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Rudenī piepildās viss! Pieliekamajā glītās rindās kārtojas ievārījuma burci-

Šajā numurā lasiet:

ņas, pagrabā sarūpēti nesen noraktie kartupeļi, mežmalas un pļavas piepildās ar

 ko par savu darbu, skolu,

sārtām, zeltainām un brūnām lapām, gaiss pilns ne tikai ar dzērvju klaigām, bet arī

Latvijas

svētkiem

domā

ģimnāzijas direktore (2.lpp)

ar jauniem sapņiem, iecerēm, idejām un mērķiem…
Arī ģimnāzija, kā jau katru gadu, ir pilna ar jaunām idejām, radošām personībām, gudriem prātiem un skolēniem, kuriem vasaras nebēdnīgās domas un atmi-

 kā valsts svētkus svin da-

ņas joprojām jaucas pa galvu kā caurvējā iemestas piezīmju klades lappuses. Pirm-

žādu

kursnieki, mazliet nobijušies un kautrīgi, pārvietojas pa gaiteņiem, taču acīs manāms

profesiju

pārstāvji

prieks un patīkams satraukums par to, kā viss izvērtīsies. Bet man šajā septembrī

Preiļos (3. lpp)

 ieteikumi

bija skumji... Es sapratu, ka vējš līdz ar krāšņajām lapām vienā rāvienā aizpūtīs arī
imūnsistēmas

nostiprināšanai, drošībai un
patriotisma sajūtas radīšanai

manu pēdējo mācību gadu šeit, skolā, pie kuras esmu pieradusi gluži kā pie otrajām
mājām un kolektīvā, kuru esmu iemīlējusi līdz sirds dziļumiem. Nepārspīlēju.
Un nu klāt jau ir novembris! Paskatoties sienas kalendārā gribas, kaut nu

(4., 5. lpp)

laiks ātrāk ietu, kaut tumšos vakarus un vēsos rītus nomainītu saulainas un siltas

 kā pa šo laiku ir veicies

dienas, taču nekā... Cilvēki drūmās ielas vēl jo vairāk papildina ar nogurumu, skum-

parmalentam (6. lpp)

jām domām un nokārtām galvām. Taču par spīti visam tumšajam un depresīvajam
novembris ir arī tas nozīmīgais laiks, kas ikvienam latvietim ir svēts, jo dziļi sirdī

 kas ģimnāzistiem ir aktu-

Latvija mums visiem ir dārga un mīļa, lai arī kur mēs atrastos- Preiļu Valsts ģimnā-

āls, kā šeit jūtas fukši (7. lpp)

zijas gaiteņos, Īrijas šampinjonu audzētavās vai laimes meklējumos Amerikā. Un

 mūsu ģimnāzistu radošās
izpausmes (8. lpp)

tieši Tēvzemes nedēļā patriotisms vērojams, manuprāt, visspilgtāk- tas gluži kā lāpas paceļas no ikviena dvēseles, savienojas ar pārējām un virs mūsu galvām, virs
ozoliem, virs namu jumtiem uzplaukst neredzama, bet zīmīga sarkanbaltsarkana
varavīksne.
Šis novembris ir svarīgs arī ģimnāzijai, jo mēs, aktīvie un radošie jaunieši,
esam apņēmušies ar jaunu sparu un idejām atjaunot tradīciju un veidot skolas avīzi
„Pēdas”. Mēs esam gatavi informēt ikvienu par notikumiem PVĢ un arī ārpusskolas
dzīvē, dot vērtīgus padomus, uzzināt dažādus viedokļus, kā arī iedvesmot un pārsteigt jūs. Taču joprojām tiek aicināts pievienoties ikviens, kurš vēlas darboties, palīdzēt un ar savām idejām papildināt mūsu kreatīvo kompāniju! Vienmēr ir grūti uzsākt un spert pirmos soļus, bet mēs to esam paveikuši- sapēdojām pirmo skolas avīzes numuru, iepēdojām jaunos pienākumos un izaicinājumos un ceram, ka šīs pēdas
saglabāsies vēl ilgi, jo ilgi.
Viss reiz sākas ar ideju. Preiļu Valsts ģimnāzija, avīze „Pēdas” un arī mūsu
valsts, mūsu mīļā Latvija reiz bija tikai sapnis. Tāpēc novēlu, lai ikvienam no mums
nekad dzīvē neaptrūkstas radošu ideju un drosmes! īstenot sapņus. Lai izdodas! Un
izdosies jau ar’, jo rudenī taču piepildās itin viss…

