
Šķaunes pamatskolas

2013./2014. m.g.
interešu izglītības  

atskaite.



Dagdas novada Šķaunes pamatskolā 
2013./2014.mācību gadā darbojas
sekojošie interešu izglītības pulcini: 

• pulciņš „Darbīgās rociņas”;
• pašpārvaldes pulciņš;
• dramatiskais pulciņš;
• izteiksmīgas runas pulciņš;
• sporta pulciņš;
• vokālais ansamblis.



Oktobrī teātra pulciņa dalībnieki  radoši un 
interesanti uzstājās skečā „Atklātā stunda” 

(Pulciņa vadītāja Ināra Andžāne)



Skatītāju atzinību guva, uzstājoties Šķaunes 
Tautas namā ar literāro uzvedumu „Latvijai 95” 

un koncertā ārzemniekiem, kas viesojās 
Šķaunes pamatskolā.





Ziemassvētku pasākumā klubā uzstājās 
ar priekšnesumu „Lūk, tā!”

Teātra pulciņa dalībnieki pilnveido 
teātra spēles prasmes, kā arī kustību, 

ritma, valodas un radošo pašizpausmi.
Dalībnieki veic pašizvērtēšanu un 

izsaka savas atsauksmes par padarīto.



Māmiņu koncertā  
Šķaunes Tautas 
namā  uzstājas ar 
literāro uzvedumu 
„Zaķīšu pirtiņa”





Ģimenes dienas svētkos Šķaunes pamatskolā 
priecēja ģimenes ar savu priekšnesumu 
„Zaķīšu pirtiņa”





Pašpārvalde veido un izdod skolas avīzi 
“Skolas laiks” (Pulciņa vadītāja – Žanna Rapša)

.



Pašpārvaldes dalībnieki sagatavoja 
maskoto ķekatnieku gājienu Mārtiņos.



Pašpārvaldes meitenes sagatavoja un 
novadīja pasākumu zēniem “Lāčplēsis 
2013”.



Pašpārvaldes dalībnieki aktīvi iesaistījās 
skolas rotāšanā Ziemassvētkiem.



LR gadadienai pašpārvaldes dalībnieki 
sagatavoja akciju “Iedegsim Latviju!” 
un Ziemassvētkiem - “Uzdāvini 
prieku!”.



Pašpārvaldes zēni sagatavoja un 
novadīja pasākumu meitenēm 
”Supermeitene 2014”.



Mācību gada laikā tika novadīti reidi 
“Mana skolas grāmata”, “Skolas somas svars”, 
“Manas pusdienas”. Veiksmīgi noritēja 
dambretes turnīrs. Savas zināšanas trīs 
pašpārvaldes dalībnieki pilnveidoja 
pašpārvalžu saietā Dagdā. 

Maija beigās pēc tradīcijas pašpārvalde 
organizē skolēniem Lielo spēli. 

Skolēni gūst pieredzi gan skolas dzīves 
plānošanā, gan attīsta radošās prasmes un 
iemaņas.



Izteiksmīgās runas pulciņa (vadītāja – Žanna 

Rapša) dalībnieki aktīvi piedalās dažādos 
pasākumos: Zinību diena, Dzejas diena 
(kopā ar pagasta bibliotēku), 



Skatuves runas konkursā (trīs dalībnieki),



O. Vācieša gadadienai veltītajā literārajā 
pēcpusdienā “Viņš atnāca un aizgāja rudenī”,

LR gadadienai veltītajos pasākumos, Ziemas-
svētkos, Ģimenes dienas pasākumā skolēni 

attīsta savas radošās prasmes 
un interesi par literatūru.



Skolas vokālais ansamblis (vadītāja – Ilga 

Moisejenoka) piedalās gandrīz visos skolas 
pasākumos: Skolotāju diena, 18.novembra 

svētki, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, 
Ģimenes diena, 4.klases izlaidums.

Vecāko klašu dziedātājas piedalījās 
Šķaunes pagasta 18.novembra koncertā un 
Dagdas novada konkursā, kas bija veltīts LR 

gadadienai.



Mazo dziedātāju uzstāšanās vecāku 
sapulcē martā.



Dziedātāji iesaista visus skolēnus 
dažādās Lieldienu rotaļās.





Ģimenes dienas koncertā gan mazās, gan lielās 
dziedātājas ar sirsnīgām dziesmām sveic 
māmiņas un tētus.





Sporta pulciņa (pulciņa vadītājs – Elmārs Jermaks)

dalībnieki aktīvi piedalās pulciņa 
nodarbībās.



Divas reizes gadā skolā notiek 
sporta dienas.



Dagdas novada florbola sacensībās «C» 
vecuma grupā skolas komanda ieņēma 

1.vietu.



Paldies 
par 

uzmanību!




