Mūsu skolas 3.-4. klašu ansamblis kopā ar
skolotāju Ivetu Loginu devās uz Ventspili, lai
pārstāvētu Saldus novadu vokālās mūzikas
konkursā “Balsis 2018.”
Jaunākajā grupā piedalījās 16 ansambļi. Saldus
pamatskolas ansamblis ieguva 1. pakāpes
diplomu. Mums uzdāvināja maisu ar konfektēm
un iespēju planetārijā noskatīties filmu.
Mājupceļā autobusā vēl norisinājās “Dziesmu
kari”.
Mājās bijām vēlu, bet priecīgi un lepni.
Elizabete Blūma un ansambļa dalībnieki
9. februārī 3. klases brauca mācību ekskursijā
uz Nacionālo bibliotēku.
Uzzinājām, ka varam dāvināt grāmatu Tautas
grāmatu plauktam. Šī grāmata saglabāsies
nākamajām paaudzēm.
Redzējām Dainu skapi, par kuru bijām
dzirdējuši
latviešu valodas stundās. Attēlos
skapis izskatās daudz lielāks nekā dzīvē.
Pati augstākā vieta ir 12 stāvs. Laiks bija
skaidrs un saulains, ļoti labi varējām redzēt Rīgu.
Turpinājumā skatījāmies Rīgas Jaunajā teātrī
populārāko bērnu izrādi “Skolotājs Jāps un klase”.
Jāps, trešās klases audzinātājs, ir mazliet savāds
un traks. Viņš skaidrojot daļskaitļus, klasē cep
pankūkas, šķībi dzied, dod maršmelo, ja zēns un
meitene draudzējas. Izrādās, spēj bērniem
palīdzēt saprast pat ļoti nopietnas lietas.
Izrāde bija pamācoša un interesanta.
3.klašu skolēni un skolotājas

Draudzība ar skolēniem no Francijas
Viss iesākās ar saņemtu vēstuli franču un
angļu valodā, kur franču skolēni mūs, 4.b klasi,
aicina virtuāli draudzēties. Vēstulē bija arī Smurfs
ar trīslapu āboliņu, kas nozīmējot veiksmi. Par
godu ceļojošajam Smurfam, klasē izveidojām
Smurfu izstādi.
Rakstījām atbildes vēstuli angļu valodā, kurā
pastāstījām par sevi, saviem hobijiem un
interesēm, par savu pilsētu un valsti. Esam
sagatavojuši klausāmgrāmatas par mums
pašiem, kuru ierunājām franču un latviešu
valodās.
Izmantojot fotogrāfijas, iepazīstinājām franču
skolēnus ar savu ikdienu skolā, pilsētu.
Šī projekta ietvaros esam “apmainījušies” ar
puzlēm, uz kurām ir mūsu valstīm raksturīgais; ar
karogiem – tagad Francijā ir Latvijas karogs, bet
mums klasē ir Francijas karogs. Varat nākt
apskatīt! Projekts vēl turpinās!
Paldies par atbalstu skolotājām Ivetai
Dūčmanei, Ivetai Loginai, Ilzei Sīlei, Evikai
Zabarovskai.
Elīza Bierande, Evika Ulmane 4. b klase

Skolas un Latvijas vēsturei un personībām pa
pēdām.

27. februārī 1. b klases skolēni devās iepazīt
Saldus bibliotēku. Darbinieki mūs iepazīstināja ar
bibliotēkas noteikumiem un izrādīja visas telpas.
Mēs uzzinājām, ja beidz lasīt, vajag likt
grāmatas citā vietā, nevis plauktā. Mēs redzējām
modernus plauktus, kurus varēja stumt uz
priekšu un atpakaļ.
Tagad visi esam arī bibliotēkas lasītāji.
Aicinām arī citus doties uz bibliotēku un lasīt
grāmatas.
1.b klases skolēni

