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Pašlaik ārā jau sāk ziedēt pavasara puķes, mācību gads tuvojas noslēgumam, skolēni sāk gatavoties noslēgumu
pārbaudes darbiem.
Smags mācību gada posms aizvadīts, daudz dažādu pasākumu bijis, strādāts ar katru, piedāvāts gan atbalsts,
gan palīdzība.
Īpaša uzmanība šajā pusgadā veltīta skolēniem, kas ir parādījuši talantu kādā no jomām: latviešu valodā un
literatūrā, dabaszinībās un vēsturē, matemātikas un informātikas jomā. Talantīgie skolēni devušies mācību ekskursijās
uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem, muzejiem, apskates vietām. Nākamajā mācību gadā savas ekskursijas plāno
svešvalodu skolotāji un kultūrizglītojošo priekšmetu skolotāji.
Skolēni pabijuši mācību ekskursijās Rīgā Nacionālajās teātrī, A. Čaka muzejā, cepuši maizi ceptuvē „Lāči,
piedalījušies Kara muzeja organizētajās Ziemassvētku kaujās, viesojušies Dobeles sveču fabrikā, J.Rozentāla Saldus
vēstures muzejā, izšūšanas fabrikā „Mary’s Delicate Line”, gobelēnu aušanas fabrikā, uzņēmumā „Saldus maiznieks”,
Ventspils planetārijā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
Skolēniem patika, tika gūti dažādi priekšstati par profesijām, kuras sastopamas reti un bieži tikai ārpus
Kuldīgas. Par šo mācību ekskursiju lietderīgumu liecina arī lielā skolēnu aktivitāte. Bieži sanāca, ka vietu skaits ir
mazāks nekā braukt gribētāju. Arī skolotāji atgriezās mājās ļoti apmierināti. Katrs, protams, vēlētos piedalīties, taču, lai
to varētu, skolēnam ir jābūt augstai motivācijai un vēlmei iegūt zināšanas gan mācību procesā, gan patstāvīgi, jāspēj
domāt radoši un netradicionāli, protams, svarīgs arī stundu apmeklējums un kulturāla uzvedība.
Ceram nākamajā mācību gadā šo tradīciju turpināt un domājam, ka arī talantīgo skolēnu skaits nekļūs mazāks,
bet tikai lielāks un konkurence sīvāka.
Novēlu visiem izturību un spēku, kārtojot pēdējos pārbaudes darbus un labu atpūtu vasaras mēnešos!
Ģimnāzijas direktore Jana Jansone

Pēdējais zvans 20.maijā
9.klasēm 9.00
12.klasēm 11.00
Liecību izsniegšana 31. maijā 9.00
Izlaidumi 9.klasēm 10.jūnijā:
9.a klasei – 14.00
9.b klasei – 16.00
Izlaidumi 12.klasēm 18.jūnijā:
12.c klasei – 12.00
12.b klasei – 14.30
12.a klasei – 16.30

Avīzes dizainu veidoja 12.b klases skolniece Anita Rībena
Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Ziņas no ģimnāzijas padomes; aktualitātes

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas padomē risinātie jautājumi



2011. gada 15. februāra sēde:
1. Pasākumi otrajā pusgadā – vecāku vakars, pieņemšana pie direktores, skolas prezidenta balle.
2. Pašvaldības policijas atjaunošana skolā.
3. Skolas direktore iepazīstināja vecāku padomi ar izstrādāto projektu par skolas teritorijas labiekārtošanu.
2011. gada 29.marta sēde:
1. Vizuālās mākslas, angļu valodas skolotāju un darbmācības skolotāju maiņa. Tehnisko darbinieku aizvietošana
veselības problēmu dēļ.
2. Informācija par talantīgo skolēnu ekskursiju 15.aprīlī uz Rīgu.
3. Talka ģimnāzijā 15.aprīlī, kuras laikā tiks uzkopta skolas apkārtne, Ventspils iela, ceļš uz Virku.
4. 20.aprīlī tiks rīkotas klašu skolēnu vecāku sapulces.
5. Ziņojumi no pašpārvaldes – šajā gadā paveiktais, nākotnes plāni.
6. Lieldienu pasākumi ģimnāzijā.
7. Maijā talantīgo skolēnu mācību ekskursija uz Ventspili.
8. 5.maijā pieņemšana pie Kuldīgas domes priekšsēdētājas I. Bērziņas.
9. 11.maijā projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” noslēguma pasākums.
10. 20.maijs – pēdējais zvans.
11. 25.maijs – ugunsdrošības mācības, pašvaldības policijas sniegtas apmācības.
12. Informācija par 7.klašu uzņemšanu.
13. 9.klašu izlaidums notiks 10.jūnijā, 12.klašu izlaidums – 18.jūnijā.
Ziņas apkopoja 12. b klases skolniece Anita Rībena

