
   

2014.gada maijs 

Saulīte ripo pa ze-
mes virsu, un tas pārlieci-
noši vēsta, ka klāt jaukā-
kais pavasara mēnesis. 
Un kā parasti arī atbildī-
gākais, notikumiem ba-
gāts.  

Lai visiem veicas 
godam pabeigt mācību 
gadu! 

 29. aprīlī uz tikšanos ar savu turpmāko skolu un skolotāju bija ieradušies nāka-
mie pirmklasnieki. Pasākumam jau laicīgi bija gatavojušies 4. klases skolēni, lai 

varētu bēr-
n u d ā r z a 
audzēkņiem 
parādīt, kas 

skolā ir interesants. Viņi rādīja ludziņas, 
dziedāja dziesmas, runāja dzejoļus, gāja 
rotaļās. Pasākumu vadīja Burtu meitiņa 

(Laura Golubeva) un Pepija (Laura Otso-
ne). Pievilcīgās vadītājas caur dažādiem 
uzdevumiem un rotaļām prata ieinteresēt 
mazos ciemiņus. Arī nākamie pirmklas-
nieki bija sagatavojuši nelielu koncertiņu, 
tādējādi parādīdami, cik viņi ir droši, ener-

ģiski un atraktīvi. Gaidīsim viņus pirmajā klasē! 
Ināra Dronga, 4.klases audzinātāja 

Nākamie pirmklasnieki skolā. 

2014. gada 7. maijā Preiļu no-

vada kultūras centrā notika 

Latvijas skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku skate, kurā 

piedalījās Riebiņu vidusskolas 2. - 4. un 6. - 8. klases deju kolektīvi (vadītāja Anita 

Randare) un Riebiņu novada kultūras centra jauniešu deju kopa “Strūga” (9. -12. 

klase), ko vada Guntis Tjarvja. Kopā ar mūsu dejotājiem skatē savu dejas soli rādī-

ja arī dejotāji no Preiļiem, Aglonas, Gālēniem un Stabulniekiem. 

Dejotāji skatei bija gatavojušies ne pa jokam, jo katram kolektīvam bija jāde-

monsrtrē divas dejas.  

 Skati vērtēja Valsts izglītības satura centra vecākā referente tautas dejās Ilze Ma-

žāne, Preiļu apriņķa tautas deju kolektīvu virsvadītāja Silvija Kurtiņa un pedago-

ģe Daina Erte. Žūrija dejotāju sniegumu novērtēja ļoti labi. JDK "Strūga" dejotāji 

ieguva augstākās pakāpes diplomu, Riebiņu vidusskolas 2. - 4. un 6. - 8. klases dejotāji - I pakāpes diplomus. Milzīgs pal-

dies deju skolotājiem un dejotājiem par ieguldīto darbu, attieksmi un mērķtiecību!  

Skolotājas Anitas dejotāji pēc skates. 
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Kopš neilga laika arī Riebiņi var lepoties ar savu 

senioru klubiņu „Riebiņu varavīksne‖. 8. maijā 

bija tā atklāšanas pasākums. Uz to seniorus 

sveikt un priecēt ieradās mūsu skolas folkloras 

kopa „Jumalāni‖. Izrādījās, ka senioriem ne tikai 

patīk klausīties un skatīties citu uzstāšanos, bet 

viņi arī 

paši lab-

prāt ie-

saistījās dančos un rotaļās.  Senioru klubiņam ir arī savā krustmāte – Sīļukalna „Zilā la-

katiņa‖ vadītāja Anastasija Putine. „Riebiņu varavīksnes‖ kopā saucēja un organizatore 

ir Ţenija Pauniņa.  
Mūsu kolektīvs bija ļoti pagodināts ar šo ielūgumu. „Jumalāni‖ arī turpmāk 

gribētu sadarboties ar mūsu ciema senioru klubiņu  

Dziedam, dejojam un rotaļājamies ar senioriem. 

Foto: Rita Pudāne 

9. maijā starptautis-
kās "Izglītība visiem" 
nedēļas ietvaros Jel-
gavas Amatu vidus-
skolā notika UNESCO 
ASP seminārs. No 
mūsu skolas to ap-
meklēja Ineta Anspo-

ka, Rita Pudāne un Juris Čižiks. Seminārs tika 
veltīts globālām tēmām, un dalībnieki diskutēja 
par stratēģiskiem mērķiem izglītībā - ilgtspējīgai 
attīstībai. Pasākumā piedalījās konsultatīvā pa-

dome "Izglītība visiem" - Latvijas izglītības politikas veidotāji no valsts 
un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. 
Seminārā uzstājās Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre 
Ina Druviete.  
Pēc pasākuma visi tā dalībnieki iepazinās ar Jelgavas Amatu vidus-
skolu un apmeklēja Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, no 
kura skatu laukuma paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un kurā izvieto-
tas vēstures ekspozīcijas.  

Semināra laikā Jelgavas Amatu vidusskolas 

audzēkņi demonstrēja pašu darinātos tērpus. 

Vides izglītības fonds īsteno Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu, kuras ietvaros norisinās virkne uz sabiedrību 

vērsti izglītojoši pasākumi, aktivitātes un iedvesmojoši rīcības piemēri – kampaņas skolu tūre un reģionālo pasākumu cikls u.c.  
12. maijā Rēzeknes valsts 

poļu ģimnāzijā norisi- nājās Latgales Eko-

skolu reģionālais pasā- kums par atbildīgu 

dzīvesveidu, kurā piedalījās arī mūsu skolas 

pārstāvji – Diāna Berovska, Anastasija Kuz-

menko, Laura Otsone, skolotājas J. Saulīte 

un S. Upeniece. Pasākuma laikā bija iespēja 

noskatīties 

atraktīvas sko-

lu sagatavotas 
prezentācijas 

par Ekoskolu 7 
elementiem. 
Riebiņu vidus-

skola gatavoja 
atraktīvu pre-

zentāciju par skolas vides kodeksu. Skolām bija iespēja piedalīties lekcijās, grupu darbā par 

atbildīgā dzīvesveida izpausmēm Eko- skolu tēmās. Skolu sagatavotās radošās un izzinošās dar-

bnīcas (spēle, uzdevums) deva  lielisku iespēju pavērot citu skolu pieredzi un idejas. Mēs rādījām 

izzinoši intelektuālu spēli par Ūdeni. Katrai skolai bija iedalīta sava tēma. Video un foto dar-

bnīcā skolas deva Solījumus planētai. Bija prieks piedalīties labi organizētā pasākumā. 
Ekoskolu koordinators Da- niels Trukšāns uzskata, ka šī kampaņa palīdzēs saskatīt 

saikni starp mūsu dzīvesveidu, ikdie- nas izvēlēm un to nozīmi vides aizsardzībā un dabas re-

sursu efektīvā izmantošanā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību un izvērtēt, cik mūsu vārdi un attieksme saskan ar darbiem.   
Skolotāja  

Sanita Upeniece 

Mūsu skolas delegācija. 
Aktīvā darbībā. 

Prezentācija. 
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Sveicēji. Gaviļnieki. 