Līva

Intervija
Jau atkal straujiem soļiem pienācis novembris un līdz ar to arī
valsts svētku nedēļa. Šoreiz Latvijai tā ir īpaša, jo aprit 95. gadadiena. Īpašs mēnesis
ir arī Preiļu Valsts ģimnāzijai, jo pēc ilga laika, atkal tika īstenota ideja atjaunot
skolas avīzi. Tā kā tas ir atjaunotās avīzes pirmais numurs, tad arī intervēt vēlējāmies vienu no svarīgākajiem cilvēkiem ģimnāzijā – direktori Ligitu Pauniņu.
Pavisam brīvā un nepiespiestā atmosfērā, dažas stundas pirms PVĢ drošības skrējiena, runājām gan par profesijas izvēli, gan valsts svētkiem- kādi tie bijuši agrāk un
kādi- tagad.

Kurš amats Jums šķiet sirdij tu-

sportu. Bija arī doma kļūt par ģeolo-

Vai Jūs kā īpaši arī svinat valsts

vāks- skolotājas vai direktores?

gu. Padevās un ļoti patika matemāti-

svētkus?

ka, aktīvi arī darbojos sabiedriskajā
Viennozīmīgi skolotājas! Skolotājs-

Nē, tāda īpaša veida nav. Parasti pie-

dzīvē un tas tad arī varbūt bija ie-

tas ir amats, darbs, kas tiešā veidā

dalos Lāpu gājienā 11. novembrī, no-

mesls,

saistīts ar cilvēkiem, ar skolēniem, ar

vada svētku sarīkojumā. Apciemoju

skolotāju.

ģimeni un sev tuvos cilvēkus.

Kas Jūsu darbā liek neapstāties

Kādas ir Jūsu pirmās asociācijas,

smagos brīžos, bet gan vienmēr

kas saistās ar 18. novembri?

virzīties uz priekšu?

Pirmais, ko iedomājos ir Studentu die-

zināmā mērā vairāk saistīts ar doku-

Strādājot skolā, nepārtraukti atrodos

na. Kādreiz jau 18. Novembri nedrīk-

mentiem, plānošanu. Pedagoģiskais

starp jauniešiem. Jā, ir ļoti daudz pro-

stēja svinēt, liela daļa tādus svētkus

darbs mani tomēr saista vairāk.

blēmu, situācija mainās, un jaunieši ir

nemaz nezināja, tas bija aizliegtais

citādāki, nekā agrāk. Katrs nākamais

temats, tomēr studenti zināja valsts

Kādām, Jūsuprāt, galvenajām

gads nes kaut kādas citas izmaiņas

vēsturi, visus bijušos notikumus. Vēl

īpašībām jāpiemīt skolas direk-

un prasības, bet, neskatoties uz to,

arī saistās ar ļoti daudzām pārmaiņām

toram?

jauni cilvēki liek tev pašam justies

valstī. 18. novembrī valda pacilātības

Es domāju, ka to tā viennozīmīgi

jaunākam, enerģiskākam. Un rodas

sajūta un lepnums, atceroties atmodas

noformulēt nevar. Es vienmēr esmu

arī gandarījuma un prieka sajūta, re-

laikus, visus pasākumus, manifestāci-

vadījusies uz to, ka ir jāsaprot apkār-

dzot šī darba rezultātu.

jas, Baltijas ceļu un vēsturi, kurā tu

kāpēc

kļuvu

tieši

par

to, ko es esmu mācījusies, ar matemātikas priekšmetu. Tā ir tāda dzīvā
ikdienas saikne. Direktora darbs- tas
ir vairāk administratora darbs, protams, arī saistīts ar cilvēkiem, bet

tējie cilvēki, jārēķinās un jādomā par
to, lai skolā labi justos ikviens, jāprot
izveidot un arī strādāt komandā.

pats esi bijis iekšā.

