2018.gada 20. septembrī Skrīveru dendroloģiskajā parkā norisinājās
orientēšanās sacensības vēsturē starp Aizkraukles novada skolām. Šī gada tēma bija
“Latvijas teritorija krusta karu laikā. Saules kauja”, jo 22.septembris ir Baltu vienības
diena, kas tiek atzīmēta par godu zemgaļu un lietuviešu uzvarai pār Zobenbrāļu
ordeņa bruņiniekiem Saules kaujā 1236.gadā.
Mūsu skolas komandas sacensībās piedalījās pirmo gadu. Ceļā uz turieni
braucām ar neziņu, bet tāpēc jau devāmies turp, lai iegūtu jaunu pieredzi. Kad starts
tika dots, sākām orientēties pa Skrīveru Dendroloģisko parku. Bija dažādi uzdevumi
,un katra komandas dalībnieka roka un prāta spējas nenāca par sliktu. Komandā
sastrādājāmies lieliski! Pēc finišēšanas sekoja arī komandas kapteiņa uzdevums.
Neskatoties uz nelielām aizķeršanām sacensību laikā, mūsu komanda „Labais
krasts” - Samanta Djubina, Matīss Ķirsis, Lelde Elīna Pitjukeviča,10. -12. klašu
grupā ieguva 3. vietu. Paši bijām neizsakāmi priecīgi, jo šī bija pirmā pieredze.
Mums patika izbaudīt šāda veida sacensību gaisotni, jo tur bija vajadzīgas ne tikai
zināšanas, bet arī ašas kājas, īpaša vērība, apķērīgs prāts un arī neliela prasme
orientēties ar kartes palīdzību.
Pavadītā dienā orientēšanās sacensībās izraisīja pozitīvas emocijas un mudināja
noteikti piedalīties vēl, kā arī iegūt augstāku vērtējumu!
11.a klases skolniece Agate Mežmale
Mēs esam ļoti priecīgas, ka varējām piedalīties šajā konkursā un esam ļoti
priecīgas par uzvaru. Patika, ka pasākums notika brīvā dabā. Nākošgad ceram, ka
būs iespēja piedalīties atkārtoti, bet šogad izbaudīsim savu uzvaras balvu Escape
Room Rīgā.
6.b klases skolnieces – Paula Beāte Mežmale, Aleksa Kitajeva,
Anastasija Gorpeņuka, Kate Kondrāte
Orientēšanās sacensībās varējām pierādīt savas spējas vēsturē un sportā. Mums
patika, ka mēs strādājot komandā palikām saliedētāki. Mūsuprāt, orientēšanās
sacensībās mēs ieguvām pieredzi strādājot komandās, atkārtojām zināšanas un labi
pavadījām laiku. 8.-9. klašu komandu konkurencē ieguvām I vietu.
8.a klases komanda - Una Ivanova, Edīte Visocka, Gvido Eizāns, Mikuss Krēbs
Paldies visiem skolēniem par izrādīto interesi un atbildībās sajūtu startējot šāda
veida vēstures sacensībās! Tomēr jāteic, ka skolēniem no 8.-12.klases bija vieglāk, jo
vēsturi viņi mācās vismaz pāris gadus, bet īstas ugunskristības bija jāpiedzīvo mūsu
6.b klases komandai, kuras sastāvā startēja Paula Beāte Mežmale (komandas
kapteine), Aleksa Kitajeva, Kate Kondrāte un Anastasija Gorpeņuka. Meitenes
vēstures zinības sāk apgūt tikai šogad, bet jau bija jāapgūst un jāizprot tik sarežģīta
tēma. Meitenes – malači, jo godam tika galā un ieguva I vietu!
Vēstures skolotāja Iveta Krastiņa

