Preiļu Valsts ģimnāzijas avīze
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Mans rudens prieks
Uz savas dzeltenās lapas, kas kopā ar daudzām
citām samirkusi guļ zemē, lieliem burtiem uzrakstīšu- MANS RUDENS PRIEKS! Un noteikti ne tikai es
esmu apreibusi no vēl nesenajiem koku krāsainajiem mēteļiem, kas nu jau pamazām tiek novilkti,
atstājot vien fantastiskus fotoattēlus mapītē
„Skaistākais gadalaiks”. Un, kad draugos jau kādu
laiku vispopulārākās ir dzeltenīgi sarkanās dabasskatu bildes, pavisam droši var teikt- mācības rit
pilnā sparā un ģimnāzijas „Pēdām” noteikti jāsāk
piepēdot jauno mācību gadu.
Pēc brīvdienām, pamatīgi atpūtušies, tāpat kā agrāk, mēs, nelielais entuziastu bariņš, centīsimies
kaut vai nedaudz pievērsties ģimnāzistu problēmām un aktuālajiem notikumiem, pacelt saulītē kādas interesantas personības vai vienkārši likt Jums
pasmaidīt. Vai Tu zini, kādi ir tavi klases, skolas
biedri vai skolotāji? Bieži vien, diendienā esot līdzās, nemaz nepamanām, cik dažādi ir cilvēki mums
apkārt, tieši tādēļ skolas avīzes galvenais mērķis ir
iepazīstināt lasītājus ar citiem ģimnāzistiem. Tā arī
darīsim.
„Pēdu” pirmajā numurā visvairāk pievērsīsimies

tiem, kas beidzot pārcietuši patīkamus un nepatīkamus pārbaudījumus, lai sevi varētu saukt par pilntiesīgiem ģimnāzistiem, kaut gan par fukšiem viņus
saukās visu šo mācību gadu. Tieši pirmkursnieki ir
tie, kas ienes ģimnāzijā arvien jaunas pārmaiņas, bet
kādas tās būs šogad? Varbūt uz šo jautājumu atbildi
atradīsi turpmākajās lappusēs.
Aiz sevis durvis aizvērusi vesela brīva nedēļa, kad
pēc cītīgām mācībām varējām beidzot atpūsties un
izklaidēties. Tieši tādēļ par šī mēneša aktuālo problēmu nolēmām pasludināt... alkoholu. Jā, ģimnāzistiem ar to nemaz nevajadzētu „draudzēties”, bet
vai tā patiešām ir? Kāda vispār ir situācija Preiļos?
Avīzē varēsi atrast arī daudzus citus interesantus
rakstus, bet, ja nu Tev tie tādi neliekas, tad droši
aicinu piedalīties nākamā „Pēdu” numura tapšanā
ar saviem rakstiņiem, oriģinālajām idejām vai padomiem. Varbūt tieši Tev ir ko teikt citiem!
Jā, un vēl— nenokar degunu par pelēko rudeni un
peļķēm, par to, ka nevari vairs gulēt līdz pusdienām
un aizmirst par mācībām. Arī skolai ir sava burvība,
tā tikai jāmāk atrast.
Ieva

Vai Tu to paspēji izdarīt brīvdienās?
1. Palasīji fizikas grāmatu vismaz reizi dienā?
2. Piezvanīji audzinātājai un pajautātāji, vai vēl
nav jāiet uz skolu?
3. Sāki adīt cimdus un zeķes Ziemassvētku dāvanām, jo labi zini, ka mācību laikā tam laika neatliks?
4. Regulāri zvanīji kursabiedriem un pārliecinājies,
vai viņi tiešām vēl neiet uz skolu?
5. Vāci nokritušās lapas un cēli sniegavīru, jo ziema var būt pārāk silta?
6. Skaļi sev atzini, ka ģimnāzijā tomēr ir labāk ne-

kā mājās?
7. Uzprogrammēji sava mīļākā(-s) skolotāja(-s)
iniciāļus tā, lai tiem apkārt mirgotu sirsniņas?
8. Ar draugiem pārrunāji, cik ļoti grūti, kad nav tik
daudz jāmācās?
9. Gatavoji tieši tādus ēdienus, kādi ir skolas bufetē, lai radītu atbilstošo atmosfēru?
10. Mēģināji ātrāk sagaidīt brīvdienu beigas? :)

Intervija

Darbs parlamentā – iespēja sevi attīstīt
Edmundu Strodu atceros jau kopš
pamatskolas laikiem, kad ik gadu
viņš piedalījās un guva izcilus panākumus skatuves runas konkursā
„Zvirbulis”. Kā viņš pats atzīst –
runāt viņam patīk. Runāt ne pa
tukšo, bet tā, lai atrisinātu kādas
problēmas, lai uzlabotu skolas dzīvi. Var manīt, ka Edmunds nebaidās arī darīt lielas lietas, nebaidās
no izaicinājumiem. Vai gan citādi
viņš spētu būt Ģimnāzistu parlamenta prezidents?

Bet Tu taču biji vēl pavisam mazs,
kad tiki pie tāda atbildīga pienāku- Tu daudzkārt esi piedalījies daiļlasīšanas konkursos.
ma!
Pamatskolā, manuprāt, tas viss nebija tik
nopietni kā ģimnāzijā. Mans vidējais
brālis pārstāvēja skolu kā prezidents, un,
kad viņš pabeidza skolu, man bija jāturpina viņa iesāktais. Lai arī skolēnu skaits
bija mazāks, sava atbildība bija jānes un
pienākumi bija jāpilda.

Jā, jau kopš pirmās klasītes. Otrajā klasē
ieguvu pirmo vietu skolā, pēc tam rajonā, bet, kad uzvarēju reģionālajā konkursā, tad bija prieks un laime, un sajūsma! Esmu piedalījies arī finālos Rīgā ar
labiem rezultātiem.

