
Labie darbi, gatavojoties 
skolas 115.jubilejai 



Tuvojoties svētkiem, nolēmām 
iepriecināt arī skolas tehniskos 

darbiniekus. 
Pacienājām viņus ar pašu 

ceptiem cepumiem. 
Paldies par tīru un sakārtotu vidi!

1.a klase

Cepumu cepšana



Lai skolā svētkos mēs justos svinīgāk 
un gaišāk, kopīgi gatavojām 

svečturīšus - burciņas aplīmējām ar 
jūras sāli. 

Paldies par atbalstu un 
līdzdarbošanos sk. Ilze Sīlei un mūsu 

skolas dārzniecei-floristei Inetai 
Priedavai!

Esam priecīgi par paveikto! Novēlam 
skolai jubilejā gaišu ceļu arī nākotnē!  

1.b klase

Svečturīši skolas 
izgaismošanai



Vieta fotogrāfijaiSkolēni sadalījās 3 grupās, lai draudzīgi 
iestudētu pasaku. Laiks, ko kopīgi pavadīja 
mēģinājumos, kur viens otram palīdzēja, lai 

loma būtu interesantāka, tika veikts ar 
milzīgu atbildību. Un kā nu ne! Jāuzstājas 

būs mazāko klašu skolēniem! Paldies 
vecākiem par maskām - ar tām bija vieglāk 
iejusties tēlā. Labais darbs tapa pacietīgā 

darbā, daudzos mēģinājumos. Bet rezultāts 
iepriecināja gan skatītājus, gan aktierus! 

2.a klase

3 latviešu tautas pasaku 
iestudējumi
“Vecīša cimdiņš”

“Kukulītis”
“Zvēri un abru taisītājs”



2.b klase

Padarīt košāku skolas dārza 
vienu stūrīti 

Daudzi cilvēki saka tā: " Skola bez dārza , 
ir kā cilvēks bez dvēselas."  2.b klases 

bērni skolas dārza vienu stūrīti padarīja 
košāku. Īpašs paldies vecākiem un 

enerģiskajiem klases zēniem.
Skaistu dārzu novēlam ikvienam labam 

cilvēkam!



Lietosim pieklājīgus un labus vārdus Saldus
pamatskolā!

Mēs, 3.a klases skolēni, apņemamies skolā
lietot pieklājīgus un labus vārdus! Aicinām arī
pārējos to darīt!

No rīta uzsmaidīsim viens otram un teiksim
“labrīt!”, bet, mājup ejot, atcerēsimies pateikt “uz
redzēšanos!”

Tāpēc mēs esam pagatavojuši labo vārdu
koku, kas atgādinās mums būt pieklājīgiem un
labiem.

3.a klase

Labo vārdu koks



Vieta fotogrāfijai

Vieta fotogrāfijai

3.b klase

Saldais našķis  
skolotājiem

Kam gan negaršo saldumi! 

Process izrādījās krietni 
sarežģītāks, nekā cerēts, bet 

gatavošana notika tepat mūsu 
klasē, kuru pārveidojām par nelielu 
ražotni. Eh, laba sajūta, ka varam 

paši savām rokām kaut ko 
pagatavot un ar to vēl iepriecināt 
citus! Izmēģini arī Tu un iepriecini 

sevi un savu ģimeni. 



Vieta fotogrāfijai
Kas vienam nevajadzīgs, otram vajadzīgs!
Lai kopā būšanu padarītu  aizraujošāku un 
interesantāku, skolēni uz skolu nesa spēles 

un grāmatas, kuras mājās netiek 
izmantotas. Tā, kopā darbojoties un 

sadarbojoties, mēs pavadām laiku mūsu 
brīnišķīgajās mājās - Mūsu skolā!

4.a klase

Galda spēles un laba 
lasāmviela kopābūšanai! 

Sadarbosimies!



Lasot grāmatas, mums ir unikāla 
iespēja apceļot pasauli, atpūsties, 
uzlabot veselību, kļūt gudrākiem, 

palielināt vārdu krājumu...
Pilnvērtīgai laika pavadīšanai draugu 

lokā  izvēlieties prāta un galda spēles. 
Neatsverams ir smadzeņu noslogojums, 

pat neuzvarot, gūstam gandarījuma 
sajūtu no spēles procesa.

Izklaide un atpūta vienā reizē!

