2017.gada maijs
Cilvēce ir gluži kā jūra. Jūra ir pilnība. Tā vienmēr ir mainīga, lieliska un vienlaikus biedējoša. Tā spēj būt gluda kā spogulis, bet vajag
tikai uzpūst vējam, kā rodas viļņi. Īsā brīdī var sacelties vētra. Jūra ir
kā cilvēce, kurā viss virspusīgais atrodas virspusē, bet viss pamatīgais iegulst dzīlēs.

“Preiļupes līkloči”

Gana daudz dažādās aktivitātēs ņēmušies ir skriešanas aktivitāšu cienītāji – nu laiks
pieslēgties arī velomīļiem. Tradicionāli, jau vairākus gadus pēc kārtas pašā maijā sākumā, šoreiz 1. maijā, kad vēl var paspēt mežā baudīt vizbulīšu ziedēšanas krāšņumu,
uz velokrosu „Preiļupes līkloči” pulcējās ne tikai preilieši, bet arī velo braukšanas cienītāji no daudziem tuviem un tāliem novadiem.
Apkārtnes reljefs neļauj izvērsties dažādu trašu veidošanā, tāpēc tā ir nemainīga, bet
mainās tās izbraukšanas grūtības pakāpe atkarībā no laika apstākļiem. Iepriekšējā
lietainā diena izdarīja savu-trase bija smaga.
Tomēr Riebiņu vidusskolas velomīļiem gandarījums par paveikto atsvēra saņemto dubļu kārtu uz sejas un velosipēda. Savā vecuma grupā Kristaps Lisicins izcīnīja 3.vietu,
bet Gatis Pokšāns sasniedza savu personīgo rekordu. Sveicam!

Daugavpils novada atklātais
čempionāts vieglatlētikā

7.maijā notika vieglatlētikas sacensības Višķos.
Savus spēkus lodes grūšanā izmēģināja Armands Briška, raidot 7,257 kg smagu lodi
9,64m attālumā. Šis veiksmīgais grūdiens Armandam ļāva ierindoties 2.vietā. Divas bronzas kaluma medaļas izcīnīja Kristaps Lisicins. Trešā
vieta 3-soļlēkšanā ar rezultātu 11,87m un šķēpa
mešanā ar rezultātu 39,13m.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde

Apsveicam divus mūsu skolas audzēkņus, kuri
piedalīsies LJO 2017 no 7. -9.jūlijam Cēsīs un Ogrē. Juris Vaivods pārstāvēs novadu
džudo cīņā un Armands Briška vieglatlētikas disciplīnā lodes grūšanā. Paldies treneriem Mārītei Pokšānei un Skaidrītei Vulānei par ieguldīto darbu. Vēl novada komandu
papildinās divi soļotāji no Galēniem. Ceram uz labiem rezultātiem!
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Vecpiebalgas novads atrodas
Piebalgas kultūrvēsturiskajā novadā, tā ir vieta, kas 19.gs.otrajā
pusē vispirms kļuva par latviešu
nacionālās kultūras centru un
tikai pēc tam Rīga. Tādā ievērojamā Latvijas novadā 5. un
6.maijā noritēja 2017.gada bērnu
un jauniešu folkloras svētki
"Pulkā eimu, pulkā teku
" (PEPT). Šogad jau 33.reizi
PEPT Nacionālajā sarīkojumā
satikās bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas.
Arī šogad „Jumalāni” aktīvi iesaistījās visa mācību gada garumā folkloras
programmas piedāvātajos konkursos un pasākumos. PEPT ir gada pasākumu kulminācija, tāpēc piedalīties šajos svētkos ir gan gods, gan iespēja,
gan prieks.
Tā kā bijām veidojuši savdabīgu priekšnesumu skatei, tikām iekļauti PEPT
Atklāšanas koncerta „Tik cēlā vietiņā” programmā Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiālē „Vēveri”. Tas, bez šaubām, ir liels
pagodinājums, bet reizē arī milzīga atbildība. Šajā koncertā ar savu „Kas
tāva sātā?” stājāmies līdzās tādām visā Latvijā labi pazīstamām kopām kā
„Kokle”, „Tarkšķi”, „Ceiruļeits”. Mūsu priekšnesumu piesakot, Māra Mellēna, VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore un PEPT 2017 programmas koordinatore, to
raksturoja kā vienu no šī gada interesantākajiem un asprātīgākajiem priekšnesumiem.
Pēc tam visas dienas garumā folkloras kopu dalībnieki iesaistījās radoši interaktīvās takas „Zinu,
zinu tēva sētu” darbībās, dažādās meistardarbnīcās. Arī mēs kopīgi sacerējām stāstu, klausījāmies par to, kā
apstrādāja linus, piedalījāmies fotoorientēšanās sacīkstēs, pamēģinājām gan aust, gan zāģēt malku, uzkāpām vējdzirnavu pašā augšā. Vakarā bija folkloras konkursu uzvarētāju konkurss, danču laiks. Mēs arī nedaudz aplūkojām Vecpiebalgu, saskatot tanī gan mūsdienīgo, kā piemēram, BMX trasi, gan seno – rakstnieku brāļu Kaudzīšu stādītos vītolus pie skolas.
Otrajā dienā, kā jau tas ierasts, notika Novadu koncerts. Šoreiz tas notika Dzērbenes Augstajā kalnā. Kāpiens līdz estrādei tiešām bija varen stāvs! Bet skats, kas pavērās no Augstā kalna – brīnišķīgs.
Kopā ar Dienvidlatgales novada kopām „Ceiruļeits” (Līvāni), „Žibacteņa” (Aglona),
„Vuolyudzeite” (Vārkava), „Dzeipureņš” (Sala), „Rūtoj” (Preiļi) kopīgi dziedājām „Zynu, zynu tāva sātu”,
dejojojām „Ceiruļs olu dora”, rādījām individuālos priekšnesumus. Visus folkloras svētku dalībniekus sveica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.
Tā, kļuvuši bagātāki no šādas kopābūšanas, daudz ko redzējuši un pieredzējuši, sajutuši savas zemes pagātni, smēlušies senču gudrības, pēcpusdienā devāmies mājās – noguruši, laimīgi, karstajā pavasara
saulītē mazliet apsviluši un ļoti pateicīgi par šo braucienu skolas direktorei Inetai Anspokai, autobusa vadītājam Aināram Osmanim un pašvaldībai.
Folkloras kopas „Jumalāni” vadītājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža
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Apskauj Latviju!
Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie st ājas visapkārt kā sardzē.
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī
sirdīs.
Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu
dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. Lai sarg ā Latviju mūsu
mīlestības un uzticības spēks.
Māra Zālīte