Kā Tu ieteiktu tikt galā ar uztraukumu, kas daudziem rodas,
uzstājoties plašas auditorijas
priekšā?
Publiku necensties uztvert kā nopietnu cilvēku sabiedrību. Vien-

Pastāsti, kas īsti jādara parlamenta prezidentam?

kārši runāt savu runājamo. Jo nopietnāk visu uztver, jo lielāks stress.

Protams, svarīgākais pienākums ir
apmeklēt seminārus, nest ģimnāzijas
godu rajonā, organizēt pašpārvaldes
darbu, savākt visus kopā, ja kāds noslinko, tad izdarīt tā cilvēka vietā. Kopā
ar parlamentu vienmēr cenšamies arī
izdomāt kaut ko jaunu.

Septembrī piedalījies Andreja
Eglīša piemiņas dienā.
Jā, tur bija jāskaita Andreja Eglīša,
Austras Skujiņas un kāda skolasbiedra sacerēts darbs. Es runāju
PVĢ absolventes Skaidrītes Zarānes
darbu. Galvenajā balvā ir ceļojums
uz Briseli, uz kurieni martā braukšu. Dosimies uz Eiroparlamentu un
vērosim, kā notiek darbs.

Vai Tavs amats ietekmē to, kā
Tev jāuzvedas?
Jā, protams, ir jāpiedomā, kā uzvedies,
nedrīksti bastot stundas, būt nesekmīgs mācībās vai pārkāpt ģimnāzijas
noteikumus, jo visi redz, ko dari.

Andrejam Eglītim ir ļoti patriotiska dzeja.

Ko Tu iegūsti no šī darba, ko paveic? Vadīt parlamentu tomēr nav
viegli.

Tā ir, un arī pasākumā varēja izjust
patriotisko noskaņojumu.

Pirmajā kursā svarīgi bija iejusties
Ko Tev pašam nozīmē Latvija?
ģimnāzijā, iepazīties, pierādīt sevi.
Tās ir manas mājas, tēvu zeme un
Līdz ar to rodas zināma popularitāte,
vieta,
kur es vēlētos palikt.Ar dzīvi
Smaids no Edmunda sejas pazūd ļoti reti.
ir iespēja iegūt jaunus draugus, paziLatvijā esmu apmierināts, viss noņas, kuri ir ļoti aktīvi cilvēki. Var pieDarbs parlamentā ir tāda kā mazā tiek. Cerams, ekonomisko krīzi izdosies
rādīt savas spējas, vadīt pasākumus, un
politika. Vai vari iedomāties sevi pārvarēt. Aizbraukt uz ārzemēm un
man tas patīk.
darbojamies lielajā politikā, Saei- apskatīt pasauli patīk, bet palikt uz dzīvi
tur – to nē.
mā?

Droši vien esi piedalījies daudzos
Hmmm... Protams, sapņi var būt visādi.
semināros. Kas ir bijis interesantāMan jau gribētos pasēdēt Saeimā vai būt Kādu Tu redzi Latviju pēc gadiem
kais, lietderīgākais?
par prezidentu! Pagaidām aktīvi iesais- 10, 20?
Pamatskolas laikā tika rīkota četru dienu
nometne „Aplis”. Trīs gadus biju šajās
nometnēs, un tieši tās visspilgtāk palikušas atmiņā. Pirmajā reizē biju beidzis
tikai sesto klasi, un pie mums ciemojās
Da Gunchi ar savu brāli, un tas atstāja
iespaidu.

tos Tautas partijas Jaunatnes organizācijā, kurā mēs debatējam par politiku.
Mūsu organizācija šo to maina arī lielās
politikas jomā. Nesen notika Tautas partijas kongress, kuru apmeklēju arī es.
Politiskā dzīve ir diezgan interesanta,
cenšos pārlasīt jaunākās ziņas, aktuālākos notikumus.

Protams, skaistu, attīstītu. Ja viss ritēs
tāpat kā līdz šim, ja būs kārtīga Saeima,
ja mēs katrs darīsim visu, ko varēsim,
būs labi, jo Latvija ir perspektīva valsts.

Šķiet, skolēni atpūtu tiešām mīl, jo
šogad bija neredzēti mazs
pretendentu skaits dalībai
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Intervija
parlamentā. Ar ko Tu to skaidro?

tiecas citādāk, kad redz, ka tu kaut ko
Patiesībā es arī biju šokā. It kā izskatījās, dari. Jebkurā gadījumā, tā ir iespēja attīska arī pirmkursnieki būs aktīvi, bet kaut tīt sevi, risināt problēmas, un tas dzīvē
kas viņus sabiedēja. Cilvēki tagad vairāk noderēs.
vēlas skatīties no malas, jo zina, ka tik un
tā būs tādi, kas iesaistīsies, bet viņi varēs Kāds ir ideāls ģimnāzists Tavā skatībaudīt rezultātus.
jumā?

Grūti paredzēt, kā pēc pāris gadiem būs
Rīgā un kā – Preiļos, bet, ja šeit būs iespējas, ja tiks remontēts un būvēts, tad Preiļi
būtu laba vieta. Šeit man patīk – ir klusi,
nav lielās satiksmes, bet iespēju trūkums
ir tas, kas var likt doties uz Rīgu. Katrā
ziņā, Preiļus es neaizmirsīšu.

Protams, tāds, kas ievēro noteikumus,

Nereti jauniešus galvenokārt intere- iesaistās pasākumos, neatstāj novārtā Un pēc gadiem atgriezīsies kā ģimsekmes. Es domāju, pie mums ir daudz nāzijas direktors?
sē: a kas man par to būs?
Protams, algu par darbu parlamentā neviens nemaksās, bet ir manāma pozitīva
attieksme no apkārtējo puses, ir pienākuši
klāt un teikuši, ka labi izdevies noorganizēt vai vadīt pasākumu. Arī skolotāji at-

tādu, kas ir tuvu šim ideālajam tēlam.