Pēdējais 

zvans skan  
mazliet smel-
dzīgi... Tāpat kā ikvienā skolā, 16. 

maijā pēdējais zvans izskanē-

ja arī mūsu skolas devītajiem 

un divpadsmitajiem un viņu 

skolotājām Inna Zenovjevai un 

Allai Solovjovai. Par to, lai šī 

diena būtu neaizmirstama un 

brīnišķīgu pārsteigumu pilna, 

gādāja astotā un vienpadsmitā 

klase kopā ar audzinātājām 

Sanitu Upenieci un Jeļenu 

Saulīti, kā arī pirmklasnieki ar 

skolotāju Solvitu Volonti. Pēc 

svinīgā pasākuma nākamos 

absolventus gaidīja arī drau-

dzīgas tikšanās un jauki novē-

lējumi no katras klases, skolo-

tājiem, direktores un, protams, 

arī fotosesija pie skolas.   

Tagad gan vēl priekšā pats 

a tb i ld īgāka is—eksāmenu 

laiks. 

Lai visiem veicas valsts pār-

baudes darbos! 

Šogad neierasti agri Riebiņu vidusskolas sai-

me pulcējās kopā uz mācību gada noslēguma 

svinīgo līniju. Tas tāpēc, ka nu jau skolas tel-

pās pilnā sparā rit projekta „Kompleksu risi-

nājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisi-

j u 
sama-

zināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā‖ darbi un 

līdz ar to pēdējā nedēļā mums būs projektu 

darbs „Nodarbības ārpusklases telpas‖. Pie 

tādām netradicionālām metodēm skolēni nav 

pieraduši, bet gan bērniem, gan skolotājiem tas 

ir pat interesanti un tas ne kādā ziņā neradīs diskomfortu. Tāpat kā iepriekšējos 

gados, arī šogad, izskanēja daudz „Paldies‖ par padarīto darbu, attieksmi pret mācībām, tika noteikts „TOP 10‖. Skolēnu parla-

ments saviem skolas biedriem un visai skolas saimei vēlēja jauku vasaru, bet direktorei bija sarūpēta īpaša dāvana.   

Skolas saimi uzrunā direktore Ineta un 

direktora vietniece Inna. 

Mūsu TOPs. 

Vārds parlamentam. 
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Šogad mūsu skolas 

skolēni pilnībā izjuta, 

kas ir Projektu nedēļa. 

Tās bija aktīvas, piesātinātas, iespaidiem bagātas piecas darba 

dienas.  
23.05. Riebiņu novada Centrālā bibliotēka laipni atvēra durvis 

visiem interesentiem un velosipēda draugiem, un gandrīz visa 

5. klase kopā ar citiem skolēniem kārtoja eksāmenu ceļu satik-

smes noteikumos, lai iegūtu velosipēdistu apliecības. Apsvei-

cam Viktoriju Pauniņu, Kristīni Sidorovu, Mareku Pastaru, 

Juri Vaivodu un Arti Pastaru. 
26.05. Pirmdienas ir grūtas dienas, bet mēs sadalījām darbus un 

tā padarījām vēl vairāk. Klases lielākā daļa gatavojās Jauno 

ceļu satiksmes dalībnieku forumam 2014 skolotāja G. Ormaņa 

vadībā un arī ek-

skursijai. 
27.05. Skaists un 
silts rīts Latgalē 

kopā ar skolas di-

rektori Inetu Anspo-
ku mūs pavadīja 

ekskursijā uz Āraišu 

ezerpili, Cēsīm un 

Siguldu, toties 
auksts un vējains 

laiks mūs sagaidīja 

pilīs un pilsdrupās. 

Bet tas nebija ie-
gansts, lai skumtu, jo 
tik daudz jaunu ie-
spaidu, cik ieguvām 

senlaiku pilīs un 

pilsdrupās, skolē-

niem sen nav bijis. 
Punktu visam pielika 
jautrība rodeļu trasē 

piedzīvojumu parkā 

„Tarzāns”. 
28.05. Šī diena 5. 

klases skolēniem 

paliks atmiņā ilgi. 

Kā Riebiņu vidus-

skolas komanda 
mēs startējām 

Jauno ceļu satik-

smes dalībnieku 

foruma 2014 sa-
censībās Preiļos. 

Komandu gatavoja 
skolotāja Inna 
Zenovjeva, trenē-

ja Guntars Or-
manis. Viss notika 
parasti, sacensību azarts gan bija jūtams, jo komandā visi neva-

rēja startēt ierobeţoto dalībnieku skaita dēļ, tāpēc Karina 
Komlačova un Kristīne Sidorova startēja individuāli. Kad 

visas disciplīnas bija apgūtas, ar nepacietību gaidījām sacensī-

bu rezultātus. Vēl notika veiklības sacensības un mūsu skolas 

komanda tajās uzvarēja, ieguvām biļeti lielās ERGO balvas 

izlozei. Pārsteigums mūs sagaidīja apbalvošanas ceremonijā - 
Riebiņu vidusskolas komandai „Ritentiņš‖ 1. vieta un iespēja 

piedalīties Jauno ceļu satiksmes dalībnieku foruma 2014 finālā 

6. -7. jūnijā „Ronīšos”. (Komandas sastāvs: Juris Vaivods, 
Mareks Pastars, Artis Pastars, Margarita Zakutajeva, Vik-
torija Pauniņa un 4. klases skolniece Anna Marija Vilcāne.) 
29.05. Riebiņu vidusskolas 5. un 6. klase kopā ar audzinātājām 

bija pulcējušās skolas lapenē, lai apspriestu Projektu nedēļas 

ietvaros rīkoto ekskursiju uz Āraišu ezerpili, Cēsu pili un Sigul-

das pilsdrupām. Tika novērtēti un fotografēti zīmējumi, skolēni 

atcerējās interesantākos mirkļus no brauciena, ekskursijā dzir-

dēto. Pēc šīs aktivitātes notika Vislatvijas Lasīšanas dienas 

zibakcija -spoku stāstu lasīšana, kas arī papildināja ekskursijas 

iespaidus un radīja īpašu noskaņu. 
Projektu nedēļa mums bija radoša, veiksmīga, panāku-

miem bagāta, piepildīta un interesanta. Nebija laika garlaikoties 

un meklēt nodarbošanos. Tādas aktivitātes mācību gada beigās 

ir kā labs starts vasarai, kuru gaida ikviens skolēns.  
5. klases audzinātāja  

Irēna Ormane 

26.maijā katrs „Gudrības grāmatā” rakstīja domrakstu „Ko es sagaidu no šīs 

vasaras”. Kad tiksi- mies 1.septembrī, 

salīdzināsim, pār- runāsim, cik daudz 

piepildījies. 

27. maijā Riebiņu CB bija literārā 

pēcpusdiena „Māras Cielēnas pasaku 

valstībā”, tai sekoja pastaiga pa Riebiņu 

parku. 

28. maijā bijām ekskursijā kopā ar 3. un 

4.klasi. 

29.maijā piedalāmies Lielajā lasīšanā, 15 

minūtes lasām savu mīļāko grāmatu. 