22. februārī 3. a klases bērni un audzinātāja
brauca pie mākslinieces Baibas Rīteres skatīties
un piedalīties skolas karoga aušanā.
Baiba Rītere parādīja un ļāva arī pašiem
darboties ar stellēm. Darbs ir grūts, nepieciešama
precizitāte, bet rezultāts skaists.
Katru nedēļu piedalījāmies konkursā par skolas
un Latvijas vēsturi.
Uzzinājām, ka skolas dārzā dzīvojušas stirnas,
pāvs, bruņurupuči, bet dīķī gulbji. Dzīvniekus
kopa skolas dārzniece Zenta Grīsle.
3.a klases skolēni un skolotāja

2.februāra klases stunda bija veltīta Sveču
dienai. Mēs gatavojām papīra vēlmju sveceszīmējām, krāsojām, rakstījām savas vēlēšanās,
kuras gribam, lai piepildās gada laikā. Mums
izdevās radīt interesantas un neparastas sveces.
Uzzinājām, ka Sveču diena ir ziemas vidus.
Mācījāmies tautasdziesmas un ticējumus par šo
dienu.
Mēs ļoti gaidām vēlmju piepildīšanos gada
beigās!
Sofija Kaļmuka, Dženifera Rieksta 6. b klase

Saldus pamatskolas avīze

2018. gada 9.martā
Kad aiz loga sniegs un saule ,gribas doties uz
skolas kalniņu kopā ar sākumskolas skolēniem,
kas sporta stundās izbauda īstus ziemas priekus.
Ziema priecē mūs visus. Un katra paša izvēlegausties par aukstumu vai sajūsmināties par
sniegu, salu, sarmu, vižņiem un citām dabas
parādībām. Mēs skolā negaužamies, mēs čakli
strādājam.
Ziemas mēneši skolai bijuši darbīgi un ļoti
atbildīgi. Sekmīgi aizvadīta akreditācija, uzņemti
starptautiskā projekta dalībnieki, gūti augsti
sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos,
sporta sacensībās gan
novadā, gan valstī.
Sirsnīgs paldies ikvienam, kas aktīvi iesaistījies
skolas un savu bērnu ikdienas gaitās: pauda
viedokli, aizpildot anketu vecākiem akreditācijas
ietvaros, uzņēma savās ģimenēs starptautiskā
projekta dalībniekus, palīdzēja saviem bērniem
sagatavoties olimpiādēm, sacensībām u. tml.
Mēs varam būt lepni ar savu skolu, bērniem ,
skolotājiem. Mēs tiecamies uz augstiem
sasniegumiem, kas katram var būt atšķirīgi, un
tas paveicams tikai tad, ja visi darbojamies kopā.
Lai skaists pavasara brīvlaiks!
Dace Balandīna, direktore