Ohoho! No tāda statusa es neatteiktos,
bet, lai to panāktu, ir jāieliek ļoti daudz
Ja runājam par nākotni – Tu vairāk darba un cītīgi jāstrādā.

tiecies uz dzīvi Rīgā vai pieļauj domu, ka paliksi tepat, Preiļos?

Ar Edmundu sarunājās Vizma

Jaunie Rīgas sargi
Šī mācību gada laikā notiek patri♦ekipējuma komplektēšanas
otiskā izaicinājuma un piedzīvojumu
principi un sagatavošana līdzspēle „Jaunie Rīgas sargi”.
ņemšanai.
LR Aizsardzības ministrija, JaunKatrs no mums praktizēja
sardzes centrs, v/a „Tēvijas sargs” un
vienu iemaņu speciāli uzslieLR Nacionālie Bruņotie spēki (NBS)
tajās teltīs. Mācības ilga 2
organizē šo aizraujošo spēli jauniestundas, pēc tam devāmies
šiem. Spēles noteikumi paredz, ka
trasē, kas bija izveidota Preiļu
jauniešiem jāizveido sešu cilvēku koparkā.Visinteresantākais konmanda (trīs zēni un trīs meitenes), kas
trolpunkts, manuprāt, bija
spēles gaitā apgūs gan tehnikas prastelts uzsliešana ar aizsietām
mes, komunikācijas, lēmumu pieņemacīm, tikai viens no komanšanas prasmes, gan trenēs savas spējas
das biedriem drīkstēja sniegt
darboties komandā.
n o r ā d ī j u m u s
“Mūs
uzreiz
pamanīja
konkursa
organizatori,
jo
bi17. oktobrī lija lietus, bija auk„neredzīgajam” telts cēlāsti, bet tas nebiedēja PVĢ „Ašo jām pirmā komanda, kura ieradās ar savu karogu.”
jam. Arī ievainotā transģimnāzistu” komandu: Lauru
portēšana, šaušana ar
Leikumu (3.B), Daci Bernāni (3.A), Martu Soldāni (1.D), pneimatisko šauteni un ugunskura kurināšana bija inteMiku Ančevu (1.D), Igoru Beresnēviču (1.KH) un Juri resanta.
Loginu (1.A). Ar augsti paceltu karogu komanda braši
Trasi laika ziņā veicām pirmie, jo Preiļu parka takas ir
iesoļoja stadionā. Mūs uzreiz pamanīja konkursa organi- zināmas jau sen. Izšķirošais nebija laiks, bet gan precizitāzatori, jo bijām pirmā komanda, kura ieradās ar savu ka- te kontrolpunktu uzdevumos, arī tur uzrādījām augstus
rogu. Piereģistrējāmies, tad NBS pārstāvis K. Timma mū- rezultātus. Brīdis pirms apbalvošanas bija ļoti saspringts
sos „iedzina” īstas patriotisma jūtas ar savu stingro un un uztraukuma pilns, bet komandas gars ne uz brīdi nenosvērto runu. K. Timma pasniedza arī ierindas mācību. pievīla. Pirmajā kārtā Preiļu rajonā no 14 komandām
Katru no dalībniekiem apmācīja konkrētam uzdevumam, esam pirmie, tikām tālāk uz otro spēles kārtu, kur uzdetie bija seši:
vumi būs daudz smagāki. Cerams, ka turēsimies „visi
♦pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana āra ap- kopā roku rokā” līdz pat finālam. Spēles uzvarētāji varēs
stākļos,
piedalīties starptautiskā vairāku dienu komandas salie♦pārvietošanās pēc kartes un kompasa – orientēšanās dēšanas un izklaides nometnē kādā no Eiropas valstīm.
ABC,
Paldies skolas direktorei L. Pauniņai un pārstāvim no
♦mītnes iekārtošana āra dzīves apstākļos,
policijas V. Patmalniekam par vērtīgajiem padomiem,
♦Latvijas Brīvības cīņu vēsture,
gatavojoties spēlei.
♦ugunskura kurināšana, ūdens attīrīšana, uzvārīšana,
Komandas kapteine Laura Leikuma
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Kaut kas jauns...

Ģimnāziju ieņem tehnoloģijas
Aizvien vairāk mūsu ikdienā ienāk 4 ballēm. Šis gan ir maksas pakalpo- Aija Pakere, ģimnāzistu mamma:
modernās tehnoloģijas. Esam jau jums, bet ikvienai mammai un tētim „Domāju, ka tas ir ļoti ērti. Varu biepieraduši lasīt ziņas mobilajā telefo- ir iespējams piekļūt sava bērna sek- žāk sekot bērnu atzīmēm, jo sekmju
nā vai skatīties raidījumus internetā, mēm arī internetā.

lapa tika izsniegta tikai mēneša bei-

bet jāatzīst, ka skolvadības sistēma

gās, un pastāvēja iespēja, ka tā laicīgi

„E-klase” Preiļu Valsts ģimnāzijā šī
mācību semestra sākumā bija kaut
kas jauns.

Nevar nepieminēt to, ka elektroniskais žurnāls atvieglo darbu skolotājiem, jo ir iespējams automātiski izveidot sekmju un kavējumu izrak-

Šis projekts Latvijā tika uzsākts 2005. stus, veidojas labāka sadarbība ar
gadā, un nu jau trešdaļā Latvijas vis- skolēnu

vecākiem.

