Āgenskalna sākumskolas ārpusstundu pasākumu darba plāns 2017. / 2018.m.g.
Septembris – drošības mēnesis.
1.Zinību diena. 1.09 – atb.I.Skutele, M.Rozenberga, T. Ludborža
2.Dzejas dienas. Lielo stāstnieku konkurss. Tikšanās ar dzejnieku, mūziķi un skolas himnas
autoru Guntaru Raču- 8.09
3.Sporto kopā ar mums.Tēva dienai veltītas sportiskas stafetes -1.kl. 15.09.- atb.sporta
skolotāji, kl.audz.
4.Audzināšanas diena. 20.09. Drošības stundas. Visu nedēļu./18.- 28.09/- atb. klašu audz .
5.0limpiskā diena. Rudens kross. 22.09 - atb. sporta sk. S. Dolotins ,O. Zurkovs
7.Rudens izstāde „Rudentiņ(I)s– bagāts vīrs” – līdz 28.09 /3 ziedu komp.no klases – 1.stava
foajē / - atb. sākumsk. MK , kl. audz.
8.Izglītojamo pašpārvaldes priekšvēlēšanu kampaņa 5. -6.kl. – no 21.09 -6.10atb.5. -6.kl.audz.
9. Jauno Pedagogu diena. – 29.09 – 6.kl.audz.sk.M.Rozenberga,K.Skabārde.6.kl.audzinātāji.

Oktobris – karjeras mēnesis.
1. Latvija var – ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem /sk.sīkāku plānu/ – Karjeras atbalsta
projekta ietvaros.
2.Karjeras dienas 7. - 20.10 .Profesiju kokteilis – atb. klašu audz.
3. Izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas. - 8.10 – atb.T.Ludborža

Novembris – pilsoniskās audzināšanas mēnesis.
1.Ekoskolu rīcības diena. 6.11– atb. kl.audz.
2.Lāčpēša diena. 10.11 – atb. kl.audz.
3.Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas dibināšanas dienai. 17.11 –atb. -5.a,b,c.kl.
audz. - /4. -6.kl. svinīgais pasākums/
un 3.a,3.b,3c kl. audz
/1.-3.kl.svinīgais pasākums
4.Veiksmīgas karjeras stāsti sportā -6.kl. Latvija var. -1. - 6.kl

5.Vecāku un skolotāju kopīgs pasākums. ?????citā formā.. – atb. Skolas padome.

Decembris – mākslas un mūzikas mēnesis.
1.Ziemassvētku tirdziņš.1.12. – atb.5. -6.kl.audz.
2.Adventes ieskaņa .P.Jurjāņa mūzikas skolu audzēkņu koncerts. Kļūsti profesionāls
mūziķis....- 8.12T.Ludborža sadarbībā ar mūzikas skolotājām
3.Klašu eglītes . Vācu eglītes . - atb. klašu audzinātāji.
4.Ziemassvētku koncerts Mārtiņa baznīcā .19.12 – atb.interešu izglītības ped.
5 Izstāde””Visvairāk man patīk būt ziemā...””. – mākslas jomas MK - I.Cimare.

Janvāris – Matemātikas mēnesis.
1.Matemātikas un dabaszinību MK pasākumi. – sīkāks plāns –atb. MK
2.Barikāžu atceres notikumiem veltīta pēcpusdiena. – 19.01 -atb. jomas”Cilvēks un
sabiedrība” ’sk.T.Ludborža
3.TDK””Āģītis”’ 10 gadu jubileja. –26.01.18 atb. E.Urbanoviča
4.Vai visi var būt biznesmeņi”?- no 12.01 - tikšanās ar uzņēmējiem atb.karjeras pedagogi ,kl.audz.
Gatavošanās Burtiņu svētkiem. – atb.6.a,6.b,6.c kl. audz .un 1.a,1b.,1.c kl. audz.

Februāris – sporta mēnesis
1.Burtiņu svētki 1.klasēm. 1.02. – atb.1.un 6.kl.audz.
Karjeras dienas ”’No skatuves strādnieka līdz aktierim”’ – 1.-3.kl.skolēniem...
2.Projektu nedēļa. 2. - 4.kl. par tēmu “’Mežs”, 5. -6.kl.””Sports un olimpiāde”’ - 1.klašu
brīvlaiks. no 5. - 9.02 – atb. kl.audz.
3. Sporta mēneša pasākumi – sīkāks plāns – atb.sporta skolotāji.

Marts – valodu mēnesis.
1.Ko Tu proti? – 9. 03 - atb.izgl. pašp., kl. audz.

2..Pielieto vācu valodu daudzveidīgās profesijās . – atb .kl.audz.

Aprīlis – dabaszinību mēnesis.
1.Mācību ekskursija uz Getliņiem . 6.b kl. –atb. kl.audz.
2.Starptautiskā Zemes diena. 23.04 –atb .kl.audz.
3.Mākslas festivāls.
4.Lielā talka. - --20. 04.- atb. T. Ludborža ,kl.audz.

Maijs – ģimeņu mēnesis.
1.Baltā galdauta svētki- 3.05 –atb. 4.kl.audz.,T.Ludborža
2.”’Mēs –Eiropā”. Eiropas diena. 9.05 – atb.5.kl. un sk. T .Ludborža un D. Bernšteina.
3.Pēdējais zvans RVVĢ 12.kl. 18.05 – atb.1.kl.audz.,M.Rozenberga
4.Spartakiāde kopā ar vecākiem Milzkalnē . 19.05 – atb. Skolas padome
5.Mācību gada noslēguma pasākumi. Audzināšanas diena. 24.,25.05/sīkāks plāns/- 23.30.05 – atb. kl.audz.

