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Tūrisma diena 

   11. septembrī  norisinājās Tūrisma diena. Tajā piedalījās 
5.-12. klašu skolēni un klašu audzinātāji. Sākumā visi 
pulcējāmies pie skolas, direktore, Nadežda Hļebņikova 
visus dalībniekus uzrunāja un sniedza informāciju par 
pasākuma kārtību. Draudzīgi devāmies ceļā, lai sportiski, 
atraktīvi un ar smaidu sejās izbaudītu šo dienu... 
Kad bijām ieradušies, mūs sagaidīja J.Pintāns un 
V.Pastars. Vēlāk katra klase skanīgi izteica pārējiem savu 
novēlējumu un devīzi. Īpašu prieku visiem sagādāja 10. 
klase ar savu muzikālo sniegumu. 
Kamēr 9.-12. klases izmēģināja spēkus Tūrisma takā, 
tikmēr 5.-8. klašu skolēni piedalījās skolas pašpārvaldes 
sagatavotajās stafetēs, bet 4 skolēni no katras klases, 
V.Pastara vadībā, piedalījās orientēšanās sacensībās, pēc 
tam klašu grupas mainījās vietām. 
          “Draudzīgajā stafetē” un “Žigli, ātri” uzvarēja 12. 
klases komandas, precīzākie atrakcijā “Trāpi mērķī” - 
12.kl, “Sarkanais degunradzis” - 11.kl., Tūrisma šķēršļu 
joslā labāko rezultātu uzrādīja 11. klase (5.19 min), 
Pateicības rakstu par labāko vizuālo noformējumu saņēma 
10.klases komanda, stiprākie virves vilkšanā - 11.klase. 
Šī diena tika pavadīta jautri, pilna pozitīvām emocijām, 
smaidiem. Manuprāt, pateicoties tādiem sportiskiem 
pārbaudījumiem klases kolektīvi satuvinās un paliek 
draudzīgāki. Šīs izjūtas, emocijas, savstarpējā sapratne, 
izpalīdzība, es domāju, saglabāsies līdz pat nākamajai 
Tūrisma dienai. 
          Paldies, skolas administrācijai par iespēju pavadīt 
tik veselīgi, sportiski un aktīvi šo dienu. 

 Zanda Šoldre 11.klases skolniece 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если с другом вышел в путь 
Каждый год наше школьное 

самоуправление устраивает различные 
мероприятия, чтобы все ученики 
смогли посмотреть, на что они 
способны, а также помериться силами 
с другими классами. Этот год не стал 
исключением, и уже в самом начале 
сентября все начали терпеливо и 
ответственно готовиться  к Дню 
туризма, который, как обычно,  
прошёл в начале учебного года - 11 
сентября. 

Всей школой мы отправились к 
месту наших соревнований – это была 
первая проверка наших сил, с которой 
мы успешно справились! Придя на 
место, мы отдыхали,  разминались и 
повторяли приветствия, ведь  
приветствие и  отличительные знаки 
класса -  домашнее задание, 
необходимое для выполнения. Классы 
даже получили дипломы за свою 
оригинальность: так дипломы за 
самый интересный визуальный образ 
вручили 5 и 8 классам. 

После общего приветствия 
началась самая интересная и активная 
часть дня - спортивные конкурсы. 4 
представителя от каждого класса ушли 
на ориентирование, которое помог 
организовать В.Пастарс, оставшиеся 
стали принимать участие в различных 
конкурсах, которые придумали  и 
провели ребята из  нашего школьного 
самоуправления. Каждый класс 
проявил свою находчивость, 
сплочённость и терпение.  

 
Мы участвовали в эстафетах и 
конкурсах на меткость. Позже 6 
человек от класса приняли участие в 
туристической тропе, которую 
приготовил J. Pintāns, где надо было 
показать ловкость, силу, 
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взаимопомощь и скорость. А в завершении 
спортивной части было перетягивание каната: 5 класс 
против 6, а 7 против 8.  

Соревнования закончились, и  на общем 
построении директор нашей школы Хлебникова 
Надежда Прокофьевна объявила результаты по всем 
состязаниям и вручила награды. В конкурсе по 
ориентированию победил 7 класс, а второе место 
занял 8 класс. В эстафете «Если с другом вышел в 
путь» самыми быстрыми и ловкими опять оказались 
ученики 7 класса, а второй хороший результат снова 
показал 8 класс. В ещё одной «Весёлой эстафете» 
лучший результат - у шестиклассников, а второе 
место заняли самые маленькие - 5 класс. В конкурсе 
«Меткий глаз» первым вновь оказался 6 класс, а 
вторым - 7 класс. В конкурсе «Попади в цель» самыми 
меткими были восьмиклассники, а вторыми в нём 
стали шестиклассники. Самый лучший результат на 
туристической тропе показал 8 класс, а также 
успешное прохождение тропы было у 7 класса – они 
проиграли победителям всего несколько секунд.. 
Самыми сильными в перетягивании каната стали 6 и 8 
классы, а диплом самого активного болельщика 
достался 5 классу. Получать награды очень приятно, 
поэтому каждый класс активно соревновался и 
добивался результатов. Но самой важной наградой 
стали хорошее настроение и прекрасно проведённое 
время! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хочется сказать огромное спасибо всем 

организаторам подобных мероприятий! Мы очень 
надеемся, что они и дальше будут проходить каждый 
год, а участники будут добиваться ещё более высоких  
результатов! 

 
Забалуева Ксения, 8 класс 

 

Preiļu 2.vidusskolas 

“Olimpisko diena 2015” 
     
 
 
 
 
 
 