Anita Randare, 2.klases audzinātāja 

Pilis mēdz būt ļoti dažādas. 

Uzvarētāji. 

Augšā: 2.klases skolēni literārajā pēcpusdie-

nā ar bibliotekāri Svetlanu Zahareviču. 
Lejā: Lielajā lasīšanā Riebiņu parkā kopā ar 

citiem lasītājiem. 
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28.maijā Preiļos notika ikgadējo sacensību „Jauno 

satiksmes dalībnieku forums 2014‖ pirmais posms.  
Uzziņai: Sacensības 

jaunajiem velosipē-

distiem – 10-12 
gadu veciem jaunie-
šiem „Jauno satik-

smes dalībnieku 

forums”. Šīs sacensības notiek jau kopš 

1993.gada, tajās piedalās vairāki tūkstoši 

skolēnu, kas ir nozīmīgs īpatsvars no 4.-
6.klašu vecuma grupas bērniem. Veidojot 
uzdevumus, uzmanība tiek pievērsta ne tikai 

skolēnu teorētiskajām zināšanām, bet īpaši 

– prasmei tās pielietot ikdienā. Šāda pieeja veicina gan satiksmes noteikumu pārzi-

nāšanu, gan izpratni par kopējo ceļu satiksmes drošību, kā arī spēju paredzēt, no-

vērtēt un atbilstoši rīkoties iespējami bīstamās situācijas uz ielām vai ce-

ļiem. Būtiski uzsvērt, ka izveidotā sistēma Latvijas jauniešiem nodrošina iespējas 

katru gadu piedalīties arī starptautiskās sacensībās. Latvijas jauno satiksmes dalīb-

nieku komandas ar nozīmīgiem panākumiem startē Eiropas jauno satiksmes dalīb-

nieku sacensībās. Piemēram, 2009.gadā Somijā iegūta 1.vieta, 2000.gadā Vācijā – 
2.vieta, 1999.gadā Latvijā, 2002.gadā Šveicē, 2007.gadā Spānijā un 2010.gadā 

Maķedonijā iegūta 3.vieta, 2011.gadā Francijā – 5.vieta, 2012.gadā Polijā ļoti 

sarežģītā trasē izcīnīta godpilnā 3.vieta, arī 2013.gadā Melnkalnē – 3.vieta. (No 
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/
berniem_un_jauniesiem/ ) 

No mūsu skolas tajās piedalījās 5.klases komanda – Juris Vaivods, Artis 
Pastars, Mareks Pastars, Viktorija Pauniņa, Margarita Zakutajeva – un vi-
ņiem piebiedrojās 4.klases skolniece Anna Marija Vilcāne. 

Kopā sacentās 10 komandas. Šajā pasākumā dalībniekiem bija iespēja 

parādīt teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, pirmās palīdzības sniegšanu, par 

velosipēda uzbūvi, kā arī pārbaudīt savas praktiskās braukšanas iemaņas šķēršļu joslā 
Mūsu skolas komanda „Ritentiņš‖ izcīnīja I vietu ar 546 punktiem un ieguva izdevību 

piedalīties sacensību otrajā posmā, kas risināsies 6.-7.jūnijā - Rīgas Tehniskās Universitātes atpūtas 

bāzē ―RONĪŠI‖ (Engures novads, Klapkalnciems). http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/
sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/2014/?
doc=2460 

Šajās sacensībās bērni var piedalīties arī individuāli, šo iespēju izmantoja Karina Komla-
čova un Kristīne Sidorova, bet pārējie piektklasnieki turēja īkšķi par savējiem. 

Skolēnus sagatavoja un atbalstīja skolotāji Guntars Ormanis, Inna Zenovjeva un 5.klases audzinātāja Irēna Ormane.  
Skolotāja Inna Zenovjeva 

 2014.gada maijs 

Sacensību 

laikā. 

Projektu nedēļas ietvaros 4. klases 
skolēni katru dienu veica dažādus 
interesantus darbiņus. 
 
23. maijā devāmies uz akmeņu lasīšanas talku. Lai vēl 
esam mazi, tomēr kopā ar vecāko klašu  skolēniem varē-
jām pielikt arī savas rociņas un paveikt lielus darbus. 
26. maijs bija patstāvīgā darba diena. Uzdevums – uzrak-
stīt vēstuli katram klasesbiedram. Visi darbu bija paveiku-
ši, un uzrakstītas, skaisti noformētas vēstules ar labiem 
vārdiem un novēlējumiem  
27. maijā, kad pulcējāmies uz 4. klases noslēguma pasā-
kumu Riebiņu parkā, nodevām cits citam. Tā bija jauki 
pavadīta diena – ar atmiņām, spēlēm, rotaļām un uguns-
kuru. 
28. maijā kopā ar 2. un 3. klases skolēniem devāmies 

ekskursijā uz Skrī-
veriem un Aiz-
kraukli. Katrs gu-
vām  jaunus ie-
spaidus un pozitī-
vas emocijas. 
29. maijā apmek-
lējām pasākumu 
Riebiņu bibliotēkā. 
 
Ināra Dronga, 4.klases audzinātāja 
 

Noslēguma pasākums 

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/2014/?doc=2460
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/2014/?doc=2460
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/jauno_satiksmes_dalibnieku_forums/2014/?doc=2460
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3.klases kolektīvs, piedaloties pārgājienu 
aprakstu konkursā, ieguva balvā transpor-
ta pakalpojumus kādai ekskursijai. Viņi 

priecājās paši  un šai priekā dalījās arī ar 2.un 4.klases 
skolēniem. 

28.maija rītā visi devāmies uz Aizkraukles 
pusi. Skrīveros mūs sagaidīja ļoti jauks gids. Vispirms 
braucām apskatīt haski suņu audzētavu. Šo prieku un 
pozitīvās emocijas nav iespējams aprakstīt. Tas ir jāpie-
dzīvo pašiem.  

Tālāk ceļš veda uz Susuriņa taku. Te mēs uzinājām,ka susuriņi miegā pavada sešus 
mēnešus gadā. Laikam tāpēc nevienu susuriņu nesati-
kām. Mēs nezinām, cik ātri dabā ir susuriņi, kad viņi 

neguļ, bet  
mēs šo taku izgājām veikli. 
Tālāk ceļš mūs veda uz Pļaviņu HES. Mums katram 
tika iedotas ķiveres, un tikai tad varējām doties iekšā. 
Gan skolē- ni, gan skolotājas te bija pirmo reizi. Ie-
spaidīgi to visu redzēt savām acīm. 
Ekskursijas „saldais” bija vēl priekšā.  
Skrīveru saldējuma ražotnē katram bija iespēja 
nogaršot diezgan neparastus un pazīstamākus 
saldējumus – alus saldējums, kartupeļu saldējums ar 
tomātu mērci, biezpiena saldējums ar acenēm, zemeņu saldējums ar šokolādi. Mmm... kur gardi! 

Skrīveru konfekšu „Gotiņa” ražotnē uzzinājām, ka vienā dienā viena konfekšu tinēja ietin apmēram 7000 konfekšu. Arī mēs paši ieti-
nām 7 konfektes. Un , ja kāds domā, ka tas ir nieks, aizbrauciet pārliecinieties, ka tas tik vienkārši nav. 

