbu 6.klasei un skolotājām Dignai Prodniecei,
Ilzei Grigulei, klases audzinātājai Mārītei Pokšānei!
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Vārkavas novada
čempionāts vieglatlētikā
15.septembrī tika aizvadīts
Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā. Mūsu skolas sportistiem tā bija lieliska iespēja uzsākt jauno sacensību sezonu. Arturs Valters izcīnīja 1.v.
augstlēkšanā un 2.v. 100m skrējienā. Armands Briška bija nepārspējams lodes grūšanā un šķēpa mešanā. Arī Viktorija Pauniņa savā īpašumā ieguva divas medaļas – 3.v. tāllēkšanā un lodes grūšanā. Laura Stabulniece, savukārt, bija trešā ātrākā 1500m skrējienā.
Daudziem
5.klases sportistiem
tie bija pirmie starti
lielajā stadionā. Veiksmi vieglatlētiem arī
turpmāk!

Rudens
stafešu kross
Brīnišķīgā un saulainā 20.septembra rītā
Riebiņu vidusskolas
ātrākie skrējēji devās
uz Rudens krosa stafešu sacensībām Preiļos. Lai tām sagatavotos, izturības pārbaude sākās jau skolas rīkotajās skriešanas sacīkstēs “Ieelpo rudeni!”. 1.vietu 15 komandu konkurencē ar pārliecinošu pārsvaru izcīnīja jaunākā vecuma grupa, kuras sastāvā
bija Helēna Keita Jeļņikova, Katrīna
Damba, Arturs Valters un Nikita Baikovs.
Katrs no mūsu skolas 20 skrējējiem distancē
atdeva savus pēdējos spēkus, lai tiktu pie uzvaras, un centība attaisnojās. Riebiņu komanda kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu vidusskolu grupā un mājup devās ar kausu!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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Svētdien, 23. septembrī jau ceturto gadu tika pasniegta monsinjora Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem. Šoreiz balvas pasniegšanas ceremonija, kuru varētu dēvēt arī par Latgales
Skolotāju dienu, notika Preiļu kultūras namā. Sveicam skolotāju ANITU PUNCULI par
mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai.
Pedagoģiskais darba stāžs 32 gadi, kas arī redzams pedagoģes darba rezultātā – labas sekmes audzēkņiem, regulāra dalība un sasniegumi valsts un starptautiskos konkursos.
Skolotāja ikdienas darbā ir prasīga, tajā pašā laikā atsaucīga un iejūtīga, kas liek audzēkņiem ar prieku
doties uz stundām, neatlaidīgi strādāt un tiekties uz sasniegumiem. Anitai ir stratēģiskā domāšana, mērķtiecīgi attīstot un ieviešot inovatīvus risinājumus, neapstājoties pie sasniegtā un turpinot popularizēt skolas
vārdu.
Kopš pagājušā mācību gada ir Riebiņu novada tehnoloģiju jomas konsultante. Ar savu pieredzi palīdz
kolēģiem, nekad neatsaka padomu un prot sekmīgi plānot un organizēt darbu. Ir kompetenta visos jautājumos un domā vairākus soļus uz priekšu.
Klasē vienmēr ir gaumīgs noformējums. Skolotāja ir arī skolas vizuālā tēla veidotāja. Skolēni ir viņas dzīve. Viņa skolai velta ļoti daudz laika, darba un savas enerģijas. Atsaucīga, vienmēr gatava palīdzēt,
uzklausīt un sniegt atbalstu arī morāli.
Anita ir cilvēks, kurš neskaita savas darba stundas, bet gūst gandarījumu par skolas attīstību un prot
priecāties arī par katra kolēģa paveikto skolēnu un skolas labā.
Paralēli darbam skolā nodibināja un vada biedrību „Ausma”, lai daudzveidīgās amatu prasmes nodotu nākamajām paaudzēm. Nesen īstenots arī pirmais projekts: izdota grāmata „Saiminīka prāca”, kurā
apkopota informācija par Preiļu apkaimes rokdarbniekiem un amatniekiem. Pašlaik tās lappusēs ir pāris
desmiti radošu cilvēku, bet līdz Latvijas simtgadei iecerēts ievietot ziņas par vismaz 100 novadniekiem.
“Kas ir prāca? Tas ir darbs, pūrs... Amata prasmes vairāk jāliek lietā, ne tikai savējiem gādājot
skaistas dāvaniņas, bet arī ejot plašumā” skaidro A. Puncule. Arī viņa pati ir naska rokdarbu darinātāja: auž
tauriņus, kāzām domātus piederumus: dvieļus, spilventiņus un daudz ko citu. Rokdarbi ir arī viņas vaļasprieks.