Skolas

vadība

pārizglītojošo skolu skolēni savas daudz vieglāk var analizēt mācību
atzīmes var apskatīt internetā. Bet „E- procesus un rezultātus, jo programklase” nav tikai elektroniskais žur- ma automātiski veido dažādas dianāls. Sistēmas galvenās funkcijas

netika parādīta. Es gan neesmu aktivizējusi pakalpojumu saņemt īsziņas
savā mobilajā telefonā, bet regulāri
sekoju līdzi bērnu sekmēm internetā.
Tāpēc šī jaunā sistēma viennozīmīgi
ir pozitīva. Pašlaik nekādus mīnusus
nesaskatu, varbūt vienīgi paši skolēni
nav apmierināti, ka vecāki viņus var
vairāk kontrolēt.

ir arī informēt vecākus par skolē-

Skolotāja Anita Lazdāne: „

na kavējumiem un atzīmēm SMS

Uzskatu, ka e-klase ir forša.

veidā, atvieglot sekmju izrakstu

Runājot par stundu tēmu, mā-

un klases vidējo atzīmju sagatavo-

jas darbu , kavējumu un vērtē-

šanu, precīzāka skolēnu kavējumu

jumu ierakstīšanu, tas ir apmē-

reģistrēšana un daudzas citas ie-

ram tāpat kā papīra žurnālā,

spējas, kas uzlabo skolas darbību.

tādēļ „E-klase” katrā ziņā dar-

Kā tas darbojas?

bu neapgrūtina. Ja klasē ir dagrammas ar skolēnu vidējām atzī- tors, tad pavisam brīnišķīgi. Tikai

Jaunā projekta būtība ir pavisam mēm u. tt.
vienkārša. Tā kā jebkuram skolotājam
ir brīvi pieejams dators, tad visas sko-

Ko mēs par to domājam?

tādā situācijā, ja grupa ir apvienota, t.
i., skolēni ir no vairākiem kursiem,
tad vienu un to pašu ir jāraksta katra

lēnu nopelnītās atzīmes, kavējumi un Ģimnāzists Nauris Ivanāns: „No kursa žurnālā. Bet labi ir tas, ka
mājasdarbi nākamajām stundām tiek vienas puses ir labi, ka jebkurā brīdī audzinātājs vienmēr var redzēt, kas

žurnālā varu apskatīties internetā savas atzī- notiek ar viņa klasi, kurš skolēns nav
(ģimnāzijā gan pagaidām paralēli „E- mes un kavējumus, bet uzskatu, ka aizgājis uz kādu stundu. Man patīk,
klasei” tiek pildītas arī kavējumu la- vecāku informēšanai ar SMS palīdzī- ka var izveidot sekmju izrakstus, tā-

atzīmēti

elektroniskajā

pas). Ieejot mājaslapā login.eklase.lv, bu nav nekādas jēgas, jo pietiek ar pat visādus pārskatus, salīdzinājujebkurš ģimnāzists ar savu piešķirto sekmju izrakstiem. Skolotāji, kas var- mus. Vecāki gan „E-klasei” līdzi seko

paroli var aplūkot sekmes, stundas, būt ne tik labi darbojas ar jaunajām tikai caur bērniem, un tas arī ir labi, jo
kuras nav apmeklējis, mājasdarbus, tehnoloģijām, varētu viegli pieļaut liecina par savstarpēju uzticēšanos.

dažādas skolotāju atstātās piezīmes dažādas kļūdas. Arī mana mamma Jācer, ka visi ir informējuši mājās par
u.c.
labāk apskatās atzīmju lapu, nevis elektronisko žurnālu. Ja vecāki nedzīJaunā sistēma ir īpaši draudzīga vecākiem, jo ir iespējams saņemt ziņojumus SMS veidā par katru bērna kavēto stundu un atzīmi, kas zemāka par

lieto „E-klasi”. Uzskatu, ka arī ar pa- vo kopā ar bērniem, tad ar E-klasi var
rasto klases žurnālu var panākt to sekot viņu sekmēm. Bet vēl neviens
pašu, pie tam bija iespēja apskatīt arī pagaidām nav pieteicies, atsevišķi
interesējas un vēlas padomāt.
klasesbiedru atzīmes.”
Ieva
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Aktuāli

Fukši prožektoru gaismā.
Kad kokos jau sāka parādīties krāšņās rudens
lapas, kad dārzos cilvēki sāka vākt rudens dārzeņus, mums, skolēniem, atkal sākās jauns
mācību gads. Visi skolēni smaidīgi ar ziediem
rokās devās uz savām skolām, lai satiktu savus klasesbiedrus, draugus, skolotājus.
Mums, pirmkursniekiem, Preiļu Valsts ģimnāzijā sākās pavisam jaunas skolas gaitas. Tikai
1. septembrī mēs satikām savus kursabiedrus,
dažus no tiem jau bijām iepazinuši pamatskolas laikā, tomēr lielākā daļa skolēnu savā starpā nebijām pazīstami.
Ienākot gaišajās skolas telpās, jutāmies kā
pirmklasnieki, kuri ar prieku sirdī dosies zinību kalna virsotnē.
Nu jau ir aizritējis vairāk nekā mēnesis, kopš
mēs esam Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Tagad jau esam mazliet iepazinuši viens otru,
zinām savu kursabiedru vārdus, kā arī daudzus citus skolēnus. Kopumā kolektīvā ir iejutušies visi skolēni.
Kaut arī mācību gads vēl tikai ir sācies un viss
vēl ir priekšā, ceru, ka šajā skolā mūs sagaidīs
daudz un dažādu jauku brīžu, kopā esot.
Kristīne