Par godu barikāžu aizstāvjiem
Šī gada 19. janvārī ģimnāzisti tika aicināti pieminēt 20. janvāri – 1991. gada barikāžu aizstāvju divdesmito
atceres dienu. Lai atgādinātu skolēniem 1991. gada notikumus, skolas priekšā tika iekurināts ugunskurs, bet pārstāvji
no pašpārvaldes bija sarūpējuši dažādas spēles par barikāžu tēmu. Pasākumā piedalījās ģimnāzijas skolēni un skolotāji.
Ģimnāzijas direktore J. Jansone pieminēja 1991.gada janvāra notikumus un dalījās savās atmiņās par šo sarežģīto laiku.
Skolas ēdnīcas darbinieki bija sagatavojuši siltu tēju un sviestmaizes. Lai arī nepatīkamie laikapstākļi neatļāva atceres
dienu izbaudīt pilnībā, skolēni atzina, ka pasākums bija izdevies.
Informāciju apkopoja 11.a klases skolniece Andra Kļesareva

Skolas – skolā
Š.g. 21. janvārī ģimnāzijā notika Karjeras diena, uz kuru tika aicināti 11.-12.klašu skolēni. Šīs dienas laikā tika
organizētas tikšanās ar dažādām Latvijas augstskolām un to pārstāvjiem, kā arī ar studentiem, kuri dalījās savā
pieredzē. Kopumā skolēni tikās ar pārstāvjiem no septiņām Latvijas augstskolām – Rīgas Tehniskās universitātes,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Ventspils augstskolas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas. Tikšanās laikā tika rādītas
prezentācijas, parādot to, kādas ir mācību iespējas katrā no augstskolām, kā arī dota iespēja skolēniem pašiem uzdot
sev interesējošus jautājumus. Vēlāk skolēniem bija iespēja tikties un veidot diskusijas ar Kuldīgas novada uzņēmējiem.
Pēc tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem un uzņēmējiem, viesi tika aicināti tikties ar skolas direktori Janu Jansoni.
Skolēniem nebija iespēja apmeklēt visas lekcijas, jo daudzas notika paralēli viena otrai, bet tās, kuras tika apmeklētas,
bija interesantas un saistošas. Skolēni atzina, ka, iespējams, ir atradušu vietu, kur turpināt mācības pēc vidusskolas
beigšanas.
Raksta autore 11.a klases skolniece Maija Kļesareva
Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Tradīcijas; mācību darbs

Žetons pirkstā
Kā jau katru gadu, arī šogad 57 ģimnāzijas 12.klašu audzēkņiem notika Žetonu vakars. Pasākums norisinājās
11.februārī. Vakara vadītāja lomās iejutās 11.klašu skolēni Renāte Tisjaka un Mārtiņš Gailis. Divpadsmitajiem bija
uzdots mājas darbs – sagatavot prezentāciju par savu klasi. Visi šo uzdevumu bija godam izpildījuši. 12.c klase izcēlās
ar savu izdomu, izveidojot ļoti jauku un humoristisku filmiņu, kurā skolēni atainoja mums zināmos tēlus no
pazīstamām filmām. 12.a klase bija sagatavojusi prezentāciju, kuras laikā Kārlis Mednieks iepazīstināja klātesošos ar
savu klasi, nedaudz pastāstot par katru skolēnu un atklājot katra nākotnes plānus. 12.b klases prezentācijā tika īsi
raksturots katrs pārstāvis no klases, bet noslēgumā sekoja fragmenti, kuri atklāja neparastās dažu audzēkņu izklaides.
Žetonu izsniegšana notika pēc sadzīves priekšmetu horoskopiem. Saņemot žetonu, katrs jaunietis uzzināja,
kāds viņš būtu, ja būtu, piem., gludeklis, ledusskapis, kafijas automāts vai cits priekšmets. Taču, lai nopelnītu skaisto
žetona gredzenu, kuru katrs jaunietis varēja izvēlēties pēc savas gaumes, bija jāveic dažādi uzdevumi, kurus bija
sagatavojuši 11.klašu audzēkņi. Uzdevumi bija interesanti un neparasti, jaunieši tos izpildīja ar prieku.
Pārstāvji no pašpārvaldes izspēlēja mazu un uz humoristiskas nots veidotu skeču. Pēc pasākuma oficiālās daļas
divpadsmitie kārtīgi atpūtās ballē, kurā spēlēja muzikants no Padures.
Raksta autore 11.a klases skolniece Eva Rossinska

