
Priekules vidusskolas avīze

MAIJĀ

2019SOLUTIONS

 

Maijs klāt ar jaunām draudzībām, pēdējo zvanu un

PĒDĒJO AVĪZES NUMMURU



Redaktora sleja
     Sveiks avīzes lasītāj! Man ir prieks beidzot paziņot, ka vēl viens skolas gads ir
galā un drīz varēsim atpūsties, pienākot vasaras brīvlaikam. Man šis gads noteikti
bija īpašs, jo tas bija mans pēdējais gads Priekules vidusskolā, tāpēc vēlos izmantot
iespēju un pateikt lielu paldies visiem Priekules vidusskolas skolotājiem par
atbalstu un ieguldīto darbu. Tāpat noteikti jāapsveic visi 9. un 12.klases skolēni ar
nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. 
    Šomēnes esam paveikuši ļoti daudz. Esam kārtējo reizi satikuši ciemiņus no
ārzemēm, kā arī paši pabijuši ārzemēs ''Sadraudzības festivāla'' ietvaros. Tāpat
noteikti jāmin, ka avīzes komanda ir izvirzījusi ''2018./2019. mācību gada skolēnu'',
balstoties uz skolotāju un skolēnu ieteikumiem. Interviju ar gada skolēnu varēsiet
izlasīt 11.lapaspusē. 
    Izmantojot iespēju, vēlos paaicināt arī kādu no Jums, Priekules vidusskolas
skolēniem, nākamgad kļūt par avīzes ''SOLUTIONS'' komandas biedru. Iespējams
tieši Jūs esat ļoti labs intervētājs, dizaina meistars vai žurnālists. Ir vērts vismaz
pamēģināt! Tāpat jāmin arī tas, ka aktīva darbība skolas avīzē ievērojami paceļ Jūsu
augstskolu iestājrezultātus. Ja esat nolēmuši izmēģināt savas spējas žurnālistikā,
lūgums vērsties pie skolotājas Z.Strelēvičas nākamā mācību gada septembrī!
    Ceru, ka šī mēneša avīze nāks Jums pie sirds vēl vairāk kā iepriekšējā! Uz tikšanos
septembrī!
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Šajā nummurā:
3.-4.lpp. - Notikumi Priekules vidusskolā;
5.lpp. - Eiropas diena;
6.-7.lpp. - Draudzības festivāls Tirvā;
8.-9.lpp. - Misters X;
10.-12.lpp. - Gada skolēns;
12.lpp. - Z.Strelēvičas pārdomas;
13.lpp. - Erasmus+ projekts Priekulē;
14.lpp - atvērto durvju diena Policijas koledžā;
15.lpp - Draudzības festivāla galerija



