Saldus pamatskolas avīze
2014. gada 14. marts

Saldus
pamatskolai
110!

Absolventu
salidojums
10. maijā

Veiksmes stāstu stundās gūtas vērtīgas atziņas
Trešklasniekus
apciemoja
basketbola treneri Līva Štamere
un Krists Pīternieks. Bērniem
patika: treneru aizraujošie stāsti,
saņemt balvas par pareizi
atbildētiem jautājumiem, uzzināt,
ka Krists bijis Grieķijā. Atziņa: ir
laba iespēja kopā ar komandu
apskatīt pasauli; ja esi iesācis
trenēties, tad nevajag pamest. Pie
4. klašu skolēniem viesojās Igors
Miņenko, BMX un TRX
treneris. Skolēni iemācījās, ka
nevajag padoties grūtību priekšā,
bet turpināt cīnīties. Ja pirmoreiz
kaut kas nesanāk, tad darīt tik
ilgi, kamēr sanāk; skola ir
galvenā; lai kaut ko darītu, ir
jābūt izglītībai; nauda nav
svarīgākā.
Pirmklasniekiem
Agnija Stivriņa stāstīja par
atkritumu šķirošanu, jo ir svarīgi
dzīvot tīrā un sakoptā vidē. No
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K. Līdaka ar suņiem - Esti un Jančuku

stilistes Aijas Būmeisteres 6.
klases
pusaudži
uzzināja
izglītojošus faktus par sieviešu un
vīriešu lomu sabiedrībā, guva
priekšstatu par stilista profesijas
pozitīvajām un negatīvajām
pusēm. Astoto un devīto klašu
zēni tikās ar Saldus Ceļinieka
projektu
vadītāju
Edgaru
Brūveri. Puiši uzzināja, kā strādā
uzņēmums,
kāda
izglītība
nepieciešama, ieguva priekšstatu
par biznesa darbību, izdevumiem
un ienākumiem, saprata, kā
notiek ceļu būve. 7. klases
skolēni tikās ar skolotāju Arvi
Blūmu, kurš šobrīd nestrādā savā
profesijā. Skolēni pēc sarunas
saprata, ka ikviens darbs ir
godājams un svarīgs, bērnudārzs
un skola arī ir darbs, jaunas lietas
jāapgūst un jāmācās visu mūžu,
ģimenei jābūt ļoti svarīgai un

nozīmīgai. 5. klases skolēniem
Elīna Vītola stāstīja par saviem
pamatskolas gadiem, iegūto
biotehnologa
specialitāti
un
līdzdalību Latvijas izlasē lakrosā
un pasaules čempionātā Kanādā.
Astoto un devīto klašu meitenes
tikās ar kosmetoloģi Rionu
Mēteri
un
uzzināja
par
vienkāršiem paņēmieniem sejas
kopšanā mājas apstākļos. Otro
klašu skolēni iepazinās ar
Kristīni Līdaku un viņas suņiem
Esti un Jančuku. Bērni uzzināja
par suņu darbu, saprata, ka
cilvēkam katru dienu ir jārūpējas
par dzīvnieku, tas jāapmāca,
jāspēlējas ar viņu. Vislielākais
prieks bērniem bija tas, ka varēja
suņus paglāstīt, pabarot ar
kārumiem un saņemt balviņas.
Informāciju
apkopoja
d.v
audzināšanas jomā Dace Susekle.

Jau 3. reizi notiek konkurss Dziesma manai skolai

Laureāti – 8.a klases meitenes ar klases
audzinātāju L. Rumpi

Vecāku viedoklis par šo pasākumu – tas ir kaut kas
vienreizēji foršs, to visu dabūt gatavu! Cepuri nost! Ko domā paši
skolēni? Visgrūtāk esot izdomāt priekšnesumu, konkursā patīk
balvas un vēl: konkurss saliedē klasesbiedrus, viens otru atbalsta,
patīk kopā būšana, var priecāties par citu klašu labajiem
priekšnesumiem, laba laika pavadīšana.
Ko gribētu redzēt
citādāk? Lai visas klases iedala pa vietām līdz pat pašai pēdējai,
pēc katra priekšnesuma dzirdēt žūrijas viedokli, lai uzstājas jauktā
secībā, konkursam varētu būt noteikta tēma. Konkursa fotogalerija
apskatāma skolas mājas lapā. D.v audz. j. Judīte Ukavica

