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No 13.līdz 20. martam 16 mūsu skolas 7.-11. klašu skolēniem bija iespēja 
viesoties Vēzeres ģimnāzijā Floto (Vācija). Vēzeres ģimnāzija ir mūsu 
partnerskola jau vairāk kā 20 gadus un regulāros apmaiņas braucienos notiek 
darbs dažādu projektu ietvaros – gan mūzikā, gan matemātikā, gan informātikā, 
gan mākslā. 
Pagājušā gada martā pie mums Rīgā viesojās šīs skolas cirka pulciņa dalībnieki. 
Šos skolēnus mūsu ģimnāzijas audzēkņi uzņēma savās ģimenēs, bet aizvadītajā 
nedēļā mūsu skolēni dzīvoja vācu draugu ģimenēs.  
Šī gada projekta tēma bija saistīta ar matemātiku – skolēni pētīja hiperboliskās 
matemātikas modeļus, izgatavojot tos arī pašu rokām un pētot to praktiskās 
pielietošanas iespējas. Mēs priecājamies, ka spējām iemācīt vācu skolēniem 
tamborēt (jo skolā nav tāda priekšmeta kā mājturība, kur to varētu apgūt) un 
iepazīstināt ar latviešu zinātnieces Dainas Taimiņas atklājumiem. 
 
13. martā tūlīt pēc ierašanās Floto skolēni devās pie savām viesģimenēm. 
Sestdiena un svētdiena aizritēja, iepazīstoties  ar pilsētu, baudot pavasarīgos 
laika apstākļus un atpūšoties pirms paredzētā darba.  
Pirmdien skolēni viesojās Floto rātsnamā, kur bija tikšanās ar mēra vietnieci un 
varēja gūt izsmeļošu informāciju par vietu, kurā mēs pavadīsim turpmāko nedēļu. 
Šajā tikšanās reizē piedalījās arī žurnālisti un jau nākamās dienas 
avīzē varējām izlasīt rakstu par vizīti rātsnamā un informāciju par paredzēto 
projektu. 
Darbs pie projekta ritēja visas nedēļas garumā, izņemot trešdien, kad devāmies 
apskatīt vietējo enerģētikas uzņēmumu un viesojāmies skaistajā Lemgo pilsētiņā, 
iepazīstot arī tās drūmākās vēstures lappuses – raganu medību laikus. 
Pēcpusdienās skolēnu atpūtu plānoja viesģimenes, bet ceturtdienas 
pēcpusdienā visi kopīgi baudījām ūdenspriekus akvaparkā. 



Piektdien bija projekta rezultātu prezentācija, kurā piedalījās gan viesģimenes, 
gan skolotāji, gan citi interesenti. Projekta noslēgumā ģimnāzijas direktors Jorgs 
Tvēle klātesošos iepazīstināja ar abu skolu sadarbības vēsturi, savukārt skolēni 
kopā ar ģimnāzijas skolotāju Folkeru Šūbertu un mūsu ģimnāzijas skolotājām 
Gunitu Reinvaldi un Ingu Riekstiņu bija sagatvojuši izstādi un PowerPoint 
prezentāciju. Lielākais kompliments mūsu darbam bija skatītāju secinājums 
pasākumu beigās – izrādās, ka pat tik it kā sarežģītas matemātiskas lietas var 
izrādīties tik vienkāršas!  

 
 
Mūsu skolu sadraudzība turpinās un nākamā gada martā gaidīsim ciemos vācu 
skolēnus, savukārt mūsu skolēni viesosies Floto aiznākamā gada martā. Ja arī 
Tu gribi piedalīties, nāc un piesakies! 
 
 
 
Projekta apraksts http://www.weser-gymnasium.de/images/stories/und-
mehr/projekte/Riga2010/projektbeschreibung.pdf 