Skolēni jau atkal nostiprina savas e-prasmes
Jau otro gadu pēc kārtas no 28. februāra līdz 5. martam ikviens
interesents varēja piedalīties „E-prasmju nedēļā”, ko organizēja Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). E-prasmju
nedēļas mērķis bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un
pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot
tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to
ērtāku izmantošanu. Jāatzīmē, ka Latvija bija visaktīvākā Eiropas e-prasmju
nedēļas dalībvalsts.
Arī mūsu skolas skolēni nebija kūtri un atbalstīja šo jau par tradīciju
kļuvušo pasākumu nedēļas garumā. Viņi pildīja Lattelecom testu mājas lapā
12. b klase E-prasmju nedēļas atklāšanas brīdī
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/macies-pats!/,
lai
novērtētu
savas
pamatprasmes informācijas tehnoloģijās, veidoja prezentācijas, lai iepazīstinātu klasesbiedrus ar tādām interesantām un
saistošām mājas lapām kā http://www.ss.lv/ , http://csnt.csdd.lv/, piedalījās „Lielajā tautas skaitīšanā”, kā arī veica citus
interesantus uzdevumus, lai iepazītos ar interneta sniegtajām priekšrocībām. 12. klašu skolēni mājas lapā
http://www.uzdevumi.lv cītīgi gatavojās CE.
Informāciju apkopoja 12.b klases skolniece Linda Kande

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Sasniegumi mācību darbā

Sava un skolas vārda spodrinātāji
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija var lepoties ar ļoti daudziem skolēniem un viņu sasniegumiem.
Katru gadu kāds skolēns pierāda savas zināšanas novadā, arī 2010./11. m.g skolēni, kas piedalījušies novadā un guvuši
ļoti labus rezultātus, ir daudz:
Vārds,uzvārds
Klase
Priekšmets
Rezultāts novadā
Linda Kande
12. b
Latviešu valoda un literatūra/ D.
Atzinība
Strupule – Buka
Anda Letauere
8. b
Latviešu valoda un literatūra/Z.Miķelsone
Atzinība
Elvijs Stepens
9. a
Latviešu valoda un literatūra/E.Kubinska
1.vieta
Laura volkonovska
9. a
Latviešu valoda un literatūra/E.Kubinska
Atzinība
Miķelis Pušilovs
12. b
Ķīmija/I.Iesalniece
2. vieta
Zane Grīnberga
12. b
Ķīmija/I.Iesalniece
Atzinība
Toms Raikstiņš
8.a
Ķīmija/I.Iesalniece
2.vieta
Pēteris Cimoška
7. a
Matemātika/I.Reboka
Atzinība
Kristiāns Ančipānovs
7. b
Matemātika/I.Reboka
3. vieta
Deivids Agriņš
7.b
Matemātika/I.Reboka
Atzinība
Kristaps Abersons
8. a
Matemātika/S.Jumiķe
2. vieta
Karīna Štrausa
8. b
Matemātika/M.Megne
Atzinība
Elvijs Stepens
9.a
Matemātika/S.Jumiķe
3. vieta
Krista Štrausa
10. b
Matemātika/M.Megne
Atzinība
Madara Zemke
10. b
Matemātika/M.Megne
Atzinība
Miķelis Pušilovs
12. b
Matemātika/M.Megne
Atzinība
Lolita Ūdre
12. b
Matemātika/M.Megne
1. vieta
Zane Grīnberga
12. b
Matemātika/M.Megne
Atzinība
Lolita Ūdre
12. b
Vēsture/G.Upesdegle
Atzinība
Miķelis Pušilovs
12. b
Ekonomika/D.Grīna
2. vieta
Lība Sokolovska
8. a
Angļu valoda/A.Bērkalne
2. vieta
Paula Marija Stradiņa
8. b
Angļu valoda/A.Bērkalne
3. vieta
Kārlis Pūpols
12. b
Angļu valoda/V.Pērkone
2. vieta
Krista Rozentāle
8. b
Krievu valoda/D.Liniņa
Atzinība
Elvijs Stepens
9. a
Krievu valoda/D.Liniņa
2. vieta
Lolita Ūdre
12. b
Krievu valoda/N.Rozentāle
2. vieta
Kristiāna Rubene
12. b
Krievu valoda/N.Rozentāle
3. vieta
1
Andris Juška
11. b
Krievu valoda/N.Rozentāle
Atzinība
Anna Abersone
10. b
Fizika/V.Augsne
2. vieta
Miķelis Pušilovs
12. b
Fizika/V.Augsne
1. vieta
Zane Grīnberga
12. b
Fizika/V.Augsne
2. vieta
Paula Marija Stradiņa
8. b
Ģeogrāfija/R.Prūse
3.vieta
Toms Raikstiņš
8. a
Ģeogrāfija/R.Prūse
Atzinība
Madara Sustrupa
8. a
Mājturība un tehnoloģijas/ S. Lūse –Oficiere
2. vieta
Deivids Agriņš
7. b
Informātika/ L. Zudāne
1. vieta
Rezultātus apkopoja
11.a klases skolniece Renāte Tisjaka

