2017.gada oktobris

Kā katru rudeni, turpinot aizsākto tradīciju, nu jau septīto gadu
Riebiņu novada jaunie mākslinieki dodas plenērā. Šogad ceļš aizveda uz Silajā-

ņiem.

Un..... Silajāņu skolā atkal skanēja zvans, kurš aicināja bērnus izstaigāt ne tikai apkārtni, bet arī klusos, tukšos skolas gaiteņus
un klases. Tāda jušana, ka skola pa šo laiku bija nedaudz iesnaudusies, bet jauno mākslinieku čalas to atkal atdzīvināja. Katrs
dalībnieks par savu iedvesmas avotu varēja izvēlēties jebkuru vietu sakoptajā skolas teritorijā. Jaunie mākslinieki apvienojās
kopīgā radošā darbībā – mirkļa tveršanā, sajūtu un emociju atspoguļojumā. Caur viņu gleznām Silajāņu skola izstāstīja savu
stāstu par to, ka šeit kādreiz arī mācījās bērni. Arī mūsu skolas meitenes piedalījās šī stāsta atspoguļojumā caur saviem darbiem. Viktorija Nagle, Dana Patrejeva
no 6.klases un Anželika Mihailova kopā ar Evelīnu Upenieci no 7.b klases
izvēlējās zīmēt skolas apkārtnes rudenīgo ainavu. Protams, skolotāja Anita
Puncule bija liels palīgs un iedrošinātājs
jaunajām māksliniecēm, kuras jau meklē
ceļu glezniecībā.
Riebiņu novada mākslu jomas
MA vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža
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Iesvētības ”jauniņie” vienmēr gaida ar veselīgu uztraukumu, jo mazliet „trakas”, bet
tomēr saudzīgas idejas vienmēr ir pa rokai 11.klašu skolēniem.
5.oktobrī tika pārbaudīts cik
mūsu desmitie ir radoši, spējīgi,
atjautīgi un vienoti. Šogad pasākuma vadmotīvs-„Laižam kopā
jūriņā”. Desmitie bija
gatavi pārbaudījumiem,
jo zināja, ka par vietu
vidusskolā ir jācīnās ikvienam. Katrs starpbrīdis izvērtās
par īstu „atslodzes” brīdi visai
skolas saimei.
Ļoti iepriecināja fakts, ka gan
skolēni, gan skolotāji viens par
otru zina ļoti daudz, spēj darboties komandā, būt saliedēti un
vienoti. Noslēgumā, protams, svinīgais zvērests, ko apstiprina
ar parakstu. Katram no klases pienācās arī īpašs apliecinājums,
par uzņemšanu vidusskolas saimē.
Apsveicam gan visus 10. klases audzēkņus, gan audzinātāju
Āriju Bergmani-Sprūdžu un vēlam izturību, veiksmi vidusskolas posmā! 10.klases vārdā sakām milzīgu paldies 11.klases
kolektīvam un viņu audzinātājai Natālijai Smukšai par burvīgo
dienu un visiem jaukajiem pārsteigumiem!

Iestājoties zel- t a i n a j a m
r u d e n i m , 6 . k l a s e s skolēni kopā ar vecākiem
pulcējās kopīgā "Dzejas pasaku pēcpusdienā", lai skandētu savus iemīļotākos dzejoļus par Latviju,
mājām, ģimeni un klausītos vecāku izvēlētās (stāstītās un lasītās) pasakas. Tas ļāva kopā meklēt
cilvēka dzīves jēgu un censties izprast vienam otru.
Pasākuma ievadā notika kolektīvs
balsojums par Latvijas skaistākajām vietām un atraktīva fotografēšanās www.ainavudargumi.lv izsludinātajam konkursam par iespēju nopelnīt ekskursiju pa Vidzemi.
Mēs kopā ar vecākiem nelielās
grupiņās sacerējām akrostihus
"LATVIJAI SIMTS", un tajos izpaudās ne tikai mīlestība pret dzimto zemi, bet pacēlās spārnos mūsu fantāzijas mākoņi. Pasākuma
noslēgumā apstiprinājām ar skolotāju un vecākiem "Līgumu, lai suminātu manu spožo prātu", jo
secinājām, ka ikviens no mums var paveikt kaut mazumiņu, bet tomēr - daudz, kas dara pasauli
labestīgāku un patīkamāku. Pasākuma izvērtējumā visi atzina, ka šādas kopā būšanas mirkļi liek
saprast ne tikai mācīto vielu (dzeja) praksē, bet arī tuvina un nostiprina ģimenes saites.
Audzinātāja izsaka pateicību vecākiem, kas ikdienas darbu steigā tomēr atlicināja, izbrīvēja laiku,
lai redzētu savus bērnu augam...
6.klases audzinātāja Diāna Bravacka
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2017. gada 6.-7. oktobrī Igaunijas pilsētā Tartū Igaunijas Nacionālajā muzejā notika 15. Baltijas Lauku
Sievu Konference „Etniskā kultūra – mūsu virzītājspēks”. Konferences laikā lauku sievām no trijām Baltijas valstīm bija iespēja prezentēt sevi un dalīties savā pieredzē etniskās kultūras jomā katrā no Baltijas valstīm, ka arī iegūt jaunās zināšanas un prasmes.
Konferences dalībniekus sveica Igaunijas pilsētas Haaslavas vīru koris, vīru ansamblis „Sostrad”,
„Kannelnaised” no Saaremaas, sieviešu ansamblis no pilsētas Ljahte un daudzi citi. Visi dalībnieki ne tikai
ieguva jaunas zināšanas, bet izbaudīja Igaunijas kultūras kolorītu, ka arī guva pozitīvus iespaidus un jaunas
idejas.
Mājturības skolotāja Anita Puncule
11. oktobrī tika pasniegtas Viduslatgales pārnovadu fonda stipendijas 12
mūsu labākajiem jaunajiem sportistiem no Aglonas, Preiļu, Riebiņu un
Vārkavas novadiem. Stipendijas tika pasniegtas pateicoties Latvijas Loto
Labo mērķu programmas un SIA "MANCO ENERGY LATGALE" un tā valdes locekļa Māra Mūrnieka nesavtīgajam atbalstam, kurš šo programmu sponsorē jau trešo gadu. Sveicam 10.klases skolnieku Armandu Brišku kā labāko Riebiņu novada sportistu!
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijā
2017.gada12.oktobrī notika pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides - A programmas seminārs: "Lietvedības mācību priekšmeta saturs, mērķi un uzdevumi." Seminārs
deva iespēju vairāk izprast lietvedības uzbūvi un pats galvenais arī daļu metodikas, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem vidusskolas posmā
programmā "Uzņēmējdarbības pamati".
Skolotāja Sandra Eiduka

