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tās bija „Trāpi mērķī”, kur vislabākie bija no 

pamatskolas 9.klase, bet no vidusskolas 10.klase. 

„Bumbiņa”, kur pirmās vietas izcīnīja 8.klase un 

11.klase. „Draudzīgais lēciens”, kur vislabākie un 

ātrākie bija 9.klase un 12.klase. „Smaidiņš”, kur 

vajadzēja salikt smaidošu sejiņu un šeit ātrākie bija 

8.klase un 10.klase. „Augstāk, ātrāk” veiklākie bija 

7.klase un 10.klase.  Prieks bija redzēt tik aktīvus 

skolēnus, kuri ar visu savu enerģiju piedalījās šajās 

stafetēs.    Katras klases audzinātājas juta līdzi un ar, 

smaidu sejā  palīdzēja saviem mīļajiem audzēkņiem. 

Ļoti interesants un smieklīgs bija „Minifutbols”, jo 

šeit spēlēja ar aizsietām acīm.  Paldies, jāsaka Jānim 

Pintānam par jauko „Tūrisma šķēršļu joslu”, kura 

pārbaudīja skolēnu līdzsvaru, spēku, izturību  un 

atbalstu viens otram. Labākie bija 7.klase un 11.klase, 

kuri palīdzēja viens otram un cīnījās visi kopā. 

Paldies, arī Valērijam Pastaram  par „Orientēšanās 

sacensību”. Un šajās sacensībās ātrākie bija 7.klases 

skolnieki un 12.klases skolnieki.  Paldies, Jānim 

Pintānam un Valērijam Pastaram, ka Jūs palīdzat 

mums izveidot tik jautru un interesantu Tūrisma dienu 

. 

  Laiks paskrēja ātri, bet tomēr diena kļuva skaista un 

patīkama. Katram šī diena paliks atmiņā, jo pēc 

apbalvošanas skolēni uz mājām devās ar smaidu sejā. 

Bija liels gandarījums par paveikto darbu. Paldies, 

skolotājiem, paldies skolēniem, kuri palīdzēja 

11.septembri padarīt skaistu, jautru un neaizmirstošu 

dienu. Paldies, Jums! 

 

 

 

 

 

 

 

„Olimpiskā diena 2014” 

 Preiļu 2. vidusskolā 
Koku lapas sāk manāmi sārtoties, vēja asie 

pirksti sāk reizēm stiprāk iedzelt, bet skolēnu prieks 

un smaids sejās paliek nemainīgs. Tieši tā skolēni 

iesāka 26. septembra rītu. 

26. septembrī visā Latvijā notika ‘‘Olimpiskā 

diena 2014’’, kas bija veltīta Starptautiskās 

Olimpiskās komitejas dzimšanas dienai. Arī Preiļu 2. 

vidusskolas jaunieši un skolotāji 

piedalījās  pasākumā, kura moto šogad 

bija ‘‘Iepazīsties -  mini handbols”.  

Viss sākās ar jauniešu un 

skolotāju pulcēšanos pie skolas. Skolas 

direktore Nadežda Hļebņikova visus 

klātesošos uzrunāja un novēlēja 

patīkamu un piedzīvojumiem bagātu  

Olimpisko dienu. 

Lai sagatavotos un iesildītos  

mini handbolam, bija kopīga vingrošana, 

pēc kuras  7.-12. klases skolēni devās uz 

Preiļu pludmali, lai piedalītos 

Olimpiskās dienas turpinājumā. Klases 

piedalījās ne tikai mini handbolā, bet arī 

futbolā un volejbolā, mazākajām klasēm 

bija  tīkla bumbas sacensības. 

Jaunākās klases pēc vingrošanas, 

Olimpisko dienu turpināja pie skolas, 

kur notika  dažādas stafetes. 

Neskatoties uz pelēcīgi drūmo 

dienu, skolēni to pavadīja ar smaidu sejā, 

smējās, priecājās un vienkārši baudīja 

kopā būšanu, jo galvenais jau nebija 

sacensības, bet  draudzība, prieks, 

saliedētība un jautrība. 

Varam būt lepni, ka esam tik 

draudzīgi un tik atraktīvi, ka kopīgi 

pavadījām šo dienu, ka iepazinām mini 

handbolu.  

Paldies, skolotājiem par radīto 

iespēju sportiski un aktīvi pavadīt laiku!  

Uz  tikšanos nākošajā  

  Olimpiskajā dienā! 
Agita Kaža 12. klase  

 

Олимпийский день 

в ПСШ №2 
26 сентября по всей Латвии 

проходил Олимпийский день. Наша 

школа тоже приняла активное 

участие.  

День начался с общей 

физзарядки. Потом начальная школа 

осталась на школьном стадионе, мы 