Skola mums ir otrās mājas, jo tieši te pavadām lielu daļu
sava laika, iegūstam jaunus draugus un veselu zināšanu bagāžu. Šogad no pamatskolu soliem ģimnāzistu ģimenei piepulcējās bariņš pirmkursnieku, kas tautas valodā dēvēti arī par
fukšiem.
Viņi ir paspējuši iepazīties ar kabinetu izkārtojumu skolā, samierināties ar sastrēgumiem gaiteņos, saņēmuši pirmās
atzīmes, veiksmīgi pārcietuši iesvētību mokas, tādēļ no pāris
nu jau pilntiesīgām ģimnāzistēm mēģināju uzzināt– kā tad ir
būt pirmkursniekam?
Vaicāta, kādēļ izvēlējusies mācīties tieši PVĢ, Sintija Usāne
teic: „Tādēļ, ka biju dzirdējusi labas atsauksmes par skolu, te ir
augsts izglītības līmenis un prestižs sabiedrībā.”
Jauna skola nozīmē izmaiņas dzīvē, jo ne viss ir kā agrāk,
ne viss ir kā pamatskolā.
Karīnai Kasickai te, ģimnāzijā, visvairāk pietrūksot veco
klasesbiedru. Savukārt Sintijai – pamatskolas skolotāju attieksmes: „Viņi tevi apčubināja un darīja visu, lai tikai tev būtu labāk, bet šeit tu kulies pats saviem spēkiem. Slikti gan tas nav.
Pamatskolā pat nemācoties varēji iegūt labu atzīmi, ja biji skolotāja mīlulis.”
Ģimnāzija sagatavo lielajai dzīvei, iemāca patstāvību, liek
pašam vairāk domāt, vairāk darīt. Pārbaudījumu 3 gadu laikā ir
daudz, viens no pirmajiem - iesvētības. Abas meitenes atzīst, ka
visvairāk atmiņā iespiedusies 2. KH veiktā iesvētīšana – esot
bijis netīri un slapji! Karīna atzīst, ka nākamgad noteikti izmantošot iespēju atriebties nākamajai pirmkursnieku paaudzei. Sintija gan par atriebību nedomājot – tas taču esot tik tālu!
Vizma

Ko dara parlaments?
Vai vari iedomāties kārtīgu valsti bez parlamenta un ideju un pietiek enerģijas visā mācību gada garumā!
prezidenta? Droši vien nē, tāpat kā nav iztēlojama kārtīga skola bez pārvaldes. Tieši tāpēc 18. septembrī tika

Vizma

ievēlēts Ģimnāzistu parlaments. Tā sastāvā nu jau mēnesi čakli darbojas: prezidents Edmunds Strods (2.D),
viņa vietnieks Rihards Vilcāns (3.A), protokoliste Vizma Mičule (3.B), Kristaps Maļina (2.KH), Edgars Melnis (2.KH), Jānis Šņepsts (2. KH), Gaidis Plivda (2.
KH), Andris Pašķevičs (3.B), Santa Dakule (3.B), Valērija Maļuhina (1.KH), Māra Ziemele (1.KH).
Līdz šim ir bijušas vairākas sēdes, kurās apspriests
2008./2009. mācību gada pasākumu plāns, runāts par
bērnu un pieaugušo tiesībām un pienākumiem un citām
jauniešiem aktuālām tēmām.
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Lai parlamentāriešiem prātos rosās daudz jauku

Parlamenta atraktīvie un radošie jaunieši.

Ikdiena

Viena diena ģimnāzista dzīvē...
„Trešie kursi daudz mācās”- patiesība vai mīts? Tev ir iespēja izlasīt un salīdzināt 1.HK kursa audzēkņa Andris Suhodoļska un 3.B kursa skolnieces Svetlanas Marejevas vienas dienas gaitas un noskaidrot, kurai ikdienai vairāk līdzinās tavējā!
Andris Suhodoļskis:

Svetlana Marejeva:

8:00 ..pamostos, izkāpju no gultas, nomazgājos, nobaudu rīta
kafiju, iztīru zobus un
dodos uz skolu. Kā
ikviens no mums
(turpmāk tekstā slīprakstā – raksta autores piezīmes – S. D.)...

7:00..pamostos, nomazgājos, paēdu brokastis, iztīru
zobus un dodos uz skolu.

Skolā satieku draugus,
apspriežu dienas plānus un dodos uz klasi.

12:40..atsākas mācības. Skolotāji ļoti daudz dod papildu
izdales materiālus, citu gadu darbus, lai gatavotos eksāmeniem. Jau gada sākumā! To pildīšanai
atsevišķi jāizbrīvē laiks.

Tur neizpaliek mājas
darbu salīdzināšana.
Kā gan bez tā? Un līdz
trešās stundas beigām cītīgi mācos.
11:20..garais starpbrīdis. Šo laiku maksimāli izmantoju
atpūtai.
Esmu ievērojis, ka vienā dienā tieku nosaukts par fuksi
apmēram piecas reizes. Trešajiem kursiem tas droši vien
iet secen. Bet vispār tieši tādēļ man tā fukšu padarīšana
patīk, tādējādi varam izcelties citu vidū!
15:00..pēc stundām eju uz sporta zāli nedaudz pasvīst.
Patīk uzspēlēt futbolu, basketbolu un volejbolu.
Pēc 16:00..eju uz mājām un ieeju dušā.
16:40..veltu laiku mājas darbiem un salieku somu nākamajai dienai.
Pēc tam dodos ārā, pastaigāties kopā ar draugiem.
Vēlāk noskatos kādu filmu un dodos gulēt.
Secinu, ka stundu laikā cenšos klausīties, pierakstīt
maksimāli daudz, lai atmiņā vairāk kas paliktu un konsultāciju apmeklējumiem un vairāku stundu pavadīšanai pie grāmatām laiks nebūtu jāvelta.

8:00..matemātikas konsultācija.
9:00..sākas stundas. Vairākās stundās rakstām ieskaites,
tādēļ starpbrīžos atkārtoju vielu.
12:10..garais starpbrīdis. Ar klasesbiedrenēm ejam ēst
pusdienas uz „Preili”.