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Mēs lepojamies !
2011.gada 5.maijā visus Kuldīgas novada labākos audzēkņus kopā aicināja pašvaldības vadītāja Inga
Bērziņa. Katrs saņēma apgāda Zvaigzne ABC dāvanu karti un pulksteni ar ģimnāzijas logo tipu. Labāko vidū bija arī
ģimnāzisti Elvijs Stepens, Zane Grīnberga, Miķelis Pušilovs, Linda Kande un Lolita Ūdre.

Elvijs Stepens – jaunietis, kuram ir augsta atbildības sajūta un apzinīgums. Patīkams, atsaucīgs un spējīgs
dažādās jomās. Izcili rezultāti mācību darbā. Vidējā atzīme 8 balles. Piedalījies mācību olimpiādēs novadā, kurās
ieguvis augstus rezultātus – latviešu valodā 1. vieta, matemātikā 3. vieta, krievu valodā 2. vieta. Piedalījies
novada rīkotajā pasākumā „Erudīts”, kurā kopā ar komandu izcīnīja 2. vietu. Aktīvi darbojas skolas pašpārvaldē.
Iesaistās pasākumu organizēšanā un labprāt uzņemas iniciatīvu.
Zane Grīnberga – izcīnījusi 1.vietu Baltijas valstu jaunatnes komandu sacensībās un Latvijas ziemas čempionātā
A grupā 300 metros, viņa ir Latvijas izlases dalībniece. Aizstāvējusi skolas, novada un Latvijas valsts godu.
Pozitīva attieksme pret mācībām. Vidējā atzīme ir 8,7 balles, kas ir augstākā ģimnāzijā. Veiksmīgi piedalījusies
vairākās novada mācību olimpiādēs – ieguvusi 2.vietu fizikas olimpiādē, atzinību ķīmijas olimpiādē. Kuldīgas
novada dabaszinātņu un matemātikas nedēļā „Domā citādāk! Eksaktāk!” veidoja prezentāciju, kuru demonstrēja
dabaszinību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Vienmēr atsaucīga, radoša skolas un klases
kolektīva aktivitātēs.
Miķelis Pušilovs – ļoti labs sportists un kaislīgs basketbolists. Aizstāv komandu Kuldīga U-19 un basketbola
kluba „Saldus” godu. Pozitīva attieksme pret mācībām. Vidējā atzīme ir otra augstākā ģimnāzijā – 8,4 balles.
Veiksmīgi piedalījies vairākās novada mācību olimpiādēs – ieguvis 1.vietu fizikas un 2.vietu matemātikas,
ķīmijas un ekonomikas olimpiādēs. Kuldīgas novada dabaszinātņu un matemātikas nedēļā „Domā citādāk!
Eksaktāk!” veidoja prezentāciju, kuru demonstrēja dabaszinību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību
vadītājiem. Vienmēr sniedz radošo pieeju un atbalstu skolas un klases kolektīva aktivitātes.
Lolita Ūdre – pozitīva attieksme pret mācībām. Vidējā atzīme ir otra augstākā ģimnāzijā – 8,4 balles. Veiksmīgi
piedalījusies vairākās novada mācību olimpiādēs – ieguvusi 1.vietu matemātikas olimpiādē un pārstāvējusi
Kuldīgas novadu matemātikas 61.valsts olimpiādē. Krievu valodas olimpiādē – 2.vieta, vēstures olimpiādē
atzinība. Vienmēr atbalsta skolas un klases kolektīva aktivitātes.
Linda Kande – erudīta un mērķtiecīga jauniete. Vidējā atzīme ir otra augstākā ģimnāzijā – 8,4 balles.
Piedalījusies novada latviešu valodas (izcīnīta atzinība) un bioloģijas olimpiādēs. Ilgstoši un aktīvi darbojas
skolas avīzes „Ģimnāzijas vēstis vecākiem” veidošanā. Prot plānot savu laiku. Vienmēr atbalsta skolas un klases
kolektīva aktivitātes.
Informāciju apkopoja 12.b klases skolniece Anita Rībena
Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Tradīcijas