Anita Puncule ir arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļa pasniedzēja. Īpaši
pagājušais gads bijis izciliem sasniegumiem bagāts.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas
iniciatīva, lai veicinātu nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm visā Eiropā. 2018.
gadā šī nedēļa notiks jau ceturto reizi. Kampaņas galvenais moto joprojām ir #BeActive
(Esi aktīvs!), un tas visus mudinās būt aktīviem Sporta nedēļas laikā un saglabāt fizisko
aktivitāti visu gadu.
21. septembrī visā Latvijā norisinājās
“Olimpiskajai dienai 2018” veltīti sporta pasākumi. Arī Riebiņu vidusskolā rīts sākās ar svinīgām uzrunām un Olimpiskā karoga pacelšanu. Šogad tas
gods iznest karogu tika dots skolas pašiem aktīvākajiem
sportistiem: Arturam Valteram, Nikitam Baikovam un
Viktorijai Pauniņai. Turpinājumā sekoja rīta vingrošana, kuru vadīja 12. klases meitenes Austra un Darja.
Šogad šī diena tika veltīta tenisa popularizēšanai, tādēļ visas nedēļas garumā skolā norisinājās dažādas ar to
saistītas aktivitātes: sporta stundu laikā notika iepazīšanās ar lielo tenisu, starpbrīžos jauniešiem bija iespēja
uzspēlēt galda tenisu. 1. - 4. klašu skolēni varēja izpausties radoši, zīmējot zīmējumus un 5. - 12. klašu
audzēkņi - rakstot vēstules tenisa zvaigznei. Skolas multicentrā bija apskatāma Riebiņu vidusskolas absolventu Viktora Maslobojeva un Aināra Mūrnieka galda tenisa sasniegumu izstāde. Ainārs tika uzaicināts kā
goda viesis - Olimpiskais vēstnesis, nodemonstrēt savas prasmes galda tenisā. Visas šīs aktivitātes nedēļas
garumā tika summētas, un
Olimpiskās
dienas
noslēgumā katra klase
veica vēl papildus uzdevumus,
lai
izcīnītu
galveno balvu - kausu.
Par uzvarētājiem kļuva 1.
klases
komanda.
Noslēgumā tika apbalvoti
arī skolas organizēto
skriešanas
sacensību
„Ieelpo rudeni!” aktīvākie
sportisti.

Sakām lielu paldies sporta skolotājām Mārītei Pokšānei un Skaidrītei Vulānei par organizētajām sporta aktivitātēm visas dienas garumā un gaidīsim tās atkal nākošgad.
Dalībnieki sacentās visdažādākajās disciplīnās, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet
arī apdomību un komandas darbu. Tika sadalītas vietas un uzvaras, taču visi saņēma pateicību par
piedalīšanos, veselīgu ēdienu un pozitīvas emocijas.
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Pusstundas skrējienu maratons
“Paskrien parkā!”
26. septembrī Preiļos notika pusstundas
skrējiena “Paskrien parkā!” noslēgums un apbalvošana. Kopumā tika aizvadītas 8 kārtas,
kur dalībniekiem bija jāveic pēc iespējas lielāks apļu skaits 30 minūtēs. Trases garums 500m. Kopvērtējumā 1. - 3.vietu ieguvējus
katrā grupā, vērtējot pēc sešās labākajās kārtās
veikto apļu skaita, apbalvoja ar medaļām. Aktīvākie mūsu skolas skrējēji bija Anastasija
Leitāne un Nikita Baikovs. Anastasijai
2.vieta savā vecuma grupā, Nikitam - 1.vieta.
Pasākuma gaitā arī Latgales pārnovadu fonds jau 5. gadu pēc kārtas pasniedza naudas balvas labākajiem Latgales sportistiem. Prieks, ka apbalvojamo skaitā bija Riebiņu vidusskolas jaunā
vieglatlētikas cerība - Arturs Valters, kurš tika pie pateicības raksta un prēmijas.