Mājās visi atgriezāmies ļoti, ļoti labā noskaņojumā. 
Tā bija lieliska ekskursija! 

Anita Randare, 2.klases audzinātāja 

 2014.gada maijs 

23.maijs – tiek 
pildīts vasaras mā-

jas darbs. Katrs 
skolēns ir saņēmis 

divas ķirbju sēkliņas – noslēpumaino un milzeņa sēklu, kuras 

pašam jāiesēj, vasarā cītīgi jākopj un rudenī izaudzētais jāpre-

zentē pirma-

jā klases 

vakarā, kas 

notiks ap 
Miķeļdienu. 
26. maijs – 
klases velo-
ekspedīcija 

uz Ostrovas 
ezeru. Tas 

bija īpašs piedzīvojums , kla-

ses izturības un draudzīguma 

pārbaude, jo ne visiem būtu 

pa spēkam veikt 6 kilometrus 

garo ceļa posmu turpat 30 

grādu karstumā, izpalīdzēt 

draugam ar velosipēdu, palī-

dzēt un pagaidīt to, kuram 

neiet tik ātri, nesmieties par 

citu neveiksmēm un ar humo-

ru uztvert 
savējās. Mēs 

to spējām. 

Un vēl mēs 

redzējām 

dzīvu zemes-

vēzi, izvairī-

jāmies no 

milzu latvā-

ņiem, cepām 

desiņas, bau-

dījām sauli, 

ūdeni un 

brīnišķīgo dabu, priecājāmies par to, ka esam kopā, sapņojām 

par nākotni un pavadījām neaizmirstamu dienu. 
 

Saimniecītes. 
Ūdens ir lielisks! 

(turpinājums 7.lpp.) 
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27. maijs – kopā un pa vienam bērni apmeklēja sev tuvāko bibliotēku ( Riebiņu, Pieniņu, Preiļu, Gailīšu), lai iepazītos ar Astrī-

das Lindgrēnes darbiem, izņemtu vienu vai vairākas viņas grāmatas, lasītu un pilnveidotu lasīšanas tehniku, bet rudenī piedalītos 
klases konkursā „Pepijas un Karlsona draugi‖ 
28. maijs – visjaukākā diena, jo kopā ar draugiem baudījām uzvaras augļus, proti – braucām ekskursijā, kuru bijām nopelnījuši  

konkursā „Mūsu mazais pārgājiens.‖ Haskiju audzētava, Pļaviņu HES, ekstrēmais gājiens pa Susuru taku, Aizkraukles pilskalns, 

Skrīveru mājas saldējuma raţotne ar iespēju degustēt gan alus saldējumu, gan kartupeļu saldējumu ar tomātu mērci, gan smilts-

ērkšķu un citus saldējumus, un Gotiņkonfekšu ražotne, kur katrs varēja satīt konfektes saviem mīļajiem. Un tas viss vienas pie-
pildītas un interesantas dienas garumā! 
29. maijs – rīta cēlienā vēl joprojām notika dalīšanās iespaidos par redzēto ar mājniekiem, bet jau priekšpusdienā bērni devās uz 

bibliotēku, lai piedalītos lasīšanas zibakcijā un iesaistītos lasītāju klubiņā „Cielaviņas gudrību grozs‖ 

(turpinājums no 6.lpp.) 

Vai jūtat, kā smaržo 
pavasaris? Pēc saules, pēc 
ziediem…. 

8. – 11.kl. skolēniem un 
skolotājiem bija ļoti jauka 
iespēja izbaudīt un izjust 
vēl īpašas smaržas un 
gūt jaunus iespaidus 
mācību ekskursijā 
23.maijā. 
 Kur vissaldāk smaržo? 
Tur, kur daudz ziedu. Kur 
viskrāšņāk? Tur, kur 
daudz krāsu.  

Pateicoties bioloģijas skolotājas Anitas Podziņas iniciatīvai, 
bija izvēlēts izzinošs, ziedošs, krāšņs un smaržīgs maršruts: Bulduru 
Dārzkopības vidusskola, Rododendru audzētava un LU Botāniskais 
dārzs.  

Bulduru dārzkopības skolā uzzinājām, kādas mācību prog-
rammas tiek piedāvātas, kas tiek apgūts. Skolas dārzs rotājās ziedu 
rotā. Nevienu vienaldzīgu neatstāja kokveida peoniju ziedošie krūmi! 
Daudzi tos redzēja pirmoreiz. 

Rododendru audzētava aizkustināja visus viennozīmīgi. Gan 
zēni, gan meitenes pirka rododendru stādiņus mājām. Tas noteikti 
priecēs ilgi ar skaistiem un smaržīgiem ziediem. Vasaras rododendru 
atspulgs parka dīķi, ziemas rododendru krāšņās un bagātīgās ziedko-
pas….  Tas bija kā sapnis par skaistu un smaržīgu dārzu ar  ziedošām 
alejām.  

Rododendru audzētava priecēja ne tikai ar krāšņiem zie-

diem, bet arī ar dzīvās dabas 
iemītniekiem. Pirmais ie-
spaids – bailes, neziņa, vai 

tiešām ieraudzījām čūs-
ku, bet uztraukumam 
nebija pamata, jo tā bija 
glodene. Liekas, ka ar 
viņu bija satikusies lielā-
kā daļa mūsu skolēnu 
un skolotāju. 
LU Botāniskajā dārzā 
sajūtas brīnišķīgas… 
Subtropu un tropu mājas 

– kolosāls iespaids no 
milzīgiem kokiem, no 
kaktusu daudzveidības, 
no ziediem, kas priecē 
sirdi. Mēs varējām kaut 
uz mirkli pabūt Brazīli-
jas tropiskajos mežos, 
Āfrikas karstajos tuksnešos un tepat mūsu Latvijā. 

Atmiņās paliks ne tikai smaržas, bet arī prieks par kopābū-
šanu un to, ka ir cilvēki, kas rūpējas, lai citiem ir labi. Īpašs paldies 
skolas direktorei Inetai Anspokai. 

Arī mēs tur bijām, arī mēs tur jutām –  
10.klases audzinātāja Ruta Vjakse un 11.klases audzinātāja Jeļena Saulīte 

1. klases Projektu nedēļas galvenie 
uzdevumi bija: 

            *Vērot savas mājas apkārtni ( kukaiņus, dzīvniekus, putnus) pa-
vasarī. 

            *iesēt dotās sēklas un vērot, kas izaugs. 

            *Pievērst uzmanību savam dienas ritmam. 

            *Apmeklēt bibliotēku un izlasīt dzejoļu grāmatu. 

            *Iemācīt klasesbiedriem interesantu spēli vai rotaļu Riebiņu parkā. 
Skolēni veica šos uzdevumus un aizpildīja tabulas. Katru dienu bija jāveic kāds uzdevums. Uzdevumi, kas tika 
doti, lika bērniem būt vērīgiem, uzmanīgiem pret to, kas atrodas ap viņiem. Arī vecākiem bija jāiesaistās dažu 
uzdevumu veikšanā, piemēram, sēklu sēšanā. Atsevišķi skolēni piedalījās arī Riebiņu bibliotēkas rīkotajā lasīša-

nas zibakcijā, bija sagatavojuši un pārējiem mācīja interesantas rotaļas Riebiņu parkā.  