Notikumi Priekules vidusskolā
02.05.2019. - EPVS stunda Latvijā "EP vēlēšanas" (A.Rukute)
09.05.2019. - Eiropas eksāmens
09.05.2019. - EPVS stundas (A.Rukute, 9.,10.kl.)
09.05.2019. - Eiropas dienas koncerts
09.05.2019. - 3A.kl. pasākums māmiņām (V. Remese)
10.05.2019. - 13.05.2019. - Festivāls "Draudzība - 2019" Igaunijā (Priekules
vidusskolas delegācija)
10.05.2019. - Rakstnieka K. Skalbes 140. jubilejai veltītā konkursa noslēgums.
Anželika Riško ieguva 2.vietu,  Anna Šiline ieguva pateicība (A. Zuļģe, I. Upīte)
10.05.2019. - Mātes dienas koncerts, 1.kl. (M.Še�lere)
11.05.2019. - Latvijas Republikas Jauniešu Čempionāts novusā 2019, E.Še�lers
izcīnija 2.vietu
12.05.2019. - 18.05.2019. - Projekts "Log in Nature" Latvija (Z.Strelēviča,
A.Ešenvalde)
15.05.2019. - Atvērto durvju diena Priekules vidusskolā (I.Tiesnese)
16.05.2019. - 4.kl. mācību stundas Liepājā (A.Razma, L. Sokolovska)
17.05.2019. - Leļļu teātra izrāde, 1., 2A., 2B. kl.
17.05.2019. - Pēdējais zvans 9.,12.kl.(8.,11.klase)
20.05.2019. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Elegance", 8.-9. kl.
21.05.2019. - Programma "Latvijas skolas soma", Lielais Dzintars, koncerts
"Zenīts", 2B., 4., 8A.kl.
21.05.2019. - CE latviešu valoda12.klasei
22.05.2019. - Eksāmens latviešu valodā 9.klasei
23.05.2019. - Eksāmens latviešu valodā mutvārdu daļa 9.klasei (I.Upīte)
24.05.2019. - CE matemātika 12.klasei
27.05.2019. - 31.05.2019. - Projekts "EURPE des ARTS�EUROPE des CORPS"
Spānijā, skolotāju tikšanās Z.Strelēviča
28.05.2019. - "Zinātkāres diena" 1.-4. kl. skolēniem
28.05.2019. - Atzīmju izlikšana
28.05.2019. - Pedagoģiskās padomes sēde (I.Tiesnese)
29.05.2019. - "Zinātkāres diena" 5.-8. kl. skolēniem
29.05.2019. - Eksāmens svešvalodā 9.klasei
30.05.2019. - 6.-8., 10.-11.kl. vasaras pārgājieni (klašu audzinātāji)
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30.05.2019. - CE �izika 12.klasei
30.05.2019. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesiju karuselis", 1.-5. kl.
30.05.2019. - Ģimeņu dienas lielkoncerta ģenerālmēģinājums, Liepāja, 1.-4.kl,
8.-11. kl. (L. Sokolovska)
31.05.2019. - Liecību izdošana
01.06.2019. - Ģimenes dienas lielkoncerts, Liepāja, 1.-4. kl., 8.-11.kl. (L.
Sokolovska)
03.06.2019. - Mācību ekskursija 1., 3B.kl., Rīga (M.Še�lere, V. Grīnberga)
03.06.2019. - Eksāmens informātikā 11.klasei
04.06.2019. - Eksāmens matemātikā 9.klasei
05.06.2019. - Mācību ekskursija 8A., 8B.kl., Rīga (I.Tiesnese, L.Sokolovska)
05.06.2019. - CE bioloģija 12.klasei
06.06.2019. - Mācību ekskursija 7A.kl., Tukums (L.Sokolovska)
07.06.2019. - Priekules novada skolēnu un skolotāju apbalvošana, Priekules k/n
10.06.2019. - Eksāmens ģeogrā�ijā 11.klasei
11.06.2019. - Mācību ekskursija 2B.kl., Rīga (L. Skudiķe)
11.06.2019. - Eksāmens vēsturē 9.klasei
12.06.2019. - Eksāmens ekonomikā 11.klasei
15.06.2019. - 9. klases izlaidums (S. Kuprjašova)
15.06.2019. - 12. klases izlaidums (S. Pīlagere)
                                                                                                            /Elīna Putniņa/
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    9.maijs ir Eiropas diena, kura jau otro gadu mūsu skolā tiek atzīmēta un
svinēta īpaši, jo esam viena no Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām. Jāpiemin
arī tas, ka 2.maijā mūsu skolā notika atklātā stunda, kurā viesojās vairāki
pašvaldības pārstāvji, kā arī viesi no Rīgas. Gan jauniešiem, gan pieaugušajiem
bija iespēja vairāk uzzināt par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām
25.maijā. 
    Svinot Eiropas dienu, EPVS jaunieši mūsu skolā bija noorganizējuši koncertu,
kurā uzstājās gan lieli, gan mazi, gan dziedātāji, gan dejotāji. Ar jautrām
dziesmām un dejām stundas garumā tika pieskandināta skolas zāle, kas arī radīja
svētku sajūtu uz visu dienu. Skolotāja Agita Rukute iepazīstināja visus
klātesošos ar čaklajiem Eiropas Vēstnieku skolas pārstāvjiem, Zaiga Strelēviča
nodemonstrēja, kādas iespējas skolai ir devuši ERASMUS+ projekti un kuras
valstis Priekules vidusskolas skolotāji un skolēni ir paspējuši apmeklēt. Un,
ziniet, ir daudz! Jaunieši vadīja stundas kādām no sākumskolas klasēm un arī
saviem vienaudžiem, ar dažādām viktorīnām un spēlēm pārbaudot skolēnu
zināšanas par Eiropu. Visi tika aicināti arī piedalīties un pildīt Eiropas
eksāmenu. Nepamanāmi nevarēja palikt skolēni un skolotāji, kuri savā apģērbā
bija iekļāvuši zilu un dzeltenu krāsu. Eiropas karogs, kurš jau vairākas dienas
atradās pirmā stāva foajē kopā ar visu Eiropas Savienības dalībvalstu karogiem,
atgādināja un lika domāt par to, ka tikai kopā mēs visi esam Eiropa. 
    Paldies EPVS jauniešiem un skolotājai A.Rukutei par lielo darbu, ko darāt!
Paldies, ka atgādināt cik svarīga mums ir Eiropa un, ka patiesībā Eiropa esam
mēs paši!                                                                                                /Marta Roga/
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DRAUDZĪBAS
    Es domāju, ka maija galvenais notikums ir Draudzības festivāls. Šogad tas norisinājās
Igaunijas pilsētā Tirvā. Jau 53 gadus festivāls notiek kādā no 4 pilsētām - Tirvā (Igaunijā),
Gdovā (Krievijā), Salantos (Lietuvā) un Priekulē (Latvijā). Festivāla tradīcijas paliek
nemainīgas gadiem ejot.
    Ceļojumu Priekules delegācija, kurā bija 34 cilvēki, sāka 8 no rīta 10. maijā. Ceļš bija
vairāk kā 400 km garš. Pirms ceļojuma sākuma skolotāja Sanita Pāvila teica
uzmundrinošu runu. Noskaņojums visiem bija labs. Tirvā mēs ieradāmies ap 16.00 un pie
ģimnāzijas pacēlām Latvijas karogu un nodziedājām valsts himnu. Mūs iepazīstināja ar
šefu klasi, skolu un festivāla programmu. 19.30 bija festivāla atklāšana, kur katra
delegācija bija savos tautas tērpos, un tika uzvilkts festivāla karogs. Pagājušajā gadā
Priekulē bija nakts trase, šogad bija nakts pastaiga pa Tirvu ar dažādiem stafetes un spēļu
pieturas punktiem. Otrā diena bija gara un pilna ar dažādiem pasākumiem. Pirmais bija
teātris. Festivāla viens no uzdevumiem bija izveidot mūsdienīgu versiju krievu tautas
pasakai “Kukulītis”. Varianti, sižeti, tērpi visiem bija patiešām dažādi. Mēs izveidojām
versiju par Kukulīti, kurš viens pats dzīvē cīnās ar mūsdienu pasaules problēmām –
alkatību, slinkumu, atkarību, bet beigās pār visu uzvar gudrība. Pēc katras uzstāšanās
sekoja reklāmas pauze, kur katra delegācija reklamē savu skolu. 
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FESTIVĀLS 2019

