2015. gada 22. oktobrī

Nr.19
Jaunums skolas mājas lapā!
Sadaļā Skolotāji un skolēni ir izveidota
kategorija Klases. Ikvienam ir iespēja
apskatīties klašu aktivitātes īsos
aprakstos un fotogrāfijās.
Nobalso par Saldus pamatskolas projektiem labiedarbi.lv
projektu konkursā
līdz 31. oktobrim.
 pirmais projekts – „Prāta spēles” - loģiskās
domāšanas attīstīšanas spēles un grāmatas par
projekta summu 1043,00 EUR;
 otrais projekts – „Bērnu laukumiņš pie Saldus
pamatskolas” -bērnu rotaļu laukuma izveide un
labiekārtošana par projekta summu 2980 EUR.
Balsot var mājas lapā: labiedarbi.lv; labiedarbi.inbox.lv;
Balsošana ir bez maksas!
Atbalstām savējos un sūtām labas domas, jo mums ir
tikai dažas nedēļas laika, lai iegūtu visvairāk balsu!
skolotājas – Linda Kuskova, Rasa Štromane
Klašu aktivitātes Projektu un Karjeras nedēļā 12.-15.
oktobrī.
Kopumā skolēni apmeklēja ap 30 dažādiem
uzņēmumiem gan Saldū, gan ārpus mūsu novada.
Skolēni mācījās sadarboties, plānot, klausīties, veidot
prezentācijas materiālus; devās pārgājienos dabā, brauca
ekskursijās. Paši bērni nedēļu vērtē kā ļoti darbīgi
pavadītu laiku. Detalizētu informāciju tuvākajā laikā būs
iespējams apskatīties skolas mājas lapā pie klašu
aktivitātēm.

Vārds skolas direktorei

Aiz loga tik skaists, neparasts rudens, kas priecē ar
zeltaino dzeltenumu kokos, sauli un spirgtu gaisu. Tā vien
gribas atvērt skolas durvis un doties laukā, lai baudītu to
visu. Tūlīt, tūlīt tas arī būs izdarāms-brīvlaiks klāt. Kas
padarīts šajā laika posmā? Daudz jaunu zināšanu iegūts,
mācoties klasē, braucot ekskursijās, apmeklējot muzejus,
bibliotēku un dažādus uzņēmumus. To visu varat apskatīt
skolas mājas lapā. Prieks par skolēnu optimismu un dzīves
prieku, par pirmajiem panākumiem sportā, karavīru
dziesmu konkursā, veiksmīgu dalību rudens izstādē
tirdzniecības centrā „Akvārijs” un citiem labiem
darbiem. Strādāt prieku vairo skolotāju vēlme mācīties,
mainīt darba metodes. Erasmus+ projekta ietvaros 8
skolotājas divas reizes nedēļā no septembra līdz jūnijam
papildinās zināšanas angļu valodā, 12 pedagogi septembrī
un oktobrī apgūs bilingvālo metodi licencēto programmu
augstvērtīgai realizēšanai, viens pedagogs ir devies
pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju. Skolotāji
intensīvi apmeklē novadā un valstī piedāvātos kvalifikācijas
kursus, seminārus. Skolotājas izmanto iespējas, lai
pilnveidotu skolas vidi, materiālo bāzi, iesaistoties
projektos „Labie darbi’’ un „CEMEX Iespēju fonds’’. Turēsim
īkšķus, lai izdodas! Darbīga un piesātināta ir skolas dzīveinteresanta.
Lai laba atpūta rudens brīvlaikā mums visiem!
Direktore Dace

Saldus pamatskolas padomē

Biedrība SaPa 1904

Skolas padome tiek ievēlēta uz diviem
gadiem, tāpēc šogad notika skolas padomes
pārvēlēšanas. Skolas padomē darbosies
vecāki - M. Mēters, A. Donis, S. Millere, D.
Kazakeviča, A. Saračinskis - un skolotāji –
L. Kuskova, A. Ozolnieks, D. Susekle, J.
Ukavica, D. Balandīna. Skolas padomes
sapulcē par tās priekšsēdētāju ievēlēta Santa
Millere. Apsveicam jauno skolas padomi!

Darbību turpina skolas padomes dibinātā biedrība „SaPa 1904”,
dibināta 18.02.2013., un tās statūti paredz „sekmēt un veicināt
aktivitātes Saldus pamatskolā un Saldus novadā”, piemēram,
„vecāku intereses par savu bērnu izglītības kvalitātes veicināšanu;
veselīga dzīves veida veicināšana” u. tml. Biedrība jau realizējusi
vairākas aktivitātes un LAD projektu konkursā ieguvusi augstas
kvalitātes skaņu aparatūru, ko skola izmanto
pasākumu
apskaņošanai, piemēram, rudens sporta dienas brīvdabas kino tika
rādīts, izmantojot projektā iegūto ekrānu, projektoru.
Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku un aicina jaunus, enerģiskus,
biedrus ar labām idejām, kā padarīt daudzveidīgāku, interesantāku
savu bērnu skolas dzīvi, piesaistot finanšu līdzekļus, darbojoties
dažādos projektos.
Interesentiem lūdzu rakstīt uz e pastu: sapa@saldus.lv
Uz sadarbību!
Biedrības „SaPa 1904” priekšsēdētājs A. Donis

Pie 6.a klases viesojās Gints Homanis. Viņš stāstīja
par savu hobiju un dzīvi. Uzzinājām, ka cilvēku viņš
salīdzina ar trīsstūri, jo salīdzinājumā ar lodi, tas ir
stabils. Cilvēkam jāmāk izdzīvot, pārvarēt grūtības un
emocionāli tikt ar sevi galā dažādās situācijās. Mums
visai klasei ļoti patika Citāda stunda. Vēlamies tādas
tikšanās vairāk! Paldies mūsu skolotājam – Gintam!

