
Panākumi vācu valodas konkursos! 
Skolēniem, kas mācās vācu valodu, paveras daudz 

dažādu iespēju šo valodu pielietot praksē, piedaloties 
dažādos konkursos. Ne tikai valodas zināšanas, bet arī 
vaļasprieks, talanti mūzikas un mākslas jomā, citu 
priekšmetu zināšanas ir līdzējušas skolēniem gūt atzinību un 
gandarījumu par paveikto. Ja ir interese un aizrautība, arī 
pirmo vai otro gadu mācoties valodu, ir iespējas pierādīt sevi.  

Pagājušais mācību gads šajā jomā ir bijis īpaši ražīgs. 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vācu 
valodas reģionālā tālākizglītības centra rīkotajā pasaku 
konkursā ”Mein Wintermärchen” Zane Vaivode iekļuva labāko vidū, bet konkursā ”Wir lernen 
Deutsch!” piedalījās pavisam 4 ģimnāzisti (Zintis Zeile, Naira Anfimova, Patrīcija Bindare, Liene 
Saliniece), no kuriem Naira un Patrīcija balvā ieguva tiesības piedalīties ekskursijā uz Rīgu.  

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas 
plakātu konkursā „Mein Herz für Deutsch(land)” 
ģimnāzistes Violeta Maslobojeva, Lāsma Mukāne, 
Rita Tarasova, Santa Znotiņa saņēma pateicības 
rakstus. Plakāti tika izstādīti Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijā vācu valodas skolotāju konferencē. Savukārt 
zīmējumu un radošo prozas vai dzejas darbu konkursam 
„Durch die Jahreszeiten” tika iesūtīti 96 darbi no 25 
skolām, no mūsu skolas Kristaps Kokorevičs., Liene 
Saliniece, Ilze Krīvāne, Santa Znotiņa, Mārīte 
Zīmele saņēma pateicības rakstus. Labākie 14 darbi tika 

publicēti Gētes institūta izdotajā kalendārā 2011.gadam – starp tiem Santas, Mārītes un Lienes. 

Starptautiskajā konkursā „Alles Wasser” ar ļoti 
apjomīgiem darbiem – videoprezentācijām un dziesmām 
- piedalījās Jānis Eglītis, Evija Usāne, Lāsma 
Jakimova. Lai arī viņi neguva godalgotas vietas, viņu 
darbi ir ļoti radoši un varētu iedvesmot citus 
uzdrošināties parādīt savus talantus „caur vācu valodu” 
– tos var apskatīt PVĢ mājas lapā sadaļā „Skolēnu 
projekti”.  

Arī šis gads solās būts bagāts jauniem 
izaicinājumiem, piemēram, šī gada septembrī sākas 
Gētes institūta organizēts projekts „Vācu valoda 
gaišiem prātiem” Čehijā, Slovākijā, Polijā, Lietuvā un Latvijā. Projekta mērķgrupa ir skolēni vecumā 
no 15 līdz 18 gadiem, kam interesē dabas zinības un tehnoloģijas un kuru zināšanas vācu valodā ir 
A1/A2 līmenī. Konkurss norit attiecīgās valsts valodā. Bet konkursa uzvarētāji – 25 dalībnieki no 5 
valstīm satiksies 2011.gada vasarā Vācijā, kur viņus gaidīs gan valodu kursi, gan interesanta 
programma, kuras ietvaros viņi apmeklēs pētniecības institūtus, universitāšu laboratorijas un muzejus. 
Aicinu gaišos prātus piedalīties! Tuvāka informācija: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/lvindex.htm  

Un tas noteikti vēl nav viss!  

Vācu valodas skolotājas Anita Lazdāne un Vija Pīzele arī šogad informēs jūs un palīdzēs 
startēt arvien jaunos konkursos! Esiet aktīvi un izmantojiet katru iespēju sevis attīstīšanai un 
pierādīšanai. 
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