Latvijai tuvojas liela un apaļa jubileja 100 gadi. Tas ir cilvēka
dzīvei reti sasniedzams vecums. Kokam tā var būt tikai jaunība
vai pusmūžs. Ozols ir ilgmūžīgs koks, kas rotāja nu jau aizgājušos pieclatniekus, tautai tas
ir spēka un izturības simbols.
Varenie ozoli mums palīdz
mīlēt Latviju, jo viņi ir mūsu
simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji – mūsu
spēkozoli! Lielie ozoli pušķo
Latviju. Latviešu savpatnība ir
lielā koku mīlestība. Šī mīlestība jau no seniem laikiem
saudzē simtgadīgos ozolus,
kuri Latvijā ir simtreiz vairāk
nekā citviet Eiropā.
Pēdējā pusgadsimtā ir valdījušas īsāka laika vērtības. Ilglaicīgas
izmaiņas nāk no skolas sola – veidot tagad, domājot par turpmākām paaudzēm, rīkoties par labu citiem, pat tad, kad šo labumu mēs varbūt neredzēsim, ir tas, kā
var mainīt arī mūsu pašu dzīvi. Ir svarīgi apzināties - tas ir vajadzīgs mums
pašiem un tagad!
Akcentējot Latgales nozīmību Latvijas
valsts izveidošanā un izceļot Latgales
vērtības, arī Riebiņu parkā tika stādīti
ozoli kā spēka, izturības un ilgmūžības
simbols.
Turpinājums ir katram SAVĀS mājās savā pusē, savā ģimenē, mežā…
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Ziedonis Maijs nāk ar Pēdējā zvana svētkiem, lai 9. un 12. klašu skolēnus sagatavotu atbildīgam darbam –
eksāmeniem. Arī Riebiņu vidusskolā visi sagaidījām Sapņu autobusu, kurš iebrauca klusi ar spilgtu sauli, pavasara
vējiem, ziedu smaržām un skumjām, īpaši 12. klasei, ka skaistais skolas laiks tūlīt, tūlīt beigsies un sāksies lielā dzīve.
Kāda tā būs? Kas sagaida mūsu skolēnus?
Mēs, astotie, kopā ar 11. klases skolēniem sagatavojām un uzdāvinājām saviem
skolas biedriem kartes braucienam Sapņu autobusā. Divpadsmitie saņēma Zelta kartes ar
tiesībām nākt uz skolu un stāstīt par saviem lielajiem darbiem, veiksmēm, lūgt padomus un
priecāties par mūsu skolu, bet devītie saņēma Sudraba kartes, jo ceram, ka viņi būs kopā ar
mums vidusskolas gadus.
Mums patika gatavot pēdējo zvanu, sveikt savus skolas biedrus, jo jutāmies ļoti
atbildīgi un vajadzīgi skolas saimei. Visiem novēlam veiksmi eksāmenos un jaukas izlaiduma balles!
Melisa Rumaka, 8. klase
Maijs ir pats skaistākais mēnesis. Tas mūs pārsteidz ar ziedu pārpilnību un pavasara lielo steigu. Ziedēs ābeles, darbīgās bites vāks medu… Un kur vēl ceriņi ar savu rūgteno
smaržu! Maijs nes sev līdzi gan darbīgu steigu, gan mazliet skumjas. Kāpēc? Jo skan pēdējais zvans, skan Riebiņos!
13.maijā skolā iebrauca „Sapņu autobuss”, kas aicināja 9.un 12.klašu skolēnus uz
pēdējā skolas zvana svētkiem Riebiņu vidusskolā.
Devītajiem tika dāvināta brīvbiļete jeb „sudraba karte”, kas viņiem sniedz tiesības
droši nākt uz Riebiņu vidusskolas 10.klasi un turpināt šeit mācības vēl 3 gadus.
Toties divpadsmitajiem tika dota zelta brīvbiļeti, kura ļauj nākt ciemos, tikties ar
skolotājiem un stāstīt par savām lielajām uzvarām un sasniegumiem, kā arī rast atbalstu un
sapratni, kad sirds ir pilna un vajag padomu.
Veiksmi, izturību vēlam, jūsu mērķim jābūt cēlam, veiksmi, izturību, panākumus vēlam!
Diāna Berovska, 11.klases skolniece
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16. maijā Riebiņu vidusskolas 5. – 6. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz t/c “Ūga” Preiļos, lai iepazītos ar tirdzniecības centra darba
ikdienu un specifiku, gūtu priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatprincipiem un pamatvērtībām, kā arī lai izzinātu dažādas profesijas,
kuras nepieciešamas veiksmīgas pārtikas ražošanas un tirdzniecības procesa nodrošināšanai.

