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Saldus pamatskolas avīze
2016. gada 21. oktobrī

Jaunais mācību gads Saldus
pamatskolā ir sācies ļoti darbīgi,
nesot sev līdzi lielu atbildību gan no
pedagogiem, gan skolēniem, gan arī
vecākiem. Atbildība ir šī mācību
gada vērtība, kam tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība. Tas tiek
darīts ar mērķi- padarīt mūsu ikdienu
rimtāku, tādu, kas sniedz prieku un
gandarījumu,
kas
ir
bez
nepatīkamiem
pārsteigumiem,
pārpratumiem. Priecājos, ka nepilnos
divos mēnešos tik daudz paveikts ,
piedzīvots, un
tam
vislabākie
liecinieki ir skolēnu stāsti. Lai mums
visiem kopā izdodas paveikt labas
lietas!
Skolas direktore Dace Balandīna

Šogad skolā:
 Vides erudītu konkursa rezultāti: 1.pakāpe komandai “Foršie” (Evelīna
Tunēna (1.a), Jānis Rieksts (2.a), Oskars Homanis (3.a), Rēzija Grēta
Čukna (4.a); 2.pakāpe komandām “Saldus pamatskola” Elgars
Šķēdnieks (1.a), Monta Miķelsone (2.b), Elīza Bierande (3.b), Nikijs
Kurpenieks (4.c) un “Gudrais četrinieks” Jānis Justs Zīrups
(1.b),
Alise Vasiļevska (2.a), Eduards Povšaks (3.c), Paula Irbe (4.b).
Apsveicam Dabas draugus!
 1. vieta spēka un gudrības pasākumā "Jauniešu diena Oskara Kalpaka
muzejā" mūsu skolas 9. klases komandai (Raivitai Koreņikai, Montai
Geriņai, Rihardam Miķelsonam, Uvim Strazdiņam)! Apsveicam!
 Mūsu skolas 6.-7. klašu zēnu komanda ieguva 3. vietu Saldus novada
atklātajās skolu sacensībās futbolā. Komandā spēlēja: Horens
Akopjans, Mārtiņš Pavlovs, Robins Daļeckis, Kaspars Poruks, Alens
Freimanis, Roberts Vītols, Raivo Knūts, Dāvis Augustāns, Roberts
Gūtmanis, Ralfs Donis. Apsveicam!
 Akcija - Pacel zīli un kastani! Priekšgalā - 2.b klase, 3.a klase un 4.a
klase. Kopā jau savāktas 4 tonnas. Lasām un vedam zīles un kastaņus
vēl līdz 31.oktobrim!

Karjeras nedēļa.
8.-9.klašu skolēnu skaits, kas piedalījās Karjeras nedēļā -48. Apmeklētie pasākumi:
10.10. “Karjeras busiņa” vizīte skolā. 11.10. “Mūsdienu jauniešu personības kvalitātes un pieprasījums darba
tirgū”. 13.10. “Zaļās jostas vēstījums” un Saldus Tehnikuma rīkotie pasākumi.
Pašvaldības uzņēmumu un NVO skaits, kas piedāvāja/organizēja pasākumus(1) - skolotāja sarunāja pati.
Uzņēmēju un citu darba devēju skaits, kas piedāvāja/organizēja pasākumus (20) - mēs paši viņus atradāmklases audzinātāja noorganizēja šīs tikšanās.
Karjeras nedēļa skolā noslēdzās ar konkursu par profesijām “Zini vai mini”. 1.vieta- 7.b klase; 2.vieta - 8.
klase; 3.vieta- 5.a klase. Apsveicam!
Š.g. septembrī valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Saldus pamatskolas starptautisko Erasmus+KA2
stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu "Let`s play outside"! Saldus pamatskola ir viena no piecām sadarbības
valstīm. Projekta ilgums - 2016.gada septembris līdz 2018.gada maijs.
Mūsdienu sabiedrībā ļoti izplatīta problēma ir jauniešu atkarība no datorspēlēm un telefoniem, šī projekta mērķis ir
pievērst bērnus fiziskām aktivitātēm, aicinot spēlēt dažādas sporta spēles laukā.
Sadarbībā ar Turciju, Itāliju, Portugāli un Rumāniju esam izstrādājuši aktivitāšu plānu, kurā iekļauti arī šo valstu
apmeklējumi. Mērķauditorija ir daļa 7.a klases skolēnu, kuriem projekta ietvaros jāveic dažādas aktivitātes, lai jau
nākamā gada februārī dotos uz vizīti Portugālē, kur viņi piedalīsies dažādās sportiskās nodarbībās. Līdz šim laikam
esam jau izveidojuši prezentācijas par Saldus pamatskolu, mūsu pilsētu un valsti, kā arī izveidojuši projekta stūrīti.
Šobrīd tiek strādāts pie projekta dziesmas, vēl mūs gaida daudz dažādu interesantu darbiņu.
Jau decembrī četras Saldus pamatskolas skolotājas dosies vizītē uz projekta pirmo partnervalsti Itāliju, kur detalizēti
plānos visas turpmākās aktivitātes. Savukārt jau maijā gaidīsim visas partnervalstis ar viņu skolēniem ciemos Saldus
pamatskolā. Arī mēs mācīsim citām valstīm tās spēles, ko spēlē latviešu bērni un iesaistīsim dažādās sporta aktivitātēs
gan skolas apkārtnē, gan sporta skolas stadionā un citās interesantās vietās mūsu skaistajā valstī. Lai mums viss
izdodas!
Projekta koordinatore Anita Raude
2016.g. Saldus pašvaldība izsludināja projektu konkursu ’’Īstenojam ideju’’. Mūsu skola arī piedalījās šajā
konkursā un iesniedza projektu ‘’Spēļu pasaule’’. Projekta mērķis– veicināt Saldus pamatskolas skolēnu interesi
par lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespējām un iegādāties (20) attīstošās spēles lai mazinātu skolēnu
viedtālruņu izmantošanu starpbrīžos un ārpusstundu aktivitātēs.
Mūsu projekts tika apstiprināts un piešķirti 300 eiro spēļu iegādei. Kā rezultātā iegādājāmies 20 spēles, kuras
bērni var izmantot brīvā laikā un starpbrīžos. Spēļu pēcpusdienā skolēni tika iepazīstināti ar spēļu dažādību.
Skolas skolotājiem tika novadītas nodarbības, kur viņi tika iepazīstināti ar spēlēm un attīstošām spēlēm ,
kuras pieejamas datora vietnēs.
Skolas sociālais pedagogs un logopēds Līga Paštore

Projektu nedēļā mūsu klase devās uz laikraksta “Saldus
Zeme” redakciju. Avīzi sāka izdot 1962.gadā. Uzzinājām, kā
rodas raksti, cik cilvēku strādā, lai taptu novada avīzīte.
Bijām arī sēklu laboratorijā, kur mums rādīja sēklu
paraugus, uzzinājām, kā labāk sagatavot to sējai.
Ciemojāmies arī lauku sētā “Dzintari”. Tur saimnieko
Gustava vecmāmiņa. Viņa mūs sagaidīja ģērbusies tautas
tērpā. Redzējām vistas, cūkas, pīles.
Nedēļa bija ļoti jauka, jo nesēdējām skolā, bet laiku
pavadījām svaigā gaisā.
Paula Irbe 4.b

Projektu nedēļas pirmā diena bija angļu
valodā. Trešdien mēs gājām uz „Biti” - tur
bija lielas telpas un priecīgi cilvēki.
Ceturtdien braucām uz mežu-mērījām,
ņēmām paraugus un daudz darījām, un
klausījāmies. Man patika šī nedēļa!
Evita Gita Ābola 3.b

Heyoo!
Mēs, visa klase, 26.septembrī braucām
ekskursijā uz Ādažiem un Siguldu.
Ekskursijas sākums bija plkst. 5:00 no
rīta, kad bija laiks celties- tas bija
briesmīgi!
‘’Ādažu čipsos’’ mēs radījām jaunas
čipsu garšas un varējām iepakotus ņemt
līdzi uz mājām.
Tad mēs devāmies uz ‘’Tarzānu”.
Vispirms mēs tur ēdām pusdienas, jo
bijām izsalkuši. Tad mēs varējām kāpelēt
pa trasēm.
Kad bijām beiguši kāpelēt pa ceļam uz
mājām iebraucām Rīgas veikalā ‘’Spice’’,
lai nopirktu kaut ko garšīgu.
Atpakaļ mājās mēs bijām ap 20:00. Šī
ekskursija bija patiešām izdevusies!!!:)
Annija Mačukāne un Monta Eisaka 7.b