Volejbola sacensības
13.oktobrī Preiļu BJSS telpās notika volejbola sacensības 1999.-2001.gadā dzimušiem jauniešiem.
Riebiņu vidusskolas komanda ierindojās 4.vietā, pārspējot Preiļu 2.vsk. Spraigās cīņās nācās piekāpties labāko trijniekam: Vārkavas vsk., J.Eglīša PVĢ un Līvānu 1.vsk. komandām.

Futbola sacensības
Septembrī un oktobrī notika futbola sacensības Preiļos. Arī mūsu skolas sportisti tajās piedalījās, bagātinot ne vien savu sacensību pieredzi, bet arī pilnveidojot prasmi darboties ar bumbu.
Sporta skolotājas
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Aicinot iesaistīties UNESCO nedēļas 2017 aktivitātēs
UNESCO LNK mājas lapā rakstīts: „Zināšanas par savu vietējo
un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ šogad
UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”.”
UNESCO nedēļa norisinājās no 9. līdz 15. oktobrim.
Mūsu skolā notika daudz
aktivitāšu. Eko pulciņa
dalībnieki un viņu skolotāja Ilze Grigule sev
sarīkoja „Saldo ceturtdienu”. Tika pētītas
senas un jaunas vafeļu
receptes. Senākajai receptei bija 100 gadu. Trešās klases skolēni ar audzinātāju Silviju Avotiņu skābēja kāpostus pēc skolotājas vecmāmiņas receptes. Skolotāja Anita Randare pastāstīja, ka 2.klase runāja, rādīja, pārsteidza, ļāva citiem nogaršot savas dzimtas firmas ēdienus. Savukārt
7.klase un skolotāja
Anita
Puncule izmēģināja Latgalē
tik ļoti iecienīto sirniku recepti. 4.klasei skolotāja Līga Jermoloviča iemācīja savas mammītes
rauga pankūku recepti, bet 11.klase ar skolotāju
Solvitu Volonti gatavoja iecienīto maizes zupu.
12.klasē ar skolotāju Natāliju Smukšu un audzinātāju Sanitu Upenieci norisinājās
“Pasaules lielākā mācību stunda”,
kuras laikā skolēni angļu valodā
runāja par tradicionālajiem ēdieniem un arī demonstrēja tos. Skolas
bibliotēkā bija sarīkota recepšu grāmatu izstāde
Direktora vietniece Rita Pudāne
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Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau devīto gadu rīko akciju “Labo darbu nedēļa” –
nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus
gan paši, gan mudinām to darīt arī citus.
„Labo darbu nedēļa” turpina Latvijas valsts
simtgades aizsākto aicinājumu, dāvināt savu
laiku labiem darbiem pašiem sev un Latvijai.

Mēs – no mazajiem līdz lielajiem – šogad īpašu
uzmanību pievērsām skolas teritorijas sakopšanai. Darbs tika veikts ar prieku. Kā nu ne – paši
vien tepat pavadām darba dienas, arī novakarēs
un brīvdienās daudziem patīk uzturēties mūsu
skolas skaistajā, sakoptajā apkārtnē.
Direktora vietniece Rita Pudāne

28.oktobrī Riebiņos – Riebiņu vidusskolā un tās teritorijā notiks VESELĪBAS DIENA! Tās ietvaros notika dažnedažādas aktivitātes – gan ārā, gan skolas telpās, gan lieliem, gan maziem. Pasākums tika rīkots projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta”ietvaros.
Īpaši pieprasītas bija aktivitātes “VESELĀ miesā, VESELS gars” – uzzini
savu ķermeņa masas indeksu, nosaki holesterīna, cukura un urīnskābes
līmeni, izmēri asinsspiedienu, “Zem MIKROSKOPA” - nosaki putekšņu veidus - alergēnus, “ESI VESELS”, uzzini kā pagatavot veselīgu zālīšu tēju,
“Našķojies gudri- veselīgs uzturs un tā pamatprincipi”. SPĒKA PUTRAS
DEGUSTĀCIJA! Daudz pozitīvu emociju sniedza IELU VINGROTĀJI no
Daugavpils – PARAUGDEMONSTRĒJUMI un pieredze veselīga dzīvesveida uzturēšanā.

