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AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS
AVĪZĪTE
2019. gada Decembris (1)

Skolas mājaslapa: http://www.sparesskola.lv/

Skola – tās vispirms ir jaunas iespējas, jo skolā var daudz uzzināt,
sadraudzēties, apzināties savu “ES” un novērtēt sevi, cienīt citus.

2019.GADA IZSKAŅĀ...
Zinību diena
Jaunais mācību gads mūsu skolā sācies ar pārmaiņu vējiem! No 1. septembra mēs saucamies Amatas
novada Spāres pamatskola!
Olimpiskā diena 2019
2019. gada 20. septembrī kārtējo reizi visi kopā
vingrojām ar devīzi: "Darām jo mēs varam!".
Saulainajā piektdienas rītā sportiskās aktivitātes
pārņēma visu skolas teritoriju.
Pēc kopīgās "Olimpiskās dienas" vingrošanas
sākās foto orientēšanās, darbojoties kopā klasēs,
vai pašu sastādītās komandās. Skolēni kopā ar
skolotājiem atrada dažādus ikdienā neievērotus
objektus.

"Mēs Varam"- mēs patiešām varam!
7. un 8. septembrī mūsu skolas centīgākie un
uzņēmīgākie

skolēni

starptautiskās

sporta

piedalījās
spēlēs

"Mēs

ikgadējās
varam"

Valmierā. Piedalījās dažādās aktivitātēs, bet
vissīvākā konkurence bija "Boccio" spēlē, kur
tikai nedaudz piekāpās stiprākajiem.
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Bronzas spīdums rudens krāsās
No LSO vieglatlētikas rudens krosa mūsu skolas komanda atgriezās ar trim bronzas medaļām, kuras
izcīnīja Liene Ločmele, Agate Bētaka un Artūrs Stulpinskis! APSVEICAM!

Dzejas diena
Septembris - Raiņa dzimšanas dienas mēnesis, Dzejas dienu laiks. Laiks, kad mūsu skolā ar latviešu
autoru dzeju godā ceļam savu valodu.
25. septembra rīts skolā iesākas ar latviešu autoru dzejoļu lasīšanu, G.Rača, A.Čaka, J.Dimitera un
S.E.Dimitera dzejas klausīšanos.
Pēcpusdienā tiekamies Spāres muižas Rakstnieku parkā. Priecē skaisti izveidotais un ziedošais
serpentīna ceļš un atjaunotais, jau rudenīgās krāsās esošais Rakstnieku parks.
Dzeju runāja Edžus Renārs (1.kl.) un skolotāja Zane, Markuss (4.kl.) un sk.Baiba J., Edgars (4.kl.),
Stefans (6.kl.) un sk.Gunta, Ieva (5.kl.) un sk. Ilgvars, kā arī skolotājas - Anitra, Ingrīda, Inga, Baiba,
Mārīte un Saulcerīte. Dalībnieki pastāstīja arī, kāpēc tuvs un izvēlēts šis dzejolis. Ar saviem radošajiem
darbiem iepazīstināja skolotāja Diāna (dzejolis „Es gleznoju Spāri'') un skolotājs Jānis.
Prieks par atsaucīgajiem dalībniekiem un uzmanīgajiem, atbalstošajiem klausītājiem!

Skolotāju diena Spāres pamatskolā
Spāres pamatskolas skolotājiem bija iespēja baudīt Elitas Upes sirsnīgās dziesmas. Pēc pozitīvu
emociju uzņemšanas, aktīvi iesaistījās mīļoto skolotāju sveikšanā skolēnu pašpārvalde,
kura skolotājiem bija sagatavojusi trīs mācību uzdevumus: "Āķīgo mīklu minēšana", "Mēmais šovs",
"Izkrāso pūci".

Mācību ekskursija
Lai iegūtu jaunu pieredzi un nostiprinātu teorijā mācīto, 3. oktobrī, mūsu skolas audzēkņi no
būvstrādnieku apmācības grupas, devās mācību ekskursijā.

KOPĒJĀ VECĀKU SAPULCE
Skolas administrācija saka lielu paldies visiem vecākiem, kuri atrada laiku un iespēju, apmeklēt vecāku
sapulci, jo skolas darba efektivitātes rādītājs ir arī veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem. Paldies
par jūsu viedokļiem, komentāriem un vērojumiem.
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PUTRAS DIENA
Spāres pamatskolas skolēni noskaidroja, kas ir
viņu klases mīļākā biezputra, un secināja, lai arī
ir daudz un dažādas biezputras, kuras bērniem
un pieaugušajiem garšo, tomēr par visveselīgāko
ir atzīta tieši mannā biezputra. Bērni bija
priecīgi par iespēju baudīt gardo biezputru.

Cecīļa dabas takas
Spāres
pamatskolas
skolēnus
16.oktobrī
uzrunāja Cecīļa dabas
takas,
kur
smilšu
atsegumi paver dabas radītus mākslas darbus,
bebru iemītās takas, lapsu alas un citu meža
iemītnieku pēdas. Skolēni jauki pavadīja laiku
un pie reizes kārtīgi izstaigājās.

