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• Ziemā 
• Apsveicam! 
• Afišu stabs 
• Interešu izgl īt ība 
• Aiz klašu durv īm 

BALOŽU VIDUSSKOLA 
tel: 67917725, 67917729 
e-pasts: balozu.vidusskola@kekava.lv  
e-pasts av īzei: avize@balozuskola.lv  
adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads 
www.balozuskola.lv 

 

Sveicieni Jaunaj ā gad ā! 

Esam nov ērojuši, ka p ēdēj ā laik ā pareiz ā ziema pie mums atn āk 
janv ār ī. Un tikai p āris dienas ir vajadz īgas, lai no pel ēcīgā 
kailsala daba p ārv ērstos p ūkain ā un balt ā pasak ā. Vieniem tas 
sag ādā vair āk raižu, vieniem – atrais ītus smieklus un laimes 
pilnus br īžus, dauzoties pa dzi ļaj ām sniega kupen ām.  

Ziemas prieki ir s ākušies. Sporta stund ās ejam lauk ā, m ācāmies 
sl ēpot un sacenšamies braukšan ā ar ragavi ņām. Skola 
papildin ājusi sporta invent āru ar jauniem sl ēpju p āriem, t ādēļ 
apgūstam, k ā pareizi piel āgot sl ēpes un sl ēpot. Dažiem t ā ir 
pirm ā reize, citiem – pieredze jau ir (skatiet bildes av īzē). 
Vēl šoreiz atskat āmies uz Ziemassv ētku pas ākumiem skol ā un 
citiem pan ākumiem un notikumiem, uzs ākot 2016.gadu. 

Skaistu ziemu! 

Sandra Ozoli ņa, 

Baložu Vidusskolas Dz īve 
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ZIEMĀ 
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Uzvara „Gribu b ūt mobils” pusfin āl ā!  
Jau iepriekš ējos numuros min ēj ām par m ūsu skolas komandas pan ākumiem CSDD 
r īkotaj ā konkurs ā „Gribu b ūt mobils”. 2016. gada 11. janv ār ī tieši m ūsu skolas 
sporta z āl ē notika konkursa „Gribu b ūt mobils” pusfin āls R īgas re ģionam. 
Vai pal īdzēja, t ā teikt „m ājas sienas” vai ar ī b ērni bija labi sagatavojušies un 
ar pieredzi, bet šaj ā pusfin āl ā izc īnīj ām 1.vietu , kas dod mums iesp ēju 
piedal īties konkursa fin āl ā mart ā.  
 

Mūsu skol ēni -  Ķekavas novada sporta laure āti!  

Pagājuš ā gada nogal ē, 29. decembr ī, Ķekavas sporta klub ā norisin āj ās „Jauniešu 
gada balva sport ā 2015”, ko tradicion āli organiz ē Ķekavas novada sporta 
aģent ūra. Uz pas ākumu bija uzaicin āti novada lab ākie jaunie sportisti, komandas 
un vi ņu treneri, lai svin īgaj ā ceremonij ā pasniegtu 13 gada balvas septi ņās 
nomin ācij ās un pazi ņotu 2015.gada popul ār āko sportistu un komandu v ārdus. 
Baložu vidusskolas velodroš ības komandai (J ānis Stepanovs, Rainers Grass, 
Sanija Klaka, Anete Katr īna Breikša)  tika pasniegta 2015.gada komandas pan ākuma 
balva par izc īnīto 3.vietu Eiropas Jauno satiksmes dal ībnieku sacens ībās.  
Atzin ības rakstus sa ņēma rite ņbrauc ēji Nik āvs Bo ļšis un Vladlens Gurkins un 
vi ņu treneris Uldis Puzaks . 
Apsveicam! 

Labākie matem ātik ā 

16.decembr ī notika skolas matem ātikas olimpi āde 
5. – 12.klašu skol ēniem. 67 skol ēnu konkurenc ē 
absol ūtaj ā v ērt ējum ā 1.vietu ieguva Viesturs 
Tomass, 5.a  (22 no 25 punktiem), 2.vietu – 
Kristi āna Broka, 8.a  (20 no 25 punktiem) 3.vietu  
- Mat īss Žilko un Art ūrs Patriks Gri ķis, 5.a  
(abiem 18 punkti no 25). 