Tuvojas arī valsts svētku nedēļu
un gribētos zināt, ar kādām sajū-

Ko

Jūs

novēlētu

Latvijai

95.gadadienā?

Jāuzklausa visu vēlmes un jāmēģina

tām Jūs gaidiet šos svētkus?

visu salikt pa plauktiņiem, lai skola

Es esmu optimiste! Lai kas arī mūs

plaukstoša, pārtikusi zeme, kurā labi

darbotos visos virzienos, nebūtu

nesagaidītu, lai arī kādi notikumi

justos ikviens. Lai mums tuvie un mī-

negaidītu situāciju un darbs ritētu

nebūtu, tas viss zināmā mērā ir uz

ļie nebrauktu projām, paliktu tepat

vienmērīgi.

labu. Tieši tāpēc arī svētkus man gri-

Latvijā, lai visiem būtu darbs un pie-

Es novēlu, lai mums tiešām būtu

bas sagaidīt, pārdomājot par to, kas ir

nācīgs atalgojums un lai būtu gandarī-

Kā Jūs nolēmāt kļūt par skolotā-

bijis, atskatoties vairāk uz pozitīvo,

jums un lepnums par to, ka viņi šeit

ju vai tas bija Jūsu bērnības sap-

pamanot un akcentējot visu labo, un,

dzīvo. Mums ir ļoti daudz ar ko lepo-

nis?

tad jau arī balstoties uz to, tiek izteik-

ties, arī tagad, neskatoties uz visām

tas nākotnes vīzijas un plāni. Un, ja

negācijām, kuras mēs vairāk akcentē-

labi domā un labi runā, tad arī tās

jam. Tiešām, mums ir ļoti daudz pozi-

pozitīvās ieceres piepildās.

tīvā un skaistā.

Man bērnībā bija vairāki sapņi-man
patika ceļot, iet pārgājienos, jo skolas
laikā es nodarbojos ar orientēšanās

Rakstu sagatavoja Grieta Kolosova
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Viedokļu lapa
Šomēnes aktuāla tēma ir Tēvzemes nedēļa, tāpēc dažādu profesiju pārstāvjiem lūdzām izteikt viedokli
par to, ko viņiem nozīmē valsts svētki, ar ko tie saistās un noskaidrojām, vai ir īpašas svinēšanas tradīcijas.

Swedbank darbiniece

Veikalu tīkla „Maxima” darbiniece

18. novembris saistās ar prieku un

Preiļu pašvaldības policijas
priekšnieks

lepnumu. Mēs ar draugu ģime-

Šie svētki man nozīmē neatkarības

nēm jau vairākus gadus šos svēt-

dienu, sākumu visai Latvijai, tāpat

kus tiešām atzīmējam. Mēs sapu-

kā mēs piedzimstam, tāpat arī valsts.

cējamies, uzklājam galdu, mums

Sajūtas ar kādām dodos uz darbu

vienmēr ir arī kāds priekšlasījums,

Latvijas dzimšanas dienā ir atkarīgas

atbildīgais, kam jāsagatavo maza

no apstākļiem darbā, garastāvokļa.

Latvijas Valsts proklamēšanas diena
ir mūsu Valsts dzimšanas diena, plašāks skaidrojums nav vajadzīgs - šis
datums izsaka visu... Valsts svētkos
uz darbu dodos veikt dienesta pie-

uzruna pārējiem. Tad mēs visi

nākumus ar svētku sajūtu sirdī. Kaut

kopā dziedam himnu, bērni spēlē

gan policijas darbinieki ir vieni no

ģitāru, uzstājas. Parasti arī skatā-

tiem, kuri vienmēr strādā tajā laikā,

mies prezidenta uzrunu, kas ir pie

kad daudzu citu profesiju pārstāvji

Brīvības pieminekļa.