Starptautisks pavāru palīgu konkurss "Protu, varu,
daru"
No mūsu Skolas piedalījās skolēni: Natālija,
Paula, Loreta Anna, Betija. Komanda ieradās ar
sagatavotu mājas darbu - smilšu mīklas
izstrādājumu. Varēja apbrīnot komandu radošo
pieeju un izdomu gan ēdiena pagatavošanā, gan
noformēšanā.

LĀČPLĒŠA DIENA
Mēs visi Lāčplēša bērni esam
Un Lāčplēša spēku sev sirdīs nesam!
/K. Kalniņa/
11.novembrī visa Latvija svinēja Lāčplēša
dienu, kad mēs visi esam aicināti neaizmirst
kritušos karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas
valsts neatkarību un brīvību. Šī diena liek
mums aizdomāties par to, ko mums katram
nozīmē Latvija un kā mēs rīkotos, ja būtu
jāizvēlas – bēgt, vai palikt un cīnīties. Par
godu šiem svētkiem 12. novembrī Spāres
pamatskolā notika kopīgs lāpu gājiens.

Konkurss Dagdā
Mūsu skolas audzēkņi Māris Vasiļjevs un Jānis
Prūsis,
š.g.
14.
un
15.novembrī
Dagdā,
piedalījās
konkursā
„Sienas
sagatavošana krāsošanai ar SAKRET materiāliem
un sienas dekoratīvā krāsošana.” Veiksmīgi
tiekot galā ar konkursa uzdevumiem, jaunieši
ieguva 3 vietu.
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“Starptautiskās lidostas Rīga” apmeklējums karjeras dienas ietvaros
7.-9. klases skolēni, lai iepazītos ar lidostas darbību, drošības procesiem un darbinieku pienākumiem,
devās ekskursijā uz “Rīgas lidostu”.

Rotaļu pēcpusdiena „c” klašu skolēniem
Š.g. 20. novembrī jau tradicionāli notika Rotaļu pēcpusdiena „c” klašu skolēniem. Šoreiz galvenais
personāžs bija Rudens Rūķis, kas sagatavoja bērniem gardus, veselīgus cienastus un interesantus
uzdevumus par rudens dārza veltēm.
Arī dziesmas un rotaļas, protams, bija par rudens ražas tematiku – skolēni gan „kāpa kokā rudentiņu
lūkoties”, gan mala graudus, gan bēra zirņus un pupas. Galvenais uzdevums dalībniekiem bija gan
dziesmās, gan dzīvē atpazīt dažādus dārzeņus, augļus un pākšaugus.
Rotaļu pēcpusdienu sagatavoja un vadīja lauksaimniecības darbu skolotāja Sanita Misere un mūzikas
skolotāja Anitra Rause.

Muzikālā izrāde bērniem „Smieklu sasaukšanās”
Izrādes pamatā ir rakstnieces un dzejnieces Ineses Zanderes četri ,,Nepareizie stāsti” un mūziķa
Renāra Kaupera dziesmas bērniem, kuras izpilda aktieru muzikālā apvienība (rokgrupa) ,,Kāposti ar
desiņām”. Izrādē skolēni vēroja piedzīvojumus spogulī un sapnī, klausījās stāstus par apēstajām
konfektēm, Kreica kungu, Elzas gaidīšanu, ejampantus, lecampantus, sedzampantus, redzampantus,
sarunas un prātošanas, dziedot, lecot un spēlējot.
Krāsainā un dzīvīgā izrāde ļāva skolēniem to vērot ar aizrautību visas izrādes garumā.
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AR "LATVIJAS SKOLAS SOMU" uz Cēsu kino zāli…
Cēsu kino zāli, lai noskatītos režisora Dzintara Dreiberga vērienīgo kara drāmu “Dvēseļu putenis”. Tā ir
iespaidīga filma, kurā tiek atspoguļota Latvijas valsts tapšanas traģiskā priekšvēsture gan individuālā,
gan vēsturiskā līmenī.

AR "LATVIJAS SKOLAS SOMU" uz Rīgas
Motormuzeju
Baltijā
lielākais,
daudzveidīgākais
un
tehnoloģiski modernākais seno spēkratu muzejs
5. decembrī aicināja Amatas novada Spāres
pamatskolas
skolēnus
doties
aizraujošā
ceļojumā motoru pasaulē. Rīgas Motormuzejs
pārsteidza ar eksponātu daudzveidību dažādos
gadsimtos,
kā
arī
izstādīto
spēkratu
restaurācijas kvalitāti un oriģinalitāti.

no 16. decembra – 19. decembrim ALTERNATĪVĀ NEDĒLA – skolēni
piedalās “Amatas mājas” darbnīcās.
18.12.2019. AR "LATVIJAS SKOLAS SOMU" uz Rīgas Sporta muzeju
18.12. Ziemassvētku egle C.līm.
19.12. Ziemassvētku egle A,B līm., “Mūsu Ziemassvētku stāsts…”
sākums pulkst. 16.00
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Ziemas brīvdienas - no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim

