
Degumnieku pamatskola, 2018. gada maijā 

Cik nu nesen, kad rudenī visās skolās audzēkņi uzsāka mācības un lūk, mācību gads 

aizskrējis vēja spārniem, un karstais pavasaris ir atnācis ar reibinošu ievu smaržu un skanī-

giem putnu treļļiem. Skolas gads ir noslēdzies, un audzēkņi ar prieku jau gaida vasaras  

brīvdienas.  

Par to, kā mums pa gadu klājies, lasiet nākamajā skolas avīzē ’’Kabata’’ jūnijā.  

 

 

Degumnieku pamatskolas 2017./2018.m.g. 9.klases izlaidums  
2018.gada 15.jūnijā plkst. 19: 00 skolas aktu zālē. 

Laipni lūdzam, esiet kopā ar mums! 

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  
2018. / 2019. 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. 

Varbūt tieši Tu esi nolēmis 

2018./2019.mācību gadam iegādā-

ties skolas formas vesti. 

Idejas skatīt www.skolenuformas.lv 

Idejas iesniegt mutiski vai sazinoties elek-

troniski:  

degumniekupsk@madona.lv vai ar  

skolas vecāku padomes pārstāvi  

S. Mālnieci 29460798. Veicot lielāku pasū-

tījumu—atlaides.  

Sadarbojamies, sazināmies! 



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 drau-

gi’’ 

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 

Individuālie mācību līdzekļu sarksti ir 

skolas mājas lapā. 

Labie darbi savai skolai -2018 .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. Skolēni, kuri 

piedalās futbola sacensībās kā laukuma statisti, kad  Jums sa-

summē  nostrādātās minūtes un kopsummā iegūsiet   4 stun-

das , tad diena tiks ieskaitīta un reģistrēta. Nostrādāto darba 

dienu tabulā ‘’LABIE DARBI SAVAI SKOLAI-2018 .GADA VASA-

RĀ’’, reģistrē tas skolotājs vai skolas darbinieks, 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” 

Izglītojoša mācību ekskursija  

2018. gada 4. jūnijā  

Piedalās 1.-6.klašu skolēni 

Ekskursijas saturs: 

 Likteņdārzs; 

 Pļaviņu HES 

 Skrīveru saldumi 

 Lēdmanes ‘’Trušu karaliste’’ (dzīvnieku 

apskate, sajūtu taka u.c. aktivitātes. 

Varēs barot trušus, kazas, varēs no-

pirkt saldējumu, pankūkas, tēju.  

 

Atbildīgā skolotājas M. Bodža (29393552) 


