Viesītes vidusskolas skolēniem – panākumi valsts priekšmetu olimpiādēs.
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas,
prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.
Valsts izglītības satura centrs mācību priekšmetu olimpiādes norisi nosaka trīs posmos: skolā,
starpnovadā, un valstī.
Šajā mācību gadā no Viesītes vidusskolas uz valsts olimpiādēm dažādos mācību priekšmetos tika
uzaicināti vairāki skolēni. Augsts sasniegums tika iegūts valsts ekonomikas olimpiādē, kur pirmās pakāpes
diplomu un medaļu ieguva Jānis Berģis (12.kl.) ( sagatavoja skolotājs Jānis Skutelis), piedalījās arī Egīls Arvīds
Skrūzmanis un Andris Līcis (11.kl.).
Valsts matemātikas olimpiādē piedalījās Artūrs Kovrigo (9.kl.), Egīls Arvīds Skrūzmanis un Ance
Kalniņa (11.kl.) Trešās pakāpes diplomu un medaļu ieguva Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.) (sagatavoja
skolotāja Ilze Martuženoka).
Skolēnu atziņas par olimpiādi:
Jānis Berģis:
“Kopš mums 10. klasē sāka mācīt ekonomiku man tā ļoti iepatikās. Skolotājs bija ļoti atsaucīgs un
mācēja visu pastāstīt interesantā veidā. Pirmajā gadā gan uz olimpiādi aizbraukt nesanāca, tāpēc nākošajā
gadā centos vairāk. 11. klasē valsts olimpiādē ieguvu 3. vietu, kas deva lielu stimulu nākošgad censties arvien
vairāk. Šogad strādāju vairāk un bija arī rezultāts. 1. vieta valsts olimpiādē, pašam liels prieks par sasniegto.
Liels Paldies skolotājam Jānim Skutelim par man veltīto laiku, darbu, interesantajām stundām un
konsultācijām!”
Egīls Arvīds Skrūzmanis:
“Man matemātika ir padevusies vienmēr, to es arī esmu centies mācīties mazliet papildus, apmeklējot reizi
mēnesī skolu Rīgā. Esmu piedalījies vairākās olimpiādēs taču neesmu ticis līdz valsts olimpiādei, vienmēr ir
pietrūcis mazliet veiksmes un īsto ideju risinot uzdevumus un varbūt tika ieguldīts mazliet par mazs darba.
Taču šogad sākot ar skolas olimpiādi bija sajūta, ka varu nokļūt vismaz valsts olimpiādē un tā arī notika. Tomēr
pirms piedalīšanās man pat prātā nenāca, ka varētu iegūt kādu vietu valsts mēroga matemātikas olimpiādē,
taču veiksme uzspīdēja, ienāca īstās idejas prātā un ieguvu 3. vietu. Pateicoties tam man ir pārliecība, ka arī es
spēju iegūt kādu atzinību valsts mērogā. Protams, vienmēr var labāk un pēc olimpiādes, skatoties
atrisinājumus, bija neliela nožēla.
Vienmēr esmu izjutis lielu pateicību pret matemātikas skolotāju - Ilzi Martuženoku. Šī skolotāja spēj
ļoti labi un vienkārši iemācīt, ka viss liekas, ka notiek bez piepūles, paldies viņai par to!”
Ance Kalniņa:
Līdz šim matemātikas olimpiādēs bija veicies visādi – bija gan godalgotas vietas, gan vienkārši
skolotājas atzinība, taču Valsts matemātikas olimpiādei tiku izvirzīta pirmo reizi. Tas ir liels gods un priecājos
par piedalīšanos tajā. Priekš manis ikviena olimpiāde ir interesanta, jo tas dod iespēju sevi pierādīt
un ”izspiest” visu no sevis, taču tieši matemātikā tas parādās visvairāk. Uzdevumu risināšanā viss balstās uz
loģisko domāšanu un teoriju, taču ir jābūt pietiekoši radošam, lai spētu saskatīt metodi, kuru būtu izdevīgi
pielietot, un tas arī ir tas sarežģītākais. Lai nu kā, bet bez skolotājas neatlaidīguma, mudinot mūs mācīties,
neiztikt! Liels paldies skolotājai!
Viesītes vsk. Mk „Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” vadītāja Ilze Martuženoka