    10.00 sākās suvenīru tirdziņš, un Latvijas suvenīrus izpirka pašus pirmos. 11.00 bija
sporta spēles. Ar godu varu teikt, ka mēs esam paši labākie atbalstītāji. Tā likās, ka mūsu
balsis varēja dzirdēt pat Priekulē. Lai arī kā mūsu sportistiem gāja, saucienus “Latvija!”
viņi dzirdēja visu laiku. Vēlāk bija nacionālais koncerts. Koncerts bija izdevies, mēs bijām
labi mēģinājuši. Es domāju, ka mūsu priekšnesumi bija paši labākie, lai gan citiem arī bija
labi. Pēc garas dienas bija nopelnīta izklaide - diskotēka.
     Trešajā dienā bija ieplānota ekskursija Tartu. Katru reizi atrodoties Tartu, var uzzināt
daudz ko jaunu, ko iepriekš vēl nebijām dzirdējuši. Ekskursiju pa vecpilsētu noslēdzām
pie Tartu rātsnama. Cik jauki, ka mūsu dejotāji izdomāja uzstāties ar vienu deju gan
pašiem sev par prieku, gan citiem. Neviens Tartu tūrists noteikti nebija gaidījis, ka Tartu
centrā redzēs latviešus dejojam. Pēcpusdienā atgriezāmies atpakaļ Tirvā, un jau 16.30
sākās “Zvaigžņu fabrika” jeb estrādes koncerts. Katrai delegācijai vajadzēja sagatavot 3
mūsdienīgus deju vai dziesmu priekšnesumus. Mūsējiem kā jau vienmēr bija sanācis ļoti
skaisti un jautri, un, protams, mēs aplaudējām no visas sirds. Tik žēl, bet 20.15 pie
ģimnāzijas sākās festivāla noslēgums, katras delegācija apbalvošana, festivāla karoga
nodošana Lietuvas pārstāvjiem, jo nākamgad festivāla dalībnieki tiksies Salantos. Visi
beigās nodziedājām “Draudzības valsi”. Pēc noslēguma ģimnāzijas zālē notika šī gada
festivāla pēdējā diskotēka. Mīļi atvadījāmies no visiem un 24:00 izbraucām no Tirvas.
     Liels paldies jāsaka iesaistītajiem skolotājiem un jauniešiem, kuri centās padarīt
festivālu par izdevušos! Festivāls bija lielisks! Paldies visiem par šīm ļoti labi pavadītām 3
dienām!                                                                                                           /Anda Brauna/ 7