Ekskursija tika organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Ar t/c “Ūga” darbību iepazīstināja uzņēmuma
saimnieki Ingūna un Aigars Zīmeļi. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar tādām profesijām kā pārdevējs,
kasieris, apsargs, zāles darbinieks, noliktavas darbinieks, miesnieks, pārtikas tehnologs, pavārs, konditors,
viesmīlis. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja arī pašiem izmēģināt savus spēkus kasiera profesijā.
Tas šķita gana interesanti, bet izrādījās – nav nemaz tik vienkārši smaidīt katram pircējam un ar katru sasveicināties latgaliski. Vēlāk, sarunā ar Aigaru Zīmeli par uzņēmējdarbības interesantajām un arī neparedzamajām, bet tūlītēju risinājumu prasošajām lietām noskaidrojās, ka pati svarīgākā uzņēmēja īpašība ir
atbildība. Pēc tirdzniecības zāles apmeklējuma skolēnus laipni sagaidīja SIA “Picu bode” vadītāja Aija Vanaga, kur tika dota iespēja vērot pavāra konditora meistarklasi picu pagatavošanā, bet pēc tam arī konditores Kristīnes Jukšas vadībā pašiem pagatavot savu picu. Šajā procesā tika pārrunātas un arī izpildītas īpaši
svarīgas lietas pārtikas ražošanas uzņēmumos – tās ir higiēna, tīrība un kārtība, jo tikpat svarīgi, kā pagatavot garšīgu un skaistu picu, ir visu pēc darba beigām novākt, satīrīt un nomazgāt. Picu gatavošana izvērtās
par īpaši aizraujošu un arī radošu procesu, kas izpaudās visdažādākajos vizuālajos noformējumos.
Mācību ekskursijas diena bija piesātināta ar jaunām zināšanām un daudziem interesantiem atklājumiem, tika gūtas daudzas jaunas atziņas, bet pati svarīgākā no tām – ikdienas apmeklētājs veikalā redz tikai
pavisam mazu daļu no milzīgā ieguldītā darba, lai viņš justos ērti, justos gaidīts un laipni apkalpots. Un –
katrai profesijai ir neliela citiem redzamā šķautne, un daudzas šķautnes, prasmes, zināšanas, kas citu acīm
nav redzamas, bet kuras ir ārkārtīgi svarīgas nepieciešamas.
Paldies par iespēju iepazīt pārtikas ražošanas un tirdzniecības darba pasauli, gūt priekšstatu uzņēmējdarbības specifiku un izaicinājumiem sakām t/c ”Ūga” saimniekiem Ingūnai un Aigaram Zīmeļiem, SIA
“Picu bode” vadītājai Aijai Vanagai un konditorei Kristīnei Jukšai.
Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants Riebiņu novadā
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Brauciens notika projekta
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" ietvaros.
Ekskursijas laikā 9. un 12.
klases skolēni apmeklēja
Daugavpils Universitāti,
kur ieguva informāciju par
DU izglītības programmām
un pieprasītākajām profesijām, kā arī par iespējām
piedalīties projektos. Tika
apmeklētas jaunākās DU
labaratorijas - genomikas
un biotehnoloģijas, hidroekoloģijas un kvartārvides
labaratorijas. Ekskursijas laikā notika arī baseina apmeklējums Olimpiskajā centrā un iepazīšanās ar Daugavpils Skrošu rūpnīcu, kura ir vienīgā Ziemeļeiropā, dibināta 1883. gadā. Ekskursijas vadītājs ļāva nokļūt rūpnīcas skatu tornī, kur no 32 metru augstuma tika dota iespēja paskatīties uz Daugavpils
pilsētu. Ekskursijas kulminācija bija šautuves apmeklējums.