25.septembrī pasaulē atzīmēja 
“Olimpisko dienu 2015”. Šo dienu 
organizē Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja, lai popularizētu Olimpisko 
kustību, kuras pamatā, nezūdošas 
vērtības: draudzība, cieņa, izcilība. Šogad 
Olimpiskās dienas devīze - “Nebrīnies! 
Piedalies!” Vingrojumu kompleksu 
varēja jau iepriekš aplūkot internetā un 
patrenēties, lai kopīgajā vingrojumā 
nebūtu jākaunas. 
     Visi 1.¬-4.klašu skolēni kopā ar klašu 
audzinātājiem jau no paša rīta pulcējās 
skolas pagalmā, aktīvi, mūzikai skanot, 
izpildīja vingrojumu kompleksu un devās 
uz skolas manēžu, kur sporta skolotāju 
vadībā piedalījās dažādās stafetēs ar 
basketbola elementiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.-12.klašu skolēni un skolotāji pēc 
trešās mācību stundas kopīgā gājienā 
devās uz sporta klubu “Cerība” un pēc 
direktores Nadeždas Hļebņikovas un 
sporta skolotājas Olgas uzrunas ļoti 
atraktīvi piedalījās dažādās stafetēs un 
spēlēja basketbolu pa klašu grupām( 5.-
8.kl., 9.-12.kl¬.). Uzvarētāju nebija, kaut 
cīņa norisa spraigi, jo uzvaru 
Olimpiskajā dienā gūst draudzība. 
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    Ir izskanējusi Olimpiskā diena 2015. Daži no jauna, 
daži tuvāk iepazinuši olimpisko sporta veidu – basketbolu, 
cerams, ka daudzi ar to nodarbosies arī turpmāk. 
Paldies visiem Olimpiskās dienas organizatoriem, jo ik 
gadu ikvienam skolēnam, skolotājam ir iespēja izzināt ko 
jaunu, pievērsties sporta veidam, kas padodas vairāk, vai 
tieši pretēji-pievērsties tam, kas nepadodas.   

                                                                                                  
Avīzes redkolēģija. 

 

 “SPICE” 
    29.septembrī mūsu skolēni piedalījās konkursā 
“SPICE” 5.-6. klašu zēniem. Uzdevumi bija dažādi: 
praktiskais darbs (kokapstrāde), sadzīve (amatniecības 
rīki, sēnes), sportiskā tēma (lēcieni ar lecamauklu), 
zināšanu maratons. 
       Skolēni bija no Vārkavas, Riebiņu un Preiļu 
novadiem–33dalībnieki. 
Pateicību par AKTĪVU LĪDZDALĪBU saņēma:  
5.klases zēni – Vīksna Vladislavs, Ivanovs Deniss, 
StepanovsRenāts; 
6.klases zēni – Beļajevs Iļja, Mironovs Iļja, Ivanovs 
Aleksandrs, Kazakovs Maksims, Jakimovs Igors, 
Vasiļjevs Artjoms, Ļedovskojs Daniils. 
       Apsveicam 6.klases skolnieku Krupinu Vjačeslavu 
par iegūto 2.vietu šajā konkursā un novēlam viņam 
veiksmīgi startēt konkursā “Superpuika 2015” 14.oktobrī 
Rīgā. 

 
Preiļu 2.vidusskolas 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Rimma Gavrilova 

 
 
 
 
 

Mana skolotāja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzeknes Augstskolai gadu gaitā ir 
izveidojies daudz skaistu tradīciju. Viena no 
tām ir arī akcija ‘’Mans 
skolotājs/skolotāja’’, kas tiek rīkota, lai 
pateiktos skolotājiem par viņu ieguldīto 
darbu skolēnu izglītošanā.  

2015. gada rudenī akcijas laikā 
pirmo kursu studenti, Aija Muktupāvela, 
Kristaps Brīvers, Edmunds Kiršs, kā labākos 
nosauca skolotājas, kuras viņus 
iedvesmojušas un palīdzējušas apgūt 
zināšanas un dzīves prasmes un pateikties 
par ieguldīto nesavtīgo darbu : Olgai Siliņai, 
Allai Andrejevai, Žannai Ļebedevičai. 

Viņas tikai aicinātas apmeklēt 
akcijas ‘’Mans skolotājs/skolotāja’’ 
noslēguma pasākumu, kas notika 25. 
septembrī no plkst. 18.00 Rēzeknes 
Augstskolā, ‘’Zinātnieku nakts 2015’’ 
pasākuma ietvaros. Bija tikšanās ar 
Rēzeknes Augstskolas administrācijai 
pārstāvjiem, pie tases kafijas varēja pārrunāt 
aktuālos jautājumus izglītības jomā, kā arī 
saņemt pateicības rakstus un grāmatas.  

Zanda Šoldre 
11.klases skolniece 

 

Skolotāju diena 
Katru gadu oktobra sākumā mūsu skolā 
notiek Skolotāju diena. Diena, kad 
skolēni var pateikt paldies mūsu 
skolotājiem par viņu darbu. Lai 
skolotājiem dotu iespēju kaut mazliet 
atpūsties no smagajām darba dienām. 
Mēs, 12. klases skolēni, bijām atbildīgi 
par visu skolu, paši vadījām stundas, 
iejutāmies skolotāju lomā, bet Vjačeslavs 
Petrovs iejutās direktora lomā. Tik daudz 
patīkamu izjūtu palika pēc trim 
novadītajām stundām. 
 Tagad saprotam, cik grūti būt 
skolotājam, cik daudz pacietības, 
entuziasma, spēka vajag tērēt katru 
dienu... 
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Arī skolotāji iejutās citā lomā - skolēnu lomā. Vienu 
stundu skolotājiem novadīja 12.klases skolēni - Dairis un 
Vjačeslavs. Viņi sagatavoja dažādus uzdevumus, bet 
skolotāji ar lielu prieku un interesi izpildīja tos. 

Direktors Vjačeslavs: “Būt par direktoru ir jautri un 
interesanti, bet reizē tas ir arī grūts un atbildīgs darbs. 
Esmu priecīgs par to, ka visi skolotāji bija ļoti 
apmierināti.” 

Santa: “Skolotājas darbs man iepatikās. Esmu lepna 
par to, ka manu darbu novērtēja un pasniedza ziedus.” 

Aivis: “Man patika vadīt stundas, bet grūti bija klasē 
saglabāt klusumu.       

 Dairis “Skolotāja lomā iejusties bija ļoti interesanti, 
bet samērā grūti kontrolēt un sekot līdzi katram bērnam.” 

Līga: “Skolotājas lomā iejutos ar lielu atbildības 
sajūtu. 

 

12.klases skolniece Diāna Nikiforova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Учителя! Они как свет в пути... 
Какое ж нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 

Каждый год в нашей школе празднуется День 
Учителя, день, когда учителя могут почувствовать 
себя в роли ученика. В этом году он праздновался 1 
октября. Школьный парламент организовал  

интересный концерт, во время которого ученики 
поздравляли всех наших учителей и особенно 
учителей-юбиляров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди юбиляров  была 

учительница биологии и химии 
Подскочева Елена Валентиновна, 
которая отмечала в этом году 40 лет 
работы в школе. Я решила провести с 
ней небольшое интервью, чтобы 
узнать больше о её выборе профессии.  
- Почему Вы выбрали профессию 
учителя? 
- Потому что профессия учителя - это 
одна из важнейших профессий на 
Земле. 
- Какие предметы были Вашими 
любимыми в школе? 