Riebiņu novada jauniešu futbola turnīrs
Mūsu skolēni ir gana aktīvi un izturīgi. Daudziem no skrējējiem,
beidzoties krosa sacensībām, diena turpinājās Galēnu pamatskolas
stadionā, kur notika futbola turnīrs Riebiņu novada jauniešiem.
Pieteikušās bija 5 komandas, divas no tām pārstāvēja mūsu skolas
audzēkņi. Par turnīra čempioniem
kļuva Riebiņu jauniešu komanda:
Ivans un Iļja Piskunovi, Dainis
un Harijs Griboniki, S. Sparāns, A. Bergmans, J. Prikuls,
A. Stabulnieks un J. Vilcāns.
Pieredze ņēma virsroku, taču
jaunākajai komandai tas bija lielisks treniņš pirms starpnovadu skolu sacensībām. Paldies Pauniņu ģimenei, kura noorganizēja ne tikai komandas nokļūšanu
uz sacensībām, bet arī jauku pasēdēšanu Preiļu kafejnīcā. Esam
lepni, ka mums ir tik gādīgi vecāki!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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Valsts Izglītības satura centrs īsteno Latvijas
valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības
iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību
savai skolai, vietējai kopienai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Pagājušajā mācību gadā arī mūsu skola iesaistījās Latvijas valsts simtgadei veltītajā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ko īstenoja Valsts izglītības satura centrs, lai sekmētu
bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību,
atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Vajadzēja realizēt dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, veicot labos darbus gan skolā, gan daudzpusīgā sadarbībā ar sabiedrību. Skolēnu darbošanās aptvēra visdažādākās jomas, radot iespējas iesaistīties ikvienam un motivējot skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu
darbu savai izaugsmei un sabiedrībai, atbilstoši viņu interesēm, spējām un vajadzībām. Labie darbi tika veikti ne
tikai atsevišķu pasākumu formātā, bet galvenokārt ikdienā.
26.septembrī Madonā uz pasākumu cikla noslēguma festivālu „Laiks labiem darbiem” pulcējās ap 200 skolēnu (kopumā 24 komandas) no 12 mācību iestādēm. Arī
no mūsu skolas uz šo festivālu devās 5 komandas: „Prieks”(origami pulciņš, skolotāja Alla Solovjova),
„Sauļuki”(ekopulciņš, skolotāja Ilze Grigule), „Grāmatu tārpi”(3.-5.klases skolēni, skolotāja Silvija
Avotiņa),

„Maratonisti”(7.klases

skolēni,

skolotāja

Diāna

Bravacka)