Jau ceturto gadu notiek svinīga labāko skolēnu pieņemšana pie direktores un ģimnāzijas padomes priekšsēdētājas. Tai
tiek izvirzīti audzēkņi, kuriem ir atzīstami sasniegumi mācībās, sportā, tie, kurus kā aktīvus skolas un klases dzīves
veidotājus iesaka ģimnāzijas pašpārvalde un klases kolektīvs ar audzinātāju. Uz pieņemšanu audzēkņi tiek aicināti kopā
ar vecākiem. Labāko skolēnu saraksts pieņemšanā pie direktores un ģimnāzijas padomes priekšsēdētajas
19.maijā.
Klase

7.a

7.b

8.a

8.b

Sasniegumi mācību darbā

Sasniegumi sportā

Izvirza
VPKĢ pašpārvalde

Pēteris Cimoška
Kristers Lauriņš
Rolands Bukovskis
Asnate Matroze
Kristiāns Ančipānovs
Deivids Agriņš
Paula Beļaka – Bernāne
Patrīcija Diāna Grīnberga
Gints Osis
Valters Smiltāns
Krista Vakermane
Madara Sustrupa
Toms Raikstiņš
Kristaps Abersons
Lība Sokolovska
Anda Letauere
Karīna Štrausa
Paula Marija Stradiņa
Elvijs Stepens

Anda Goršanova

Pēteris Cimoška

Kristiāns Ančipānovs
Deivids Agriņš
Valters Smiltāns

Patrīcija Diāna
Grīnberga

Toms Raikstiņš
Kristaps Abersons

Madara Sustrupa

Elvijs Stepens
Elīna Ančipānova
Kristaps Krekovskis

9.b

10.a
10.b

Anna Abersone
Krista Štrausa
Madara Zemke

11.a

Anna Abersone
Krista Štrausa

Dace Kalniņa
Linda Einberga
Krista Štrausa

Zane Andersone

10.c
Laura Goldberga
Maija Kļesareva
Ieva Lepse

Lauma Knupke
Renāte Tisjaka
Sabīne Kurnava
Ieva Lepse

Renāte Tisjaka
Sabīne Kurnava

Elga Vīnvalde
Itija Vespere
Madara Laizāne
Marta Medne
Raimonds Šabāns

12.b

Alvis Blumbergs
Kārlis Pūpols
Miķelis Pušilovs
Zane Grīnberga
Linda Kande
Lolita Ūdre
Kristiāna Rubene

Miķelis Pušilovs
Zane Grīnberga
Andris Kaģis
Madara Šneidere

Agate Doniņa
12.c

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Kristaps Krekovskis
Dāvis Umbraška
Laura Volkonovska
Linda Einberga
Dace Kalniņa
Anna Abersone
Krista Štrausa
Ģirts Rudovskis
Elīna Zalkovska
Linda Freiberga
Marika Bumbiere
Maija Kļesareva
Andra Kļesareva

Marta Medne

Evija Zavicka
Diāna Apine
Viktorija Poriete

11.c
12.a

Elvijs Stepens
Laura Fogele
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Jaunums ģimnāzijā