- Химия и биология. Именно 
поэтому я решила преподавать эти 
предметы. 
- Какие были самые незабываемые 
моменты в работе? 

- Незабываемых моментов было 
очень много, что всех и не 
перечислить. Было много интересных, 
увлекающихся моими предметами 
учеников, с которыми было приятно 
работать. 

- Какие чувства Вы испытали, 
когда проводили первый урок? 

- Чувства были самые 
разнообразные. Это радость, гордость 
и очень большая ответсвенность. 

- Что бы Вы пожелали 
начинающим учителям? 

- Любить учеников, свою работу 
и идти в ногу со временем! 

Большое спасибо Вам, Елена 
Валентиновна, за то, что так 
терпеливы к своим ученикам. 
Оставайтесь такой же доброй и 
понимающей! Мы Вам желаем, чтобы 
все ученики искренне любили Вас и 
чтобы Ваши предметы всё больше и 
больше интересовали школьников! 

 
Ксения Забалуева, 8 класc 
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Спасибо вам, учителя! 
Во многих странах учителя школ празднуют 

День учителя. Наша школа не исключение.  
В этом году среди учителей было много 

юбиляров. Наш класс с юбилеем 
работы в  школе поздравлял нашу 
первую учительницу – Коваленко 
Ирину Васильевну. И мы взяли у 
Ирины Васильевны небольшое 
интервью. Оказывается, мы не так и 
много знали о ней. 
- Почему, Ирина Васильевна, Вы 
захотели стать учителем 
начальных классов? 
- Я долго не  могла решить,  
учителем какого предмета стать, так 

как мне нравились многие школьные дисциплины - 
вот я и выбрала профессию учителя начальных 
классов, потому что в начальной школе учитель 
преподает и математику, и русский язык, и ещё много 
других наук. 
- А кем ещё  вы хотели бы стать? 
- Я хотела быть актрисой. Формально сейчас я ею и 
стала, ведь я  участвую в различных постановках 
школьных праздников. Какие только роли мне ни 
пришлось сыграть! 
- Какой самый интересный случай был за всё время 
работы в школе? 
- Был один ученик, который не хотел заниматься на 
уроке труда. Он залез под парту и ничего не делал. Я 
поняла, что  что надо делать, и просто не обращала на 
него внимания, а потом заметила,  что он там что-то 
под партой уже начал делает. Я подходила к нему, 
заглядывала под парту и показывала, что и как делать. 
Вот такой был интересный случай за время работы в 
школе. 

Дорогая Ирина Васильевна, дорогие наши 
учителя! Поздравляем вас с праздником и желаем вам 
ещё много лет радости от вашего нелёгкого труда, 
хороших учеников и достойной зарплаты, крепкого 
здоровья, добра, теплоты и удачи - простого 
человеческого счастья! Спасибо вам за вашу любовь, 
доброту, терпение, заботу, понимание! 

Неверовский Артур, 7 класс 
 

Экскурсия в Резекне 
(23сентября) 

В этом году 1-4 классы 
посетили город Резекне. Было 
много интересного и 
познавательного. Самым 
загадочным пунктом экскурсии 
было одно необычное здание под 

названием ''Zimulis''. 
Это оказался Дом творчества, куда 
дети могут прийти после школы и 
заняться чем-то интересным. Это, 
конечно, всем понравилось, потому 
что и у наших ребят тоже была 
возможность провести время за 
увлекательными занятиями. А знаете, 
где родители ждут своих ребят? Не в 

коридоре, а в 
специальном 
помещении, где 
они, ожидая детей, 
могут отдохнуть. 
Это очень удобно!  

Для 
первоклассников 

это была самая первая экскурсия, они 
увидели и узнали много нового и 
хорошо провели время: всем было 
очень весело, понравилось писать 
пером и рисовать на доске. 
А вот у второклассников совсем 
другое впечатление от поездки: им на 
самом деле больше всего понравилось 
в автобусе! Правда, и в  музее слушать 
про его историю временами им было 
страшно, а временами смешно.  
Третьеклассникам понравилось на 
Замковой горе, где рассказывали о 
разрушенных замках, а потом ребята 
задавали вопросы. Все внимательно  
слушали и старались запомнить 
абсолютно всё. Но им совершенно не 
понравилось то, что у них прошла 
пока только одна экскурссия! Ну, 
ничего страшного, сколько экскурсий 
ещё будет!  
Четвероклассникам понравилось 
стоять у берега реки, а ещё играть на 
детской площадке. Во время 
экскурсии они были очень 
внимательны и аккуратны и многое 
запомнили.  
Выехали все из Прейли в 9.00, а  
приехали домой в 14.30. Все четыре 
класса очень хорошо себя вели и 
остались довольны поездкой. Время 
пролетело весело и незаметно! 
Порадовала и погода. Все 
нафотографировались и приехали 
домой со множеством впечатлений! 
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А ещё ребята просили сказать 
большое СПАСИБО учителям за то, 
что они всегда придумывают 
интересные и познавательные 
экскурсии, директору за помощь в 
организации экскурсии, и, конечно, 
СПАСИБО родителям за то, что 
отпускают детей на экскурсии! 

Дектерёва Анастасия, 5 класс 
 

Новая для нас Рига 
         В этом году мы побывали на экскурсии в Риге и  
посетили много интересных мест. 
Ещё по дороге мы заехали в музей Даугавы. Там было 
очень много новой для нас информации про 
профессии, которые связаны с Даугавой, например,  
мы узнали, как ловить рыбу, как эффективно не 
только  её поймать, но и вычистить, как вкусно 
приготовить, как сохранить и как продать.  
Приехав в Ригу, мы отправились на телебашню, 
высота которой составляет 386 метров. Телебашня - 
одна из главных достопримечательностей столицы и 
является самой высокой во всём Евросоюзе, а в 
Европе занимает 3 место. Мы поднялись очень высоко 
(97м), откуда была видна вся Рига. И хотя это не 
самая высокая точка башни, но и этой высоты нам 
хватило, чтобы получить море эмоций. А когда потом 
мы спустились в подземный туннель, по которому 
вволю побегали и покричали, мы были на седьмом 
небе от счастья!  
С трудом успокоившись, мы поехали в «Лидо», где 
тоже было очень классно и красиво. Работало много 
аттракционов. Очень удивил искусственный лёд, на 
котором катались туристы, а ведь было тепло, как 
летом. А ещё карусели и много разных и интересных 
развлечений. Мы отлично отдохнули и вкусно 
пообедали! 
В Старой Риге нас ждал музей истории Риги и 
пароходства. Мы узнали много нового про нашу 
столицу: когда и как всё началось, когда её затопило 
водой, кто основал этот музей... Но что меня потрясло 
больше всего -  количество экспонатов в музее: 500 
тысяч! 