Lasīšanas zibakcijā. 

Raksta autores skolotājas Ruta un Jeļena. 
Rododendru varā. 
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Viena ļoti aktīva un nemiera pilna klase ar savu 

enerģisko un neatlaidīgo skolotāju Mārīti Pokšāni priekšgalā 

septembrī piedalījās jauniešu ţurnāla „Sīrups‖ rīkotajā konkur-

sā, kas saucās neparasti- Bilţu konkurss, bet kuram bija cēli 

mērķi: izjust un aptvert neaptveramo- savu Dzimteni, Latviju. 
Skolēni veidoja Latvijas 

kontūras, fotografēja bildes 

un sūtīja tās uz ţurnāla 

„Sīrups” redakciju. Azarts 

un vēlme uzvarēt bija tik liela, ka nostrādāja princips: „kurš 

pirmais brauc, tas pirmais maļ‖, un 6. klase iemanījās paši 

pirmie aizsūtīt savu Latvijas redzējumu un izjūtu, tāpēc arī sa-

ņēma konkursa balvu – braucienu uz Saukas dabas parka atrak-
ciju un aktīvās atpūtas taku „Velniņi‖.  

Skolotāja Mārīte un 6. klase uzaicināja 5. klasi šajā 

ekskursijā, tur arī dzima abu klašu draudzība un ticība, ka dzīvē 

viss ir iespējams, ja tikai ļoti grib un no sirds pastrādā. Tas arī 

bija stimuls piedalīties jaunā konkursā „Pētīsim un izzināsim 

Latvijas vēsturi! ‖ Konkursu rīkoja Vītolu fonds un Monreālas 

Latviešu sabiedriskais centrs - tieši viņi bija sponsori šai aktivi-

tātei. Mēs uzreiz sapratām, ka konkursā piedalīsimies kopā, jo 

tad mums būs interesantāk, un arī autobuss sanāks pilnāks. 

Konkurss prasīja lielu sagatavošanās darbu, jo mēs organizējām 

klases stundas par Latvijas vēstures nozīmi un vēsturiskās atmi-

ņas saglabāšanu, ilgi apspriedām maršrutu, pētījām kartes, vēs-

turiskos objektus interneta lapās, rēķinājām kilometrus. Pietei-

kuma rakstīšana tomēr tika uzticēta skolotājām kā pašām atbil-

dīgākajām un zinošākajām šajos jautājumos. Mums bija svarī-

gas arī vecāku domas par tādu maršrutu un braucienu. Pietei-

kums tika aizsūtīts, sākumā bija gaidīšana, bet ikdienas ritmā 

viss nedaudz piemirsās. Un tad nāca priecīgā ziņa- mūsu ek-

skursijas pieteikumu atbalstīja, jo mēs bijām izvirzījuši nopiet-

nus un realizējamus mērķus.  
Mērķis 5. klasei: sagatavot skolēnus jauna mācību priekšmeta 

mācīšanai 6. klasē- Latvijas vēsture. 
Mērķis 6. klasei- aktualizēt Latvijas vēsturi kā priekšmetu, radīt 

interesi un motivēt studēt un izzināt savas valsts pagātni laiku 

lokos.  
Uzdevumi:  
1) iepazīstināt skolēnus ar unikālu vēstures objektu –Āraišu 

ezerpili, saistot to ar latgaliešu dzīves telpu senatnē (mēs arī 

dzīvojam Latgalē), 
2) atklāt skolēniem viduslaiku 

pilsētas noslēpumus un rosināt 

skolēnu fantāziju rakstīt par 

seniem laikiem un notikumiem, 
3) parādīt skolēniem vienu no 

vecākajiem muzejiem Latvijā – 

Cēsu mākslas un vēstures muzeju, 
4) atpūsties gleznainā un pievilcīgā vietā Siguldas pilsdrupās, 

iepazīstot šī dabas objekta vēsturi. 
Ekskursija sākās plkst. 07.00 pie Riebiņu vidussko-

las. Mēs esam gandarīti, ka arī skolas direktore Ineta Anspoka 

bija ieradusies agrā rīta 

stundā mūs pavadīt brau-

cienā un novēlēt laimīgu 

ceļu. Tāpēc mums viss ritē-

ja gludi un laimīgi. 
Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā izdzīvojām teiku 

pasauli, sēdējām uz restaurēto latgaliešu mītņu kāpnēm, turējām 

rokās seno darbarīku maketus un iztēlojāmies, kā dzīvoja cilvē-

ki Latvijā pirms tūkstoš gadiem. Jau pēc pirmās ekskursijas 

viens no skolēniem pateica: „Paldies, ka jūs mūs šurp atvedāt.‖ 

Koka būves pārsteidza ar savu vienkāršību, izdomu un racionā-

lismu, kā arī lielo kopības sajūtu un atbildību vienam par otru.  
Cēsu pilsēta jau pati par sevi ir muzejs brīvā dabā, 

toties Cēsu viduslaiku pilī iejusties vēsturiskā laikā palīdz mu-

zeja gidi, tērpušies stilizētos senatnīgos tērpos. Tur viss bija ļoti 

nopietni, jo mūs aizveda arī uz cietumu un ļāva izjust pazemes 

telpas psiholoģisko iedarbību uz cilvēka smadzenēm. Skolēni 

ieraudzīja celtni, kurā dzīvoja sava laika varenākais cilvēks- 
Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs. Livonijas or-

deņa Siguldas pili mēs apmeklējām jau ekskursijas noslēguma 

posmā, izbaudījām viduslaiku auru un fantāzija katru skolēnu 

aiznesa tālu, jo tur bija iespēja redzēt plašus horizontus. Sakop-

tā vide, gaumīgā estrāde lika uzkavēties vēl, bija ţēl šķirties no 

tik skaistas un sakoptas vietas.  
Atvadas no Siguldas notika piedzīvojumu parkā 

„Tarzāns”, kur mēs ēdām vakariņas un pa reizītei nobraucām ar 

rodeļiem. 
Ceļš mājup bija sarunām un iespaidiem pilns. Visiem 

bija uzdevums: atspoguļot savus iespaidus zīmējumos un stāstī-

jumos, tāpēc 29. maija rītā Riebiņu vidusskolas 5. un 6. klase 

kopā ar audzinātājām bija pulcējušās skolas lapenē, lai ap-

spriestu Projektu nedēļas ietvaros rīkoto ekskursiju uz Āraišu 

ezerpili, Cēsu pili un Siguldas pilsdrupām. Tika novērtēti un 

fotografēti zīmējumi, skolēni atcerējās interesantākos mirkļus 

no brauciena, ekskursijā dzirdēto. Pēc šīs aktivitātes notika Vis-

latvijas Lasīšanas dienas zibakcija -spoku stāstu lasīšana, kas 

arī papildināja ekskursijas iespaidus un radīja īpašu noskaņu. 
Mums padomā arī prezentāciju veidošana par brau-

cienu un iespaidiem, kā arī materiālu apkopošana un komentāri 

par Āraišu ezerpili, Cēsu pili un Siguldas pilsdrupām. Ir sāku-

šās skolēnu vasaras brīvdienas, un šos materiālus varēs izman-

tot tikai jaunajā mācību gadā. 
 Bet tagad ieskatīsimies skolēnu rakstītajā: 

Āraišu ezerpilī visvairāk man patika mājiņas uz sa-

las. Bet to visu sauca par pili. Mani ļoti ieinteresēja 

plāns, kā viss izskatītos, ja atjaunotu pilnībā. Cēsīs 

man patika cietums un pils makets. Pils maketā pa 

vidu cilvēki meta naudu, lai atgrieztos turp vēlreiz. 