21.maijā notika Līvānu novada atklātais čempionāts
vieglatlētikā, kurā savu dalību pieteica divi mūsu skolas sportisti. Armands Briška uzlaboja savu personīgo
rekordu 5kg lodes grūšanā, pārsteidzot iepriekšējo par 1m un 5cm.
Veiksmīgs tam padevās otrais mēģinājums -11,55m. Līdz ar sasniegto rezultātu, Armands izvirzījās līdera pozīcijā un papildināja
savu medaļu krājumu ar zelta godalgu. Ar šo sasniegumu viss nebeidzas un nopietni jāturpina gatavoties Latvijas jaunatnes olimpiādei. Savukārt, Kristaps Lisicins veiksmīgi startēja tāllēkšanas
disciplīnā. Viņš, gan, neatkārtoja savu labāko sniegumu, taču
5,68m tālais lēciens ļāva tam ierindoties godpilnajā 2.vietā.
25.maijā Preiļos norisinājās “Jauno
satiksmes dalībnieku foruma 2017” 1.kārta.
Tajā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas komanda “Ritentiņš” – 5.klases skolnieki:
Lāsma Jurkāne, Amanda Klindžāne, Iļja
Smolins un Aleksandrs Rukmans. Komandas pildīja testus par
ceļu satiksmes noteikumiem, parādīja zināšanas par
pirmās palīdzības sniegšanu un velosipēda uzbūvi, veica
praktiskus uzdevumus, sacentās
veiklībā, braucot divas šķēršļu joslas.
Mūsu komandas “Ritentiņš” sniegums bija pārliecinošs – viņi apsteidza 6 citu skolu komandas un izrādījās vislabākie – ar rezultātu 526 punkti ierindojās 1.vietā.
Nākamā konkursa kārta notiks 29.maijā Preiļos. Novēlēsim “Ritentiņam” veiksmi un turēsim īkšķus, lai viņiem labi veicas arī konkursa 2.kārtā!
Skolotājs Valērijs Jurkāns
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Brīvdienas tika aizvadītas ļoti sportiskas, 20. maijā jau
trešo gadu pēc kārtas notika "Pavasara kross ar Anitu Kažemāku". Pie Riebiņu vidusskolas tika pulcēti sportisti no Preiļiem, Līvāniem, Ludzas, Viļāniem, Vārkavas, Feimaņiem,
Rušonas, Vaboles, Rīgas. Esam sasnieguši, arī dalībnieku
skaita rekordu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Šogad
sacensībās piedalījās 123 sportisti. Skrējiens notika pa Riebiņu ielām, takām un celiņiem, iekļaujot gan zemes ceļu,
gan pļavas taciņas, gan asfaltu un bruģi. Sportisti startēja
trīs dažādās distancēs 1000m, 3000m un 6000m atbilstoši
savai vecuma grupai.
Lai pēc finiša sportisti uzņemtu iztērētas ogļhidrātu rezerves, par to bija parūpējies “Preiļu Siers” un katram finišētājam finišā bija sieriņš "Mazulis". Arī siltie laika apstākļi mūs
lutināja un par atveldzēšanos finišā parūpējas „Venden”
ūdens.
Sportisti tika apbalvoti vecuma grupās un saņēma sarūpētās balvas no Adidas Latvija, bet kopvērtējuma labākajiem
dāvanu kartes no veikala 42KM, kā arī īpaša dizaina medaļas un diplomus, ko sarūpēja Riebiņu novada dome.
6000m kopvērtējuma uzvarētāji Jeļizaveta Puzāne un Pēteris Trubačs. 3000m kopvērtējuma uzvārētāji Ilze
Borbale un Rainers Trubačs. 1000m kopvērtējuma uzvarētāji Rebeka Kalniņa un Markuss Kurašovs.
Ģimenes stafetē bija ātrākā Kaļvu ģimene, par ko saņēma Guntara Ormaņa piemiņas balvu.
Pēc sacensībām Riebiņu vidusskolas pavāres parūpējās par garšīgu putru un tēju. Bet lai diena būtu vel
aktīvāka, tika noskaidroti precīzākie soda metienu uzvarētāji.
Paldies, Riebiņu vidusskolas kolektīvam un skolēniem par aktīvu iesaistīšanos, tiesāšanas darbu. Paldies
laika tiesnešiem Jānim Upeniekam un Skaidrītei Vulānei. Un paldies idejas autoriem un pasākuma līdzautoriem Mārītei Pokšānei un Rolandam Naglim. Tiekamies arī nākošgad!
Anita Kažemāka