Atslodzei kādu nosaucu par fuksi :)
17:00..stundas beidzas, uzreiz
skrienu uz
braukšanas
kursiem
(apzinoties, ka
autoskolu ar
ģimnāziju apvienot būs grūti, teoriju sāku
mācīties jau
vasarā, tagad
palikusi tikai braukšanas daļa).
18:00..saplānoju laiku mājas darbiem, kas min. aizņem
3h.
Bet, ja nākamajā dienā ir kontroldarbs, tad mēdzu
mācīties ilgāk. Tādos priekšmetos kā fizikā, matemātikā mājās veicu papildus uzdevumus, jo
eksaktie priekšmeti nav mana „stiprā puse”.
21:00..atrodu laiku, ko veltīt draugiem, ģimenei. Tie
man vienmēr ir pirmajā vietā.
Santa
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Problēma

Izlasi un padomā...
Piektdienas vakars. Pirms vēl
pulkstenis nosit 10, veikalos manāma rosība un cilvēku kņada. Kādēļ
tā, varat noprast paši, un sen vairs
neviens nebrīnās, ka šie aktīvie pircēji ir tieši pusaudži. Domāju, ka
slēpt kaut ko zem skaistām puķēm
būtu lieki, jo visi labi zinām, ka liela
daļa jauniešu lieto alkoholu, arī Preiļos. Jau izrunāto tēmu par tā kaitīgumu lasīt diez vai kādam būtu interesanti, tādēļ centos noskaidrot
pašu jaunieši viedokli.
Atturībnieku skaits Latvijā samazinās...
A/s „Latvijas Balzams” izsludinājusi konkursu „Grādu medības”. Tā
būtība ir krāt punktus par katru nopirkto degvīna pudeli. Jo lielāka tilpuma preci iegādājies, jo lielāka ir
iespēja tikt pie t-krekla, glāžu komplekta, siltas ausaines, alkometra vai
citām balvām. Protams, šī akcija ir
domāta pieaugušajiem, bet vai arī
kādam jaunietim nekārosies tikt pie
noderīgas mantas? Jebkura uzņēmuma galvenais mērķis ir
palielināt ienākumus,
bet vai ar šiem centieniem pārdot vairāk
alkohola problēma netiks saasināta?
Situācija Latvijā nav
spīdoša un to precīzi
atspoguļo sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas dati. Pēdējo
gadu laikā samazinājies atturībnieku
skaits. Sevi par atturībniekiem uzskata 19,5% Latvijas iedzīvotāju, bet
80,5% ir atzinuši, ka mēdz lietoto alkoholiskos dzērienus. Tātad lielākā
daļa Latvijas iedzīvotāju tomēr nespēj
atpūsties, izklaidēties vai jebkā citādi
pavadīt laiku bez reibinošajiem dzērieniem.
Ģimnāzisti un alkohols.
Un kādas ir ģimnāzistu attiecības
ar apreibinošajām dzirām? No 20 aptaujātajiem skolēniem, vairāk
nekā puse piekrita, ka alko-
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hols ir problēma jauniešu vidū, un
visbiežāk tie iedzer, lai būtu atraisītāki, jautrāki un drošāki. Lielai daļai
pusaudžu brīvdienu vakaru izklaides
vairs nav iedomājamas bez alkohola.
Bet kādas ir alternatīvas? Ģimnāzisti
pieminēja gan filmu, TV skatīšanos
un tējas dzeršanu, gan boulingu, slidošanu un aktīvu atpūtu, bet pats
galvenais esot jautra draugu kompānija un labs garastāvoklis. Daži arī
atzina, ka jauniešiem nepieciešams
atpūsties, un daudziem nemaz nebūtu iespējams piedāvāt kādas jaunas
izklaides iespējas bez alkohola lietošanas. Un kā domā Tu? Protams, pēc
smagas mācību nedēļas ikviens grib
atslēgties no ikdienas problēmām, bet
vai tiešām vislabākais veids ir iztukšot pēc iespējas vairāk grādīga pudeles un pēc tam uzvesties smieklīgi un
sev neraksturīgi? Labu draugu kompānijā nedēļas nogalē noteikti būs
jautri arī vienkārši skatīties filmas,
gatavot gardas vakariņas, spēlēt spēles vai darīt jebko citu.
Var arī tā...
Taču ir vēl daļa, kas piekopj
veselīgu
dzīvesveidu
un
atsakās no alkohola lietošanas. Ticu, ka
ģimnāzijā tādu ir daudz, bet šoreiz
saruna ar vienu no viņiem - Edgaru— puisi, kas prot izklaidēties pilnīgi skaidrā.
-Vai neizjūti kādus mīnusus savam lēmumam?
- Nē, nekādus mīnusus nesaskatu,
tikai plusus. Man nekad nav slikti no
rītiem pēc jautri pavadīta vakara, nekad arī negadās, ka paliek slikti pašā
pasākumā. Mazāk naudas tērējas.
- Vai dažreiz tomēr kādā diskotēkā vai citā pasākumā negribas iedzert?
- Nē, ja esmu ar pareizajiem cilvēkiem, tad ir jautri tāpat.