svin svētkus, tad policijas darbinie-

Autobusa šoferis

kiem atpūta vienmēr ir laikā, kad

Asociējas ar patriotismu, Latvijas
himnu, karogu. Ar būšanu visiem
kopā. 18. Novembrī parasti skatos

Preiļu galvenās bibliotēkas

prezidenta uzrunu, ieturam nelielas

darbiniece

svētku vakariņas ar ģimeni. Pārmaiņas pēc padomāju par labo, kas ir

18. novembris man ir Latvijas neatkarības

svētki.

Asociējas

Latvijā, nevis tikai slikto.

daudzu citu profesiju pārstāvjiem ir
darba laiks. Ja 18.novembrī man nav
jāstrādā un ir brīvdiena - labprāt
kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem apmeklēju dažādus svinīgos
un atpūtas pasākumus, kas ir veltīti
Valsts svētkiem.

ar

auseklīti, Latvijas himnu, dziedāšanu, lielu vienotības sajūtu, domām un ilgām pēc labākas dzīves,
pēc lielākām iespējām, vārda un
arī cilvēka brīvības. Šajā dienā
pārsvarā cenšos apmeklēt kādus
kultūras pasākumus, kas saistīti ar
šiem svētkiem, arī skatos attiecīgas filmas.

Pirmskolas skolotāja
Latvijas dzimšanas dienā es parasti
uz brīdi apstājos un padomāju par
labo mūsu valstī. Šajā dienā parasti
pārņem pozitīvas un patriotiskas
emocijas. Mēģinu bērniem pastāstīt,
kas ir šī diena. Ir jauki vērot kā viņi
saprot, ka valstij šie ir tādi paši svētki kā viņiem.
Rakstu sagatavoja Ieva Skutele
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Ieteikumi šomēnes
Uz veselību!
Nu jau ir sācies rudens, kad peļķes, lietus un gumijas zābaki kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Mācības
rit pilnā sparā, un darāmo darbu saraksts ar katru dienu kļūst garāks, tāpēc slimošanai nav laika. Vai arī tu vēlies
izvairīties no apkārt esošajiem baciļiem? Tad šie ieteikumi atgādinās tev, kā parūpēties par savu veselību.
Ģērbies atbilstoši! Koši un krāsai-

Lūk, arī citi brīnumlīdzekļi:

ni gumijas zābaki ir piemēroti ruMEDUS, ĶIPLOKI un SĪPOLI

denim. Tie palīdzēs drūmo laiku
atdzīvināt ar krāsām un arī kājas

Šie dabas dziednieki sekmīgi pa-

būs sausumā.

līdz novājināta organisma stiprinā-

Izgulies un neuztraucies! Stress

šanā un cīņā ar infekciju. Medu var

un dusmas bojā skaistumu. Lai

izšķīdināt arī siltā ūdenī vai tējā.

gan ģimnāzistiem mācīties vajag

Ūdens un siltuma iedarbībā no tā

daudz, saplāno savu laiku tā, lai

izdalās ūdeņradis, kas iznīcina

visu paspētu un neatliec neko uz

baktērijas, mikrobus un sēnītes.

pēdējo brīdi. Neaizmirsti arī izgu-

Baktērijas iznīcina arī sīpoli un

lēties un atpūsties.

ķiploki, tādēļ saaukstēšanās gadījumā ir ieteicams katru dienu apēst
vienu ķiploka daiviņu, kā arī dzert
no medus un sīpoliem pagatavotu
sīrupu. Taču, ēdot ķiplokus, nav
vēlams iekarst, jo pārāk liels to
daudzums var novājināt organisViss ir tavās rokās! Roku higiēnā

mu.