M
I
S
T
E
R
S
 

X

    Kā jau visiem zināms, maijs ir gandrīz jau beidzies, vasaras brīvlaiks
tuvojas un, diemžēl, ir pienācis laiks pēdējam šī mācību gada “Mister X”
rakstam. Priecē, ka ir dzirdamas labas atsauksmes par visiem avīzes
rakstiem un jauno, modernizēto dizainu. 
    Tie, kuri ir lasījuši avīzi “ SOLUTIONS” visa mācību gada garumā
noteikti zina, cik interesants un notikumiem bagāts ir bijis šis gads gan
skolēniem, gan skolotājiem un, protams, tiem, kuri nemaz nezina,
ka vispār tāda skolas avīze pastāv, ir laiks to izlasīt.
     Lai apkopotu visu to, kā 2018./2019. mācību gadā ir gājis, skolas
jauniešiem uzdevu dažus jautājumus un saņēmu ļoti daudzveidīgas un
interesantas atbildes.

Kāds notikums/pasākums Tev visvairāk palicis atmiņā no šī mācību gada?

Šobrīd prātā nāk vissvaigākie
notikumi, pavisam noteikti atmiņā

paliks nedēļa, kad mūsu ģimenē
dzīvoja spānis ''Erasmus+''projekta

ietvaros.

Man personīgi visspilgtāk atmiņā
palikušais notikums ir festivāls.

Patiešām vēlos pateikt lielu paldies
pārējiem dalībniekiem par foršo

kompāniju un, protams, arī skolotājām
par ieguldīto darbiņu mūsos!

Tas, ka varēju aizceļot uz
Eiropas Parlamentu divas
reizes šajā macību gada
laikā, pārstāvēt gan savu
skolu, gan savu valsti šajā

projektā.

Man visvairāk atmiņā palicis Ziemassvētku
koncerts,jo šis koncerts vienmēr liek priecāties un

smieties.

Man visvairāk palicis atmiņā jaukais
Ziemassvētku koncerts.

Kādi ir tavi iespaidi no šī mācību gada?

Par šo mācību gadu man ir dažādi iespaidi. Ir
prieks par daudzajiem pasākumiem un

projektiem, kas notiek skolā. Mums ir superīgi
skolotāji, kuri dara ļoti daudz savu skolēnu labā.

Par to arī liels paldies viņiem!

Ļoti atsaucīgi un
izpalīdzīgi skolotāji.Šis
mācību gads ļoti ātri
paskrēja,bet tas lika

saprast,ka mūsu
skolā ir ļoti daudz
aktīvu,gudru un

humoristisku jauniešu.
Šajā mācību gadā ir bijuši gan plusi, gan daži

mīnusi, bet galvenais ir pavadīt skolas gadus tā, lai
visas atmiņas ir ar pozitīvām beigām!8



Ko jaunu/savādāku tu vēlies nākamgad sagaidīt no mūsu skolas?

Tas, ko es vēlos - lai ir izremontētas meiteņu
tualetes. Un lai pie klasēm ir vairāk solu, kur var

apsēsties,j o ļoti bieži sanāk sēdēt uz grīdas.

Es vēlētos, lai mūsu skolā būtu
izvēles priekšmeti.

Nākamgad ar lielāko prieku vēlētos sagaidīt
jaunus klases biedrus un dažas izmaiņas skolā.

Lielāku apņēmību, sapratni un cieņu.

Ko tu novēlētu lasītājiem vasaras brīvlaikā?

Pavadīt brīvlaiku kvalitatīvi - ciemojoties un pavadot kopā
laiku ar ģimeni/draugiem, doties

piedzīvojumos dabā, daudz smieties, priecāties un,
protams, kārtīgi atpūsties!

Es novēlu jums visiem ,mīļie
lasītāji, visforšāko vasaru un spēku

iesākt nākošo skolas semestri!