Anita Kažemāka (dzimusi 1990. gada 30. maijā) ir latviešu vieglatlēte, startē soļošanas sacensībās un garo distanču skriešanā. 2007. gada Pasaules jaunatnes
čempionātā viņa izcīnīja 12. vietu 5000 m soļošanā ar laiku 23:57,05 min. 2008. gada Pasaules čempionātā junioriem A. Kažemāka ieņēma 28. vietu 10 000 m soļošanā ar laiku
50:53,59 min. 2009. gada Eiropas junioru čempionātā viņa ieņēma 9. vietu 10 000 m soļošanā ar laiku 52:28,50 min. Latvijas—Zviedrijas sacensībās izcīnījusi 2. vietu 10 km soļošanā starp pieaugušajiem ar laiku 47:05. 2013. gada Pasaules čempionātā Maskavā, Krievijā, izcīnīja 42. vietu. 2014. gada oktobrī Frankfurtes maratonā uzrādīja
personisko rekordu maratonā: 2.39:57, sasniedzot piekto visu laiku labāko rezultātu starp
Latvijas skrējējām. 2015. gada Pasaules čempionātā Pekinā ieņēma 39. vietu.
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23. maijā 4. klases devās konkursa "Mans
mazais pārgājiens" nopelnītajā ekskursijā.
Šoreiz bijām nolēmuši apskatīt un iepazīt
Vidzemes skaistākās vietas.
Rīts ausa vēss, bet cerību pilns, ka diena būs silta
un saulaina. Kad saule jau silti spīdēja, mēs nonācām Līgatnes dabas parkā, kur bija iespēja apskatīt mūsu pašu Latvijas mežu iemītniekus. Vislielāko sajūsmu radīja divi brūni, vareni lāči, kas bija
iznākuši pabrokastot. Arī spalgie mežacūku kviecieni piesaistīja mūsu uzmanību. Vēl mums izdevās redzēt pūces, ūpi, aļņus, vāveri, caunu, un pat
uzkāpt augstā skatu tornī.
Nākošā vieta, ko apmeklējām, bija Sigulda - ļoti
skaista pilsēta. Tur mēs apmeklējām rodeļu trasi
un griezāmies panorāmas ratā. Bija mazliet baisi,
bet interesanti. Žēl, ka izpalika brauciens ar gaisa vagoniņu, jo tas bija slēgts. Bet kopējo noskaņojumu tas
nesabojāja.
Tālāk autobuss mūs aizveda līdz Gūtmaņa alai un
Turaidas pilij. Kāpšana pils tornī bija vesels piedzīvojums - šauras
kāpnes, drēgnums,
bailes no nezināmā, bet augšā burvīgs skats uz Gaujas senleju. Lielu
prieku bērniem sagādāja arī šaušana ar loku. Iegādājušies suvenīrus, kāpām
autobusā un devāmies uz Saulkrastiem.
Debesis sāka mākties, un necik ilgi nebija jāgaida, kad sāka līt lietus. Bet
tas mūs neatturēja doties satikties ar jūru un pat iebrist tajā. Ieraugot jūru,
dažiem aizrāvās elpa, jo tādu plašumu redzēja pirmo reizi. Jūra meta viļņus
pret krastu, bērni priecājās un nemaz nejuta lietu, kas izmērcēja mūsu apģērbus.
Izmirkuši, bet laimīgi sēdāmies siltā autobusā un
devāmies mājup. Neviens nejuta noguruma,
apkārt virmoja emocijas un prieks par izdevušos ekskursiju.
Sakām paldies skolas
direktorei I. Anspokai
par noorganizēto autobusu un autobusa šoferim par pacietību.

4.a klases
audzinātāja Solvita
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Maija beigās mēs, 5.klase ar audzinātāju un vecākiem, devāmies uz Jūrmalu, lai piedalītos ZZ čempionāta finālā un
festivālā. Majoru un Dzintaru pludmales plašumos norisinājās aizraujošas prāta un sportiskās aktivitātes.
Skolēniem vajadzēja rāpties vertikālajā alpīnisma sienā, veikt dažādas stafetes, parādot klases vienotību un izveicību.
Vissaistošākā un jautrākā mums izvērsās stafete, kurā vajadzēja vilkt gumijas laivu, kurā sēdēja viens no klasesbiedriem. Bijām tā aizrāvušies, ka mūsu galvenais priekšējais vilcējs – Maksims – neviļus jau atradās zem lielās gumijas
laivas uz muguras ūdenī. Taču tas bija tikai mirklis, jo jau itin veikli klase sniedza palīdzīgu roku un visi draudzīgi
finišējām.
Interesants bija lielais pludmales volejbols, kurā metējs ar savdabīgu kaķeni servēja bumbu pāri tīklam, bet citiem pāros vajadzēja to fiksēt lielos tīklos. Mūsu Ivo servēja godam!
Komandas prātu un saliedētību ar skolotājas atbalstu parādījām slapjajā stafetē, kur vajadzēja uzpildīt spaini, ar kuru
pārlej ūdeni citā traukā pa improvizētu cauruli, kuras atsevišķie posmi jātur savienojumos ar rokām. Ja galā trauks nav
piepildīts (bet ūdens ļoti skaisti gribēja šļakstēt garām vien, garām vien...), tad uzdevums nav veikts (ieskaitīts). Ar
skolotājas korekcijām mēs to tomēr paveicām godam.
Lielo siera ripu velšana mums jau bija pazīstama no pusfināla, bet te vēl nāca papildinājums – ar spaiņiem no jūras
līča vajadzēja smelt ūdeni, lai, to šļakstot, varētu izsist no statīva bumbu. Tas izdevās tikai retajai komandai, vairāk jau
lielajiem.
Prāta spēlēs mums veicās diezgan labi, arī citas atrakcijas pirms un pēc startēšanas bija saistošas. Izbradājāmies pa
Baltijas jūras ūdeņiem, nedaudz pasauļojāmies, paguvām piedalīties arī Saldējuma festivālā Dzintaros, nobaudot ne
vienu vien saldējumu. Visu dienu varējām klausīties arī skaļu mūziku, dziedāt paši studentu radio tiešajā ēterā, dzirdēt
Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu ar humora noti („Nu tad lai vējonis jūs šodien neaizpūš!”) un ko tik vēl
ne! Esam sapratuši, kur vajag piestrādāt, lai nākamajās sacensībās mums ietu tikpat labi un vēl labāk. Priecājāmies par
veiksmēm un kopīgi pārdzīvojām neveiksmes. Tā mēs
rūdījāmies kā kolektīvs. Katrs deva savu ieguldījumu, kā
varēja.
Paldies par atbalstu un transporta organizēšanu gribam
teikt mūsu skolas direktorei, kā arī pacietīgajam šoferītim
Aināram Osmanim. Vecāku, brāļu un māsu atbalsts mums
arī lieti noderēja! Ceram arī turpmāk piedalīties šādos un
līdzīgos pasākumos. Aicinām pievienoties šādiem izaicinājumiem arī citus!