Projektu nedēļas darbos mēs apguvām prasmes darbā ar enciklopēdiju, šūšanas prasmes, ziepju
gatavošanas prasmes mājas apstākļos, iepazinām profesijas - bibliotekārs un ugunsdzēsējs.
2) Secinājām, ka visgrūtāk veicās ar darbu bibliotēkā, sapratām, ka lasītprasme patiešām ir viena dikti
svarīga padarīšana.
3) Secinājām, ka viss nemaz nav tik viegli, kā izskatās no malas, jo piešūt pogas tomēr izrādījās diezgan
sarežģīts darbs.
4) Uzzinājām, ka par ugunsdzēsēju strādāt nevar kurš katrs, jo garas darba stundas, katru gadu tiek
pārbaudīta fiziskā sagatavotība. Un, kas pats trakākais, aiz sevis viss pašam un tūlīt jāsavāc, jo mašīnā
katrai lietai ir sava īpašā vieta. Kā arī forma un skābekļa balons ir dikti smagi..
5) Kopīgi secinājām, ka katrs darbs ir ļoti svarīgs un atbildīgs, ka mums vēl daudz un cītīgi jāmācās.
2.b klases audzinātāja Dace Neizaka
Projektu nedēļā mēs bijām
„Karlsbergā”, kur ražo mapes un
kastes. Mums vēl iedeva līdzi
dāvaniņā mapes.
Piektdien bijām bibliotēkā. Tur
izgatavojām
piekariņus
un
veicām uzdevumus. Man patika
šī projektu nedēļa!
Ralfs Zviņģis 4.c

Projektu nedēļā mēs, 5.b klase,
ielūkojāmies sevī un savā
nākotnes profesijā. Rebekas
mamma stāstīja un rādīja savus
darbiņus - viņa šuj, ada un
tamborē. Hobijs viņai nes peļņu.
Zobu higiēniste Ieva Aleksa
stāstīja par savu profesiju, gan
arī par to, kā kopt zobus.
Mēs
apmeklējām
jauniešu
centru „Šķūnis”. Tur mums
ierādīja
vienu
interesantu
sadraudzības
rotaļu.
Vēl
viesojāmies Kapelleru namā, lai
uzzinātu par Saldus pilsētas
rašanās vēsturi, spēlējāmies ar
seno laiku rotaļlietām.
Denīze un Dženifere 5.b

11.oktobrī 2.a klases skolēni tikās ar Kuldīgas 45.bataljona
Latvijas Bruņoto spēku karavīriem. Skolēni uzzināja
par
karavīru darbu, un darbs viņiem ir arī vaļasprieks. Iepazinās ar
karavīru ekipējumu, bija iespēja izšaut ar mācību ieroci (lodes
vietā bumbiņas), izpildīt dažādus fiziskus vingrinājumus kopā ar
karavīriem, izvizināties ar īstu karavīru mašīnu. Daži bērni pat
izteica vēlēšanos kļūt par armijniekiem.
12.oktobrī devāmies uz SIA “Saldus Maiznieks”.
Apskatījāmies, kā tiek raudzēta un cepta maizīte. Mūs pacienāja
ar tikko ceptu rudzu maizīti un baltmaizi, cepumiem. Bija ļoti
garšīgi! Bērni arī saprata, ka, lai izceptu maizi, ir smagi un ilgi
jāstrādā. Ir darbinieki, kuriem jāstrādā arī naktīs. Skolēni bija
pārsteigti – kā var neaizmigt?
2.a klases audzinātāja Aiva Greitāne
Uz Tērvetes dabas parku es braucu vairākas
reizes gadā kopā ar savu ģimeni. Šoreiz mēs
visas trīs trešās klases bijām kopā! Pirmo reizi
bijām Zaļajā klasē - tur varēja aplūkot zvēru
izbāzeņus. Draugu un nedraugu takā aplūkojām
no koka pagatavotus kukaiņus un dzīvniekus.
Uzzinājām daudz ko jaunu.
Tagad es māsai varēšu parādīt jaunas vietas
Tērvetes dabas parkā!
Samanta Gārne 3.a

