
Pagājušajā otrdienā 13.novembrī notika ikgadējais vēstures konkurss pamatskolai. Kopā 3 klašu 

grupās konkursā piedalījās 130 skolēni. 

  

Īpašu pateicību vēlos izteikt vidusskolēniem : Robertam Vicinskim, Andrai Nikai, Rūdolfam 
Pētersonam, Tomam Kauperam, bez kuru palīdzības konkurss nevarētu noritēt tik 
veiksmigi un organizēti. 

  

7.Klašu grupā : 10 komandu konkurencē : 1. vietu un ceļojošo kausu izcīnīja 7.C klase (otrā 
komanda) 2.vietu ieguva 7.A klase (otrā komanda) un dalīto trešo vietu : 7.C klase (1.komanda) 
un 7.E klase 
          Septīto klašu konkurss bija vispārstāvētākais, daudzām klasēm veidojot divas komandas, 
kopumā konkursā piedaloties 50 skolēniem no 6 klasēm. Spēles izvērtās kā īsti dueļi, klasēm 
lieliski parādot iegūtās vēstures zināšanas, turklāt visfacinējošākais bija tas, ka finālā iekļuva klašu 
otrās, tatad nomināli vājākās komandas, kuras tādejādi spēja ne tikai apsteigt konkurentus no 

paralēlklasēm, bet arī savus klasesbiedrus. Fināls bija īpaši spraigs un tā uzvarētājs nebija zināms 
līdz pašam pēdējam jautājumam, taču veiksmīgaka izrādījās 7.C klase. 
7.klašu grupu turnīrs : https://challonge.com/7vesture2018/groups  7.klašu playoff 
: https://challonge.com/7vesture2018 

  

8.klašu grupā : 7 komandu konkurencē : 1. vietu un ceļojošo 
kausu izcīnija 8.E klase  2.vietu ieguva 8.A klase (2. komanda) un dalīto trešo vietu : 8.A 

klase (1.komanda) un 8.E klase (2. komanda) 
         Astoto klašu konkurss bija pārstāvēts ar 7 komandām no 4 klasēm, kopā konkursā piedaloties 
35 skolēniem (vienīgā, kas nespēja uztaisīt savu komandu bija 8.B klase).  Konkurss notika mazliet 
savādākā formātā, kā citās klašu grupās, jo tika izveidota viena nevis divas apakšgrupas, tāpēc cīņas 
starp klasem bija īpaši spraigas, ikvienai komandai izspēlējot maču pret citu. Grupu turnīra lielākais 
notikums bija 8.A klases otrās komandas atgūšanās no trim zaudējumiem, un izcīnot trīs uzvaras 

iekļūstot playoff, tadejādi izgrūžot no tā 8.C klasi, kura pēc veiksmīga sākuma diemžēl nespēja iegūt 
vismaz vēl vienu  punktu, lai nodrošinātu vietu playoff. Šis brīdis pierādīja to, ka vienmēr ir jācīnās 
līdz pēdējam, neskatoties uz sākotnējām neveiksmēm.  Playoff izspēle bija fascinējoša ar to, ka pirmo 
reizi konkursa vēsturē abos pusfināla pāros savās starpā tikās vienas un tās pašas klases komandas, 
tapēc finalā klašu pārstāvniecība bija zinama jau ātrāk - pusfinalā.  Fināls bija aizraujošs un pulcēja 
līdzjutējus no abām klasēm - finalistēm, un lai noskaidrotu uzvarētāju bija nepieciešami 
papildjautājumi, kuros veiksmīgāki izrādījās 8.E klase, atbildot uz jautājumu par renesanses tēmu, 

un tādejādi atriebjot A klasei zaudējumu pagājušā gada finālā. 

8.Klasu grupu turnīrs : https://challonge.com/8vesture2018/groups 8.klašu playoff 
: https://challonge.com/8vesture2018 

  

9.klašu grupā : 9 komandu konkurencē : 1. vietu un ceļojošo 
kausu izcīnija 9.C klase  2.vietu ieguva 9.G klase  un dalīto trešo vietu : 9.B  un 9.E (otrā 
komanda) 

           Devīto klašu konkurss bija pārstavēts ar 9 komandām no 6 klasēm, 
konkursā piedaloties 45 skoleniem. Konkurss bija lieliska iespēja devītajiem saprast savas spējas, 
gatavojoties gaidāmajai vēstures olimpiādei, un eksāmenam Latvijas vēsturē, kas notiks mācību 
gada beigās. Visas 9.klases parādija augstu zināšanu līmeni atbildot uz dažādas grūtības pakāpes 
jautājumiem, daudzās spelēs komandas sasniedz maksimalos : 9 punktus, un nereti zaudējumu un 
uzvaru noteica vien neliela kļūda, vai izvelēta papildiespeja.  Playoff izvērtās ļoti spraigs : katrā spēlē 

bija nepieciešami vairāki papildjautājumi, lai noteiktu uzvarētāju, taču neskatoties uz spraigo 
atmosfēru, otro gadu pēc kārtas uzvaru izcīnija C klase, kura visa konkursa laikā tikai vienu 
reizi nespēja atbildēt uz kādu no jautajumiem, un 5 no 6 spēlem ieguva maksimālos 9 
punktus. 

9.klašu grupu turnīrs : https://challonge.com/9vesture2018/groups 9.klasu playoff 
: https://challonge.com/9vesture2018 

  

Kopsummā pēc konkursa gaitas var secināt, ka skolēnu zināšanas par Latvijas un Pasaules vēsturi 
Ādažu vidusskolā ir augstas, un to interese par vēsturi ir liela. Visas komandas var būt gandarītas ar 
paveikto, bet uzvarētājs ir tikai viens, tapēc visiem, kuri šogad netika playoff, un pie balvām, novēlu 
apņēmību mācīties, un nākamgad piedalīties atkal, ar mērķi izcīnīt uzvaru!  Iespējams nakamgad, 
vai pat šogad, konkurss tiks papildināts ar vidusskolas pievienošanos kā atsevišķai klašu grupai, 
tādejādi vēlvairāk kuplinot skolēnu skaitu, kuri ne tikai apgūst vēstures zināšanas, bet arī tās pielieto 
aizraujošās situācijās! 
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Uz tikšanos nākamgad, novēlot tagadējiem sestajiem debitēt turnīrā, un devītajiem startējot jau 

vidusskolā! 

Vēstures skolotājs Arnolds Laizāns 


