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AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS
AVĪZĪTE
2020. gada DECEMBRIS (1)

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

_______________________________________________________________________________

Bezrūpīgajiem vasaras brīvlaika atpūtas, piedzīvojumu un jautrības mirkļiem kā katru gadu
seko rudens ziediem rotātais skaistais 1. septembra rīts.

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.

Lai uzsāktu pilnvērtīgu mācību procesu klātienē skolas administrācija, pedagogi un skolas
darbinieki paveica lielus darbus. Mācību laikā izglītības iestāde nodrošinās vairākas prasības
attiecībā uz higiēnu, distancēšanos un personas veselības stāvokļa uzraudzību. Izglītības
iestādē izstrādāta kārtība par mācību procesu šajā mācību gadā, ar šo kārtību tiks iepazīstināti gan
izglītojamie, gan vecāki. Izglītības iestāde par jaunā mācību gada norisēm informēs katru vecāku
gan individuāli.
_________________________________________________________________________
Sporta spēļu mērķis ir popularizēt sportisku un
aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu ar speciālām
vajadzībām vidū, attīstīt sporta svētku tradīciju
piekopšanu un palīdzēt integrēt viņus sabiedrībā,
veicinot bērnu un jauniešu komunikācijas prasmes.
BOCCIA
sacensībās
skolas
komandas
dalībnieki: Artis Valērijs Bētaks, Agate Irma
Bētaka Stefans Balodis ieguva 2 vietu. Malači!!!
Paldies skolēniem, kuri pārstāvēja mūsu
skolu: Nauris Renmanis, Loreta Anna Liepiņa,
Stefans Balodis, Artis Valērijs Bētaks, Agate Irma
Bētaka, Kevins Renmanis, Andris Stulpinskis un
sporta
skolotājam Jānim
5. septembrī Valmieras 2. vidusskolas stadionā Freivaldam par
piedalīšanos un
atbalstu
norisinājās starptautiska sporta spēle bērniem un mūsu sportistiem!
jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam”.

Ekskursija uz Rūjienu
9. septembrī 1.m grupas un 9.d c klases izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Ķoņu dzirnavām,
lai vērotu, kā tiek pārstrādāta vilna un iegūta vilnas dzija.
Apmeklējām arī Rūjienas saldējuma ražotni Rūjienas pienotavā. Nogaršojām vismaz 10 veidu
saldējumu. Visi apmierināti ar labu garastāvokli atgriezāmies mājās.
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Amatas novada Spāres pamatskola 9. septembrī Dzejas dienā pulcēja skolēnus. Paldies
skolotājām B.Jansonei un R.Ķipēnai par skolēnu sagatavošanu dzejas dienai. Dzejas dienas
pasākumā varēja gan klausīties, gan lasīt dzeju. Zīmīga šogad ir Dzejas dienu devīze “Dzeja
dziedē”.

EKSKURSIJA UZ LĪGATNES DABAS TAKĀM
Pēc lietainajām, vējainajām dienām pienāca 16. septembra rīts, kas mūs, Robertu, Aleksandru,
Emīlu un skolotājas, Daci un Sandru, priecēja ar zilajām debesīm un silto
saulīti.

16. septembrī Spāres pamatskolas 3.-7.
klases skolēni kopā ar klases audzinātāju
Baibu Jansoni, devās iepazīt Līgatnes dabas
takas, kur varēja redzēt Latvijas savvaļas
dzīvniekus un putnus, kas mitinās īpaši
izveidotās, nožogotās teritorijās.