5.klases audzinātāja Diāna Bravacka
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Šī mācību gada rudenī mūsu klase piedalījās konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” un ieguva
1.vietu un balvu – apmaksātu autobusu ekskursijai. Maršrutu izsapņojām jau rudenī. Un
beidzot 25. maijā agrā rītā devāmies ceļā uz Siguldu un Saulkrastiem.
Kopā ar mums ekskursijā brauca vecāki un skolotāja Rita Pudāne.

Pirmais apskates punkts Siguldā – Latvijas populārākais muzejs – Turaidas muzejrezervāts. Apskatījām Tautasdziesmu parku, viduslaiku pili, Turaidas baznīcu, muižas saimnieciskās apbūves centru un izstaigājām
dabas takas, papildinājām savas vēstures zināšanas, aplūkojot arheoloģiskās izpētes gaitā atrastos priekšmetus, kā arī
uzzinājām interesantus faktus par viduslaikiem pilī iekārtotajās ekspozīcijās. Piestājām pie Turaidas Rozes piemiņas
vietas, kur noklausījāmies skolotājas Ritas stāstīto leģendu par Maijas nesavtīgo mīlestību un uzticību. Uzkāpām arī
Turaidas pils augstajā tornī, no kura mēs varējām vērot Siguldu un Gauju visā to krāšņumā.
Kas gan tas par braucienu uz Siguldu, neapmeklējot Gūtmaņa alu? Tās sienas ir bijušas daudzu notikumu
liecinieces un glabā uzrakstus jau no 17. gadsimta. Mēs devāmies pētīt vietas, kur pirms vairākiem gadu simteņiem
veidojies Turaidas Maijas un dārznieka Viktora skaistais mīlasstāsts un risinājies tā traģiskais noslēgums. Sajutām
Gaujas senlejas gadsimtu elpu un vēl joprojām tās nezūdošo skaistumu un vienreizīgumu.
Tālāk mēs devāmies uz piedzīvojumu parku „Mežakaķis”. Tā ir aktīvas atpūtas vieta, kur var baudīt „pastaigas” kokos. Piedzīvojumu parkā uz augošiem kokiem
dažādā augstumā ir nostiprināti šķēršļi, kurus veido nostieptas troses, tīkli, dažādu konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, virves un kāpnes, kā arī nobraucieni pa trosēm. Saņēmuši ekipējumu, visi devāmies pie instruktora. Pēc apmācības un eksāmena sākās šķēršļu
piedzīvojums. Parkā "Mežakaķis" kopumā izvietotas 6 pēc grūtības pakāpes atšķirīgas
trases ar 82 šķēršļiem. Daži pat izgāja visas trases. Visvairāk visiem patika garais nobrauciens. Tas bija jautri!
Parkā pavadījām aptuveni 4 stundas, pēc tam braucām uz bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”. Interesanti bija vērot trasi klātienē, jo vairums skolēnu to bija redzējuši tikai TV ekrānos. Viennozīmīgi piekrītam Siguldas pilsētas sauklim: ”Sigulda aizrauj!” Esam priecīgi, ka visi kopā esam iepazinuši vēl kādu skaistu un vēsturiskiem
notikumiem bagātu vietu Latvijā!
Bet tas vēl nav viss, mūsu maršruta galapunkts – Saulkrasti. Saulkrastos apmeklējām Balto kāpu, smēlāmies neizsīkstošo jūras enerģiju, vērojām dabas veidoto
balto smilšakmens jūras krastu un upes ieteku jūrā pie tās.
Laiks doties mājas. Atpakaļceļā sākās lietus. Bet mums tas netraucēja dalīties
iespaidos par dienas laikā redzēto un piedzīvoto.
Šis brauciens mūs iedvesmoja piedalīties jaunos konkursos un plānot jaunus maršrutus!
Paldies par atsaucību ekskursijas organizēšanā un norisē skolas direktorei Inetai Anspokai, ēdnīcas vadītājai
Anitai Cakulei, autobusa vadītājam Jurim Sondoram, visiem līdzbraucējiem!