Pašpārvaldes logo
Pirmo semestri pašpārvaldes skolēni
aizvadīja meklējot idejas pašpārvaldes
simbolam – logo.
No iesūtītajiem zīmējumiem un skicēm tika
izveidots šāds variants. Cilvēciņi simbolizē
skolēnus, kuri aktīvi darbojas, lai skolas
ikdienas dzīvi izveidotu krāsaināku. Arī krāsām
ir sava nozīme: zilā simbolizē cerību, mērķi un
sapņus, sarkanā ir Latvijas un patriotisma
simbols, oranžā simbolizē radošumu un
enerģiju, zaļā – aktīvu un zaļu dzīvesveidu.
Pašpārvaldes logo šobrīd jau izmantojam uz
konkursa diplomiem.
Annija Žunda, pašpārvaldes prezidente
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Saldus pamatskolas skolēnu pašpārvaldes
iniciatīva, veltīta Latvijas simtgadei, Konkurss
par Latviju „Zini vai mini!”
Pašpārvalde 5.-9. klašu skolēniem katru
mēnesi rīko konkursiņu par norisēm Latvijā un
pasaulē, tādējādi veicinot piederību savam
novadam un valstij un rosinot būt aktīviem
pilsoņiem,
interesēties par
notiekošo.
Konkurss turpināsies līdz 2018. gada
novembrim, ar tā nolikumu var iepazīties
skolas mājas lapā. Katru mēnesi konkursam
tiek izsludināta tēma, tādējādi skolēniem ir
iespēja par to painteresēties.
Janvāra tēma bija Kultūras norises, un klašu
konkurencē 1. vietu dalīja 6.a un 6.b klase,
2.vietā ierindojās 7.a klase, bet 3.vietā – 5.a
klase. Individuālajā konkurencē diplomu
saņem skolēni, kas pareizi atbildējuši uz 4
jautājumiem. Diemžēl 6 jautājumus pareizi
neatbildēja neviens. Janvāra konkursā
individuālajā konkurencē uzvarēja 19 skolēni:
Vendija Saračinska, Madara Zadovska, Regnārs
Kukulis, Diāna Līcīte, Toms Sarģelis, Kristaps
Tože, Mia Balandīna, Estere Bērziņa, Kristiāna
Anna Dakša, Karīna Blūma, Poļina Fedotova,
Līna Kārkliņa, Patrīcija Samoška, Eva Sergējeva,
Intars Prūsis, Arabella Briška, Ralfs Donis, Anna
Mētere, Una Šlisere.
Februāra tēma bija Ziemas olimpiskās
spēles. (Skatīt turpinājumu otrā lapā).
Marta konkursa jautājumu tēma būs Saldus
pamatskola un Saldus pilsēta. Marta konkurss
notiks 28. martā.
Dace Susekle, direktores vietniece audz. j.
Pavasara brīvdienasno 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16.
martam.
27. martā –Vecāku diena skolā.
Šajā mācību gadā aktīvi darbojas skolas
padome
O.Šteina
vadībā.
Izskatītos
jautājumus vecāki saņems e- klases pastā.

Erasmus + projekts "C.L.I.L. - Creativity,
Learning, Inspiration and Language"
Saldus pamatskolā projekta ietvaros no 19.
līdz 23.februārim notika tikšanās skolotājiem un
skolēniem, kurā piedalījās projekta partneri no
Somijas, Polijas, Čehijas un Spānijas, kopumā 26
viesi.
Saldus pamatskolas galvenais nedēļas
uzdevums bija ēst gatavošana, kur darbojāmies
praktiski, gatavojot nacionālos ēdienus, veselīgus
našķus, sviestmaizes.
Plašāka informācija un apkopojums īsfilmā ir
apskatāma
skolas
mājas
lapā
www.salduspamatskola.lv
Evita Dureika, projekta koordinatore
Projekts ”Būsim lepni!”
Projekts aizsākās 2017. gada decembrī un
turpināsies līdz 2018. gada 31. maijam.
Katru mēnesi ir plānotas aktivitātes un
radošie darbi, lai stiprinātu Saldus pamatskolas
skolēnu piederības sajūtu savai skolai un
dzimtenei.
Martā skolā norisināsies ģimeņu viktorīna
“Mūsu skola – mūsu dzimtene.”
Plašāka informācija apskatāma skolas mājas
lapā www.salduspamatskola.lv
Linda Kuskova, projekta koordinatore
Saldus pamatskola turpina īstenot projektu
,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai'', kura ietvaros pie sākumskolas
skolēniem janvārī ciemojās uztura speciāliste
Sintija Jākobsone. Viņa stāstīja, kas ir veselīgs
uzturs un kopā ar skolēniem pētīja preču
marķējumus. Skolēni noskaidroja, cik daudz
cukura ir viņu iemīļotajos pārtikas produktos un
kādām citām ,,sliktām'' vielām ēdienos vajadzētu
pievērst uzmanību.
Projekta ietvaros februārī skolēni devās uz
Piena muzeju, kurā uzzināja, kā rodas piens,
izmēģināja slaukt mākslīgo govi un paši
pagatavoja sviestu. Viņi atzina, ka sviestu
mēģinās pagatavot mājās, jo tas ir vienkārši.
14. martā sākumskolas skolēniem būs iespēja
doties uz Ventspili piedalīties dažādās
aktivitātēs, kuras saistās ar tēmu - astronomija
un kosmoss. Galvenais mērķis šim braucienam veicināt interesi par tehniskajām jomām.
Egita Semjonova, projekta koordinatore