Komandā start ēja Ieva Kajaka 
(8.a), Kristaps C īrulis (5.a), 
Rainers Grass (5.c) un Sanija 
Klaka (5.c)  
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AFIŠU STABS 

Paldies vec ākiem un b ērniem, kuri iev ēro m ūsu skolas 
aizs ākto trad īciju ikdien ā n ēsāt skolas formas! 

Atg ādin ām, ka n ākamā skolas formu pas ūt īšanas kampa ņa 
notiks no 5.janv āra l īdz 20.janv ārim. 

Pieg āde uz skolu l īdz 13.martam. 
Sīkāka inform ācija: www.skolasforma.lv. 

 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni! 

Noteikti k āds jau b ūs dzird ējis, ka SIA „Maxima Latvija” ir uzs ākusi izgl īt ības 
atbalsta programmu „Savai skolai”, kas ir velt īta Latvijas Republikas izgl īt ības 
iest ādēm ar m ēr ķi pal īdzēt uzlabot tehnisko un m ācību materi ālu nodrošin ājumu. 

Ar ī Baložu vidusskola ir re ģistr ējusies šaj ā programm ā. Ar t ās noteikumiem var 
iepaz īties m ājas lap ā: www.savaiskolai.lv  . Programma norisin ās l īdz 2016.gada 
14.febru ārim, t ādēļ visus, kas nol ēmuši piedal īties, l ūdzam sakr āt ās uzl īmes nodot 
klašu audzin āt ājiem vai priekšmetu skolot ājiem un kop īgi ar vi ņiem izdom āt, k ādam 
mēr ķim t ās tiks izmantotas. 

No 02.11.2015. l īdz 07.02.2016. par katriem izt ēr ētajiem septi ņiem eiro Maxima 
veikalos pirc ēji sa ņem vienu uzl īmi. 

 
SACENSĪBAS IKVIENAM UN VISIEM VECUMIEM!  

Aicin ām uz tradicion ālaj ām sacens ībām ZIEMA!  1.posms jau šo sestdien, 16.janv ār ī 
pie Baložu vidusskolas! 

AUKSTĀ ZI ŅA! Karst ās zi ņas viet ā☺ 
Šodien, 8.janv ār ī no r īta bija ļoti auksti. Es ejot uz skolu, satiku Bruno un m ēs 
gāj ām uz skolu. Un tad atn āca 11 citi klases biedri. Tor īt bija – 23 0 gr ādi! 
Roberts Dubakovs, 4.a 

!!! V ĒL VAR PASPĒT!!!  
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TIKKO BIJA ZIEMASSV ĒTKI... 
Man Ziemassv ētku laiks asoci ējas ar iekš ēju mieru. Tas ir laiks, kad varam b ūt 
ar m īļajiem un tuvajiem cilv ēkiem. Laiks, kad izdekor ējam m āju ar gaismi ņām un 
klaus āmies m īļas un skaistas Ziemassv ētku dziesmas, un vakaros noskat āmies k ādu 
filmu. 
Ziemassv ētku gaid īšana – ar sirsn ību, ar br īnumiem apvelt īts laiks, miera un 
klusuma laiks. Ziemassv ētki ir mani vism īļākie sv ētki. 
Ziemassv ētkus gaidot, man ļoti pat īk v ērot, k ā no ārpuses izrot ātas m ājas, k ā 
snieg sniedzi ņš, pat īk izbaud īt pipark ūku un Ziemassv ētku dz ērienu rad īto 
smaržu, klaus īties dziesmas, ko piepilda sv ētku gars. 
Svētki n āk un aiziet, un p ēc katriem Ziemassv ētkiem varu teikt, ka m īļu šos 
sv ētkus un visu, kas ar tiem saist ās. 
Amanda Geid āne, 11.a klase 

