„Pieneņpūka - grozās, tāda viegla, balta,
Steidzas ārā tikt no vietas savas.
Rau, saulainu dienu jau pasūta sev...”
Sacerot
vienīgo būtisko
sacerējumu,
t.i., savu dzīvi,
atceries:
tas, ko tu veido
ar lodīšu pildspalvu,
ir tavs rokraksts;
tas, ko tu veido,
liekot soli aiz soļa,
ir tavs rokraksts;
tas, ko tu veido
vērojot, secinot,
ir tavs domraksts;
tas, ko tu veido
ar prieku un mīlestību,
ir tavs sirdsraksts;
tas, ko tu paliec
zem tā, ko tu izveidoji,
ir tavs paraksts.
Kuru rakstu tu
izvēlēsies,
lai tavs sacerējums nav
sarecējums?
/Viks./

Lai skolas laikā gūtais vienmēr palīdz izdarīt pareizo izvēli!
Klases audzinātāja - Raimonda
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Liepāja mūsu dzimtā pilsēta. Bet vai visu par to zinām? Mēs esam liepājnieki un lepojamies ar to!
TAS ARĪ IR GALVENAIS ŠĪ GADA MOTO.
Šogad īpaši esam centušies, lai būtu pārsteigumi un katram būtu iespēja paskatīties uz varbūt
pat zināmām lietām citādi.

Zaļās skolas
2012 atklāšana
Rožu laukumā

Orientēšanās pilsētvidē


1.diena – NEZINĀMAIS JAU ZINĀMAJĀ
TAVĀ UN MANĒJĀ LIEPĀJĀ
Projekta mērķi:
 Veicināt izglītības norišu kvalitāti un
daudzveidību, lai īstenotu mācību
priekšmetu standartus dabaszinību
priekšmetos, matemātikā, Latvijas un
pasaules vēsturē, latviešu valodā,
literatūrā un sociālajās zinībās, palīdzot
saredzēt un pārbaudīt parādības, kuras
nevar īstenot klasē, to savstarpējās
sakarībās un mijiedarbībā.
 Mācību gada laikā iegūto zināšanu un
prasmju izmantošana praksē, dažādu
pētnieciskā darba metožu apguve.
 Piederības izjūtas savai skolai, savai
zemei veidošana. Skolēnu pašattīstības,
izziņas interešu un sadarbības prasmju
attīstīšana.

Grupu prezentāciju
veidošana 

 Grupu darbu
prezentācija

Gleznošanas
darbnīca


 Muzikālā ritmizēšanas
darbnīca


Improvizācijas
teātris

 Grupu darbu prezentācija
– koncerts 
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Modināšana

2.diena – ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ TAVĀ
UN MANĒJĀ LIEPĀJĀ

Rīta rosme 


Ekskursija
pa Karostu


Pusdienas Karostas
fortos(lauku virtuve)


 Orientēšanās mežā
un šķēršļu joslas


Virves
vilkšana


 Jūras piekrastes
dabas pētniecība

 Pirmā
palīdzība
nelaimes
gadījumos

 ZAĻĀ SKOLA 2012
noslēgums Karostā

Liels PALDIES visiem liepājniekiem, kuri bija atsaucīgi un neatteica interesantās tikšanās
ar skolēniem Liepājas Katoļu pamatskolas ZAĻĀ SKOLĀ 2012!
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Katru gadu pavasarī Liepājas
Sv. Jāzepa Romas katoļu draudze,
Liepājas un Kurzemes bīskaps
Vilhelms Lapelis aicina pie sevis
Liepājas
Katoļu
pamatskolas
skolēnus un viņu vecākus, skolotājus
uz „GODA KLIŅĢERI”.
2011./2012. mācību gada
godināšanā piedalījās tie 46 skolas
skolēni, kas šajā mācību gadā ir
ieguvuši godalgotas vietas Liepājas
pilsētas,
novada
konkursos,
olimpiādēs.

Apsveicam un lepojamies!
2011./2012. m.g. noslēgumā
ZELTA LIECĪBAS IEGUVA:
Dobrecova Amanda (4.klase), Maisiņa Marta
(4.klase), Liepiņa Vita (5.klase), Viktorija Puka
(5.klase), Eduards Spāģis (5.klase), Olīvija Tija
Ķeruže (6.klase), Paula Aleksandra Pusbarniece
(6.klase), Kārlis Džeriņš (7.klase)

SUDRABA LIECĪBAS IEGUVA:
Berdigana Laura (4.klase), Novikovs
Ričards (4.klase), Vītola Evelīna (4.klase),
Zitmanis- Zihmanis Andris (4.klase), Bernots
Pols Bernards (5.klase), Dreimanis Rūdolfs
(5.klase), Gēcis Patriks (5.klase), Paula
Lūcija Sudmale (5.klase), Kronlaks Rūdolfs
(6.klase), Meilus Selīna (6.klase), Pukinska
Laura (6.klase)

*Informācija par mācību grāmatām, to maksu un centralizētu iegādi ir Liecībās.
*Par mācību grāmatām samaksāt skolā no 1. – 22. jūnijam (laikā no 1000 – 1400).

Par transporta mēneškartītēm
2011./2012. mācību gada septembrim
lūgums samaksāt līdz š.g. 28.
augustam!

Dokumentus par brīvpusdienu un
brīvbiļešu piešķiršanu nokārtot līdz
līdz š.g. 28. augustam!

Skolas skolēnu formas pasūtīt līdz 15. jūnijam.
Skolēnu formu tirdziņš – 1. jūnijā!
Ja Jūsu bērnam skolas forma ir kļuvusi par mazu un vēlaties to pārdot vai samainīt, tad esiet gaidīti
skolā š.g. 1. jūnijā no plkst.16.00 – 17.00.
*Sīkāka informācija par skolēnu formu pasūtīšanu nākamajam mācību gadam skatīt skolas mājas lapā.

2012./2013. mācību gadu uzsāksim

1. septembrī plkst. 10.00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē
www.katolupamatskola.lv

