Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde Ugālē
22.aprīļa rīta smalkais lietus nenobiedēja
nevienu no trīsdesmit trim Kurzemes reģiona
ģeogrāfijas olimpiādes dalībniekiem. Septīto
klašu labākie ģeogrāfi no Liepājas, Saldus,
Kuldīgas, Tukuma, Jūrmalas un Ventspils
novadu un pilsētu skolām,
saņēmuši
Ventspils novada Izglītības pārvaldes
vadītājas
Ainas
Klimovičas,
Ugāles
vidusskolas direktores Lāsmas Milleres un
Ventspils novada ģeogrāfijas Metodiskās
apvienības vadītājas Daces Veseles laba
vēlējumus,
devās
pildīt
olimpiādes
uzdevumus.
Organizēt tāda mēroga olimpiādi ir gan gods,
gan liela atbildība un arī – lepnums par to, ka
varam. Olimpiādes uzdevumu autore –
ģeogrāfijas skolotāja Dace Vesele to
sagatavošanai veltījusi ne vienu vien nedēļu.
Kamēr jaunie ģeogrāfi visu uzmanību veltīja
uzdevumiem, skolotājiem cita programma –
izzinoša ekskursija uz Vasnieku purvu.
Protams, ja ekskursiju vada tik pieredzējusi
un erudīta bioloģe, kā Irēna Lakše, par
jauniegūto pieredzi vislabāk atsauksmes.
Pēc sātīgajām pusdienām visi – gan skolēni,
gan pedagogi devās uz ērģeļbūves darbnīcu
pie ievērojamā ugālnieka Jāņa Kalniņa.
Pieredzes bagātais Meistars ir lielisks
stāstnieks, kas aizrauj un izklaidē publiku.
Skolēni bija pārsteigti par to, ka Jānis
Kalniņš tik labi atceras vēsturiskus faktus
par Kurzemes senatni. Un, ja vēl visas
sirdis nebija līdz galam savaldzinātas, tad
brīdī, kad Ugāles luterāņu baznīcā
iedziedājās ērģeles, viss mainījās. Ja godīgi
– vienīgā vēlēšanās bija – lai koncerts
turpinās, turpinās, turpinās....
Droši var teikt, ka olimpiādes kulminācija
ir brīdis, kad tiek paziņoti rezultāti.
Gandarījums par regulāro mācīšanos,
ieguldīto papildus darbu un rezultātā – kāda
no
godalgotajām
vietām.
Šoreiz
visveiksmīgākie – Aksels Jaunzemis un
Toms Limbēns no Saldus 1. vidusskolas,
Valts Frederiks Lapsiņš no Babītes
vidusskolas, Niks Grugulis no Ventspils 4.
vidusskolas, Gints Jurševics no Tukuma
E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolas, Aleksis

Boters no Dursupes pamatskolas, Gustavs Nolle no Kuldīgas Centra vidusskolas, Krista Otaņķe
no Nīcas vidusskolas un mūsu novada Ances pamatskolas skolniece Estere Raikstiņa.
Lai skolēni sekmīgi piedalītos olimpiādē,
to sekmē priekšmetu skolotājs. Par radošu
darbu skolēnu sagatavošanai ģeogrāfijas
olimpiādei skolotāji saņēma oriģinālās
Anitas Upītes zīmētās „Pateicības”.
Paldies tiem ģeogrāfijas skolotājiem, kuri
piedalījās olimpiādes darbu vērtēšanā: Zitai
Andersonei (Saldus 1.vidusskola), Ivetai
Eglītei (Kuldīgas Centra vidusskola),
Sanitai Ekmanei (Ventspils 4. vidusskola),
Antrai Brinkmanei – Brimanei (Tukuma
Vakara un neklātienes vidusskola), janai
Francei (Jūrmalas Valsts ģimnāzija), Inesei
Gavarei (Babītes vidusskola), Selgai Puriņai (Ancas pamatskola), Dacei Veselei (Ugāles
vidusskola) Jānim Purmalietim.
Lielu pateicību pelnījuši 11.klases skolēni, kas lieliski tika galā ar uzticētajiem uzdevumiem
visas dienas garumā – viesu sagaidīšanu, izklaidēšanu, pasākuma dokumentēšanu un, galvenais,
olimpiādes gaitas optimālu uzturēšanu.
Vēlā pēcpusdienā, kad skolas kņada bija norimusi, gaiteņi tukši un klusi, bija nogurums un
jauka labi padarīta darba sajūta. Skolotāja Dace Vesele tad vēl pat nenojauta, ka nākamajās
dienās saņems daudz elektroniskos sūtījumus no kolēģiem ar pateicības vārdiem, par labi
organizēto pasākumu.
Anda Aumale