Ekskursija talantīgajiem skolēniem
Jaunais 2011. gads iesākās ar jaunām tradīcijām. Janvāra beigās trešdaļa ģimnāzistu tika uzaicināti
uz tikšanos ar skolas direktori. Uzaicinājuma iemesli nebija zināmi, bet pēc tikšanās visi bija patīkami
pārsteigti, jo izrādījās, ka tika uzaicināti ģimnāzisti, kurus bija izvirzījuši mācību priekšmetu skolotāji un kuriem tiks
rīkotas mācību ekskursijas.
Pirmā talantīgo ģimnāzistu ekskursija, ko organizēja dabaszinību priekšmetu skolotāji, notika 9.februārī uz
Saldu un Dobeli. Ekskursijā piedalījās 50 skolēni un 4 skolotāji. Tika apmeklēti 5 objekti: J.Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzejs; izšūšanas fabrika „Mary’s Delicate Line”; Dobeles sveču fabrika SIA „Baltijas sveces”; Baibas
Rīteres gobelēnu aušanas darbnīca „Austrumi”; SIA „Saldus maiznieks”. Katrā vietā ģimnāzisti tika iepazīstināti ar
ražošanas vēsturi un procesu. Bija arī iespējams iegādāties konkrēto produkciju, piemēram, Dobeles sveču fabrikā
varēja nopirkt sveces. Bet SIA „Saldus maiznieks” uzņēmumā bija iespēja nodegustēt tikko ceptu, siltu maizi.
Par to, vai lāča spēks slēpjas tā ausīs, nezin neviens, bet par to, kā iegūt lāča spēku un kā to izmantot,
ģimnāzisti uzzināja skolas rīkotajā ekskursijā 8.aprīlī uz "Lāčiem" un "Mangaļiem”. Kā pēc sentēvu
metodēm tiek cepta īsta rupjmaize, varēja pārliecināties maizes ceptuvē "Lāči", kur skolēnus sagaidīja
aizraujoša ekskursija gan pa veco, gan pa jauno ceptuves daļu. Bija iespēja vērot maizes tapšanas
procesu, skatoties profesionāļu darbā, iestiprināties ar grauzdiņiem un rupjmaizi, bet kad informācija
tika uzņemta, ģimnāzisti tika aicināti veidot savu klases maizes klaipu, beigās to "iešaujot" īstā, ar
malku kurināmā krāsnī. Kad lāča spēks tika uzņemts, ekskursija turpinājās uz Ziemassvētku kaujas
vietu "Mangaļos," kur ģimnāzistus sagaidīja strēlnieks, kurš pastāstīja par karavīru ikdienas dzīvi un Ziemassvētku
kauju notikumiem. Bija iespēja aplūkot dažādas fotogrāfijas, kauju shēmas un Tīreļpurva apkārtnē atrastos
priekšmetus. Vēlāk noderēja arī ceptuvē iegūtais lāča spēks, kad bija jādodas šķēršļu joslā un jāiet nelielā pārgājienā uz
vietu, kur atrodas koka zobens, kas simbolizē vācu aizsardzības līniju, kuru savulaik pārcirtis latviešu strēlnieku
zobens.
Latviešu valodas mācību ekskursija notika 15.aprīlī, kuras laikā ģimnāzistus iepazīstināja ar diženo latviešu
dzejnieku Aleksandru Čaku „Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī”, kur varēja iepazīties tuvāk ar dzejnieka raibo
biogrāfiju. Dziesmas pavadībā, kuras vārdu autors ir A.Čaks, bija iespēja apskatīt dzejnieka dzīvokli, kurā viņš
dzīvojis, strādājis un laipni uzņēmis savus draugus. Tālāk ģimnāzisti devās aizraujošā ceļojumā pa Latvijas Nacionālā
teātra labirintiem, ielūkojoties aizskatuves dzīvē. Latvijas Nacionālajā teātri viss tiek gatavots uz vietas, proti, izrādes
kostīmi, butaforija. Teātrī pat ir ierīkotas īpašas darbnīcas, kā kokdarbnīca, metālapstrādes darbnīca u.c. Gaisotne teātrī
bija ļoti patīkama, jo bija iespēja atrasties telpās, kurās top grandiozas un izcilas izrādes, kurās savu aktiermākslu
demonstrē izcili latviešu aktieri un kur savijas dažādi laikmeti.
5.maijā notika matemātikas un informātikas skolotāju rīkotā ekskursija, kuras laikā 44 skolēni un 4 skolotāji
devās uz Ventspils Jaunrades nama planetāriju un observatoriju, uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Skolēniem
patika planetārijs, kur varēja aplūkot virtuālās zvaigznes, iepazīties ar Saules sistēmas planētām un noskatīties filmu
„Divi stikla gabaliņi” par teleskopiem. Augsto tehnoloģiju parkā visus pārsteidz 3D printeri, kuri drukā priekšmetus,
piemēram, sejas maskas, suvenīrus, māju maketus u.c. Šeit skolēni tika informēti par projektu – 2011.gada augustā
plānots palaist kosmosā satelītu „Venta 1”. Visiem skolēniem vecumā no 15 –18 gadiem, kuriem ir laba veselība un
vēlme uzrakstīt projektu par kosmosu vai zvaigznēm, ir iespēja piedalīties konkursā „Debesis ap mums”, lai vasarā
dotos uz nometni Amerikā.
Raksta autori: 9.a klases skolnieks Elvijs Stepens
12.b klases skolniece Anita Rībena