Tehnisk ās jaunrades dienas  
 
Decembrī v ēl pirms Ziemassv ētkiem m ēs brauc ām uz Ķekavu, lai piedal ītos daž ādās 
ar zin ātni saist īt ās darbn īcās. No m ūsu klases m ēs brauc ām pieci – es, Beatrise, 
Mērija, Rinalds un Mat īss. 
Ķekavas s ākumskol ā viesoj ās R īgas Tehnisk ās Universit ātes studenti. Vi ņi bija 
sagatavojuši daudz daž ādus eksperimentus, kuros m ēs piedal ījamies. 
Pirmais eksperiments bija par dzeramo sodu un eti ķi, kuram piepilin āts kl āt 
mazliet sarkan ās kr āsvielas. Ieber trauci ņā nedaudz sodas un uzlej pa virsu 
eti ķi. Izvedojas putojošs vulk āns! 
Tāl āk dev āmies tais īt „slaimu” no PVA l īmes, boroka un ar ī mazliet kr āsvielas, 
lai „slaims” k ļūtu kr āsain āks. Kad bij ām pagatavojuši „slaimu”, dev āmies pie 
nākamā galda. Tur m ēs sacent āmies m ēģin ājum ā, kur ā aceton ā izš ķīdina putuplastu. 
Mūsu grup ā vis ātr ākā bija M ērija. P ēc tam m ēs g āj ām apskat īt 3D printeri un 
paskat īties, k ā liel ākie b ērni no spageti taisa tiltus. Tad non ācām pie vafe ļu 
tor ņiem. M ēģin āj ām uztais īt savu torni, bet bija jau j ābrauc atpaka ļ, t ādēļ to 
nepabeidz ām. 
Man ļoti patika visi eksperimenti, seviš ķi 3D printeris. Izdev ās ļoti labs 
brauciens! 
Ramona Poreitere, 4.a  

Šreka Ziemassv ētki  

Nu jau pag ājuš ā gada 17.decembr ī norisin āj ās m ūsus skolas Ziemassv ētku koncerts- 
“Šreka Ziemassv ētki”. T ā pamat ā bija Ziemassv ētku īsfilmas “Šreka Ziemassv ētki” 
fragmenti, kas papildin āti ar skol ēnu kr āšņajiem priekšnesumiem. 
Gatavoties m ēs s ākām laic īgi - 2 ned ēļas iepriekš. M ēģin ājumos g āja jautri un 
pats gatavošan ās process bija visjauk ākais. Ar īpaši liel ām gr ūt ībām mēs 
nesask ār āmies, var teik t ādu nebija. Koncertu v ēl iespaid īgāku padar īja t ērpi. 
Pirms paša koncerta bija liels uztraukums, bet vien am otru uzmundrinot, tas 
pazuda. Koncertu apmekl ēja ļoti jauka un atsauc īga publika, viss g āja jautri un 
raiti.  
Mēs visliel āko PALDIES sak ām  skolot ājai Sandrai Ozolai, jo vi ņa uzrakst īja 
scen āriju, laboja to un deva padomus, k ā padar īt koncertu lab āku! Paldies 
skolot ājai Astr īdai Be čai, kura ar ī ļoti akt īvi iesaist īj ās pas ākuma veidošan ā. 
Un liels paldies ar ī skolot ājai Astr īdai Lesnikai par dekor ācij ām! Protams, 
paldies visiem mazajiem un lielajiem, kas piedal īj ās koncert ā! 
Visiem skol ēniem nov ēlam veiksm īgu otro semestri! Skolot ājiem paciet ību! 
Kā ar ī visiem jauku, m īļu, jautru, kr āsainu un protams piedz īvojumiem 
pilnu jauno 2016.gadu!  
Jana, Kristi āna 8.a  
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Intervijas ar koncerta „Šreka Ziemassv ētki” dal ībniekiem  
Pēc br īvlaika meitenes no 8.a klases dev ās iztauj āt dažus no „Šreka 
Ziemassv ētku” lomu atveidot ājiem, lai izzin ātu vi ņu saj ūtas par piedal īšanos 
šaj ā uzvedum ā. Starp interv ētajiem izv ēl ēj āmies š ādus dal ībniekus: Lelde (Runcis 
zābakos), Vendija (Feju krustm āte), Jana ( Ēzelis), Kristi āns (L ācis) – visi no 
8.a, Roberts no 12.a (Šreks) un skolot āja Sigita Str āķe (Fiona). 
 