Projektu nedēļa
3.-7. marts
Sākumskolas skolēni
strādāja
pie
klašu
audzinātājām,
savukārt
pamatskolēni
veica
projektus pie izvēlēta
Lūk, arī zīdpapīra puķes
skolotāja. Pamatskolēnu
secinājumi par paveikto:
Mēs šajā nedēļā paveicām lielu darbu, nemaz nezināju, ka tik
daudz literātu ir Saldus novadnieki. Iemācījos rīkoties ar
materiāliem un darbarīkiem, ko ikdienā neizmantoju. Dziedāt ir
ļoti jauki un iemācījāmies 3 jaunas dziesmas, atkārtojām un
nostiprinājām vēl 8 dziesmas. Es tagad daudz vairāk zinu APU
noteikumus un sapratu, ka grupās strādāt ir interesanti, lai gan
spēles veidot nav viegli. Es daudz jauna uzzināju par
skolotājām, iemācījos veidot biogrāfiju aprakstus un
mākslinieciski noformēt. Strādājām komandā un skolas jubilejai
izgatavojām 100 krāšņus pušķus no zīdpapīra. Darba rezultāts ir
labs, mūsu skolas logus drīz rotās košas un krāsainas puķes. Es
daudz ko jaunu iemācījos par viduslaikiem, paši filmējām
filmiņu par šo laiku. D.v. mācību jomā Gita Leja

Sasniegumi sportā
Basketbols 6.-7. klašu meitenēm – 2. vieta.
Komandā spēlēja: Raivita Koreņika, Ieva
Baumane, Monta Geriņa, Kristiāna
Jansone, Anete Dace Svārupa, Arnita
Norkusa, Alise Liekniņa, Elizabete
Mūrniece.
Ziemas vieglatlētikas kausa izcīņa 8.-9.
klašu grupā – 2. vieta. Dalībnieki: Raivita
Koreņika, Ieva Baumane, Karīna Klāra
Miķelsone, Violeta Plīta, Alise Kristāla,
Mārtiņš Anškenevics, Mārtiņš Biders,
Emīls Gapons, Andrejs Fomčenko, Kristers
Balodis.
Drošie un veiklie stafetes 3.-5. klašu grupā
– 3. vieta. Dalībnieki: Paula Mikalauska,
Karīna Keita Koreņika, Daniela Puriņa,
Kristena Sproģe, Annija Bērziņa, Markuss
Šēfers, Ričards Irbe, Horens Akopjans,
Kristaps Hļevickis, Kristers Dreimanis.
Ziemas vieglatlētikas kausa izcīņā
individuālie
starti
-Karīna
Klāra
Miķelsone ieguva 1.vietu - tāllēkšanā no
vietas un 50 m skrējienā; Raivita Koreņika
- 3.vietu pildbumbas mešanā.
Sporta skolotāja Lāsma Rumpe

Sk. A. Ozolnieka vadībā tapa dekorācijas

Krāsainās puķes skolas jubilejai

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji:
Valsts bioloģijas olimpiādes starpnovadu posms 9.klasēm Elīza Šaule, 1.vieta.
Starpnovadu vēstures olimpiāde 9.klasēm – Samanta Vēza,
atzinība; Elīza Šaule, atzinība.
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde
9.klasēm – Elīza Šaule, atzinība; Karīna Klāra Miķelsone,
atzinība. 5.-7.klasēm – Paula Strautmane, 2.vieta.
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 9.klasēm – Renāte
Skujeniece, 3.vieta.
8.klasēm – Roberts Šmits, 3.vieta.
Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 9.klasēm – Elīza
Šaule, atzinība.
Starpnovadu mājturības olimpiāde zēniem 8.klasēm –
Rūdis Novicāns, atzinība.
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 9.klasēm – Elīza Šaule,
3.vieta.
Saldus novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-9. klasēm –
Agnese Štencele,1.vieta; Sofija Anna Freisa, 1.vieta; Līna
Kristiāna Melbārde, 3.vieta, Elija Līva Freimane, 3.vieta;
Edīte Liekmane, 3.vieta.
Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiāde –
Agnese Raude, 3.vieta; Dženifera Rieksta, atzinība; Heidija
Krastiņa, 2.vieta; Alise Elizabete Zemrūķe, atzinība, Līna
Kristiāna Melbārde, atzinība.
Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiāde –
Aleksandrs Kļaviņš, 3.vieta; Heidija Krastiņa, 1.vieta;
Andrejs Kļaviņš, 1.vieta; Diāna Lasmane, atzinība.
Starpnovadu mājturības I un tehnoloģiju konkurssolimpiāde meitenēm 5.-6.klasei – Elizabete Mūrniece un
Monta Geriņa, 2.vieta.
D.v. mācību jomā Gita Leja