Cienījamie „Ģimnāzijas vēstis vecākiem” lasītāji! Mēs, avīzes veidotājas no 12.b klases – Anita Rībena un
Linda Kande, sakām lielu paldies Jums un visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā. Nākamajiem avīzes
veidotājiem novēlam spožas un interesantas idejas, iedvesmu un enerģiju!

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Labs darbs, kas padarīts!
Projektu nedēļas laikā 11.klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Tas prasa nopietnu darbu gan
no jaunieša, gan pedagoga, kurš ir darba vadītājs. Tā ir iespēja paaugstināt savu intelektuālo potenciālu, radošumu,
apgūt mūsdienu pētnieciskā darba metodes, prasmes, neapjukt milzīgajā informācijas gūzmā, bet prast atrast vajadzīgo,
to apkopot, analizēt un izdarīt secinājumus.
Darbus un autoru uzstāšanos vērtēja komisija.
Pēc darbu aizstāvēšanas tika aptaujāti 11. klašu skolēni. Uz jautājumu - vai esi gandarīts par paveikto, lielākā daļa
atbildējuši apstiprinoši, kas liecina, ka audzēkņi ir gandarīti gan par saņemto vērtējumu, gan sadarbību ar saviem darbu
vadītājiem. Tomēr ievērojams skaits jauniešu uz doto jautājumu atbildēja noraidoši.
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Kā galvenās grūtības viņi min darba pētnieciskās daļas izstrādi, prasmes trūkumu formulēt problēmu un izmantot
daudzveidīgas metodes, laika trūkumu.
Uz Kuldīgas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti labākie:
11.a klases audzēknes Lauras Goldbergas un Maijas Kļesarevas darbs “Mūsdienu jauniešu slengs” (skolotāja Evita
Kubinska), kas ieguva 2.vietu.
11.a klases audzēknes Renātes Tisjakas darbs „V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija – demokrātiska skola” (skolotāja Jana
Jansone).
11.b1 klases audzēknes Ievas Lepses darbs „Pasaka – tikumisko vērtību izpratnes veidotāja 2.-4.klasēs” (skolotāja
Zanda Miķelsone), kas ieguva 2.vietu.
11.b1 klases audzēkņa Toma Ozola darbs „V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vidusskolēnu uztura paradumi un svara
īpatnības” (skolotāja Ināra Iesalniece).
11.b2 klases audzēknes Madaras Laizānes darbs „Padures pamatskolas vēsture un pastāvēšanas iespējas skolu tīkla
reorganizācijas apstākļos” (skolotāja Gunta Upesdegle), kas ieguva 3.vietu.
11.b2 klases audzēknes Itijas Vesperes darbs „Iedzīvotāju pirktspējas ietekme uz Kuldīgas rūpniecības preču veikaliem
ekonomiskās lejupslīdes apstākļos” (skolotāja Daina Grīna), kas ieguva 3.vietu.
11.b2 klases audzēknes Elgas Vīnvaldes darbs „Sociālās aprūpes iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
valsts sociālās aprūpes centrā „Veģi”” (skolotāja Gunta Upesdegle), kas ieguva 3.vietu.
Jāņem vērā šī mācību gada kļūdas un nepilnības, lai strādājot ar nākamo 11.klašu audzēkņiem, zinātniski pētniecisko
darbu izstrāde sniegtu lielāku gandarījumu visiem.
Informāciju apkopoja Gunta Upesdegle

Avīzi var izlasīt internetā: http://vpg.kuldiga.lv/WP/
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