Nodarbojies ar fiziskām aktivitā-

ir ļoti svarīga. Regulāri mazgājot

ZĀĻU TĒJAS

tēm! Sportošana vairo laimes hor-

rokas, jutīsies daudz labāk, un sli-

monus, tāpēc ir vērts aiziet uz

mības tik viegli tevi nepieveiks..

sporta stundām un kārtīgi izkustēties.
Atceries par tēju! Karsta tēja palīdzēs sasildīties, turklāt tai klāt ļoti

veicina garīgo un fizisko labsajūtu,
Karsējies pirtī! Šī nodarbe ģimnā-

nodrošina labu miegu un pozitīvu

zistiem ir ļoti mīļa. Karsējoties pirtī

garastāvokli,

stiprināsi savu organismu.

pretiekaisuma un pretmikrobā ie-

labi garšos kāds našķis, ar kuru

Ja nu tomēr gadījies saslimt, tad

vari sevi palutināt pēc smagas die-

tev noderēs veselīgās karstās tēji-

nas.

ņas recepte. Tajā ir pavisam vien-

Ēd ķiplokus! To gan labāk darīt
vakarā nevis pirms nākšanas uz
skolu. Lietojot ķiplokus uzņemsi
daudzus vērtīgus vitamīnus, turklāt vari būt drošs, ka arī vampīri
turēsies no tevis pa gabalu.

Asins zāle-šie ārstniecības augi

kāršas sastāvdaļas: medus, piparmētras, citroni un nedaudz ingvera. Sameklē visas šīs sastāvdaļas
un aplej ar karstu ūdeni, rezultātā
iegūsi garšīgu tēju. Ar sastāvdaļām
vari brīvi eksperimentēt pats un
likt tās sevis izvēlētās proporcijās
un daudzumos. Tā tu iegūsi pats
savu karsto dzērienu, kas garšos
lieliski

un

uzlabo

piemīt

pretsāpju,

darbība.
Rasaskrēsliņi-Rasaskrēsliņa tēju ir
rekomendēts lietot saaukstēšanās
gadījumā. Rasaskrēsliņš ir augs,
kas labvēlīgi ietekmē elpošanas
sistēmu un organisma vispārējo
vielmaiņu.°
Sarkanais āboliņš-Sarkanā āboliņa
tējai ir medaina smarža un saldena
garša. Āboliņā esošās vielas paaugstina organisma izturību pret
infekcijām.

veselību.
Rakstu sagatavoja: Laima Mukāne
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Ieteikumi šomēnes
Dievs, svētī Latviju!

.

Ja mūsu senči cīnījās par brīvu

Atstarotāji jālieto, lai ceļu satik-

valsti, tad nu ir mūsu laiks cīnī-

smes

18. novembris ir Latvijas skais-

ties, bet ne par brīvību. Laiks cīnī-

viens otru pamanīt, piemēram, lai

dalībnieki

labāk

varētu

tākie svētki, jo tā ir mūsu valsts

ties par vērtībām. Būsim labestīgi,

autovadītāji varētu ieraudzīt gājē-

dzimšanas diena. Jau 95 gadus Lat-

laipni un smaidīgi, tad arī mūsu

jus un velosipēdistus, lai velosi-

vija ir brīva, neatkarīga valsts, ku-

dārgā Latvija kļūs labāka! Priecī-

pēdisti varētu pamanīt gājējus.

ru valdām un veidojam mēs paši.

gus svētkus!

Atstarotāji ir nepieciešami ne ti-

Šie ir svētki, kuri jāsvin nevis ar

kai cilvēkiem, bet arī, piemēram,

bagāti klātiem galdiem, bet ar ba-

velosipēdiem, bērnu un invalīdu

gātīgām domām par to, ko mūsu

ratiņiem

senči ir devuši valstij un tautai, par
mūsu patriotismu un ar idejām par
to, ko mēs varam dot un uzlabot,
nevis kā nosodīt un čīkstēt par to,
cik viss ir slikti. Tāpēc nav nozīmes, kur mēs svinam šos svētkus –
mājās, kādā koncertā, vai kur citur,
svarīgi ir šo patriotisko domu nepazaudēt.