- Bet
ir
taču
arī jaunieši, kas
Tevi nesaprot?
- Ko
tur nesaprast? Ka
varu atbrīvoties
nedzeKādreiz gadās arī tā...
rot? Nelietot alkoholu ir mana brīva izvēle, un
tas ir tikai nācis man par labu.
- Mūsdienu pasaulē daudzi vārdu
izklaide pielīdzina iedzeršanai. Tu
laikam tā nedomā?
- Piekrītu, ka lielākā daļa jauniešu
kārtīgi atpūsties nemaz nevar bez
stiprajiem dzērieniem, bet nu tāda ir
realitāte.
- Kam būtu jānotiek, lai Tu sāktu
lietot alkoholu?
- Es pat nezinu, laikam man pašam būtu jāmainās, bet izskatās, ka
tuvākajā laikā netaisos to darīt.
- Ko Tu gribētu pateikt tiem, kas
bez alkohola vairs nespēj atpūsties?
-Nezinu, vai es varu pateikt kaut
ko tādu, kas kaut ko varētu mainīt.
Izvēle ir pašu ziņā.
Jaunieši un alkohols ir bijusi aktuāla problēma visos laikos, un iespēja,
ka tā vairs nebūs, ir niecīga. Taču varbūt ir vērts padomāt par dažādiem
plusiem un mīnusiem. Ticu, ka tavā
ailīte „Ja es nedzertu,...” pozitīvo lietu
būs daudz vairāk- nebūs vairs jāuztraucas ne par iespējamo rājienu pie
ziņojumu dēļa, ne kaunu par dzērumā sadarītajām lietām. Galu galā ir
taču daudz jaukāk, ja otrā rītā visu
perfekti atceries, nevis piecelies kā
meksikāņu filmas galvenais varonis
ar atmiņas zudumu. Alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju ir ļoti
daudz, un Tev pašam ir iespēja izvēlēties labāko.
Ieva

Pārdomu stūrītis

Olgas domu pilotāža
Strēt spirit
sirreāls sapnis
sakausēts svins
sauļojas spārni
sulojas sarkanvīns
samocīts skatiens
saldkaisli skūpsti
sāļi sviedri
sasprindzis sekss
sērkociņi silti
samīti smēķi
septiņas stundas
tad striptīzs un smiekli
salejam sadzeram
siļķes un spirts
smalkais stils
sālsskābe sagremo
skabargas sirdī
skati saplūst
smaidam salst
tur siseņu serenādē
sinkopes svarīgi skan
šonakt mājās gāju viena
Šlāpinu varētu lasīt
es mūžīgi
tāpat kā iemīlēties septembrī
ar maza lietus straumītēm
pret tavu seju sisties
un nobeigties turpat

aiz prieka tāpat kā
nobeidzas uz ziemu lietus
SSS
šim vakaram ir mazu vēstulīšu
smarža
un vēso pirkstu galu dvaša
tam nedaudz piemīt dzejas garšvielu
un omulīgu vientulības nūjiņu
ar krabju garšu
lai atdzesēti taptu
mani jūtu konservi
es aizeju no tevis
es eju laukā
nopērku vēl saldējumu
un nelaižu pie sevis
nevienu tavu jautājumu
SSS
vai es redzu
vai tu dzirdi
kā tu aizej
kā es raudu
vai tu jūti
kā es ceļos
vai tu mosties
kad es smejos
vai es dziedu
un tu rūc
vai es skaļa

un tu kluss
vai es klausos tavās pasakās
vai tu skaties manās lomās
vai es mirstu, bet tu vēl dzīvo
vai es lūztu, bet tu tikai svilpo
vai es krītu, bet tu esi brīvs.tu esi
brīvs
SSS
ja es būtu korejiete ar vasarraibumiem
zīdaini melniem matiem
un sulīgām ķiršu lūpām
es vasaras naktīs pa rasu ietu tevi
modināt.
pašā rītausmā tavu degungalu
kutinātu ar basajiem kāju pirkstiem
un tavos pieneņu matos
iespraustu pirmo sakuras ziedu
tu mostos ap pusdienlaiku
un katrreiz norītu pa gabalam no
manis
tad atjēgtos viens pats
no vēsā rudens lietus un atklātu
ka esi apēdis visu savu granātābolu
SSS
tik pat cik Šveice neitrāla pret tevi
gribētu es būt
bet tu kā revolucionāru Kuba mani saisti
kaut šobrīd cigārs varētu es kļūt
vai berete uz karstās Če Gevaras
pieres
ja zinātu ka piere pieder tev
un lūpas kurām dūmi plūdīs pāri
arī tavas
SSS
es lasu zvaigznes pa zaļajām ielām
un aizeju projām pa piena ceļu
man nerūp dievi un bargie sodi
es kāpšu tai kalnā un dziedāšu
odas
Tev-mana sirds, mana dvēsele
es dziedāšu stipri cik var
kamēr kritīšu lejā un sākšu plaukt
par magoni Tavā dārzā...
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Joku lapa

- Skaidrs. Jautājums uz
četrām ballēm: vai spriegumu gadījumā nemēra
ar voltmetru?
J
Skolotāja liek skolēniem
atnest uz skolu kādu medicīnisku instrumentu.
Skolēni sanes visādus
nieciņus – špricītes, zobu
birstītes, plāksterīšus...
Pēterītis atnes skābekļa
balonu.
Skolotāja izbrīnīta vaicā:
"Pēterīt, kas tev balonu
iedeva?"
Pēterītis: "Vecmāmiņa."
Skolotāja: "Kā vecmāmiņa? Ko tad viņa teica?"
Pēterītis: "Ahhh ehh ehh
aa..."
J
Vēstures stunda.
- Jaunais cilvēk, tur pie
durvīm! Kad dzimis Gēte?
- Nezinu...
- Nu, labi, kad dzimis
Mocarts?
- Nezinu...
- Tad ko jūs vispār šeit
darāt!?
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis..
J
Eksāmens.
Pasniedzējs saka:
«Tie, kuri zina, kā
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saucas grāmata, pēc kuras
jums bija jāmācās, un kas
to ir sarakstījis, dabūs
«teicami». Tie, kuri zina,
kādā krāsā ir šīs grāmatas
vāki, dabūs «labi». Tie,
kuri zina, kas šis ir par
priekšmetu, dabūs
«apmierinoši».»
Viens students pieceļas
kājās un drūmā balsī saka: «Veči, ejam prom, šajā
priekšmetā ar haļavu cauri netiksi!»
J
Zaglis mēģina iekļūt kādā
dzīvoklī, un slēdzene
pēkšņi sāk ar viņu runāt:
- Nē, šeit ir vajadzīga atslēga ar diviem
“zobiņiem”! Vispirms
pagrieziet pa labi, pēc
tam - nedaudz pa kreisi...
Zaglis, protams, izbrīnījies, bet visu izdara, kā
teikts. Durvis izdodas
atvērt, un slēdzene turpina:
- Pie durvīm stāv tīkliņš.
Tajā ir visvērtīgākās lietas. Pēc piecām minūtēm
atgriezīsies saimnieks.
Zaglis paklausa arī šoreiz
– paķer maisiņu un aizbēg. Pēc brīža atgriežas
dzīvokļa saimnieks, un
slēdzene paziņo:
- Saimniek, viss kārtībā!
Atkritumi iznesti!
J
Brauc divi igauņi liftā. Kā
jau anekdotēs pieklājas,
lifts apstājas. Paiet stunda, divas... Viens igaunis
otram pēkšņi saka:
-Kaut kā lēni mēs braucam?