Mums gide teica, lai nemetam, jo varam atbraukt, 
kad vēlamies. Cietumā bija pārsteigums, kad skolo-

tāja sasita plaukstas – nodzisa gaisma. Tur bija liels 
augstums, bet es no augstuma nebaidos. Taisnību 

sakot, tas nebūtu noticis, ja labi cilvēki mums nepie-

šķirtu naudu šai ekskursijai. Vēl liels paldies mūsu 

skolotājām un šoferiem. (Kristīne Sidorova, 5. klase) 

Āraišu ezerpils. 
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Visur varēja kaut ko apskatīt. Āraišu ezerpils ir ļoti vēsturiska 

vieta. Gide mums pastāstīja, kā sala izskatījās agrāk un kādi 

izrakumi tur notika. Mums parādīja senos traukus un piederu-

mus. Vēlāk mēs varējām ieskatīties mājiņās. Cēsīs staigājām pa 

lielu un varenu pili. Siguldā bijām skaistā un sakoptā estrādē 

un uzkāpām divos torņos, no kuriem redzējām tālu, tālu. 

(Katrīna Kozure, 6. klase) 
Āraišos mums 

daudz ko parā-

dīja un pastās-

tīja. Intere-

sants likās 

senais ap-
ģērbs, vilka 

āda un pašas 

mājiņas. Cēsu 

pilī viss bija 

pasakains. Es 
uzzināju, ka 

galvenā pils 

daļa sastāvēja 

no četriem korpusiem. Nokāpām pils zemākajos stāvos pa ma-

zām kāpnēm, līdzi ņemot lukturīšus. Vēl es uzzināju, ka pilī 

septiņas reizes dienā notika dievkalpojumi. Cēsu pils apmeklē-

jums man īpaši patika. Siguldā arī daudz redzējām, kāpām ska-

tu tornī un skatījāmies apkārtni. Kopumā ekskursija ir izdevu-

sies. Tā bija aizraujoša, interesanta un izzinoša. Paldies spon-

soriem un ekskursijas organizētājiem. (Melisa Rumaka, 5. kla-
se) 
Āraišu ezerpilī bija ļoti jauka gide, viņa uzbūra seno laiku at-

mosfēru, man likās, ka es esmu vēsturiskā filmā un redzu, kā 

dzīvoja cilvēki pirms tūkstoš gadiem. Tad mēs braucām uz Cēsu 

pili, kura arī izskatījās tāda varena. Siguldas pilsdrupās es ļoti 

labi jutos, tur varēja atpūsties. Mēs no turienes redzējām Turai-

du. Man šī ekskursija ļoti patika. 

( Margarita Zakutajeva, 5. klase)  
Manai klasei patiešām paveicās 

vinnēt lielisku braucienu. No rīta 

pie mums bija laba diena, bet aiz 
Madonas saulīte pazuda un laiks 

kļuva apmācies. Bija vēsi, bet 

lietus nebija. Āraišos gids ļoti 

interesanti stāstīja par cilvēku 

dzīvi senatnē, rādīja rotaslietas 

un citus priekšmetus, atbildēja 

uz mūsu jautājumiem. Cēsis ir 

pilsēta ar savu raksturu, vecas 

mājas, šauras ielas, milzīga pils. 

Apmeklējot viduslaiku pili, es 

sajutu, ka nokļuvu senos laikos. Pilī ir ko redzēt: torņi, pagrabi, 

šauras kāpnes. Burvību radīja arī iedotie lukturīši. Siguldā es 

visvairāk priecājos par skaisto dabu. Ekskursija bija ļoti intere-

santa, es ieguvu daudz jaunas informācijas, kura noderēs vēs-

tures stundās. Paldies par piedāvāto iespēju saku cilvēkiem 

tālajā Monreālā. Paldies skolotājai Mārītei un Irēnai un visiem 

ekskursijas dalībniekiem par jautru kompāniju. (Jūlija Vaivode, 

6. klase)   
Āraišu ezerpils mani pārsteidza ar koka mājām, kurās nebija 

nevienas naglas. Vēl es sēdēju laivā, kur ir izgrebta no vesela 

koka bluķa. Cēsu pilī mēs staigājām pa tumšiem tuneļiem un 

nokāpām mitrā un aukstā bedrē – cietumā, kur senajos laikos 

izcieta sodu. Siguldas pilī patika ekspozīcija, kurā varēja redzēt 

karavīru bruņas, zobenus un vairogus. Man ļoti patika ekskur-

sija, jo es redzēju tik daudz jauna. (Laura Stabulniece, 6. klase)  
No Āraišiem vislabāk palika atmiņā leģendas un teikas. Cēsis 

mani pārsteidza ar savu senatni un to, cik labi viss ir saglabā-

jies. Īpašu noskaņu radīja lukturīši, kas ir kļuvuši par simbo-

liem. Sigulda mani apbūra ar skaistajā ainavām. Paldies ek-

skursijas atbalstītājiem, skolotājām par interesanto un izzinošo 

ekskursiju. (Juris Vaivods, 5. klase) 
Āraišu ezerpilī mēs staigājām pa sastiprinātiem baļķiem un 

ieskatījāmies mājiņās. Turpat netālu atrodas arī pilsdrupas, uz 

kurām drīkstēja uzkāpt. Cēsu pilī man palika atmiņā valdnieka 

istaba. Siguldas pilī šāvām ar loku un metām mazu cirvīti. 
(Andrejs Paško, 6. klase) 

Man ļoti patika 

Cēsu pilsdrupās, 

jo tur bija labs 
gids. Es daudz 
uzzināju, piemē-

ram, ka pilī dzī-

voja mestrs, tur 
drīkstēja uzturē-

ties tikai vīrieši, 

bet sievietes dzī-

voja aiz pils mū-

riem. Bija jauki, 
kad uzkāpām 

pašā torņa galā un redzējām skaistu skatu uz mežu. (Viktors 
Vinogradovs, 6. klase) 
Man visvairāk patika Āraišu ezerpils, jo tur bija daudz māju, 

kurās varēja ieskatīties, tas bija interesanti. (Armands Briška, 

6. klase) 
Āraišu ezerpilī mūs sagaidīja gide, kura bija tērpusies senatnī-

gā apģērbā, viņa parādīja mums unikālu veidojumu – pili no 
koka, kura celta bez naglām un izskatās kā mazu mājiņu kom-

plekss. Cēsu pilī arī bija interesanti, jo mums atkal paveicās ar  

gidi. Mēs uzzinājām par dzīvi pilī, par noteikumiem, kurus va-

jadzēja ievērot, un nokāpām cietumā, kur izcieta sodu noteiku-

mu pārkāpēji. Sigulda man palika atmiņā kā ļoti sakopta vide, 

krāšņas puķu dobes. Tālumā varēja redzēt Turaidu. Ekskursija 

bija interesanta, aizraujoša, es uzzināju daudz jauna priekš 

sevis. (Viktorija Pauniņa, 5. klase) 
Visvairāk man patika Siguldas pilsdrupās. Tur vajadzēja augs-

tu kāpt, tālumā redzēju dabu, daudz koku. Tur bija ekstremāli. 