          

 
  А больше всего понравился музей 
Мюнхаузена. Мюнхаузен - это самый 
правдивый человек в мире.  
О его жизни написаны книги, сняты 
фильмы и мультфильмы. В музее мы 
не только пополнили наши знания о 
бароне, но и увидели восковые  
фигуры известных личностей:  
знаменитой баскетболистки Ульяны 
Семёновой, президента Валдиса 
Затлерса, который разговаривал с 
нами жестами, и многих других. 
 Экскурсия была очень интересной! 
Мы получили огромное количество 
положительных эмоций, сделали 
много фото на память  и  хотим 
сказать огромное спасибо нашим 
учителям! 

Дектерёва Настя, 5 класс 
 

Mācību ekskursija uz  
Palangu un Klaipēdu 

 
       Laikā, kad šis krāšņais un burvības 
pilnais gadalaiks iekrāso dabu, mēs 9.-
12. klases skolēni devāmies ekskursijā uz 
kaimiņvalsti – Lietuvu. 
       Ekskursijas rīts iesākās agri, 
izbraucām jau 6.00. Pēc nobrauktām 
apmēram 5 stundām ieradāmies pirmajā 
apskates vietā – Krusta kalnā, kas atrodas 
Šauļos. Šo īpašo kalnu uzskata par katoļu 
dvēseles svētnīcu, cerību un skumju 
kalnu. Daudzi no mums šo unikālo vietu 
apmeklēja pirmo reizi. Daži skolēni un 
skolotāji nopirka krustiņu, kuru atstāja, 
lai kopā ar to atstātu tur savas bēdas un 
neveiksmes. Daudzus izbrīnīja tas, ka 
šajā svētajā vietā ir apmēram 500000 
krustu.  Tālāk mēs devāmies uz Palangu 
un ģides pavadībā iepazinām šo 
interesanto kūrortpilsētu. Uzzinājām 
daudz interesantu faktu, piemēram, to kā 
radusies šī skaistā pilsēta. Netālu atradās 
brīnišķīgs un plašs parks, kurā mēs 
sastapām gulbjus un daudz pīļu. Parka 
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pagalmā pils, bet pilī Dzintara muzejs. Interesanti likās 
tas, ka šajā greznajā pilī vairāk neatrodas oriģinālas lietas, 
jo tās, muižas īpašnieki braucot prom, paņēma līdzi. 
Muzejā aplūkojām lielākos dzintarus un uzzinājām, kā 
iegūst šos retos un zeltainos izrakteņus, uzzinājām par to 
veidiem un krāsām. Izejot no Dzintara muzeja pils parkā, 
zem klajas debess, apskatījām izveidotu lūgšanās vietu (to 
kāds muižnieks bija izveidojis par godu savai sievai). 
          Noguruši, tomēr smaidīgi devāmies uz viesu namu, 
kurā mēs varējām nedaudz atpūsties, lai pēc tam dotos uz 
10. klases iesvētīšanas ceremoniju. 
Ekskursijas otrajā dienā bija paredzēts doties uz Kuršu 
kāpām, taču vispirms vajadzēja sakārtot viesu nama 
istabiņas un doties brokastīs. Rīts iesākās diezgan agri 
pulksten 9.00 braucām brokastīs, kuras mēs ēdām 
kafejnīcā Luīza. Kārtīgi paēduši izbraucām no Palangas 
un devāmies uz Klaipēdu. 
          Pēc neilga laika nonākuši pilsētā ar prāmi 
šķērsojām jūru un beidzot bijām Kuršu kāpās. Pa to laiku, 
kad devāmies un otru krastu gan skolotāji, gan skolēni 
izbaudīja jūras svaigo gaisu. Iekāpuši autobusā braucām 
aplūkot pirmo apskates objektu. Pēc neilga brauciena 
bijām klāt un ieraudzījām to, cik burvīga ir šī vieta. 
Ainava, kuru redzējām bija neaprakstāmi skaista, 
noslēpumaini klusa... jūra, baltas smiltis. Nespējot 
pretoties dabas skaistumam, fotografējāmies uz nebēdu. 
          Nedaudz nosaluši, taču laimīgi braucām uz 
delfināriju. Nonākot tur, ieraudzījām delfīnus, kurus 
daudzi ekskursijas dalībnieki tik tuvu redzēja pirmo reizi, 
arī es. Pulksten 12.00 sākās šovs un, manuprāt, visiem tas 
likās ļoti aizraujošs un iespaidīgs. Es apbrīnoju šo 
dzīvnieku gudrību, viņi spēlēja basketbolu, gleznoja un 
izpildīja daudzus trikus, neko tādu vēl nebiju redzējusi. 
          Noskatījušies delfīnu šovu devāmies uz Raganu 
kalnu. Tur apskatījām lielas, interesantas no koka 
darinātas skulptūras. Mani un citus pārsteidza tas, ka to 
bija tik daudz un ka tās bija tik skaistas. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bijām nedaudz noguruši, taču devāmies 
uz pēdējo, galveno apskates objektu, kurš 
atradās tuvu Krievijas robežai – uz Nidu. 
Nonākuši tur, sajutām, ka pūš auksts un 
spēcīgs vējš, taču nekas nespēja nomākt 
vietas burvību. Bija labi pārskatāma gan 
jūra, gan koki. 
          Mājupceļš bija ļoti ilgs un nedaudz 
nogurdinošs, taču bija iespēja pārdomāt 
par to, ko šajā ekskursijā guvām - tā bija 
ļoti izglītojoša un interesanta paldies 
skolotājiem par šīm divām 
neaizmirstamajām dienām! 

