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Вопрос: Какое из заданий было самым сложным? 

А.И.: Для меня было сложно пройти по канату. 

М.К. : А для меня все задания были интересными. 

Вопрос: Нашли ли вы  себе новых друзей на конкурсе? 

А.И.: Да, нашёл, я познакомился с мальчиками из 

других школ. 

М.К.: Да, я  общался со многими ребятами. 

Вопрос: Хотели бы вы ещё раз  поучаствовавать в 

подобном конкурсе? 

А.И.: Да, я бы хотел принять участие  в этом 

конкурсе ещё раз. 

М.К. : Я ещё об этом не думал. 

Спасибо Александру и Максиму за участие в конкурсе 

и за нашу беседу! 

Александр Пахомов,6 класс 
 

Baltijas ceļam – 25 

 

 

 
 

 

 

Šogad aprit 25 gadi, kopš triju Baltijas valstu - 

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, aptuveni divi miljoni 

cilvēku, sadevās rokās, izveidojot 600 kilometrus garu 

ķēdi no Tallinas līdz Viļņai. 
Atceroties šo notikumu, 30. septembrī Preiļu 

2.vidusskolā notika tikšanās ar Preiļu Vēstures un 

lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem. 
 „Baltijas ceļam” veltītajā seminārā 10.-12. 

klašu skolēniem bija iespēja vairāk uzzināt par 

vēsturiskajiem notikumiem 25 gadus atpakaļ un 

noskatīties dokumentālo filmu „Viena zeme mūsu...” 
 „Baltijas ceļa” dalībnieks Staņislavs Baško 

dalījās atmiņās par tā laika notikumiem, jo pats bija 

Tautas frontes dalībnieks, aktīvs dažādu pasākumu 

atbalstītājs un aculiecinieks. Pēc tam katrs varēja 

pārbaudīt zināšanas, atbildot uz jautājumiem, saistībā 

ar šo vēsturisko notikumu. Par pareizo atbildi skolēni 

saņēma dažādas balvas. 

Staņislavs Baško tiekoties ar skolēniem, 

aktīvākajam tikšanās dalībniekam pasniedz 

Latvijas valsts 

karogu. Tas visiem bija 

negaidīts pārsteigums, īpaši 

Vjačeslavam Petrovam, 

11.klases skolēnam.  

     Paldies, Preiļu 

Vēstures un lietišķās 

mākslas muzeja direktorei  Teklai 

Bekešai par interesantu un izglītojošu 

prezentāciju! 
Natālija Kirilova 12.klase. 

 

Drošības  diena 
 

 Septembris ir drošības mēnesis, 

tāpēc Preiļu 2.vidusskolas skolēniem 

tika piedāvāta iespēja apmeklēt Valsts 

Policijas Latgales reģiona pārvaldes 

Preiļu iecirkņa jaunatklāto spēļu istabu. 

 

 

Ieejot telpā, daudzi bija pārsteigti par 

grīdas segumu- tas bija it kā maza 

mēroga šosejas, trotuāra attēlojums. Inga 

Ziemele (VP Latgales reģiona pārvaldes 

Preiļu iecirkņa kārtības policijas nodaļas 

vecākā inspektore) atgādināja mums par 

tiem ceļa satiksmes noteikumiem, kuri 

jāievēro ikdienā pārvietojoties kājām vai 

ar velosipēdu, brīdināja par dažādiem 

soda veidiem, ja netiek ievēroti ceļu 

satiksmes noteikumi, un visus pārsteidza 

tas, ka visi reģistrētie pārkāpumi 

saglabājas policijas reģistros 10, 20 un 

pat vairāk gadu. Der atcerēties, ka mēs 

paši atbildam par savu drošību, tāpēc 

sargāsim to! 

 
Zanda Šoldre,10. klases skolniece 

 

Конкурс  

"Mazs bij’ tēva novadiņš" 
 

19 октября в детско-

юношеском центре проходило 

награждение победителей конкурса    

" Maz bij tēva novadiņš" .  


