
Degumnieku pamatskola, 2017. gada maijā 

Sarunās ar skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem izskan 

kopīga doma: cik neticami ātri pagājis mācību gads, šķiet, 

pavisam nesen bija pirmā skolas diena ar rudens ziedu pa-

klāju, ar pirmo mācību stundu, ar tikšanos skolēniem un 

skolotājiem. Tā varbūt notiek tāpēc, ka daudz darāmā, nav 

laika garlaikoties, jo darot dažādus darbus, darbiņus un arī 

nedarbiņus laiks skrien vēja spārniem. Mācību gada pēdējās 

dienās pārņem gan satraukums, gan ilgas ātrāk tikt prom no 

skolas, gan arī nogurums, bet tomēr visam pāri – lepnums 

par krietni paveiktu darbu!  

Par to, kā mums pa gadu klājies, lasiet nāka-

majā skolas avīzē ’’Kabata’’ jūnijā.  

Degumnieku pamatskolas 2016./2017.m.g. 9.klases izlaidums  
2017.gada 9.jūnijā plkst. 19: 00 skolas aktu zālē. 

Laipni lūdzam, esiet kopā ar mums! 
9.klases absolventi un audzinātāja  

Cien., vecāki! 

Atgādinām par līdzdarbības pienākumu veikšanu sakarā ar pusdienu nodrošinājumu  

Degumnieku pamatskolas audzēkņiem. 

Par nokļūšanu uz skolu interesēties pēc 25.augusta, zvani savai klases audzinātājai vai skolas administrācijai. 

Degumnieku pamatskola  

2017. / 2018. m. g. nodrošina iespēju dzīvot 

internātā! 
Internāta audzēkņiem nodrošinātas četras 

ēdienreizes, mācību un atpūtas brīži, aktīva 

atpūta sporta zālē, peldbaseinā. 
 

Skolas administrācija T.:26439822, 28668313; 64829617. 

2017./2018.mācību gadu skola plāno 

uzsākt skolēnu formās, tāpēc idejas 

par skolas formām gaidām līdz 

9.06.2017. 

Idejas skatīt www.skolenuformas.lv 

Idejas iesniegt mutiski vai sazinoties 

elektroniski:  

degumniekupsk@madona.lv  

vai  

degumnieki.skola@tvnet.lv 



IETEIKUMS IZLASĪT VASARĀ: 
Ejot uz 2. klasi - 

1. Latviešu autora grāmata pēc izvēles 

2. Latviešu tautas pasakas 

3. Bērnu  dzejoļu grāmatas 

4. Latviešu tautas teikas 

Ejot uz 3. klasi - 

1. Kārlis Skalbe – „Kaķīša dzirnavas”;  

2. Imants Ziedonis – „Melnā pasaka”, „Brūnā pasaka”  

un citu krāsu pasakas;  

3. Viks – „Zvirbulēna pirmā grāmata”;  

4. Žanis Grīva – „Diegabiksis meklē laimi”;  

5. Latviešu tautas teikas par ūdeņiem. 

Ejot uz 4. klasi –pēc izvēles 

1. A,Lindgrēne ‘’Grāmata par Pepiju Garzeķi’’ 

2. M.Stārastes pasakas 

3. Tūves Jānsones grāmata 

5. Alens Aleksandrs Milns ‘’Vinnijs Pūks un viņa 

draugi’’ 

AUGĻI UN DĀRZEŅI SAVAI SKOLAI! 

Vasaras un rudens periodā organizējam augļu un dārzeņu vākšanas akciju. Ja jūsu dārzā ir bagātīga raža, ja pašiem pietiek un ir 

vēlēšanās piedalīties-lūdzu sazinieties ar skolas pavārīti Skaidrīti T.: 22409555 vai Daigu :29108931 

ZINOO nodarbības  

ZINO centra aktivitātēs Jaunkalsnavā 7.06.2017., no 9:30 

līdz 16:00 kopā ar karjeras  

pedagogu—karjeras konsultantu Ināru Kiukucāni.

( tel.27159450)  

Vecāku atļaujas lapas un informācija iedota skolēniem! 

Nodarbības ieskatam: Gaisa raķetes, Kas ir skaņa?, Gudrā 

plastilīna laboratorija, Papīra lidmašīnas, Lego Mindstorms 

NXT nodarbība, Kas ir gaiss?, Lego Education nodarbība un 

citas darbošanās.  

 Lego Mindstorms NXT nodarbība 

NĀC, PIESAKIES, PIEDALIES, AIZBRAUC, PIE-

DZĪVO KO JAUNU! 

Individuālie mācību līdzekļu sarksti ir 

iedoti skolēniem! 

Labie darbi savai skolai -2017 .gada vasarā. 