Zanda

Uzmini nu!
Šie izteicieni jums noteikti nebūs nekas jauns, jo
nereti jau būsiet tos dzirdējuši. Vai varat uzminēt,
kuriem skolotājiem tie pieder?
A)
♦

Amzierēties varat ar manu meitu!

♦

Viss kā datorspēlē– noteikumus nezināt, neuzvarēsiet.

♦

Ja špikosi, gadu ar tevi nerunāšu.

♦

Ja jums būs visi 9, tad es vakarā no laimes dziedāšu, bet jūs to negribēsiet dzirdēt. Kai muna baba
saceja: “ Tu ,meitiņ, lobok nadzīdi. ”

♦

Ai, ko es tagad pļāpāju.

♦

Vajag visu uz pasaules aizmirst, domāt tikai par
punktu.

♦

Tu beigsi kā šašliks uz iesma griezties!? Tā var
piedegt.

♦

Ielieniet datorā un apskatiet.

♦

Sapratāt, vai es viena te kaifoju, cik tas ir vienkārši?

♦

Varat visu eksāmenu norakstīt ar pildspalvu un
nedabūt nevienu punktu, jo rakstījāt ar zīmuli.

♦

Mums jābūt kā cūkām - jārok, jārok un jārok... līdz
atbildei!

B)
♦ Brīnās kā slimas govis pie aptiekas!
♦ Nu ko tu uz manis skaties kā Ļeņins uz buržuāziju, a nu ka pie tāfeles!
♦ Jāiedod praktiskais darbs par ērkšķiem, lai jūs rokas pabakstāt.
♦ Gaisma nomirgoja, karsti palika. Ja karsti, tad
striptīzu taisi!
♦ Nu kas ir? Doma ieskrēja galvā? Un kā tā jūtas
tukšā šķūnī?
C)
♦ Profilkurss jau nav bērnu koris!
♦ Ieraus melnajā caurumā ar visām aknām.
♦ Nu visādi citādi jau ļoti jauki cilvēki, bet mācību
ziņā galīgi aptaurēti.
♦ Es esmu dumjš, un man ir labi!
♦ Fizika jau nav nekāds gultas romāns.
A– sk. Ineta Ivanova; B– sk. Francis Livmanis; C- sk. Eleonora Bleive

Eksāmens. Pasniedzējs
vaicā studentam:
- Jautājums uz desmit
ballēm: ar ko mēra spriegumu?
Klusums.
- Nu, labi, jautājums uz
septiņām ballēm: vai
spriegumu mēra ar ampērmetru, voltmetru vai
ommetru?
Klusums.

Apkopoja Ieva

Atpūtai
Sludinājums

Trenē prātu ar sudoku

Stress, nemierīgs prāts

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tie ši vienu ciparu no 1
līdz 9. Vienu un to pašu ciparu no 1 līdz 9 var izmantot tikai vienreiz katrā
rindā, kolonnā un blokā.
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PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS AVĪZE

Grābekļu horoskops
AUNS

Stāstīs visiem, cik tas ir

STRĒLNIEKS

Uzkāpis grābeklim, tā sa-

stilīgi un ieteiks visiem

Noteikti pacentīsies revan-

niknosies, ka salauzīs to,

izdarīt tāpat.

šēties un uzkāps vēlreiz.

bet laušanas procesā dabūs JAUNAVA

MEŽĀZIS

pa pieri ar grābekli vēl

Kāps uz grābekļa lēnām un Uzkāpis grābeklim, sapra-

reizes piecas.

metodiski; pārliecināta - ja

tīs, ka ir tam uzkāpis, bet

VĒRSIS

uzkāps pareizi, tad nekas

diez vai tas kaut ko nozī-

Kāps uz grābekļa tik ilgi,

nenotiks.

mē.

kamēr nesalauzīs.

SVARI

ŪDENSVĪRS

DVĪŅI

Ilgi šaubīsies, un, izdarot

Uzkāps tikai tam grābek-

Spēs izlemt, kurp doties

vienīgo pareizo izvēli, uz-

lim, kas būs īpaši iepati-

Preiļu Valsts ģimnāzija
Kooperatīva iela 6
Tel. 65321663
Fax: 65321745
E-mails: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
www.pvg.edu.lv
Redaktore: Ieva Pakere
Skolotājs konsultants: Ingūna Patmalniece

tikai tad, kad būs uzkāpuši kāps vislielākajam grābekvisiem grābekļiem.
lim.

cies.

VĒZIS

SKORPIONS

Visu mūžu vainos sevi par

Tikai tas piespiedīs spert

Ja vispār pamanīs, kas tas

to; vienīgais mierinājums -

se

soli uz priekšu.

bija, tad diez vai par to

pateicoties Zivīm, grābek-

Datorsalikums: Zanda Kivleniece

LAUVA

aizdomāsies.

lim neuzkāpa kāds cits.

ZIVIS

Žurnālisti: Vizma Mičule, Santa Dakule, Olga Jermakova, Kristīne Vjak-