Kristīne Gaiziņa, Vineta Kažemāka, 
10.klases skolnieces 

Karjeras nedēļas 

ieskaņa skolā 
20 Latvijas pilsētās šodien,12.oktobrī, 
sākas Karjeras nedēļa, tajā aktīvi 
iesaistīties nolēma arī mūsu, Preiļu 2. 
vidusskolas skolēni un skolotāji.  
  Pirmais pasākums Karjeras nedēļas 
ietvaros skolā tika rīkots 11. un 12. 
klases skolēniem, uz kuru tika uzaicināti 
2 dažādu profesiju pārstāvji, skolas 
bijušie absolventi, kas izsmeļoši un 

interesanti aprakstīja savas profesijas 
aizkulises. 
Pirmais viesis - Alīna Livkina, strādā 
Swedbank par klientu nodaļas jaunāko 
konsultantu, viņa savu prezentāciju sāka 
ar skaidrojumu par to, kas ir banka, ar ko 
tajā nodarbojas un kādus pakalpojums tā 
sniedz. Alīna visiem  paskaidroja, kas 
ietilpst viņas darba pienākumos un kādēļ 
viņa ieteiktu tieši šīs profesijas izvēli. Kā 
galvenie faktori tika minēti izaugsmes 
iespējas, visjaunāko tehnoloģiju 
nodrošināšana, komfortabla darba vide. 
Prezentācijā  tika parādīts, ka banku 
darbiniekiem jāprot sastrādāties ar 
cilvēkiem, jāspēj argumentēt un 
pielāgoties vajadzīgajai situācijai.  
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   Uzdodot jautājumus, mēs noskaidrojām, kas 
nepieciešams, lai apgūtu tādu profesiju, kura ir Alīnai.  

 Otrais viesis 
Valsts policijas 
Latgales reģiona 
pārvaldes Preiļu 
iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas 
inspektors, 
virsleitnants 
Romāns Musijenko, 

skolēniem pastāstīja par dažādajiem amatiem, kurus ir 
ieņēmis, strādājot Valsts policijā, un kādi pienākumi tajos 
ietilpst. Romāns visus interesentus informēja par to, kas 
nepieciešams, lai iestātos Valsts policijas koledžā, 
pastāstīja arī par to, kas jādara, ja rodas  situācija, kad ir 
nepieciešama policijas palīdzība, aicināja visus 
nepieciešamības gadījuma  sadarboties ar policijas 
pārstāvjiem. 
Paldies skolotājai Žannai par organizēto tikšanos! 
Skolēniem tā bija lieliska iespēja gūt dziļāku ieskatu 
iespējamajās nākotnes profesijās un uzdot interesējošus 
jautājumus. 

Santa Prikule, 11.klase 
 

Классный час 
«Профессии  наших родителей» 

С 12 по 16 октября по всей Латвии проходила 
неделя карьеры. В нашем 5-ом классе мы тоже 
активно знакомились с профессиями. На классный 
час мы пригласили маму Дарьи Мельниковой. Из 
рассказа о своей профессии мы узнали, что тётя 
Наташа работает парикмахером 3 года и ей очень 
нравится обслуживать своих клиентов. Она 
рассказала нам, сколько и где надо учиться, какими 
чертами характера должен обладать парикмахер, а 
также историю этой профессии. Также мы узнали как 
ухаживать за волосами, чтобы они росли здоровыми. 

С собой мама Даши 
принесла различные 
принадлежности, без 
которых не может 
обойтись 
парикмахер, а также 
манекен. Поэтому 
была возможность 
поработать 
практически. 

Мальчики очень увлеклись плетением косичек 
манекену, а девочки на время стали клиентками тёти 
Наташи и ушли с классного часа с красивыми косами. 
Нам очень понравился классный час. Мы задумались, 

кого ещё пригласить на беседу. 
Спасибо Дашиной маме, что нашла 
время для нас и спасибо нашему 
классному руководителю Римме 
Арсеньевне за идею пригласить кого-
нибудь из родителей. 

Ученица 5 класса Виктория Фадеева 
 

Экскурсия 
 в пожарноспасательную часть 

 города Прейли. 
9 октября мы всем классом 

побывали в пожарно-спасательной 
части города Прейли на Дне 
открытых дверей. Когда мы зашли в 

здание нас дружно приветствовали 
пожарные. Они устроили нам 
экскурсию по пожарной части.       
Игорь  Мартынов рассказал нам, что 
работа пожарного очень сложная. 
Пожарному всегда нужно быть в 
хорошей физической форме, 
постоянно сдавать нормативы по 
физподготовке, пополнять знания. 
Мы узнали, что  работают они целые 
сутки, и не могут никуда отлучиться 
из пожарной части. У пожарных 
всегда всё наготове: как только 
поступил вызов, они должны за 
минуту собраться и выехать на вызов. 
Пожарные показали и рассказали нам 
о пожарных машинах и даже дали нам 
в них посидеть. Денису 
посчастливилось примерить всё 
снаряжение пожарного. Очень 
тяжёлое! 

        Нам очень там 
понравилось. От экскурсии осталось 
много впечатлений и хороших 
отзывов. А ещё о нас написали в 
газете «Novadnieks». Спасибо Игорю 
Мартынову за содержательный 



“Муравейник” 

№ 1 (декабрь) 

10
рассказ о своей профессии, всем пожарным за их 
нелёгкий труд, за то, что спасают нас. А также 
спасибо Римме Арсеньевне за то, что организовала 
нам такое мероприятие. 

Ученик 5-ого класса  
Виксна Владислав 

 

Mums patīk darīt labus darbus. 
Labo darbu nedēļā mēs ar klasesbiedriem nolēmām 

palīdzēt pazīstamiem veciem cilvēkiem visādos 
saimnieciskajos darbos. Sākumā mēs aizgājām pie 
vecmāmiņas Larisas, kura ir pirmās grupas invalīde. Mēs 
ar meitenem aiznesām malku šķūnī un salasījām 
atkritumus. Vēlāk mēs aizgājām pie citas vecmāmiņas. 
Tur mēs nogriezām puķes, salasījām ābolus un sagrābām 
lapas. Mums bija ļoti patīkami palīdzēt cilvēkiem, un 
nākotnē mēs obligāti darīsim labus darbus visu laiku. 

 
Preiļu 2.vidusskolas 5.klaseskolnieces: 

Viktorija Fadejeva, Diāna Ivanova, Jeļizaveta Mickeviča 

 
PAKAC un Jauniešu centra 

„Četri” apmeklēšana 
 

8. oktobra pēcpusdienā mēs, 11.klase, klases 
audzināšanas stundā, lai labāk iepazītos ar jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespējām  pilsētā devāmies  kopā ar 
klases audzinātāju Žannu uz PAKAC un Jauniešu centru 
„Četri”. Daži no mums jau iepriekš bija apmeklējuši šo 
Preiļu jauniešiem tik nozīmīgo iestādi, bet lielākā daļa tur 
bija pirmo reizi. 

