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Piesakoties konkursam, bija jāizdomā pasaka «Veiksme. Intuīcija. Prāts.» 
Izveidotās komandas dalībnieki Marta, Marija Anete, Karlīna, Kristiāns un 
Markuss ķērās pie darba, sacerot pasaku, domājot pieteikuma vizītkarti... Pēc tam 
paši veica vienas - labākās - pasakas atlasi...    Izlasi šo pasaku!

“Veiksme. Intuīcija. Prāts.”

Kādā saulainā dienā zēns pastaigājās gar jūru. Jūras krastā viņš 
redzēja kaijas, koku zarus, smiltis un akmeņus. Starp vairākiem lielajiem 
akmeņiem mirdzēja viens īpašs oranžas krāsas akmentiņš.
Zēns oranžo akmentiņu vēlējās pacelt un paņemt līdzi, bet kaut kas zēnam 

it kā notika un viņš akmeni nepacēla...
Vēlāk mājās zēns vēlējās noskaidrot - kas tas par oranžo akmeni? 

Izrādījās, ka šādas krāsas akmentiņš varēja būt dzintars. Zēns uzzināja, ka 
jūras krastā reizēm var atrast arī dzintaram līdzīgus akmentiņus, kuri rokās 
var uzliesmot.

Nākamajā dienā, staigājot gar jūras krastu, zēns ieraudzīja izvietotas 
brīdinājuma zīmes. Tās aicināja uzmanīties no šiem viltus dzintara gabaliņiem.

Zēns saprata, ka viņam palīdzējusi intuīcija un prāts. 
Kāda veiksme, ka zēns nepacēla oranžo akmentiņu! 

Kopš tā laika VEIKSME, INTUĪCIJA un PRĀTS kļuva par zēna labākajiem 
draugiem.

(Pasakas autore: Marta O.) 



10.aprīlī no rīta ierodamies 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. 

Gaidot konkursa sākumu, iepazīstam skolas telpas.



Sapulcējamies, iesildāmies, atbrīvojamies no satraukuma.



Kad komandas pieteiktas, pasākums var sākties! Tikmēr atbildīgie 
dienesti pārbauda, vai 3D pildspalvas patiešām gatavas darbam. 



Lūk, kā 
pastrādājuši 

mūsu klases gudrinieki!



Izrādās, lielākā daļa uzdevumu veicami angļu valodā. 
Komandā strādāt ir jāprot, jo komandā ir spēks!



Saliec attēlā redzamā priekšmeta 
nosaukumu angļu valodā, atrodi 
burtus angļu alfabēta secībā....



Sakārto vārdus angļu 
alfabēta secībā, 

izdomā un uzraksti  
vārdus angļu valodā... 



Izveido dialogu, izej 
labirintu... ! 

Kamēr žūrija skaita 
nopelnītos punktus, vēl 

var ļauties dažām 
atrakcijām.



Noslēgumā noklausāmies visas 
iesūtītās pasakas. Katra 
komanda saņem atzinības 

vārdus un rakstus par literāro 
darbu. 

Un tad jau – apbalvošana.  
Mums tiek bronzas medaļas.







Paldies vecākiem 
par atsaucību; 

paldies 
klasesbiedriem, 
ka turēja īkšķus; 

paldies 
skolotājām 

Rudītei un Ritmai, 
kuras uzņēmās 

papildus 
pienākumus! 

Paldies sporta 
skolotājai 

Nataļjai par 
krekliņiem! 

Paldies Kristiāna 
tētim Robertam 

Ziediņam, ka 
palīdzēja mums 

nokļūt JT 
vidusskolā un pēc 
konkursa – arī uz 

mājām!