Es labprāt turp vēlreiz aizbrauktu. Man bija pārsteigums, ka 

tur tik augsti koki.(Artis Pastars, 5. klase)  
Man visvairāk patika Cēsu pils. Mēs kāpām pašā augstākajā 

Rietumu tornī. Interesants bija stāstījums par barona gultu. 

Man ļoti patika Cēsu pilī, es tur biju pirmo reizi. (Mareks Pa-
stars, 5. klase) 
Šis raksts ir tapis pēc Monreālas Latviešu sabiedriskā centra 

atbalstītā un Vītolu fonda organizētā ekskursiju projekta 5.- 8. 
klašu skolēniem  „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!‖ reali-

zācijas Riebiņu vidusskolā. Mēs esam ļoti pateicīgi cilvēkiem, 

kuri domā par saviem tautiešiem Latvijā un dāvā tādas iespējas, 

realizējot cēlus mērķus. Savukārt mēs centāmies sekot konkur-

sa mērķiem, un tas mums izdevās. Riebiņu vidusskolas skolēnu, 

skolotāju un vecāku vārdā sakām lielu paldies Monreālas Lat-

viešu sabiedriskajam centram un tā priekšsēdētājam Andrejam 

Vītolam. 
Riebiņu vidusskolas skolotāja, 5. klases audzinātāja Irēna Ormane 

(Turpinājums no 8.lpp.) 
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 Šogad Riebiņu vidusskolā bija 

projektu nedēļa, kuras ietvaros bija da-

žādas aktivitātes, kurās varēja uzzināt 

daudz ko jaunu un interesantu. Bet man 
šķiet visvairāk no visa iespiedīsies atmiņās ekskursija uz rododendru dārzu, kā arī 

daţiem ekskursija arī uz Viļāniem. Bet, protams, nekur neiztikt arī bez pamācošām 

lietām. Mēs, 11. klase, varējām lasīt grāmatas, kuras, tā varētu teikt, ir ņemtas no 

dzīves, un iepazīt citu laiku,  citas paraţas, un tas viss pateicoties obligātajai literatū-

rai. 
 Bet ekskursija Riebiņi-Bulduri- Rīga-Riebiņi  bija vienkārši fantastiska, jo tādu 

skaistumu katru dienu neredzēsi, protams, arī iepazinām daţādas rododendru šķirnes. 

Bet, jā, tiešām emocijas bija neaprakstāmas. Un tas viss notika tikai vienā dienā, par  

kuru ir jāpateicas bioloģijas skolotājai Anitai Podziņai. Gatavojāmies eksāmenam, un 

tur, man šķiet, visi cītīgi mācījās un lasīja grāmatu par daţādām ekonomikas un mārketinga detaļām. Tāda nu mums, vienpa-

dsmitajiem, bija projektu nedēļa, pilna ar daţādām izzinošām lietām un neaprakstāmām emocijām... 
Laura Otsone, 11.klases skolniece 

Kur, meitenes, kāpsiet?! 

Oļegs: „Es projektu nedēļu pavadīju labi. Vispirms es izlaboju literatūru uz 4. Gāju uz bibliotēku un paņēmu grāmatu „Laimes 

klēpī‖ (R. Blaumaņa) izlasīju paris lugas. Meklēju darbu vasarai, braucu pēc dokumentiem un rakstīju iesniegumu, SIA 

”Turība”. Meklēju informāciju ZPD,  Grafiti māksla, atradu dažus interesantus tekstus, kurus saglabāju un lietošu nākošgad. Vēl 

es strādāju mājas, pļāvu zāli un vēl darīju daudz citu darbu. Man patika darboties vienam, bet bija mazliet garlaicīgi un pietrūka 
klasesbiedru. ‖ 
Anastasija : „Projektu nedēļas sākumā bija ieceres gan pilnveidot zināšanas, gan doties izzinošās ekskursijās un pārgājienos. 23. 

maijā devos ekskursijā uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, rododendru audzētavu un LU Botānisko dārzu, kā rezultātā uzzināju 

par iespējamajām mācību programmām un mācību procesu Dārzkopības vidusskolā, 

iepazinu daudzas rododendru sugas, klātienē redzēju retas, daudzviet izmirušas, ek-

sotiskas augu sugas, uzzināju par tām nepieciešamajiem apstākļiem un to uzbūvi.  
26. maijā analizēju un salīdzināju pēc R. Blaumaņa lugām uzņemtās filmas 

’’Skroderdienas Silmačos’’, ’’Indrāni’’. Abi darbi mudina domāt par to, kas mums 

svarīgāks – mērķu sasniegšana vai tomēr savstarpēja cieņa un attiecības.  
27. maijā nodarbojos ar angļu valodas zināšanu pilnveidošanu, veicot lasītprasmes 

uzdevumus, kā rezultātā tika papildināts vārdu krājums.  
28. maijā ar interaktīvo uzdevumu palīdzību pilnveidoju zināšanas fizikā, vērojot 

eksperimentus, kas pierāda fizikas likumus sadzīvē. 
 29. maijā turpinu iepazīt P. Koelju daiļradi, lasot noveli ’’Alķīmiķis’’. Galvenā šis 

grāmatas doma ir tā, ka viss pasaulē ir cieši saistīts, tajā viss atgrieţas un no turienes 

viss nāk, un radītājs un radītais ir viens. Tā mudina katram sekot savam aicinājumam. Izvirzītos mērķus izdevās īstenot, nedēļa 

bija jaunām zināšanām, atziņām un idejām bagāta.‖ 
Gunda:  „ Projektu nedēļa pagāja ļoti ātri.  

23. maijā notika ekskursija uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, rododendru audzētavu un LU Botānisko dārzu, tā izraibi-

nāja manu ikdienu. Visvairāk man patika Botāniskais dārzs, redzēt savām acīm palmas un dinozauru laikmeta augus bija ļoti 

interesanti. Man pat sagribējās doties ceļojumā uz Austrāliju, jo tieši šīs valsts augi man iepatikās visvairāk.  
Jau brīvdienās iesāku pildīt vienu punktu no sava projektu nedēļas plāna. Es uzrakstīju stāstu Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās 

grāmatas" simtgadei veltītajam konkursam un 26. maijā to aizsūtīju skolotājai. Šādu darbu rakstīšana pilnveido manas latviešu  
valodas zināšanas.  