Ar PAKAC un JC4 mūs iepazīstināja Preiļu novada 
jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne. Viņa sniedza 
informāciju par to, ko īsti dara šī centra grupas biedri, kādi 
pasākumi tur notiek un kā mēs varam atbalstīt to turpmāk. 
      Iepriecināja jaunās, plašās un mājīgās telpas, kuras 
durvis vaļā vēra vēl pavisam nesen. Prieks, ka   

Preiļos ir šāda vieta, kur jauniešiem pavadīt savu brīvo 
laiku, atpūsties, izklaidēties vai arī palīdzēt tā turpmākajai 
attīstībai. 

Anna Kivriņa, 11.klase 
 
 
 

 

 

 

 

Atver profesijai durvis.. 

 

 „Atver profesijai durvis” ar šādu 
aicinājumu skolotāja Inna Zenovjeva  
12., 13.oktobrī  vērsās pie 5.-9.klašu 
skolēniem sociālo zinību stundās. 
Ikvienam skolēnam bija iespēja 
piedalīties konkursā, atbildēt uz 
jautājumiem, kas saistīti ar dažādu 
profesiju darba pienākumiem iepazīties 
ar iemaņām, prasmēm, kas 
nepieciešamas darbā. 

Aktīvi un visu izzināt alkstoši bija 
tieši 5. Un 8.klases skolēni, bet 7.-
9.klases skolēniem bija piedāvāta galda 
spēle ”Izpēti savu dzīvi pats”. Spēles 
misija-veicināt uzņemties atbildību par 
savu dzīvi, prasmīgi novērtēt savus 
resursus, pareizi izvirzīt un sasniegt 
karjeras mērķus. Spēlē bija iekļauti arī 
āķīgi jautājumi un uzdevumi erudīcijas 
pārbaudei   un komunikācijas spēju 
uzlabošanai. 

Vadot šīs nodarbības, skolotāja 
konstatēja, ka daudzi skolēni jau plāno 
un domā par savu nākotnes profesiju, 
uzzināja daudz jaunā par iepriekš 
nedzirdētām profesijām, tā piemēram , 
neviens skolēns nevarēja atbildēt uz 
jautājumu: „Kas ir arborists?” Vai jūs to 
zināt? Varbūt laiks iepazīt! 
Paldies skolotājai Innai Zenovjevai  par 
šīm interesantajām nodarbībām dažādo 
profesiju pasaulē.                                                                 

 

Avīzes redkolēģija. 
 

Paveiktais Karjeras nedēļā 
 

 Mūsu skolā iepazīšanās ar dažādām 
profesijām notiek visu mācību gadu: 
klases stundu laikā, tikšanās laikā ar 
vecākiem un skolas absolventiem, kā arī 
dažādās ekskursijās pa Latviju. 
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Vidusskolēni katru gadu apmeklē izstādi „Skola-20…” 
Ķīpsalā, kur var iepazīties ar mācību iestādēm, aktīvi 
piedalāmies Ēnu dienās. 
       Karjeras nedēļa skolā pagāja ļoti aktīvi. Pirmdien un 
otrdien sociālo zinību stundās starp 5. – 9. klasēm notika 
karjeras spēle „Izspēlē savu dzīvi pats”. Tālāk mūsu 
vidusskolēnus sagaidīja tikšanās ar mūsu skolas 
absolventiem: Swedbankas pārstāvi Alīnu Livkinu un ar 
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas inspektoru, virsleitinantu 
Romānu Musijenko. 
       Zīmējumu izstādē „Atver profesiju durvis” aktīvi 
piedalījās 1.-5. klašu skolēni, tagad daži zīmējumi atrodas 
izstādē Bērnu Jauniešu centrā. Sākumskolas skolēni 
iepazīstas ar profesijām ekskursiju, muzeju un izstāžu 
apmeklēšanas laikā. 
       1.klases skolēni ar prieku un aizrautību zīmēja un pēc 
tam stāstīja par savu vecāku profesijām, klases 
audzinātāja bija sagatavojusi mīklas un nelielu viktorīnu. 
       3.klases skolēni apmeklēja Preiļu BJC apskatīja 
dažādas izstādes, visvairāk iepatikās “Metāla pārvērtības”. 
         Visi sākumskolas skolēni Karjeras nedēļas ietvaros 
apmeklēja ARPC „Zeimuļs” Rēzeknē, iepazinās ar 
rakstāmpiederumu attīstības vēsturi Latvijā (muzejā 
Rēzeknē), apmeklēja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas 
muzeju. 
       Interesanta spēle „Profesiju izvēle” notika 9. klasē - 
skolēni centās iedomāties piecus gadus pēc skolas 
pabeigšanas un mēģināja atrast sev piemēroto profesiju. 
       Visspilgtākās atmiņas pēc Karjeras nedēļas palika 5. 
klases skolēniem, kuriem Karjeras nedēļa sākās jau 9. 
oktobrī, viņi apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu. Tur uzzināja daudz jauna par šo 
profesiju un dažiem pat radās vēlme kļūt par 
ugunsdzēsējiem. 
       13. oktobrī 5. klase aicināja uz klases stundu 
skolnieces Darjas mammu Natāliju Meļņikovu un viņa 
pastāstīja par savu friziera profesiju, bija iespēja 
padarboties praktiski. 
       6.klases skolēni klases audzināšanas stundā ar dažādu 
testa palīdzību noteica savu profesionālo piederību, 
izzināja profesiju specifiku, 7. un 8. klasēs tikšanās ar 
bijušajiem absolventiem un vecākiem notika 16.oktobrī . 
       Mēs domājam, ka pasākumi, kuri bija mūsu skolā šajā 
nedēļā un citi pasākumi visa gada laikā, palīdz mums 
izvēlēties īsto profesionālo ceļu pēc skolas beigšanas. 
Paldies visiem organizētājiem! 