un

folkloras

kopa

„Jumalāni” (vadītājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža).
Dienas gaitā notika labo darbu prezentācijas, radošas darbnīcas, kanisterapijas suņu iepazīšana,
aktīva darbošanās biedrības “Pie Kraujas” vadībā. Arī Madonā Tika veikts kopīgs labais darbs – iestādīti
100 hortenziju stādi.
Pasākuma noslēgumā visi saņēma apbalvojumus un tieši mūsu skolai interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta (VISC), pasniedza galda spēli „Latvijai 100”.
Vienmēr ir laiks labiem darbiem! Paldies visiem, kas tos veic un atbalsta!
Ārija Bergmane-Sprūdža, festivāla „Laiks labiem darbiem” dalībniece.
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Septembris Latvijā jau kopš 1965.gada saistās ar DZEJU. Dzejas dienas teju visu mēnesi norit visā Latvijā. Protams, arī pie mums, Riebiņos.
11.klases skolēniem bija interesanta mācību stunda, ko vadīja literatūras skolotāja Žanna
un mūzikas skolotāja Ārija. Tajā skolēni iepazina romantismu gan Aspazijas dzejā, gan Emīla
Dārziņa mūzikā.
7.klases skolēniem bija „Akrostihu kokteilis”. Tā laikā tapušie darbi aizceļoja uz centrālo
bibliotēku, kur bija apskatāmi un izlasāmi izstādē.
Gan 1., gan 5.klase apguva Raiņa dzejoļus un tos
skandēja klasē. Jāmin, ka
it visās klasēs norisinājās
dzejas stundas. Arī skolas
bibliotēkā bija skatāma
izstāde, kas veltīta Dzejas
dienām.
Šogad, organizējot Dzejas
dienu pasākumus, cieši
sadarbojāmies ar Riebiņu
novada centrālo bibliotēku. Tā 8.b, 9. un 10.klases skolēni piedalījās pasākumā "Apslēptais un nezūdošais", kad bibliotēkā viesojās dzejniece, pedagoģe un publiciste, kādreizējā viļāniete Iveta
Ratinīka. Apmeklētāji klausījās dzeju no krājuma "tikko&tikai" autores izpildījumā, sarunājās ar
dzejnieci, iesaistījās dzejnieces uzdevumu izpildē. Pasākumu kuplināja Rolanda Nagļa dziedātās
dziesmas.
Savukārt 5.klases skolēni darbojās dzejas darbnīcā
„Burtiņi mūk!” un prezentēja savus dzejolīšus.
Arī 12.klases skolēni Dzejas dienu pasākumu ietvaros devās uz bibliotēku, lai pasākumā „Nemaz nav grūti”
sastaptos ar dzeju, meklējot sev tīkamākos dzejoļus, nolasītu to pārējiem, atpazītu latviešu dzejniekus, un arī paši
veiktu radošu darbu.
Varbūt arī mūsu vidū ir kāds nākamais dzejnieks…
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Miķelis šogad netirgojas. Miķelis šogad dalās, dāvina, dod, atdod, piedāvā. Miķelis šogad ir dāsns bez gala un, kā nu ne – siltā un saulainā
vasara ir piebērusi dārzus ar sārtvaidžiem āboliem, salna apmaldījusies un aizmirsusi savus
nejaukos aukstuma nedarbus, tāpēc dārzu karaļi ķirbji netraucēti varēja augt un piebriest resnumā un spēkā līdz pašām septembra beigām.
Miķeļdienas tirdziņa vietā šogad Rudens
velšu izstāde, īpašu akcentu liekot uz āboliem
un visa, kas var tapt no āboliem. Tā kā šogad ir
īstākais ābolu gads, tad izstādē varēja aplūkot
ne tikai dažādu šķirņu ābolus, bet arī ābolu ievārījumus, džemus, sulas,
ābolu čipsus, rullīšus, žāvētus ābolus. Ar īpašām ābolu un ne tikai ābolu delikatesēm iepazīstināja Z/S “Vilkači” saimniece Skaidrīte Grigale.
Un kas nu tā būtu par izstādi bez dārza karaļa ķirbja! Resnākos un
varenākos vasarā izaudzēja 4. klase (smagākais šāgada ķirbis sver
27kg), jo viņiem
tas bija vasaras
uzdevums.
Paldies visiem lielajiem un mazajiem izstādes veidotājiem, kuri dāsni dalījās ar savos
dārzos izaudzēto. Paviesojušies skolā, dārza
labumi pārcēlās uz Riebiņu Sv Pētera un Pāvila katoļu baznīcu.
Paldies Riebiņu Sv Pētera un Pāvila katoļu
baznīcas priesterim Kursītim par svētību un
pateicības Misi 30.septembrī veltītu Riebiņu
vidusskolas kolektīvam.
Sākumskolas skolotāja Silvija Avotiņa
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28.septembrī notika 10.klases iesvētības vidusskolnieku kārtā. Pasākuma moto bija „Kaļam laimi” un mērķis – tuvāk iepazīt dažādas profesijas. Pasākums noritēja visas dienas garumā starpbrīžu laikā. 10.klases
skolēniem bija jāpilda uzdevumi, kas saistījās ar meistarību dažādās profesijās. Katram dalībniekam uz pasākumu bija jāierodas kādā, sevis
izvēlētas profesijas, tēlā.