Kā Tu tiki pie š īs lomas?  
 
Lelde: Jaut āju skolot ājai, vai dr īkst, un vi ņa ļāva. 
Vendija: Pieteicos. 
Jana: Pieteicos pati, un skolot āja at ļāva, k ā ar ī draugi teica, ka š ī loma 
ļoti labi piest āv. 
Kristi āns, sk.Sigita: Ang ļu valodas skolot āja Sandra Ozola pied āvāja. 
Roberts: Man pateica, ka man j ābūt! 
 

Kas Tev patika/nepatika vai sag ādāja gr ūt ības m ēģin ājumos?  
 
Vendija: Dažreiz nesan āca pareiz ā inton ācija. 
Jana: Patika, ka Ēzelis bija ļoti jautrs un pozit īvs. Nebija nek ā, kas 
nepatiktu. Gr ūt ības sag ādāja ātri izrun āt doto tekstu. 
Kristi āns: Man patika Šreks un vi ņa draugi. 
Sk.Sigita: Viss patika, nekas nesag ādāja gr ūt ības. 
Roberts: Patika dekor ācijas.        turpin ājums 7.lpp  
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Kā Tu juties koncerta laik ā. Kas izdev ās/kas neizdev ās? 
 
Vendija: Bija stress, un sajaucu tekstu. 
Jana: Pirms koncerta bija uztraukums, koncerta laik ā tas pazuda. Manupr āt, 
koncerts izdev ās lieliski. 
Kristi āns: Ļoti labi viss izdev ās. 
Sk.Sigita: Jutos ļoti labi. 
Lelde: Neliels uztraukums, bet beig ās viss bija labi. 

Ja b ūtu iesp ēja, vai Tev grib ētos v ēl uzst āties ? Vai tu v ēl ētos izsp ēl ēt ar ī 
citu lomu? Kuru? 
 
Vendija: J ā, v ēl ētos. Vienalga, k ādas lomas, galvenais uzst āties! 
Jana: Grib ētu labpr āt v ēl piedal īties. Var ētu nosp ēl ēt jebkuru lomu, kuru 
pied āvātu. 
Kristi āns: J ā, var ētu, vienalga k ādu, tikai ne sieviešu! 
Lelde: Ja b ūtu iesp ēja, es piekristu. Tas ir atkar īgs no izr ādes, k āda b ūtu. 
Roberts: J ā, Karlsonu, alkoholi ķi. 

Novēl ējums Jaunaj ā gad ā:  
 
Vendija: Nov ēlu izdar īt visu, kas iecer ēts! 
Jana: Visiem b ūt tikpat jautriem, laim īgiem, atrakt īviem, spriganiem k ā ēzelis! 
Kristi āns: Priec īgu Jauno gadu, un lai visiem labas sekmes. 
Sk.Sigita: Daudz priec īgu p ārsteigumu! 
Lelde: Laim īgu un pan ākumiem bag ātu Jauno gadu! 
Roberts: Nov ēlu sekm ību! 
 
Interv ēja: Laura Ribkinska, Ērika Jermakova, Laura Lu īze Šimfa, Eva Indri ķe. 

Paldies skolot āja Rutai Anson ei par skol ēnu sagatavošanu intervijai!  

turpinājums no 6.lpp. 
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INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 