 
8.klases skolniece  Ksenija Zabalujeva 

 

Konference 

  “Draudzīgās skolas” 

 
        
 
 
 
 
 
 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas rīkotā konference Rīgā 
6.novembrī 2015.gadā augstskolā 
“Turība” norisinājās ikgadējā 
konference, kuru organizēja Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija. 
Konferences tēma “Sapratne un cieņa 
klasē, skolā un internetā”, ideja - brīdināt 
jauniešus par draudiem internetā, kas var 
rasties neziņas dēļ. 
       Mūsu skola “Draudzīgās skolas” 
konferencēs piedalās jau ne pirmo gadu, 
un šogad to apmeklēja divas 11.klases 
skolnieces ar klases audzinātāju Žannu 
Ļebedeviču. 
       Konference bija ļoti aizraujoša. 
Sākumā visus uzrunāja Uldis Augulis, 
tad ar konferences dalībniekiem tikās 
daudzi citi šī pasākuma dalībnieki, kas 
rūpējas par bērnu drošību un aizsardzību. 
Viena no tiem bija Maija Katkovska, 
viņa ir “Net-Safe” Latvijas centra 
vadītāja. Viņa rādīja prezentāciju un 
stāstīja par aktuālām problēmas, kuras 
rodas jauniešiem lietojot modernās 
tehnoloģijas. Par interneta drošību un 
izaicinājumiem, kuri jauniešu starpā 
vairāk ir pazīstami kā “challenge”, mūs 
informēja Artūrs Mednis. Otrā 
konferences daļa bija pārsvarā vērsta uz 
jauniešu aktīvu darbību un sadarbību. 
Visi bija sadalīti 10 grupās, katrai grupai 
bija 40 minūtes laika, lai pārrunātu doto 
tēmu un izveidotu prezentāciju, 
prezentāciju tēmas - skolas pašpārvaldes 
sadarbība ar pašvaldību. 
       Konference bija interesanta un 
izzinoša. Mūsdienās galvenās interneta 
lietošanas problēmas ir nelegālais saturs 
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internetā, tai skaitā bērnu seksuālā izmantošana, 
vardarbība-tas viss ar katru gadu vairāk un vairāk tiek 
izplatīts internetā, tāpēc skolās jāorganizē tādas 
informatīvas lekcijas, jo bērni daudz ko nezina un neziņas 
dēļ mēdz rasties problēmas, kuras izraisa pat draudus 
dzīvībai. 

Viktorija Grigorjeva, 11.klase 
 

Skolēniem notika tikšanās ar Rīgas 
Okupācijas muzeja pārstāvjiem 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

   9. novembrī  
Tēvzemes nedēļas 
ietvaros 10.-12. 
klases skolēniem 
notika tikšanās ar 
Rīgas Okupācijas 
muzeja 
pārstāvjiem. 
       Diskusija 
iesākās ar 
jautājumu, kad tieši un kā tika izveidota neatkarīga Latvijas valsts. 
Daudzi skolēni uzzināja kaut ko jaunu par 1918. gada 18. novembri, 
to, ka Latvijas dibināšanas ceremonija notika tagadējā Latvijas 
Nacionālajā teātrī un ka tika ielūgti apmēram 1200 cilvēki no 
dažādām iedzīvotāju grupām... 
     Pēc kāda laika tika apspriesti Ulmaņa laiki, kādi tie bija un ko tie 
deva Latvijai. Uzzinājām to, ka šis posms mūsu valstī ir bijis ļoti 
nozīmīgs: ekonomikas uzplaukums, strauja rūpniecības attīstība, 
dzelzceļu būvniecība, lauksaimniecības modernizēšana. Autoritārā 
režīma laikā, 1935. gadā, tika atklāts Brīvības piemineklis, kurš kļuva 
par vienu no Latvijas simboliem. 
          Vidusskolēniem bija iespēja atkārtot iepriekš mācīto, kā arī 
iemācīties ko jaunu par vācu nacistisko un padomju okupāciju. 
Uzzinājām, kad Latvija atradās zem svešas varas, tā piedzīvoja 
traģiskus notikumus, kurus mēs pieminam mūsdienās, piemēram, 
pirmā masu deportācija 1941. gada 14. jūnijā, kā arī holokausts. 
Mums pastāstīja šausminošus faktus, kurus apstiprina tas, ka ebreju 
gandrīz vairs nav palicis mūsu Tēvzemē, jo 20.gadsimta sākumā bija 
70000 šīs minoritātes pārstāvju, taču pēc vācu okupācijas beigām 
tikai 2000. 
Tika arī runāts par Otro pasaules karu, kurš arī ir nesis lielus cilvēku 
zaudējumus Latvijai.  
Sarunā piedalījās arī A.Felikss - viens no tiem Augstākās padomes 
deputātiem, kurš parakstīja 4.maija Neatkarības pasludināšanas 
deklarāciju. 
          Protams, kad diskusija bija gandrīz beigusies, tika apspriesta 
Latvijas neatkarības atjaunošana. Katram skolēnam bija iespēja uzdot 
dažādus jautājumus. 

          Mūsuprāt, šis pasākums bija ļoti noderīgs 
un iteresants, jo tika nostiprinātas iepriekšējās 
zināšanas par Tēvzemes vēsturi un uzzinājām 
daudz jauna. Paldies skolotājai Allai Andrejevai 
par organizēto tikšanos un Okupācijas muzeja 
pārstāvjiem par sniegto izzinošo mācību stundu.        
 

Vineta Kažemāka un Kristīne Gaiziņa  
10.klases skolnieces 

 

Lāčplēša diena-11.novembris 
Par godu Lāčplēša dienai 

11.novembrī apmeklējām Preiļu 
Zemessardzes 35. bataljonu. 
Ierodoties tur, mūs sagaidīja 
zemessardzes pārstāve, kura pastāstīja 
par zemessargu ikdienu un iepazīstināja 
ar Ignata Beča biogrāfiju. Uzzinājām to, 
ka viņš ir bijis Brīvības cīņu dalībnieks, 
kurš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni 
un kritis 1943.gadā Gulaga nometnē. 
Interesanti ir tas, ka zāle, kurā notika 
pasākums, ir nosaukta par godu šim 
cilvēkam. 
       Vēlāk bija iespēja aplūkot, paņemt 
rokās un nofotografēties ar zemessargu 
aprīkojumu un ieročiem. 
       Mūsuprāt, šis pasākums bija ļoti 
noderīgs, jo mēs uzzinājām vairāk par 
Ignatu Beču un zemessardzes ikdienu. 
       Šajā pašā dienā pulksten 17.00 
pulcējāmies pie Preiļu Romas katoļu 
baznīcas, noklausījāmies Preiļu novada 
domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas 
uzrunu (lasīja Guntis Skrimblis) un tad 
devāmies Lāpu gājienā pa Raiņa bulvāri 
līdz ugunskura vietai A. Paulāna ielā 4. 
Tur varēja sasildīties ar karstu tēju un 
padziedāt kopā ar Preiļu novada kultūras 
centra vīru vokālo ansambli 

 
Vineta Kažemāka, Kristīne Gaiziņa, 10.klase 
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Ierindas skate Preiļu 2. vidusskolā 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Šī gada 13. novembrī, sagaidot Latvijas valsts 97. 
dzimšanas dienu, Preiļu 2. vidusskolā notika ierindas 
skate. Jau septembra vidū zemessardzes 35. 
nodrošinājuma bataljona kaprāļa Valērija Pastara vadībā 
tika izveidota ierindas skates demonstrējumu programma 
katrai klašu grupai. Vecāko klašu skolēniem uzdevums 
bija nedaudz grūtāks... 