Citāda stunda Skolotāju dienā 5.-9. klašu skolēniem.
Par Citādu stundu to var saukt tāpēc, ka skolotāja lomā
šoreiz iejutās mūsu skolas skolēnu vecāki un skolas
medmāsa.
6.b klasei mācību stundu
sagatavoja un vadīja
Ainars Donis. Viņš stāstīja
par savu profesiju. A.
Donis ir inženieris, un viņa
darbs ir saistīts ar
robotiem. Stunda bija
interesanta,
mēs
uzzinājām, kā var vadīt
robotus, kādas komandas
tie uztver. Pat mēģinājām
vadīt robotu- Lauru, kura
mācās mūsu klasē. Ko
guvām? Uzzinājām, ko
dara inženieri, kā vada
robotus, cik sīki un precīzi
ir jādod komandas. Un cik
grūti ir uztaisīt robotu.

Pie mums, 8. klases, viesojās
grāmatvede Santa Millere.
Viņa mums pastāstīja savu
pieredzi, izvēloties profesiju.
Uzzinājām,
ka
pie
grāmatvedes
profesijas
nonākusi
nejauši.
Mūs
iepazīstināja ar CV veidošanu,
arī paši rakstījām savu CV.
Ļoti patika šī stunda, jo mūs
mācīja profesionālis savā
jomā. Uzzinājām par pozitīvo
un negatīvo grāmatveža
ikdienā. Patika kuriozi, kas
atgadījušies karjeras laikā.
Liels paldies Santai Millerei
par stundu. Madara Alksne

Lepojamies ar skolas sportistu
sasniegumiem!
Rudens krosa stafetēs iegūtas 5 godalgotas vietas: viena
pirmā vieta, divas otrās vietas, divas trešās vietas un
viena ceturtā vieta. Iegūtas vēl
7. un 8. vieta.
Detalizētāka
informācija
skolas
mājas
lapā
salduspamatskola.lv.
Futbola sacensībās 6.-7. klašu grupā mūsējiem 4. vieta.
Komandā spēlēja: M. Mehaņņikovs, M. Šēfers, E. EmbersEmbergs, K. Hļevickis, K. Dreimanis, R. Irbe, M. Zīrups, R.
Donis, T. Reinholds, A. Millers.
8.-9. klašu grupā dalīta 4.-6. vieta. Komandā spēlēja: U.
Glāziņš, D. Norkus, A. Reinkops, M. Opelts, T. Kurbatovs,
K. Bagātais, R. Priekuls, O. Grodjuks, D. Lubis, D.
Zandbergs.
Sporta skolotāja L. Rumpe

7. klasei stundu vadīja skolas
medmāsiņa Rita Daube. Mums ļoti
patika, jo uzzinājām daudz vairāk par
medicīnu, Saldus slimnīcu, iepazinām
tuvāk mūsu medmāsiņu. Stundā
aizskārām
tēmu
–
mikrobi.
Medmāsiņa bija sagatavojusi mums
krustvārdu mīklu un vitamīnus.
Sarunas
laikā
nonācām
pie
secinājuma, ka neviens no mūsu
klases nevēlas kļūt par medmāsu vai
ārstu. Mūsu ieguvumi: sapratām, ka
mūsu medmāsiņa ir ļoti interesants
cilvēks un viņai ir liela pieredze
medicīnā; medicīnas darbinieka darbs
ir sarežģīts un smags; uzzinājām
daudz jauna par mikrobiem.
Paldies
medmāsiņai,
noteikti
vēlamies šādu stundu arī citreiz.
Pie mums, 5.a klases, ciemojās Anita
Hļevicka un Aiga Pelca. Ikdienā viņas ir
sociālās pedagoģes Ģimenes atbalsta
centrā. Mums ļoti patika, ka stundu vadīja
vecāki, un mēs vēlētos vēl tādas stundas.
5.b klasē stundu vadīja Raimonds Čukna,
kurš ikdienā nodarbojas ar lielgabarīta
tehnikas tirdzniecību. Viņš mums stāstīja
par savu darbu un par to, kā viņš nonācis
pie pašreizējās nodarbošanās. Darba dēļ
nācies dzīvot arī citās Latvijas pilsētās.
Mums patika uzdot dažādus jautājumus un
iesaistīties sarunā. Paldies mūsu jaunajam
skolotājam! Mums patika. Rebecca un Alise.

Pēc Citādas stundas.