Daži iespai di no Baložu, Ķekavas, Olaines jaunsargu un Baložu orient ēšan ās 
pulci ņa dal ībnieku ekskursijas 28.decembr ī "Iepaz īsim kaimi ņus!"   
Ekskursijas m ēr ķis bija iepaz īties ar kaimi ņu skol ām un novadu v ēsturi, k ā ar ī 
par str ēlnieku kauj ām 1.Pasaules kara laik ā mūsu novados. Vispirms iepazin āmies 
ar Olaines 1.vidusskolu, kura šogad svin ēja 50 gadu jubileju. Tad dev āmies uz 
Olaines muzeju,kur gids M āris mums izst āst īja par str ēlnieku kauj ām Olain ē, kura 
bija vien īgā pils ēta, caur kuru g āja frontes l īnija. 
Tad dev āmies uz Ķekavas vidusskolu, kur uzzinaj ām par skolas iesaist īšanos 
daž ādos starptautiskos projektos. Nofotograf ēj āmies ar ī pie skolas egl ītes. 
Ķekavas muzej ā direktore In āra Rumbi ņa mums laipni izr ādīja ekspoz īcīju "Laviešu 
str ēlnieki 1.Pasaules kar ā", neskatoties uz to, ka pirmdien ās muzejs ir sl ēgts. 
Uzzin āj ām, ka Ķekavas novada kapos ir apbed īti 2 str ēlnieki  - L āčpl ēša orde ņa 
kavalieri. 
Nosl ēgumā viesoj āmies Baložu vidusskol ā. Apskat īj ām skolas jauno pieb ūvi un 
plašo sporta z āli. Kop īgi nobild ēj āmies pie kr āšņās egl ītes. 
Tad dev āmies uz pils ētas bibliot ēku, kur uzklas īj ām bibliotek āres Annas 
Lemeševskas st āstu par Baložu pils ētas v ēsturi. 
Lūk daži iespaidi: 
Alise no Baložu vsk. orientieristiem - "Man visvair āk patika muzejs, kur var ēja 
zīmēt koku" . (Tas bija Olaines muzej ā). 
Jegors, orientierists no Baložu vsk. - "Man visvair āk patika ekspoz īcija par 
st ēlnieku c īņu viet ām Ķekavas muzej ā" 
Aleksandrs, jaunsargs no Ķekavas - "Man visvair āk patika, ka iepazinos ar 
kaimi ņu skol ām un uzzin āju Baložu un Olaines pils ētu v ēsturi" 
Adrians un Linards, jaunsargi no Olaines - "Mums vi svair āk patika Ķekavas muzej ā 
izst āde par str ēlniekiem 1. Pasaules kar ā"  
Anita, jaunsargu instruktore - "Man visvair āk patika abas (Olain ē un Ķekav ā) 
ekspoz īcijas par st ēlniekiem 1.Pasaules kar ā  un m ūsu lieliskie un zinošie gidi.  
Skaidrs, ka mums b ūs lieliska turpm ākā sadarb ība ar abiem muzejiem, ejot 
pārgajienos,  lai uzzin ātu novadu v ēsturi pamat īgāk. Uzzin āju ar ī daudzus 
interesantus faktus par Baložu pils ētas v ēsturi - piem ēram, ka pirm ās barakas 
pēc kara b ūvēja v ācu karag ūstek ņi." 
Vesel īgu, zin āšan ām un iespaidiem bag ātu Jauno 2016.gadu! 
 
Jaunsargu instruktore un orientieristu trenere Anit a Kasakovska 
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

1.b, audzin āt āja Valent īna Potapova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c, audzin āt āja Malda Grauzi ņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.janv ār ī mēs ar klasi brauc ām uz Lido vesel īga uztura skolu. M ūs sagaid īja 
pav ārs Raitis un izdal īja mums pav āru cepures un priekšautus. Vi ņš mums m ācīja 
pareizi uzkl āt galdu. P ēc tam m ēs gatavoj ām sviestmaizes. Paši ar ī t ās ap ēdām. 
Bija garš īgi! Alise mums st āst īja par vesel īgu uzturu, r ādīja ar ī kino. Bij ām ar ī 
ekskursij ā pa Lido. Redz ēj ām, k ā mazg ā traukus, ne t ā k ā māj ās. Ēdām garš īgas 
pusdienas un priec īgi brauc ām māj ās! 
Iesak ām visiem m ūsu skolas skol ēniem apmekl ēt Vesel īga uztura skolu, jo t ā 
paredz ēta no 1. – 12.klasei. Katrai klašu grupai ir sava a pmācību programma. 
Samanta Kaugere 
 