Tie, kas zina, kas ir ierindas skate, saprot, ka 
nepilnu 2 mēnešu laikā visus ierindas skates elementus 
apgūt ir ļoti grūti, ( arī skolēniem no sākuma tas likās ļoti 
sarežģīti) tomēr, pateicoties sporta skolotāju un klases 
audzinātāju atbalstam un uzmundrinājumiem, domāju, 
viss izdevās. Skates mērķis bija veicināt skolēnu 
patriotisma apziņu un lepnumu par savu valsti un savas 
skolas kolektīvu, uzlabot skolēnu stāju, noskaidrot 
labākos komandierus un veicināt klases kolektīvu 
saliedētību. Bija prieks vērot skolēnu ieinteresētību, vēlmi 
pilnveidot spējas ierindas soļošanā, precizēt komandu 
izpildi. 
    Skolēni tika vērtēti pēc ierindas mācības elementu 
izpildes precizitātes, darbībām soļojot ierindā, 
komandieru doto komandu izpildes precizitātes un klašu 
kopējā tēla ierindā. Komandieri tika vērtēti pēc viņu 
stājas, balss un ziņojuma.  
          Skolēnu sniegumu vērtēja: Valērijs Pastars 
,Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprālis, 
Preiļu 2.vidusskolas absolvents Viktors Vjakse , 
Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona virsleitinants 
un Jāzeps Podskočijs, bijušais Preiļu 2.vidusskolas 
militārās apmācības un darbmācības skolotājs, un skolas 
direktore Nadežda Hļebņikova. 
          3. - 5. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un ceļojošo 
kausu ieguva 5. klase, 2. pakāpes Diplomu- 4. klase un 3. 
pakāpes Diplomu 3. klase, par labāko komandieri tika 
nosaukts Antons Kondratjevs (3.kl.) 

          6. - 8. klašu grupā 1. pakāpes 
Diplomu un ceļojošo kausu ieguva 8. 
klase, 2. pakāpes Diplomu - 7. klase un 
3. pakāpes Diplomu 6. klase, par labāko 
komandieri tika atzīta Ksenija 
Zabalujeva (8. klase). 
          9. - 12. klašu grupā 1. pakāpes 
Diplomu un ceļojošo kausu ieguva 10. 
klase, 2. pakāpes Diplomu - 12. klase, 3. 
pakāpes Diplomu - 11. klase un Pateicību 
ieguva 9. klase. Atzinību kā labākais 
komandieris saņēma Līga Zieda Ziediņa 
(12. klase). 

 Pasākums notika ļoti svinīgi 
pateicoties direktora vietniekiem 
audzināšanas darbā Žannai Ļebedevičai 
un Rimmai Gavrilovai. Zālē varēja just 
skolēnu satraukumu, jo bija ieradušies arī 
skolēnu vecāki. Cerams, ka šī tradīcija 
turpināsies arī nākamajā gadā. 

Santa Prikule 11.klases skolniece 

 
Весёлый праздник 

 для первоклассников 
 
 
 
 
 
 
 
6 ноября в нашей школе прошёл 

праздник – Посвящение в 
первоклассники.  

Ученики начальной школы 
вместе со своими учителями 
(Коваленко И.В., Масенковой Н.П., 
Мартыновой Л.Н. и ОсетровойЛ.П.) 
подготовили им различные 
испытания, конкурсы и игры, а 
провести их помогли сказочные герои: 
Хочуха и Нехочуха, Незнайка и Знайка, 
Красная Шапочка, которые с 
удовольствием согласились прийти в 
гости на праздник. Ребята из 4-го 
класса показали интересную сценку, а 
хор 1-4-ых классов (руководитель – 
Силиня О.В.) исполнил весёлую 
песенку.  Сами первоклассники читали 
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стихи про школьные предметы и танцевали (вместе с 
Гавриловой Р.А.). 
     В конце праздника нашим первоклассникам  
подарили небольшие, но очень симпатичные 
подарочки, подготовленные  участниками кружка 
«Весёлые ножницы». 

Праздник удался на славу! Когда я спросил у 
первоклассников, понравилось ли им мероприятие, они 
все весело и дружно сказали: «ДА!»  

Крупин Вячеслав, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы -  пятиклассники! 
Недавно у нас было посвящение в 

пятикласники. Старшие классы придумали для нас 
весёлые испытания. Мы показывали, насколько мы 
дружные, активные, смелые, и доказывали, что умеем 
петь и танцевать.  

Первыми провели для нас своё испытание 
шестиклассники. Каждому девочки из 6-ого класса 
давали возможность порыться в ведёрке с крупой и 
найти конфеты. Конфеты были разными, поэтому 
было интересно, а какая же мне попадётся? Дальше 
нас проверяли ребята из 7-ого класса. Испытания 
были интересными: сначала нам надо было 
вспоминать песни про краски, которые были на 
воздушных шарах, потом проверяли, знаем ли школу 
и литературу. За правильные ответы мы получали 
конфеты, а тот, кто сделает ошибку, должен был есть 
чеснок. С восьмым классом нам было полегче - надо 
было танцевать с разными вещами: шваброй, стулом... 
Также мы пели песенку  «В траве сидел кузнечик», но 
только на языке разных  животных. Ну а после этого 
весёлого испытания мы вспоминали имена, фамилии и 
отчества учителей. И девятый класс тоже не упустил 
шанс проверить нас на выносливость: мы прыгали на 

скакалке, совсем как на уроке спорта. 
Кто дольше всех пропрыгает – тот и 
выиграл. 

После испытаний мы танцевали 
вместе с шестым и седьмым классом 
танец «Недетское время». А когда 
наши  мальчики подтанцовывали нам, 
смеялся весь зал. 

На посвящении мы давали 
клятву, стоя на колене, подписывались 
под ней и получили от 7-ого класса 
красивый плакат, на котором были 
цветы, куда мы наклеили свои 
фотографии (ведь дети - цветы жизни, 
вот и наш класс - красивый букет). 

Спасибо ребятам и учителям за 
столь весёлое посвящение – наконец-
то мы настоящие пятиклассники! А 
также огромное спасибо за дискотеку - 
она и правда была замечательной!  

Всему нашему классу всё очень 
понравилось, и у нас осталось очень 
много хороших впечатлений об этом 
празднике! 

 
Вика Фадеева, 5 класс 
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