27. maijā Riebiņu vidusskolas parlaments neziņā pulcējās pie skolas. Direktore bija apsolījusi pārsteigumu. Zinājām tikai 

to, ka braucam uz Viļāniem. Ekskursija bija ļoti interesanta - mēs uzzinājām, kā no 

kūtsmēsliem var iegūt elektrību, apmeklējām Viļānu HES, baznīcu, pamēģinājām 

aust. Bija ļoti interesanti. Bet galvenais pārsteigums bija pikniks Lakstīgalu salā. 

Mēs jautri pavadījām laiku un atcerējāmies paveikto. Diena bija izdevusies. 
JDK "Strūga" cītīgi strādā pie dejām, jo tuvojas svarīgs koncerts Upmalā. 

Mēģinājums trešdien bija ļoti raţīgs, mēs iemācījāmies jaunu deju.  
29. maijā es atkārtoju angļu valodas gramatiskos laikus. Man angļu valoda ir 

ļoti svarīga, jo savu nākotni vēlos saistīt ar to. ” 

(turpinājums11.lpp.) 
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Lāsma : „Pirmdiena – apskatīju bibliotēkā gleznu izstādi, gleznas bija neaprakstāmi skaistas un ori-

ģinālas. Katrā gleznā varēja ieraudzīt kādu „odziņu”. Apskatīju novadpētniecības kartotēku un materiālu krājumu.  http://
riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno  
Otrdiena – ekskursija uz Viļāniem kopā ar skolas parlamentu bija izdevusies. Ieguvu pozitīvas emocijas. Gan uzzināju daudz ko 

jaunu un interesantu, gan arī atpūtāmies visi kopā jautrā kompānijā. Apmeklējām baznīcu, Viļānu HES, biogāzes raţotni, piemi-

ņas vietu, kur nošāva ebrejus un čigānus. Pēc tam devāmies atpūsties uz Lakstīgalu saliņu. 
Trešdiena – deju kolektīva ‖Strūga‖ mēģinājumā iemācījāmies jaunu deju „Lai sirdī prieks‖, kuru dejosim 31. maijā Upmalā. 

Mēģinājums bija grūts - ilga 4 stundas , bet toties visu paspējām izdarīt un iemācīties. 
Ceturtdiena – domāju jaunas idejas, meklēju informāciju savam ZPD ―Riebiņu vidusskolas sporta sadaļas atjaunošana‖.  Pētīju 

11.klases ZPD un salīdzināju tos ar savu darbu – ko varētu uzlabot un ko vajadzētu pielikt klāt. 
Piektdiena – nopietns mēģinājums 31. maija koncertam, kas notiks astoņos vakarā Upmalā. Vēl jānoslīpē kustības, kuras nepado-

das tik labi.‖ 
Jolanta: „Mana projektu nedēļa sākās ar mācību ekskursiju uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kas mani piesaistīja ar profesi-

jām, kuras var apmācīt. 
Rododendru audzētavā mums pavērās brīnišķīgs skats.  

Manuprāt, šī vieta ir viena no skaistākajām vietām Latvijā, kuru es iesaku apskatīt katram. Ţēl gan, ka maz laika tika 

atvēlēts, jo visiem vienas stundas nepietika un vēlējās vairāk. 
Tika apskatīts arī LU Botāniskais dārzs, tā bija pēdējā ekskursijas apskates vieta, visi tik aktīvi nebija, jo jau nogurām, 

bet katrs apskatīja sev interesējošās vietas. 
Atlikušo projekta nedēļas daļu es pavadīju iepazīstot Rūdolfa Blaumaņa daiļradi, jo viņa darbi mani ieinteresēja, kad 

tika pētīti literatūras mācību stundās. Es noskatījos R.Blaumaņa filmas „Indrāni‖  un „Skroderdienas Silmačos‖. Mani visvairāk 
piesaistīja citāts no R.Blaumaņa lugas „Pazudušais dēls‖:„ Kādēļ gan ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos 

cimdu: izārdīt un adīt no jauna‖. Citāts lika man aizdomāties un saprast daudzas lietas citādāk. 
Vienu dienu es pavadīju mācot nokavētās tēmas matemātikā, jo veselības dēļ es neapmeklēju vairākas matemātikas 

stundas.‖ 
Žanna bija galvenā fotomeistare ekskursijas laikā 23.maijā.  
Ar interesi ir izlasīta Rīda Patrīsija S., Stīvermēra Kerolaina  grāmata'' Apburtā šokolādes krūze‖. 
Tā kā ģimenes apstākļu dēļ viņa bija Rīgā, tad tika apmeklēts Kara muzejs. Tagad vēstures stundas būs interesantākas un sapro-

tamākas. Gaismas pils – Rīgas Nacionāla bibliotēka ir patiesi iespaidīga, tur tika pabūts kopa ar māsu. Tā kā grāmatas tur bez 

pieraksta nevar izņemt, tad M.Zālītes darbi tiks lasīti vasarā Riebiņos. 
Rīgā tika aptaujāti arī daţi radi par vecticībnieku tradīcijām ZPD ietvaros. 

 / Klases audzinātāja pēc telefonsarunas un sarakstes sociālajos tīklos./ 
Konstantīns:  „Projektu nedēļā es atkārtoju mācību materiālus informātikā un apskatījos materiālus programmēšanā . 
 Sāku lasīt R.Baumaņa darbu  „Pazudušais dēls”. Un, protams, ekskursija, tā man ļoti patika. Paldies.” 

6.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne pastāstīja, ka viņas 

audzēkņi projektu nedēļā apmeklējuši nodarbību bibli-

otēkā, ļoti jauks bijis velobrauciens Riebiņi—

Feimaņi—Riebiņi, kura laikā skolēni gan atklājuši, 

ka no Riebiņiem uz Silajāņiem var aizbraukt arī pa 

citu ceļu, mācījušies būt draudzīgi un izpalīdzīgi 

un, protams, atpūtušies pie Feimaņu ezera. Liels 

notikums, bez šaubām, bija ekskursija uz Āraišiem, 

Cēsīm un Siguldu. Par to skolotāja arī ir ļoti ganda-

rīta. 

Attēlā pa kreisi: velobrauciena sākumā. 
Attēlā pa labi: ekskursijā. 

30. maijā Riebiņu KC uz tradicionālo mācību gada noslēguma 
pasākumu pulcējās novada izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un 
vecāki.  
Kopā ar visiem bija novada domes izpilddirektors Āris Elsts. 
Savukārt izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka iz-
vērtēja sasniegumus 2013./2014. mācību gadā. 

Jāsaka – par tiem visi var būt gandarīti. 
Skolēni un skolotāji bija sagatavojuši radošo darbu izstādi „Otrā elpa”, pasā-
kuma laikā  tika prezentēts, kā un no kādiem materiāliem darbi veidoti.  
Mūsu skolai tas bija origami pūču salidojums (skolotāja Alla Solovjova).  
Bet pašdarbniekus šoreiz pārstāvēja mūsdienu deju grupa (skolotāja Rimma 
Gavrilova) un vokālais ansamblis (skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža). 

(turpinājums no 10.lpp.) 
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