4.b klase

Otra dzīve grāmatām un 
spēlēm



Par vienu bedri mazāk!
5. a klases skolēni labo darbu izvēlējās veikt 

praktisku un noderīgu gan skolotājiem, gan paši sev! 
Tika aizlāpītas bedres pie stadiona, lai skolotājiem un 

skolēniem ceļš līdz skolai būtu gludāks un kā paši saka -
vismaz tagad neklabēs zobi!

5.a klase

Bedru aizlāpīšana 
pie stadiona

Skolas attēlošana gleznā

Mūsu skola - mūsu mājas!
Savukārt kā dāvana skolai tapa 

glezna.
Šogad 5.a klases mājvieta ir “vecajā” 

skolā, tādēļ skolēniem bija svarīgi gleznā 
attēlot tieši šo skolas daļu. 



Vieta fotogrāfijai

Mūsu klases komanda 
lasīja priekšā pasaku 

grāmatu un organizēja 
rotaļas starpbrīdi abām 

pirmajām klasēm. 

5.b klase

Lasām pasaku un 
spēlējam spēles kopā ar 

pirmklasniekiem



Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz 
priekšu iet.                                        /Rainis/

Mēs katrs spējam baltākos brīnumus 
radīt...

Labā darba tapšanā iesaistījās 6.a klases 
skolēni un viņu vecāki.

Mūsu vēlēšanās ir, lai darbs paliek kā 
atgādinājums, ka mūsu skola aug un 

mainās. Tā tiek veidota laikam līdzi un ar 
katru gadu kļūst arvien atvērtāka un 

mūsdienīgāka.
Skola, kādu to mēs redzam šodien, mēs 
neredzēsim vairs nākošo gadu, bet foto 

atmiņas paliks.

6.a klase

Foto kanva: Skola 
vakar, šodien un …



Vieta fotogrāfijai

Gatavojām apsveikumus pensionētajiem 
Saldus pamatskolas skolotājiem, lai 

pateiktu paldies par darba mūžu, kas veltīts 
mūsu skolai. Bez viņiem mūsu skola nebūtu 

tāda, kāda tā ir tagad.

6.b klase

Apsveikumu kartiņas 
skolotājiem



Par pamatu izmantojām no finiera 
izzāģētus ciparus 115 un uz tā līmējām 

fotogrāfijas no dažādiem laikiem. Paldies 
mājturības skolotājam Andim, skolas 
tehniskajiem darbiniekiem Jurim un 

Gunāram, kuri palīdzēja tapt cipariem. 
Paldies mūsu vecākiem un skolotājiem, kuri 

dalījās ar fotogrāfijām! Lai varētu iet uz 
priekšu, ir vajadzīgs reizēm arī kavēties 

atmiņās!

7.b klase

Foto kolāža



Vieta fotogrāfijai

Izveidojām no riepām šķēršļu joslu 
stadionā, kuru varēs izmantot gan brīvajā 

laikā starpbrīžos vai pēc stundām, gan 
stundās dažāda veida uzdevumiem. 
Pavasarī plānots vēl nokrāsot riepas.

8.a klase

Šķēršļu joslas izveide 
stadionā



Mums katram jāzina savas saknes, sava 
dzimta, ģimene. Kopā izzinājām skolas 

vēsturi, ievērojamus pedagogus, 
apmeklējām kapus un nolikām svecītes 
pie mūžībā aizgājušiem pedagogiem, 

tādā veidā godinot viņu piemiņu.

8.b klase

Pieminot bijušos 
skolotājus...



9.a klase

Interaktīvā spēle 
sākumskolas klašu 

skolēniem un citiem 
interesentiem

Esam izveidojuši interaktīvu spēli “Iepazīsti 
Saldus pamatskolu” sākumskolas klašu 

skolēniem un citiem interesentiem. Tās mērķis 
ir iepazīt savu skolu un atrast apslēpto 

dārgumu. Lai to izdarītu, ir jāatbild uz desmit 
jautājumiem, izmantojot slepenos kodus. Ja arī 

Tava klase vēlas atrast šo dārgumu, esam 
gatavi palīdzēt un noorganizēt to.

Uz SADARBĪBU!



9.b klase

Celma izrakšana skolas pagalmā uz 
kalniņa, kur ziemā ejam baudīt ziemas 
priekus, lai nebūtu risks šļūkt pa kalnu 

mazajiem bērniem.