7. klases audzinātāja Alla Solovjova Foto: Jānis Vilcāns
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Riebiņu vidusskolā 26. maijā notika apvienotais Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un
Riebiņu novada sporta skolotāju un sporta
skolas treneru MA seminārs. Kopā pulcējās
17 skolotājus. Riebiņu vidusskolas direktore
atklāja semināru ar Riebiņu vidusskolas skolotāju sasniegumu prezentāciju. Sporta skolotājas prezentēta sportisko dzīvi skolā, kā
arī iepazīstināja ar materiāli tehniskā bāzi.
Kā
vieslektors
uzstājās pr. Rinalds Broks un
aicināja aizdomāties par atziņu
”Veselā
miesā
vesels gars”. Turpinājumā atskatījāmies uz paveikto un plāniem nākošajam mācību
gadam. Diena pagāja ļoti radošā,
pozitīvā un draudzīgā atmosfērā.
Prieks dalīties un
kopā būt!
Riebiņu novada sporta MA vadītāja Mārīte Pokšāne
Mācību gada noslēgumā Preiļu Bērnu un Jauniešu sporta
skolā notika svinīgs pasākums- izlaidums. Arī Riebiņu
vidusskolas audzēkņi bija uz absolventu sola. Sveicam ar
diploma saņemšanu Arturu Stabulnieku, Andreju Paško un Armandu Brišku. Ceram arī turpmāk redzēt zēnus uz stadiona nevis uz tribīnēm. Pilnveidojiet savas
zināšanas un spējas, lai arī kurp jūs būtu.

Apsveicam arī trenerus un skolotājus, kuri pavadīja skolēnus līdz šim brīdim. Īpašs prieks par satraukto un priecīgo skolotāju Skaidrīti Vulāni, kurai šis ir pirmais izlaidums treneres lomā. Apsveicu!
Riebiņu novada sporta MA vadītāja M. Pokšāne.
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26. maijā vidusskolas skolēniem bija iespēja baudīt maija saulaino dienu dažādos objektos Rīgā. Vispirms jaunieši devās uz GETLIŅI EKO, kas ir moderns
tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons. Tika gūts priekšstats un informācija par to, ka Getliņi EKO apsaimnieko un pārstrādā sadzīves
atkritumus, ražo ekoloģiski atjaunojamo enerģiju, piedalās vides apsaimniekošanā un audzē arī dārzeņus.
Apmeklējot Latvijas Okupācijas muzeju, jauniešiem tika sniegts priekšstats
par Latvijas piecdesmit gadu okupācijas vēsturi.
Tika apmeklēts Rīgas Motormuzejs, kas pārsteidza ar vairāk nekā 100 unikāliem spēkratiem dažādos gadsimtos, kā arī izstādīto spēkratu restaurācijas kvalitāti un
oriģinalitāti.

Viesoties Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā bija visnotaļ interesanti. Jauniešiem tika sniegts ieskats studentu ikdienas
dzīvē. Tas lika aizdomāties par turpmākās mācību iestādes izvēli, par iespējām, inovācijām, ko sniedz tieši Dabaszinātņu centrs. „Esam patiesi pateicīgi par iespēju apmeklēt, redzēt, uzzināt un gūt priekšstatu par minētajiem objektiem. Paldies visiem, kas atbalstīja un organizēja šo braucienu, īpaša pateicība jaunsargu instruktoram Valērijam Pastaram.”
Lai iepazītu lielo pasauli, vispirms jāiepazīst sava dzimtā
zeme. Paturot prātā šo atziņu,
pagājušajā gadā krustu šķērsu
izstaigājām Riebiņus un to
apkārtni, bet šogad devāmies
uz Aglonas pusi, kur ir tik
daudz ko redzēt un piedzīvot.
Aglonas bazilika ikvienu mazo
ekskursantu pārsteidz ar savu
baltumu un diženumu, bet netālu esošais Svētavots veldzē
un atspirdzina nokarsušos ceļiniekus. Tikai redzot savām
acīm ezeru plašumu, mazais
skolēns beidzot saprot, ka dīķis nav tas pats, kas ezers. Bet cik lielai tad jābūt jūrai!? Netālu esošais Karaļkalns pārsteidza ne tikai bērnus, bet pat mammas, kuras arī tur bija pirmo reizi. Interesanti bija pabūt Ēdenes dārzā, Mīlestības
saliņā, Paradīzes salā, pasēdēt Dieva rokā, piemērīt eņģeļa spārnus, pabūt Noasa šķirstā un paskatīties, kā top jauni
darbi.
Ceļojot pa Aglonu nevar pabraukt garām arī Kara muzejam. Tik daudz eksponātu unfaktu, kas atgādina par karu un
karavīriem! Tas gan būtu jāredz katram. No Aglonas tikai pārdesmit kilometru attālumā ir slavenais un noslēpumainais Velnezers. Kad mēs ieradāmies, tas bija spilgti tumšzaļā krāsā, kad debesis apmācās, arī ezers „apmācās” līdzi un
kļuva sidraboti pelēks, bet, kad sākās lietus, ezera krāsa atkal mainījās, kļūstot tumši zilganzaļa. Lūk, tā tie ezera velni
blēņojas un krāso ūdeni. Pikniks pie ezera izdevās lieliski: par ugunskuru parūpējās Sanda tētis Juris, bet galda klāšanā meitenēm palīdzēja Naura mamma Inga un Vadima mamma Daina. Bet par lietu mēs tikai pasmējāmies, jo īstus
ceļotājus tas nevar nobiedēt.
Jauki, ka mācību gada nobeigums bija tik pozitīvs un izzinošs.
Klases audzinātāj Silvija Avotiņa
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20.maijā Dagdas pilsētas parka estrādē notiks 4.Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju
un modes festivāls "Apskauj mani, māmuliņa!"
Četru valstu bērni un jaunieši parādīja savu meistarību dejojot, dziedot, jokojoties, demonstrējot
unikālos modes tērpus. Atmosfēra bija pozitīva, ovāciju un aplausu no skatītāju puses netrūka.
Riebiņu vidusskolas jaunieši jau otro gadu piedalās šinī festivālā ar savu deju programmu. Šogad
mūsu azarts, dejot prieks, degsme un dzirkstošās acis, parādot savu sniegumu koncertā, aizrāva ne
vienu vien skatītāju.
Riebiņu vidusskolas jaunieši saņēma uzaicinājumu piedalīties Visaginas pilsētas svētkos Lietuvā,
kas notiks šī gada augustā.
Deju skolotāja Anita Randare