Vasarā skolēni strādā 2-3 dienas pie klases audzinātājas vai 

skolas dežurantes. 1.-4.klases skolēniem jānostrādā 2 dienas , 

t.i. astoņas stundas kopā, bet 5.-8.klases skolēniem 3dienas , 

t.i. 12 stundas. Audzinātājs skolēnus uzaicina savā dežūrnedē-

ļā, tāpat skolēni var tikt paaicināti pie cita skolotāja vai skolas 

dežuranta, lai veiktu Labos darbus savai skolai. 

Darba diena tiek ieskaitīta un reģistrēta tādā gadījumā, ja sko-

lēns ir nostrādājis četras astronomiskās stundas. Deju dienā 

1.jūnijā Madonā, tiek ieskaitīta KĀ  viena Labo darbu diena. 

Skolēni, kuri piedalās futbola sacensībās kā laukuma statisti, 

kad  Jums sasummē  nostrādātās minūtes un kopsummā iegū-

siet   4 stundas , tad diena tiks ieskaitīta un reģistrēta. Nostrā-

dāto darba dienu tabulā ‘’LABIE DARBI SAVAI SKOLAI-

2017.GADA VASARĀ’’, reģistrē tas skolotājs vai skolas darbi-

nieks, kurš uzdod un kontrolē darbu. 

Direktores vietn.audzināšanas jomā E.Zaube 

5. KLASEI  
J. Zvirgzdiņš. Pele, Punkts un Gūtenbergs.  

Brigadere. Sprīdītis.  
J. Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata.  

Sakse. Pasakas par ziediem.  
Ē. Kestners. Emīls un Berlīnes zēni.  
H. K.Andersens. Literārās pasakas. 

A.Milns. Vinnijs Pūks un viņa draugi.  
Sudrabu Edžus „Dullais Dauka” 

6. KLASEI 
Latviešu tautas pasakas un teikas. 

Upīts. Sūnu ciema zēni. 
 Anna Brigadere „Princese Gundega un karalis Brusubārda.” 

Andra Neiburga „Stāsts par Tilli un Suņu vīru.” 
Sjū Taunsenda „Adriana Moula( 13 ¾ gadi) slepenā dienasgrāma-

ta.” 
Dž. Svifts. Gulivera ceļojumi.  

Spoku ( briesmu ) stāsti un latviešu tautas, un autoru anekdotes 
Signe Kvaskova „Monika un dimantu Ciltstēvs.” 

7. KLASEI  
J. Rainis. Zelta ziegs. 

J. Klīdzējs. Cilvēka bērns.  
R. Blaumanis. Nāves ēnā.  

Antuāns de Sent-Ekziperī. Mazais princis. 
V.Belševica „Bille” 
8. KLASEI  

Ziedonis. Epifānijas.  
M. Zālīte. Meža gulbji.  

G. Repše. Alvas kliedziens. 
A.Grīns „Klusie ciemiņi” 

R. Ezera. Cilvēkam vajag suni. Zooloģiskās noveles. 
R. Blaumanis. Tālavas taurētājs. 

V. Plūdonis. Atraitnes dēls. 
Azimovs. Spoguļspēle.  

9. KLASEI 
Pumpurs. Lāčplēsis.  

Čaks. Mūžības skartie.  
Z. Skujiņš. Gulta ar zelta kāju.  

Z. Mauriņa. Esejas. 
R. Blaumanis. Skroderdienas Silmačos. 

J. Rokpelnis. Fabrikanta dēls no Sapņu fabrikas.  
M.Zīverts „Minhauzena precības” 

Ekskursija uz Lietuvu 17.un 18.jūnijā. Ekskursija plānota 

Degumnieku pamatskolas  kolektīvam, kā arī   2015. gada un  

2016.gada skolas absolventiem.  Ekskursijas izmaksas bērniem: 

30 eiro un 50 centi ( 15 eiro jāatnes  līdz ekskursijas dienai,  

otru daļu ekskursijas dienā ) 

Izmaksas pieaugušajiem: 39eiro un 30centi ( 20 eiro līdz ek-

sursijas dienai, otru daļu ekskursijas dienā) 

 Izbraukšana no skolas 17.jūnijā plkst.6.00 norīta. Par nokļūšanu 
uz ekskursiju , sazinies ar skolotāju Edīti Zaubi ,lai precizētu sko-

las busiņa reisu. 
Ekskursijas dalībnieku sapulce- 14.jūnijā plkst.10.00 Degum-
nieku pamatskolā. Neierašanās gadījumā  obligāti sazinies ar 

skolotāju Edīti ( 26400999) 

Informācija meklējama arī 

skolas mājas lapā  

degumniekupsk.lv 