Ar atstarotāju dzīvo ilgāk.
Ar katru dienu kļūst arvien tumšāks, pasliktinās arī redzamība uz
ceļiem. Lai arī cik šis temats nebūtu it kā zināms, par to vienalga

„Pēdas” iesaka jums ne tikai 11.
un 18. Novembrī, bet arī ikdienā
savos apģērbos ielikt mazumiņu
no Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga. Variēt jau var dažādi – ar
piespraustām lentītēm pie apģērba, rokassprādzēm, atbilstošiem
auskariem, apģērbā izmantot baltu
un sarkanu krāsu. Cik, nu kuram
fantāzija ļauj!

ir jārunā. Kaut gan likums nosa-

Preiļu Valsts ģimnāzijas avīzes

ka, ka diennakts tumšajā laikā

redkolēģija iesaka jums, ģimnā-

katram gājējam jānēsā atstarotājs,

zisti, lietot atstarotājus un atstaro-

to joprojām dara tikai retais.

jošus elementus savos apģērbos.

Viens atstarotājs nemaksā vairāk

Un, ja nu tomēr 21.gadsimta stei-

par dažiem latiem vai pat santī-

gā piemirstas uzlikt to, kā rezer-

miem, bet tas var izglābt cilvēka

ves variantu varat izmantos sa-

dzīvību un samazināt ceļu satik-

vus mobilos telefonus, ieslēdzot

smes negadījumu skaitu. Un ja arī

lukturi vai aktivizējot displeju.

Tev šāda veida parūpēšanas par

Bet labāk lietosim atstarotājus un

sevi nav svarīga, vismaz padomā

būsim drošībā!

par citiem, jo iespējams, ka šoferis, Tava skopuma dēļ, par to pārdzīvos visu mūžu.

Rakstu sagatavoja Agnese Upeniece
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Parlamenta ziņas
Mācību gads jau ir sācies, patiesībā,
pirmais semestris, ja palūkojas kalendārā, jau rit uz
beigu pusi. Viss darbs notiek ar pilnu jaudu, jo ikvienam taču gribas sasniegt to augstāko mērķi.
Jau no oktobra arī PVĢ ģimnāzistu parlaments ir
uzsācis savu darbību. Šogad parlamentā darbojas 16
jauni, azartiski, radoši un aktīvi ģimnāzisti, kuri
vēlas mainīt, uzlabot un padarīt krāsaināku ikdienu
skolā. Ikviens, kurš kaut reizi ir bijis parlamenta
sapulcē, zina, ka tas, ko mēs darām, ne vienmēr ir
viegli un ātri paveicams, nākas saskarties arī ar kritiku, šaubām, mazliet pacīnīties ar sevi, bet nekas dzīvē nenotiek pats no sevis, ir jāiegulda arī darbs .
Šogad ģimnāzistu parlamenta pir-

Parlamenta pārstāvji šogad ir pa-

atmiņā tieši ar iepazītajiem cilvē-

mais lielais atspēriena punkts bija

spējuši piedalīties arī divos valsts

kiem.

novada skolu pašpārvalžu diena

mēroga

salidojumos-apmācībās.

7.novembra vakarpusē ģimnāzijā

„Spalvas pa gaisu”, ko rīkoja Prei-

17.-18.oktobrī Rīgas jauniešu dome

norisinājās pirmais lielais parla-

ļu BJC. Šai dienai mēs gatavojā-

rīkoja salidojumu „Mūsu iniciatī-

menta

mies ilgu laiku arī pirms tam, jo

vas Eiropas pilsoņu gadā”, kurā

„Drošības skrējiens”. Kursu ko-

bija nepieciešams izdomāt atrakci-

ģimnāziju pārstāvēja Ieva Grēvele

mandas sīvi cīnījās gan orientēša-

jas, izveidot komandas tēlu un no-

(3.HK), Anete Vintiša (2.D) un sko-

nās skrējienā pilsētā, gan skolas

formējumu un veikt citus sagata-

lotāja Ingūna Patmalniece. Divu

aktu zālē, kur arī bija iespēja veikt

vošanās darbus. Tā nu 11.oktobrī,

dienu laikā darbojāmies dažādās

papildu

prieka un arī neziņas pilni, pulcē-

grupās, klausījāmies pieredzējušu

punktus savam kursam. Godpilno

jāmies tepat PVĢ, kur iepazīstinā-

cilvēku stāstus, ieteikumus un arī

3.vietu izcīnīja 3.B kurss, 2.vietā

jām citus ar sevi, saviem darbiem,

praktiskas situācijas risinājām caur

ierindojās 2.BK kurss, bet zeltu jeb

kā arī varējām ar vienu acs kaktiņu

spēlēm un radošām aktivitātēm.