Rīts desmitklasniekiem iesākās ar aktīvu
rīta rosmi. Uzdevumi bija aizraujoši un neparedzami radoši – dejo kā profesionālis,
esi detektīvs - nosaki aizsietām acīm, mākslinieks, kurš zīmē netradicionāli, degustē
lozējot, dziedi karaoke. Pusdienas desmitklasniekiem arī nenācās viegli, jo tur bija
jāparāda komandas darbs. Noslēdzot iesvētības tika nolasīts zvērests, kuru jaunie vidusskolēni apsolīja nepārkāpt. Paldies 10.
klases skolēniem un audzinātājai par aktīvu
dalību rīkotajās iesvētībās. Lai veicas vidusskolas gaitās! Paldies arī viesiem , kas iesaistījās šo svētku norisē.
11. klases skolniece Jūlija Vaivode
Skolā jau daudzus gadus pēc kārtas
10.klasei uzsākot savas gaitas vidusskolas
dzīvē ir ieviesta tradīcija - iesvētības, kuras
šogad nācās izbaudīt arī man. Interese par
tām radās jau septembrī, un mēs ar nepacietību gaidījām šī pasākuma norisi. Uzzinot iesvētību tēmu "Sapņu profesija", kuru paziņoja divas nedēļas
pirms tam, sākām domāt par to kā ģērbties. Idejas bija visdažādākās, toties to realizēšanai nedaudz pietrūka
laika. Dienas ritēja un drīz vien pienāca tā diena. Sākās viss ar enerģisko rīta rosmi, tad pārbaudīja mūsu
dejot un dziedāt prasmi. Vēl bija uzdevumi, kas pārbaudīja mūsu uzmanību, bija jāizbauda ne visai pierasti
produkti un visbeidzot pienāca tas ilgi gaidītais brīdis, kad mēs visi devām zvērestu. Šī diena parādīja to,
kāds mēs esam kolektīvs. Mēs visi bijām viena liela komanda, kurā atbalstījām un palīdzējām viens otram,
manuprāt, tādi pasākumi ir vajadzīgi un tie, kas piedalīsies, būs lieli ieguvēji.
Karina
Iesvētības mums bija emocionālās, tēma interesanta. Protams, visi pārbaudījumi bija tik atšķirīgi, ka nezinu, kurš bija vislabākais, laikam visi. 11.klasei izdomāja, organizēja un iesvētīja mūs tik jautri! Mēs vēl ilgi
atcerēsimies mūsu iesvētības. Paldies skolotājai Ārijai un 11.klasei!
Viktorija
Manas domas par iesvētīšanu ir pozitīvas, jo man patika uzdevumi, tie bija interesanti.
Patika karaoke, tas bija negaidīti un jautri. Drusku nepatika sākums, bet pārējais viss bija labi.
Katrīna
Iesvētības, kas tika organizētas mums, bija diezgan interesantas. Mēs varējām pabaudīt mūsu klases dziedāšanas, dejošanas, zīmēšanas, orientēšanas prasmes. Man iesvētības patika, visvairāk, tas, ka mūsu klasei
ļāva justies, kā vienai veselai komandai.
Dana
Skolēni gaidīja šo dienu ar interesi un uztraukumu, jo tā bija diena, kad viņi kļūs par pilnvērtīgiem vidusskolas audzēkņiem. Meitenes nedaudz kautrējās, tāpēc daudzus pārbaudījumus „izvilka” mūsu klases zēni
– Juris un Mareks. Paldies viņiem par to! Karaoke izpildījumā zēni bija vienkārši nepārspējami! Galvenajā
pārbaudījumu daļā skolotāji nepiedalījās, jo bija paslēpti, lai skolēni, izpildot uzdevumus, atrod ceļu pie
savas klases audzinātājas, bet pieļauju, ka tie bija diezgan interesanti. Ļoti veiksmīgi bija izvēlēta arī pasākuma tēma. Paldies 11.klasei un skolotājai Ārijai! Šī diena noteikti paliks atmiņā!
10.klases audzinātāja A.Meluškāne