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu un
godīgas spēles principus, Latvijas Olimpiskā
komiteja 2020. gada 18. septembrī organizē
“Olimpisko dienu”.
Amatas novada Spāres pamatskolas C līm.
izglītojamie šo dienu sagaidīja moži un
sportot gatavi. Ar lielu entuziasmu piedalījās
daudzveidīgās
stafetēs, āra
aktivitātes,
orientēšanās Spāres Muižas teritorijā, veicot
dažādus uzdevumus.
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A,B līm. izglītojamie pēc kopīgu
iesildīšanās vingrojumu izpildes, devās
ceļojumā sporta pasaulē. Te bija iespēja
parādīt gan veiklību, gan izveicību, gan
pacietību.
Paldies sporta skolotājiem A.Skrastiņam,
R.Ķipēnai un Jānim Freivaldam par
novadīto pasākumu, kā arī visiem
pedagogiem, kuri piedalījās un atbalstīja
skolēnus. Ingai Liepiņai par jaukām bildēm.
Par to, ka rudens un Miķeļdiena ir bagāti un krāšņi, pārliecinājās 1.m grupas un 9.c klases
zēni un meitenes, veidojot mandalu no dabas materiāliem. Paldies vecākiem, kas palīdzēja
sarūpēt izejvielas mandalai.

EKSKURSIJA UZ BEVERĪNAS
NOVADU
Skolotājas Dace Š., Vija Z., Sandra M.,
aprūpētāja Anita S. un mūsu skolēni, 22.
septembrī pavadīja laiku Beverīnas
labirintā. Diena bija jauka un silta,
noskaņojums labs, visiem prieku pilnas sejas
un labs noskaņojums.

16. oktobrī projekta MEŽA DIENAS 2020
ietvaros notika izglītojoša nodarbība Spāres
muižas Rakstnieku parkā un Spāres mežā notika
izglītojoša nodarbība par Latvijas mežaudžu
platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas,
mežaudžu vecumstruktūru. Nodarbību vadīja
vecākais mežzinis Jānis Pētersons un mežzinis
Juris Neimanis.
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2020. gada 14. oktobrī no 1.- 9.kl. un arodizglītības audzēkņi devās pārgājienā – Sajūti dabu.
Pārgājiens sākās ar pastaigu gar Amatas upes krastu 2,5 km. Kur tika, pārrunāts ar audzēkņiem, par
iežu veidošanos un augu valsti. Tālākās aktivitātes turpinājās pie Zvārtas ieža. Noslēgumā baudījām
dzīvās uguns mieru, siltumu. Cepām desiņas, baudījām siltu tēju un jauko kompāniju.

MOVE WEEK – LATVIJAS VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
Šīs nedēļas laikā, gājām pārgājiena apļus, braucām ar velotrenažieri un vingrojām. Pārgājienā
skolēni klasēs, kopā ar skolotājām veica 93,1 kilometru. Visi kopā nedēļas laikā
nogājām 475,5 kilometrus. Braucot ar velotrenažieri kā stafetes komanda 200 minūtēs,
veicām 95,91 kilometru, mainoties ik pa desmit minūtēm.

RUDENS LAPU TALKA
Skolēni, skolotāji un skolas darbinieki veica skolas teritorijas uzkopšanas darbus. Skolas
teritorijā tika sagrābtas un novāktas lapas. Neskatoties uz lietainajām dienām, kad uzspīdēja saule,
un mums ļāva priecāties un labprāt veikt šos uzkopšanas darbus.
10. NOVEMBRĪ TIEK SVINĒTA MĀRTIŅDIENA.
Par godu svētkiem bija sarīkota Mārtiņdienas gaiļu izstāde. Liels paldies gan skolēniem, gan
klašu pedagogiem, gan skolēnu vecākiem, par tik brīnišķīgi izveidotiem, uzzīmētiem gailīšiem un
Jūsu sagatavotiem darbiņiem izstādei!
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11. novembrī Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu, pieminot krituša varoņus, kas cīnījās par
Latvijas brīvību. Parasti tiek rīkoti lāpu gājieni, koncerti, kopīga svecīšu iedegšana, bet šogad ir
citādāk, bez viesiem. Mūsu skola šajā svētku dienā ir izrotāta: izveidoti ornamenti Latvijas karoga
krāsās, klasēs ierīkota skolēnu darbu izstāde, kur var redzēt latvju rakstu zīmes. Aizdedzām
svecītes, norunājām tautasdziesmas, dziedājām dziesmas. Klasēs tika klāti svētku galdi. Mēs
jutāmies pateicīgi un lepni, ka varam dzīvot brīvā un tik skaistā valstī.