1.vietu

palūkoties kā klājas mūsu vienau-

No 29. līdz 31.oktobrim Daugavpi-

Apsveicam uzvarētājus un sakām

džiem citās skolās. Dienas gaitā

lī, skolu pašpārvalžu apmācībās

lielu paldies par jūsu visu atsaucī-

kopīgi arī sportojām, veidojām

„Pašpārvalde tuvplānā” ģimnāziju

bu, dalību šajā pasākumā. Ļoti

kolāžas un izklaidējāmies. Jāatzīst,

pārstāvēja Ieva Skutele (2.BK), Ieva

priecāsimies dzirdēt arī jūsu at-

ka tā diena mums bija arī kā pār-

Grēvele (3.HK) un skolotāja Ingū-

sauksmes, jo vienmēr darbu var

baudījums, jo pirmo reizi šajā sa-

na. Apmācībās apguvām grupu

paveikt labāk, tādēļ, lai mēs mācī-

stāvā piedalījāmies pasākumā. Tā

veidošanas iespējas, veidojām paš-

tos, kā darboties turpmāk, būsim

bija lieliska iespēja iepazīt citam

pārvaldes vīzijas un mērķus, izvēr-

priecīgi par jūsu visu ieteikumiem.

citu, mācīties sadarboties un uzti-

tējām savus ieguvumus un lomu

PALDIES par atbalstu šajā pasāku-

cēties, paraudzīties, vai spējam

savā pašpārvaldē, utt. Trīs dienas

mā sakām arī SIA „Salang”, SEB

strādāt

komanda.

aizritēja saspringtā darbā, bet tam

bankas Preiļu filiālei, organizācijai

Vēl viens pasākums, ko rīkoja par-

visam pa vidu paspējām iepazīties

JIP un Preiļu pilsētas policijai par

lamenta 3.kursu pārstāvji kopā ar

arī ar citiem jauniešiem. Pēc savas

sagādātajām

ģimnāzijas muzicējošajiem un de-

pieredzes varu teikt, ka šīs bija

Parlaments noteikti turpinās strā-

jojošajiem jauniešiem, bija skolotā-

apmācības, kuras daudz deva tieši

dāt, centīsimies mums visiem pa-

ju dienai veltītais koncerts „..ar

praktiskajā jomā, jo visas dienas

darīt krāsaināku ikdienu!

pateicību saujā eju”. Tas bija kon-

mums bija jāstrādā pašiem, viss

certs, kurā centāmies iepriecināt

jāizmēģina

nevis tikai jāklausās,

Ja jums ir kādas idejas, ieteikumi,

savus skolotājus, pateikties viņiem

ko dara citi. Tā noteikti ir lieliska

vēlmes vai ierosinājumi, nāciet

par visu labo.

pieredze, kas lielā mērā paliks

droši, priecāsimies jūs uzklausīt!

kā

rīkotais

pasākums

uzdevumus

izcīnīja

un

3.D

pelnīt

kurss.

balvām!!!

Rakstu sagatavoja Ieva Grēvele
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Aktuāli
Kā

svinēt

valsts

svētkus? Vai viegli būt pirmkursniekam

Pienācis novembris . Ar vēlajām vakara

Kurās stundās visātrāk iekarsti?

Preiļu Valsts ģimnāzijā?

stundām ir atnākusi arī Latvijas jubileja

Nav nepieciešama noteikta stunda,
– veseli 95. Svinēt vai nesvinēt , tas ir Nu jau vairāk kā 2 mēnešus ir aizsācies
tāpēc tā ir pavisam vienkārša dilemjaunais mācību gads. Tas ir īpašs ne tikai
katra paša ziņā.
ma priekš manis. Tomēr starpbrīžos
trešo kursu audzēkņiem, kam pavasaris
Tomēr ieskatīsimies, kā 18.novembri atnesīs eksāmenu drudzi, bet arī pirm- mana iekaršanas pakāpe ir daudz
augstāka!
plāno atzīmēt PVĢ audzēkņi:
kursniekiem, kas pirmo reizi spēruši kāju

*

aizdedzinot svecīti par godu
Latvijas svētkiem;

Preiļu Valsts ģimnāzijā. Iepazīsimies Ko novēli 2014./2015. mācību gada
vakarā viņi pilntiesīgi kļuva par skolas pirmkursniekiem?
„fukšiem”. Lai uzzinātu, kādi ir šī brīža
iespaidi un domas par fukšu dzīvi ģimnā- Nu, varu mazliet padalīties personīzijā, mēs lūdzām izteikt savu viedokli par gajā pieredzē. Vismaz 20 reizes dienā
nopietno nenopietni, 1.A kursa audzēk- ievērtējiet vestibila spoguli. Maksimāli laipni attiecieties pret bufetes
nim Dinam Muktupāvelam.
pārdevēju. Nešļūkājiet. Lai arī kas
notiktu, centieties nepazaudēt uzaci!

*

kopā ar ģimeni pie vakariņu
galda, kas noformēts sarkanbaltsarkanos motīvos;

*

izkarot Latvijas valsts karogu
pie mājas;

*

pieliekot

sarkanbaltsarkano

lentīti pie apģērba;

Vai ģimenes locekļi arī Tevi uzrunā
par fuksi?
Tikai kopš brīža, kad parādījās pirmais divnieks.
Kas šajos mācību mēnešos palicis
atmiņā visspilgtāk?

*

sekojot

valsts

prezidenta Apkārt jautri, atsaucīgi cilvēki. Ļoti
A.Bērziņa svinīgajai uzrunai maz drūmu seju. Interesanti un jautri
un vērojot svētku salūtu pie pasākumi. Enerģijas pilni starpbrīži!
televizora;
Vai kādreiz esi iegājis ēdnīcā 2. un

*

nopērkot 95 tortes un vienu 3. kursu audzēkņu garā starpbrīža
svecīti!

laikā?
Vienreiz noprovēju... Cik ātri iegāju,
tik ātri arī izgāju.

Rakstu sagatavoja Santa Fedotova
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Radošā lapa
Auksts klusums
Melns

Nav spožākas par Tevi zvaigznes,

No Latgales līdz Mozambikai,

Nav siltākas par Tevi saules,

Es neredzu neko vairs tikai

Un jūtas manī kā krāsas jaucas,

Zilas debesis un melnas,

Manas siltas un Tavas aukstas.

Svešu roku lielās delnas.

Kā radio, Tu manu frekvenci netver,

Ņem to, kas nepieder un tā
Iegrūž visus atvarā.
Nomazgājot savas plaukstas,
Vēl aizvien tās paliek aukstas.

Tev tā par zemu un uz atbildi necer,
Un pat ja reiz uztver, signāls nav labs,
Klusums ir nāvīgs, pat skaļāks ir kaps

Dzejoļu autore– Kristīne Litavniece

Melni darbi nededz liesmu
Ja arī Tu raksti dzeju vai cita veida radoTā kā sirdī bada dziesmu,

šus darbus un esi gatavs tos publicēt sko-

Un atkal tu tam jautā, māt,

las avīzē, dod ziņu! :)

Vai kauns nav melnām rokām māt?
PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS

Tepat
Ir kāds, kurš Tevi sauc tepat aiz stūra,
Bet balss netiek pāri Tavam principu mūrim,
Un ja uz to brīdi Tava dzīve šķiet sūra,
Labāk nezināt, kā klājas tam, kurš uzticīgs stūrim.
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