Panākumi konkursos un olimpiādēs
Atklātais Valsts līmeņa angļu valodas
konkurss
3. vieta Dāvids Krastiņš, 7.a kl., skolotāja Evita
Dureika
Starpnovadu fizikas olimpiāde 9.klasei
Atzinība Katrīna Leila Zvejniece, Roberts
Košuks, skolotājs Andis Ozolnieks
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiāde II
2. vieta Ralfs Donis, 8. a kl., skolotājs Andis
Ozolnieks
Atzinība Mārtiņš Pavlovs, 8. b kl., skolotājs
Andis Ozolnieks
Starpnovadu sākumskolas latviešu valodas
olimpiāde
2. vieta Paula Priede, 1.a kl., skolotāja Judīte
Ukavica
3.vieta Alise Vasiļevska, 3.a kl., skolotāja Aiva
Greitāne
Atzinība Ieva Burke, 1.b kl., skolotāja Egita
Semjonova
Atzinība Monta Miķelsone, 3.b kl., skolotāja
Dace Neizaka
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras
olimpiāde 8.-9. Klasēm
1. vieta Una Šlisere, 9. kl., skolotāja Dace
Balandīna
2. vieta Agnese Štencele, 8.b kl., skolotāja Z.
Lagzdiņa
Atzinība Annija Žunda, 8.a kl., skolotāja A.
Raude
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.-8.
klase
1.vieta Valters Donis, 5.a kl., skolotāja
I.Lagzdiņa
3. vieta Annija Žunda, 8.a kl., skolotāja
I.Lagzdiņa
Atzinība Agnese Štencele, 8.b kl., skolotāja Z.
Blanka
Gita Leja, direktores vietniece izglītības jomā
Skatuves runas konkursā Saldus novadā
„Zvirbulis” skolu pārstāvēja 8 skolēni.
1. pakāpes diplomu ieguva: Nikola Šilberga,
3. kl., Annija Strikmane, 4.kl.
2. pakāpes diplomu ieguva Ernests Dēnavs ,1.
kl., Anna Pumpura, Diāna Ābelniece, Evika
Ulmane, 4.kl., Robins Rumpis, 5.kl., Daniela
Danenbergsone, 8. kl.
Dace Susekle, direktores vietniece audz. jomā

Konkurss par Latviju „Zini vai mini!”
(Turpinājums)
Februāra tēma bija Ziemas olimpiskās spēles.
Rezultāti jau zināmi. Klašu konkurencē ir šādas
vietas: 1. vieta 8.b klasei, 2. vieta 5.b un 9. klasei,
3. vieta 6.b, 7.b un 7.a klasei. Individuālajā
konkurencē 5 punktus no sešiem ieguva 5.b klases
skolniece Kitija Kinstlere un 6.a klases skolniece
Sibilla Šterna. Četrus punktus saņēma šādi
skolēni: Toms Banders, Krista Kristiāna Čukna,
Elvisa Prudkskaja, Klāra Albīne, Dženifera Marta
Jarašuna, Daniela Ulmane, Ņikita Auziņš, Rainars
Bērziņš, Raivo Grīslis, Eva Sergējeva, Kristers
Strikmanis, Ivo Jurčs, Mairis Kraiņevs, Kristaps
Ševelis, Emīls Embers Embergs, Roberts Košuks,
Sintija Kraučuna, Reičela Rumba, Markuss Šēfers,
Una Šlisere.
Talantu konkurss
Trešdien, 21. februārī, skolā notika talantu
konkurss “X-faktors”.
Priekšnesumi bija sadalīti trīs kategorijās:
muzikālie, pašu iestudētie un mūsdienu deja.
Žūrijas komisijā bija skolas direktore, skolas
padomes vecāki un skolas absolvents, festivāla
"Saldus Saule" organizators Andris Akermanis.
Viņš bija sagatavojis īpašu balvu - iespēju
piedalīties "Mazās Saldus saules" koncertā. To
saņēma Patrīcija Anna Ozola.
Konkursā tika sadalītas šādas nominācijas:
Kategorijā Muzikālais priekšnesums: Labākais
vokāls - Patrīcijai Annai Ozolai. Mūzikas pasaules
virtuozs - Poļinai Fedotovai.
Kategorijā Pašu
iestudēts
priekšnesums:
Radošums un izaicinājums - Lotei Zabarovskai un
Evelīnai Zustai, Atraktivitāte un drosme - Rebekai
Smiltniecei, Denīzei Dēnavai un Jasmīnai
Dmitrijevai.
Kategorijā Mūsdienu deja: Profesionalitāte un
radošums - Artai Šteinai un partneriem - Kirilam
Dviņinam, Paulai Šteinai, Patrīcijai Annai Ozolai.
Žūrijas
simpātijas
balvu saņēma
Keita
Āmare, Skatītāju simpātijas balvu saņēma Lote
Zabarovska un Evelīna Zusta.
Brīvo nomināciju "Pārsteidz publiku" žūrija
piešķīra Gundaram Skujeniekam.
Pasākuma fotogrāfijas var apskatīties skolas
mājas lapā.
Dace Susekle, direktores vietniece audz. jomā