___________________________________________________________________________
Amatas novada Spāres pamatskolas kolektīvs sirsnīgi sveic savas skolas
nominantus: AIGARU SKRASTIŅU ar nomināciju “Gada lepnums izglītībā” par nozīmīgu
ieguldījumu izglītībā (formālā vai neformālā) un jaunatnes audzināšanā un MĀRĪTI
RUKMANI par nomināciju “Gada lepnums tūrismā” par panākumiem tūrismā, kas vienlaikus
popularizē Amatas novada tēlu.
________________________________________________________________________
Divi brašie zēni Rihards un Emīls (4.kl.) labprāt spēlē mūzikas instrumentu un tā veido
dziesmām pavadījumu. Metalafona spēlē noder BURTI, kas apzīmē skaņu. Visvairāk zēni vēlas
iemācīties ukuleles spēli.

_____________________________________________________________
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Skolas glītrakstīšanas konkurss no 7.12. - 10.12.
Apsveicam uzvarētājus!!!
Zvirgzds Rihards – 4.kl.,Renmane Daniela – 6.kl., Renmanis Nauris – 1.b grupa,
Liepiņa Loreta Anna - 3.e grupa, Kozlovs Sandis - 3.b grupa
___________________________________________________________________
Gaidot Ziemassvētkus, nevaram šo laiku iedomāties bez piparkūkām. Ziemassvētku
gaidīšanas prieks un piparkūku smarža virmo gaisā. Katru gadu decembra vidū Amatas novada
Spāres pamatskolas skolēni kopā ar klases audzinātājām paši savām rociņām cep gardas piparkūkas.

ZIEMASSVĒTKI SKOLĀ
Kā jau katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, Spāres pamatskolas skolēni un pedagogi čakli
pastrādāja. Lai svētku gaidīšanas laiks būtu krāšņāks tika izrotātas klašu telpas, gaiteņi. Skolotāji
darināja rūķus, skolēni darināja eglītes.

Lai rastu kopības sajūtu un ieskandinātu gada skaistākos svētkus 17. decembrī notiks klašu
eglītes, kur būs klāts svētku cienasta galds, skolēni piedalīsies spēlēs un rotaļās.

Paldies par izaugsmi!
Ar labām sekmēm 1. semestri beiguši:

Ozoliņš Renārs-Edžus - 2.kl.
Ozoliņš Edgars – 5.kl.
Bētaka Agate Irma – 1.b grupa
Prūsis Jānis - 2.b grupa
Bētaks Artis-Valērijs - 3.b grupa
Kozlovs Sandis - 3.b grupa
Šis mācību gads atšķīrās no visiem iepriekšējiem. Pēdējo divarpus mēnešu laikā mūsu izglītojamie turpināja
apgūt mācību programmu, gan klātienē, gan attālināti.
Paldies tiem skolēniem, kuri centās patstāvīgi, un godprātīgi mācīties, ka jēgpilni plānojāt savu ikdienas darbu!
Paldies visiem skolotājiem par Jūsu izturību un pacietību sarežģītajos un neierastajos mācību apstākļos, paldies
par savstarpējo atbalstu un neatlaidību, apgūstot jaunās, ar izglītošanas procesu saistītās, tehnoloģijas!
Paldies, visiem vecākiem par Jūsu pastāvīgo atbalstu, par Jūsu izturību, apgūstot jaunu pedagoģisko pieredzi, par
iemaņām palīdzēt saviem bērniem attālinātajā mācīšanās procesā!
Pateicamies visiem skolas darbiniekiem par atsaucību un godprātīgo darbu.
Šis mācību gads bija ļoti sarežģīts, ar ko tas arī paliks vēsturiskajā atmiņā. Kopīgiem spēkiem mēs cieņpilni
izturēsim šos pārbaudījumus, un mēs esam pārliecināti, ka tas mūs tikai norūda!
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku;
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.