Kārtīgi atpūsties un
piepildīt savas vēlmes!

Novēlu Jums, lai šī vasara būtu
labāka par visām pārējām un
nepaskrien garām pārāk ātri.

Brauciet, ceļojiet, ciemojieties un
satiecieties - pavadiet laiku

lietderīgi, lai vēlāk nav janožēlo,
ka trīs mēnešus nosēdējāt pie
datora vai nogulējāt mājās!

     Šis gads tiešām bijis ļoti daudzveidīgs ar dažādiem projektiem, pasākumiem un
notikumiem. Liels paldies skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem, par ieguldīto
darbu šajā mācību gadā!
     Lai jautra, saulaina un koša vasara!
                                                                                             Jūsu cienījamais, atklātais Mr. X.
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G A D AKrista
Mehanikova,

''Skolā pārāk neiespringt,
nesatraukties, jo turpmākajā dzīvē

mums neklāsies vieglāk kā šeit.''
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S K O L Ē N S
Tātad beidzot esi 11.klases �iniša taisnē. Pastāsti

kā tev šogad ir gājis mācībās un ārpusstundu
pasākumos? Kas nācās grūti, kas - viegli?

     Labi veicies mācību olimpiādēs, protams
priecājos par saviem rezultatiem, jo tas nebija
viegli. Pirmo reizi piedalījos sporta sacensībās,
kas bija jauna pieredze, mācībās gan viss pa
vecam šogad, bez īpašiem pārsteigumiem.

Visiem zināms, ka šogad esi sasniegusi ļoti
daudz, tomēr daudzi nezina, kur esi piedalījusies
un ko esi sasniegusi. Pastāsti nedaudz par saviem

panākumiem šajā mācību gadā.

     Angļu valodas olimpiādē novadu posmā
atzinība, Latviešu valodas olimpiādē novadu
posmā 1. vieta, valsts bioloģijas olimpiādē 3.
vieta, valsts ģeogrā�ijas olimpiādē 1. vieta

Dalība tik daudzās olimpiādēs noteikti nenāk
viegli. Kas tevi motivē mācīties un galu galā gūt

tādus panākumus?

     Nav īsti konkrēti kaut kas tāds ,kas mani
motivē. Vienkārši piedalos to priekšmetu
olimpiādēs, kurus pārzinu vislabāk un ja tieku
tālāk, tad vienkāši daru, kas jādara, mācos, bet
tam nav īsti kaut kāda motivācija, ja nu vienīgi
to priekšmetu skolotāji.

Kurš katrs noteikti neizturētu tik lielu spiedienu
mācībās. Kuras īpašības tev ir palīdzējušas izturēt

šo spiedienu un panākt to, ko esi panākusi?

     Neatlaidība, mērķtiecība, savā ziņā arī
drosme, ticība savām spējām

Vai gatavojoties olimpiādei Honkongā tev ir
palicis brīvais laiks? Ja jā, tad kā to parasti

pavadi?

    Īsti daudz jau nav, bet kad ir kāds brīdis,
skatos televizoru, klausos mūziku, spēlēju
datorspēles, eju skriet vai arī vienkārši atpūšos.

Pēc veiksmīgām dalībām olimpiādēs noteikti
esi saņēmusi daudz piedāvājumu mācībām

augstskolā. Vai jau esi izdomājusi kur un par ko
iesi mācīties pēc vidusskolas absolvēšanas?

    Simtprocentīgi vēl nezinu, bet pagaidām
domāju studēt LU bioloģijas fakultātē.

Nerunājot pār mācīšanos, varbūt vari izstāstīt
kādu vienu vai vairākas spilgtākās atmiņas šajā

mācību gadā?

    Tas, kā ar klasi organizējām skolotāju dienu
un iesvētības desmitajiem, arī pēdējais zvans.
Principā pasākumi, kurus ar klasi esam
organizējuši šajā gadā.

Kā tu jūties saprotot to, ka tu un tavi
klasesbiedri jau nākamgad būs vecākie un

gudrākie skolā?

    Nedaudz dīvaini, jo liekas, ka vakar vēl sākām
mācības pirmajā klasē, bet tūlīt jau jādomā par
iestāšanos universitātē. Negribas vēl beigt skolu
un sākt "pieaugušo" dzīvi. :)

Vai šogad esi sastrādājudi arī kādas blēņas?
Varbūt nobastojusi kādu stundu vai dabūjusi

kādu piezīmi?

    Nu, pēc manām domām neesmu. :) Un ja
būtu, droši vien nestāstītu.
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Ko tu ieteiktu topošajiem vidusskolniekiem?

     Mācīties, cienīt skolotājus, pelnīt stipendijas,
bet pārāk arī neiespringt, nesatraukties, jo
turpmākajā dzīvē mums neklāsies vieglāk kā šeit

Kādas ir trīs labākās lietas Priekules vidusskolā?

     Stipendijas, tas, ka skolotāji iesaka piedalīties
olimpiādēs (jo citās skolās skolotājiem ir
vienalga) un tas, ka ir maza skola, jo var ar
skolotājiem sarunāt, piemēram, konsultāciju
laikus, ir lielāka uzmanība un, protams, daudzas
citas lietas.

Avīzes vadītājas un skolotāja/
konsultanta - Zaigas Strelēvičas

pārdomas.

Ko Priekules vidusskolā
domā par skolas avīzi

''SOLUTIONS"?

     Atkal ir pagajis viens mācību gads. Skolas avīzei tas bijis gana veiksmīgs - atkal esam starp republikas
labākajām avīzēm, mūs ievēro, ar mums reķinās un novērtē. Esam aicināti uz augstskolu TURĪBA,
tikušies ar fantastisko žurnālistu Jāni Domburu, snieguši intervijas. Jā, republikā mūs novērtē, bet,
diemžēl, nav tāda nolikuma, kas ļautu arī skolai, pilsētai, novadam palepoties ar mūsu sasniegumiem.
Esam ar rūgtumu par to runājuši, bet nekas! Esam gana stipri, lai strādātu ar pilnu atdevi, un galu galā,
tas mums ir pats svarīgakais.
    Skolas avīze var palepoties ar skaistu dizainu, paldies sakām Anželikai, kas mums ir fantastisks
komandas menedžeris, padomdevējs un dizaina meistars. MistersX ir bijis slavināts un arī saņēmis
nevisai patīkamus novērtējumus, bet kopā esam izturējuši ne to vien. Elīna, Marta, Ērika, Linda,
Elizabete, Anda - paldies par fantastisko darbu avīzē. Mik, tev arī paldies, ka biji ar mums.
    Esam sapratuši, ka avīzi lasa daudzi, taču esam mazliet samulsuši, kad kāds pajautā-kur var jūsu avīzi
izlasīt? Gadās arī tā...
    Ļoti ceru, ka pratīsim atrast spēku, enerģiju, idejas jaunajā mācību gadā, lai atkal ķertos pie avīzes
veidošanas. Visiem taču patīk, tikt novērtētiem, jo tomēr arī tas ir svarīgi pašapziņai, jaunai iedvesmai.
Lai jums neaizmirstama vasariņa!
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ERASMUS+ Priekules
vidusskola -

     Mācību gads gandrīz jau galā, un arī Erasmus+ projekta otrais gads Priekules vidusskolā ir
veiksmīgi beidzies. Šī mācību gada otrā semestra sākumā Erasmus+ jaunieši devās uz Spāniju,
Sevilju, lai vairāk iepazītos ar tās kultūru un cilvēkiem. Ceļojums ir bijis ļoti iespaidīgs un
atmiņām pilns.
      Jauniešiem, atgriežoties atpakaļ uz Latviju, uzreiz vajadzēja sākt gatavoties spāņu projekta
dalībnieku atbraukšanai. Pirmais, kas pārsteidza spāņus, kad viņi atbrauca uz Priekuli, bija mūsu
daba un mazā pilsēta, jo viņi bija atbraukuši no lielpilsētas, kura ir ļoti saspiesta. Priekule viņiem
ļoti iepatikās ar “savādo mieru” un tīro gaisu, ko Seviljā ir gandrīz vai ir neiespējami pamanīt.
     Jaunieši visu laiku tika nodarbināti, arī vakaros, jo pavadīja laiku kopā ar visiem Erasmus+
dalībniekiem vai ar viesģimenēm. Stundu laikā viņiem bija ekskursijas. Viņi pabija Joda dambī,
kur viņi izpaudās mākslā, gleznojot dabas ainavas, un izgaršoja rupjmaizi, kura gatavota pēc
senām latviešu receptēm. Arī ekskursija uz Liepāju bija izdevusies - uzzināja Liepājas vēsturi, bija
Lielajā dzintarā un dienas beigās visi kopā spēlēja boulingu.
      Nedēļas beigās notika koncerts, kurā viņi iepazīstināja ar savu kultūru, dejoja iespaidīgo
�lamenko deju, dziedāja un spēlēja mūzikas instrumentus. Nevar nepieminēt arī izcilo
klavierspēles koncertu Priekules mūzikas un mākslas skolā, kuru sagatavoja meitene no Spānijas -
Kaeun Park. Šie koncerti atstāja lielu, pozitīvu iespaidu skatītājiem. 
     Pateicoties šim projektam jaunieši ne tikai uzlaboja savas angļu valodas zināšanas un uzzināja
vairāk par citām valstīm, bet arī atrada jaunus draugus no citām valstīm, kas ir ļoti svarīgi. Liels
paldies noteikti jāsaka Zaigai Strelēvičai, jo tieši viņa īstenoja šo projektu, un tagad Priekules
vidusskolas skolēniem ir parādījusies lieliska iespēja aizceļot uz citām valstīm un vairāk iesaistīties
skolas aktivitātēs.                      
                                                                                                                                  /Elizabete Lendele/

13



Atvērto durvju diena
Valsts policijas koledžā

    Mēs uzzinājām visu par izglītības iespējām Valsts policijas koledžā,
iestājpārbaudījumiem, kā arī izstāstīja nosacījumus,kuri jāņem vērā ,lai uzsāktu
mācības. Piemēram, jābūt vidējai izglītībai, jāprot latviešu valoda tādā apjomā, kāds
nepieciešams profesionālo amatu veikšanai utt. Mūs pārsteidza augstās prasības
iestājpārbaudījumos - 55 reizes roku saliekšana un iztaisnošana, 100m jānoskrien 15
sekundēs. Salīdzinot prasības ar vidusskolu un koledžu, ja šobrīd sportā ir 9 balles, tad
koledžā tās būtu knapi 4 balles.
    Mums bija iespēja aizpildīt vērīguma un atmiņas pārbaudes testu. Ar šo testu mums
gāja interesanti, sākot jau ar to, ka nevienai nebija pildspalva līdzās un beidzot ar to, 
 ka vajadzēja doties pie latviešu valodas skolotājas, kura izlabotu kļūdas un pateiktu,
vai tu vari iestāties koledžā vai vari aizmirst par to. Lai nesabojātu sev dienu un
garastāvokli - mēs neaizgājām.
    Tika arī demonstrēti uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības paņēmieni. Varējām
vērot kinologa dienesta suņu un zirgu paraugdemonstrējumus, noņemt pirksta
nospiedumus, attīstīt šaušanas prasmes un savas zināšanas,iepazīt policista ekipējumu
un apskatīt dienesta transportlīdzekļus. Bija arī uzdevums, kur bija jāsakārto speciālās
dienesta pakāpes augošā secībā. Man šis uzdevums patika, jo mēs bijām par to mācījušās
un zinājām. Kā arī satikām un nofotogrāfējāmies ar Runci Rūdi un Bruno Bebru.
 

Gandrīz lielākai daļai vidusskolēnu nav plānu, ko darīt
pēc skolas beigšanas, bet mums 10.klases skolniecēm -
man, Lindai, Kitijai un Megijai - ir nodoms turpināt
mācības Valsts policijas koledžā. Lai mēs būtu
pārliecinātākas par savu izvēli, mēs piedalījāmies
26.aprīlī Rīgā, Valsts policijas koledžas atvērto durvju
dienā.

    Šī noteikti bija lieliska iespēja iepazīt sev interesējošo
profesiju un izglītības iestādi,kā arī izprast savu patieso
aicinājumu un izdarīt pareizo izvēli nākotnes veidošanai.

Tava personība nenosaka tavu nākotni. Tavu
nākotni nosaka tava rīcība." Stīvs Čandlers.

/Linda Jaškus/
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DRAUDZĪBAS FESTIVĀLA GALERIJA

15



2019.GADA MAIJS

Avīzes redaktors:
Anželika Riško

Skolotājs, konsultants :
Zaiga Strelēviča

Avīzes korespondenti:
Anda Brauna
Ērika Anīte
Linda Jaškus

Elizabete Lendele
Elīna Putniņa
Marta Roga

Anželika Riško
Miks Kāpiņš