Basketbols
Janvāris ir basketbola maratona mēnesis,
kuru ļoti veiksmīgi aizvadījām novada
sacensībās.
1.vieta 3.-5.klašu grupā zēniem. Komandas
dalībnieki: Robins Rumpis, Aksels Januševskis,
Ralfs Celitāns, Reinis Hartmanis, Markuss
Brūveris, Rūdis Banzens, Reinis Gustavs Čukna,
Patriks Daubaris, Inguss Burke, Aleksis Brinčiks.
2.vieta 3.-5.klašu grupā meitenēm.
Komandas dalābnieces: Rēzija Grēta Čukna,
Elvisa Prudskaja, Līve Hermane, Monta
Butkeviča, Alise Brinčika, Evelīna Glāziņa,
Evelīna Balgalve, Eva Knūta, Annija Anna
Birziņa.
1.vieta
6.-7.klašu
grupā
meitenēm.
Komandas dalībnieces: Keita Mickus, Dženifera
Rieksta, Sofija Kaļmuka, Jasmīna Dmitrijeva,
Patrīcija Pēlmane, Melānija Grīnberga, Melisa
Dīķe, Alise Strautāre, Anete Estere Stepena.
1.vieta 6.-7.klašu grupā zēniem. Komandas
dalībnieki: Intars Prūsis, Robins Daļeckis,
Renārs Želvis, Roberts Vītols, Rolands Bitenieks,
Dāvis Augustāns, Raivo Knūts, Renārs Puriņš,
Kaspars Poruks.
2. vieta 8.-9.klašu grupā meitenēm.
Komandas dalībnieces: Paula Mikalauska,
Karīna Keita Koreņika, Annija Mačukāne,
Monta Januševska, Monta Eisaka, Evelīna Paula
Upeniece, Laura Bruže, Paula Strautmane, Evita
Celmiņa.
23.februārī Arēnā Rīga notika NBA junioru
līgas finālspēle. 2.vieta Saldus pamatskolai
Komandā spēlēja - Rēzija Grēta Čukna, Elvisa
Prudskaja, Līva Hermane, Monta Butkeviča,
Rūdis Banzens, Rihards Sergējevs, Reinis Gustavs
Čukna, Reinis Hartmanis, Markuss Brūveris,
Inguss Burke, Aleksis Brinčiks, Edžus Krūmiņš,
Patriks Daubaris.
Paldies sportistiem, visiem atbalstītājiem,
vecākiem un īpašs paldies trenerim Gintam
Friķim. Komandai palīdzēja Lāsma Rumpe, Līva
Štamere.
Pirmo reizi 8.klašu skolēni piedalījās
dambretes sacensībās Saldus vidusskolā.
Dalībnieki guva lielisku pieredzi un lietderīgi
pavadīja laiku.
Lāsma Rumpe, sporta skolotāja