Cēsīs 27.maijā notika tradicionālais bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”,
tajā sadancoja ap 5400 mazo dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Riebiņu
vidusskolas paši mazākie dejotāji šogad arī mēroja ceļu uz Vidzemes skaistāko pilsētu.

Festivāla dalībnieki piedalījās krāšņajā gājiens no
Vienības laukuma līdz Cēsu Pils parka estrādei,
nesot rokās krāsainus “lidojošos šķīvīšus”. Gājienā
dejotāji izpildīja dažādus uzdevumus: gan dejoja
polku, galopu, palēcienus, gan sita plaukstas, leca
uz vienas kājas utt. Pils parkā sākās festivāla kulminācijas sarīkojums - lielkoncerts ar skaistu novadu deju programmu.

Deju skolotāja Anita Randare
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Šodien visi labā omāVeselības diena skolā.
Sportot ārā visiem tīk
Kustēties tiem neapnīk!

Lielu rosību 29.maijā varēja vērot skolas stadionā, kur notika Veselības nedēļas ietvaros paredzētās aktivitātes. Klašu kolektīvi piedalījās dažādās nodarbēs: virves vilkšanā, komandu stafetēs, sporta veidu minēšanā, pievilkšanās pie stieņa un citos atjautīgos un izveicīgos uzdevumos. Mīļš paldies
skolas darbinieku kolektīvam par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā un
vadīšanā!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
Kā gan labāk nosvinēt
mācību gada noslēgumu, ja ne dodoties atpūtā kopā ar saviem
draugiem? Saulainā
29.maija rītā abas sestās klases devās mācību
pārgājienā ar velosipēdi e m.
M a r šr ut s —
Riebiņi-MuhtiPetrovski-Preiļi.

Pēc garā ceļa klases viesojās ģimenes uzņēmumā
„Ošu mājas”, kuras saimnieki nodarbojas ar visai netradicionālu lauksaimniecisko ražošanu – vīngliemežu audzēšanu.
Skolēni ar interesi klausījās namatēva Aiņa Novika stāstu
par to, kā viņi nolēma pievērsties šādam netradicionālam
biznesam, kā arī par pašiem gliemežiem un to audzēšanas
procesu. Nobeigumā katram
bija iespēja iejusties degustatora lomā un nogaršot gliemeža
gaļu.
Nākamā pieturvieta bija Preiļu pludmale. Skolēni varēja braukāt gan ar laivu,
gan ar katamarānu. Interesanti, ka uz to brīdi uz pludmali ieradās arī kāda 5.kl.
ekskursantu grupa no Daugavpils. Nu varēja notikt pludmales volejbola un
futbola turnīrs starp skolu jauniešiem! Visi, mazliet saguruši, bet ļoti apmierināti, atgriezās mājās.
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Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,
It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā.
Var atļaut četrdesmit minūtēm
Bez grožiem skriet. Ir svētki galu galā.
31.maija svētku sajūta vēstīja: jā, mācību gads teju, teju beigsies, un 92 brīnišķīgas vasaras dienas būs sākušās. Pēdējā skolas diena
ir laiks, kad sakām pateicības vārdus – skolas direktorei, skolēniem,
vecākiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem.
Īpašu uzslavu šajā dienā bija pelnījuši skolēni ar labām un
teicamām sekmēm mācībās – skolas lepnums TOP 10: Ritvars Vjakse, Viktorija Nagle, Elīna Cakule, Evija Bergmane-Sprūdža, Evelīna Upeniece, Agnija Jemeļjamova, Līga Struka, Lāsma Jurkāne,
Sintija Verza, Dana Patrejeva.

Tāpat pateicības saņēma divpadsmit ģimenes, kā Ritvara Vjakses, Jura Kokina, Elīnas Cakules,
Līgas Strukas, Evelīnas Upenieces, Viktorijas Nagles, Jura Vaivoda, Artura Valtera, Evijas Bergmanes-Sprūdžas, Viktorijas Pauniņas, Katrīnas Dambas, Nikitas Baikova, par skolas goda aizstāvēšanu
gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan ārpusstundu aktivitātēs, gan sportā 2016./2017. mācību gadā par
atbalstu, sapratni un vēlmi sadarboties.
Pēc tam skolas saime draudzīgi devās uz Riebiņu novada kultūras centru, kur
norisinājās tradicionālais novada mācību gada noslēguma pasākums. Arī tajā pateicības
vārdi tika teikti gan skolēniem, gan skolotājiem par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, ārpusstundu konkursos un citās
aktivitātēs un sporta sacensībās.

