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фотографии учеников и наших любимых  

учителей. 

Многие любят путешествовать, гулять и 

отдыхать на природе, а самые интересные 

моменты они хотят запомнить и поэтому 

делают фото на память. Уже несколько лет  у 

нас есть возможность поделиться своими 

незабываемыми впечатлениями  и вспомнить 

приключения, которые происходили летом. 

Каждый класс подошёл к оформлению  

своего летнего плаката творчески и с 

отличным настроением. Многие ученики 

принесли самые яркие и солнечные 

фотографии. Классы старались сделать 

красивые плакаты, чтобы передать всю 

полноту летних впечатлений и яркими 

красками  порадовать других. 

Многие ученики нашей школы, учителя, 

родители, гости школы останавливались  

возле плакатов, внимательно рассматривали 

их, желая узнать,  где побывали наши ученики 

летом и что они делали. Они радовались за 

ребят, восхищались их работами.   Надеемся, 

что положительные эмоции, которые 

подарило  нам лето, ещё долго будут согревать 

нас. 

Забалуева Ксения и 

 Литавниека Жанета, 6 кл. 
 

 
 

Šī gada 13. septembrī Preiļu 2. vidusskolā 

jau sesto gadu pēc kārtas, notika Tūrisma diena.  

 Kaut arī rīts bija apmācies un vējains, ap 

pusdienlaiku saulīte jau mūs lutināja un 

iepriecināja. Smaids, 

satraukums un 

apņēmība nebija 

zudusi nevienam. 

Kā ik gadu 

Tūrisma diena 

iesākās ar svinīgu un 

uzmundrinošu skolas direktores 

Nadeždas Hļebņikovas uzrunu. 

Direktore visiem novēlēja veiksmi, 

izturību un veiklību. 

Pēc direktores uzrunas, visas 

klases devās uz pirmo un visgrūtāko 

pārbaudījumu – Tūrisma taku.  

Kā pirmie savu veiklību varēja 

pierādīt 8. klases skolēni, tikmēr citas 

klases vēroja viņu pieļautās kļūdas un 

izstrādāja pareizo stratēģiju. 

 Šogad, pirmo gadu, skolēni varēja 

pārbaudīt savas 

šaušanas 

prasmes, kur 

katru vērtēja gan 

pēc labākā laika, 

gan kopējā 

rezultāta summēšanas.Vēl mūs 

sagaidīja jautras un azarta pilnas 

stafetes, kuras bija izdomājuši gan 

klašu kolektīvi, gan pasākuma 

organizatori. Noslēguma 

pārbaudījumā – Virves vilkšanā, 

katra klase varēja pierādīt savu spēku 

un kolektīva saliedētību. 

Pasākuma noslēgumā tika 

apkopoti un paziņoti rezultāti. 

 Kā labākie „Tūrisma takā” 

izrādījās 12.klase, kurai sekoja pati 

jaunākā – 8.klase. 

Nākamajā disciplīnā ‘‘Trāpi 

mērķi”, kurā tika pārbaudītas 

šaušanas prasmes, kā labākā bija 

10.klase, individuāli – Marina Dzene 

no 9.klases. 

 ‘‘Mājas būvniecības’’ disciplīnā 

labākais laiks 12.klasei, stafetē 

‘‘Ātrāk, vieglāk, spēcīgāk’’ veiklākie 

izrādījās 11.klases skolēni, kuri arī 

netika pārspēti stafetē ‘‘Neredzamā 

taciņa’’.Par pāris sekundēm atpalika 

9.klase, ierindojoties 2.vietā un 

10.klase, kas ieguva 3.vietu.  

Jāsaka, liels paldies, pasākuma 

organizatoriem Jānim Pintānam un 

Valērijam Pastaram. Paldies, arī 

klases audzinātājām par atbalstu. 

Kopumā 

diena bija 

izdevusies, 

кaut arī uz 

beigām 

Tūrisma diena 