1.semestra nosl ēgums, Ziemassv ētku svin ēšana 

Man ļoti patika sp ēles klas ē. /Artjoms/ 

Man patika, k ā mēs sp ēl ēj ām 
daž ādas sp ēles un svin ēj ām! 
/Ivans/  
 

Man patika, k ā sniegav īrs 
tur ēja žurku! Un k ā elfs ar 
ezīšiem tais īja fokusus! 
/Deniss/ 

Man patika skait īt dzejo ļus un 
Salavecis un lidojoš ā pele un 
suns un ez īši un smiekl īgais 
r ūķis! /Že ņa/ 
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2.c, audzin āt āja Lien īte Nagle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a, audzin āt āja Lillija Anna Drozde 

Laura: „Skolas Ziemassv ētki. Katru gadu m ēs ar klasi r īkojam ludzi ņu. 1.klas ē 
mums bija luga par „Ziemassv ētku vec īti un r ūķiem”, 2.klas ē „Za ķīšu pirti ņa”, 
3.klas ē „Sniega karaliene”, un šogad „Burvju n ūji ņa”. Man ļoti ž ēl, ka š ī b ūs 
pēdēj ā ludzi ņa ar skolot āju Lilliju. Jo ir tik jauki tais īt ludzi ņas! 
Es zinu, ka 17.decembr ī bija „Šreka koncerts”. Taj ā bija izr āde, tautas deju 
kolekt īva un kora priekšnesums. Skol ā vienm ēr ir jauki svin ēt Ziemassv ētkus! 
Laim īgu Jauno gadu! 
Mērija: „Ludzi ņa ar nosaukumu „Burvju n ūji ņa” ir par meiteni, kura ir noburta par 
egl īti un vi ņai cenšas pal īdzēt J ānītis un citi t ēli. Man pašai ļoti pat īk š ī 
luga un es tur esmu sniegp ārsli ņa.” 
Rei čela: „Man ļoti pat īk Ziemassv ētki! Ziemassv ētkos var puš ķot egl īti, skait īt 
dzejo ļus, sa ņemt d āvanas un v ēl daudz ko citu. .. Ir pag ājis pirmais semestris 
skol ā. Sa ņemsim liec ības, kuras man š ķiet, b ūs ļoti labas. Es šogad Ziemassv ētkus 
svin ēšu Amerik ā pie manas om ītes. Es jau esmu bijusi Amerik ā vair ākas reizes, bet 
Ziemassv ētkos es tur esmu bijusi tikai z īdai ņa vecum ā, t āpēc neko neatceros. 
Laim īgu Jauno gadu!” 

Galven ā, sirsn īgākā un svar īgākā.  
-Galven ā ir...-Galva! 
-Nu, var jau b ūt, bet vesel ība ir 
galven āka. 
-Sirsn īgākā ir... 
-Sirds! 
-Nu, var jau b ūt, bet ģimene ir 
sirsn īgāka. 
-Svar īgākie ir... 
-Svari! 
-Nu, var jau b ūt, bet zeme, 
 kur ā dz īvojam, ir svar īgāka. 
-Bet, kas ir noz īmīgā? 
-Noz īmīte! 
-Nu, n ē! 
-Noz īmīgākā ir taisn ība! 
/Ramona Poreitere/ 

DZEJA 
SACERĒJUMI 

Galven ā.  
-Galven ā ir.. 
- Ģimene! 
-Sirsn īgākie ir.. 
-Radi! 
-Svar īgākā ir... 
-Vesel ība! 
-Un kas ir noz īmīgākais? 
-Noz īmīte? 
-Nē, noz īmīgākā ir 
 mana dzimtene, Latvija! 
/Rinalds Ābele/ 

2.c klase m ājtur ības stund ā 
mācīj ās veidot dzijas 
uztinumu un burci ņas. 
Izklaus ās vienk ārš āk nek ā 
paties ībā. Burci ņas m ēdz b ūt 
spīt īgi slidenas un tas ir 
izaicin ājums mazajiem, 
čaklajiem pirksti ņiem. 

Klases stund ā run āj ām par to, k ā 
risin āt str īdus un konfliktus 
sapr āt īgi. Lai viegl āk saprastu 
str īda risin āšanas so ļus, 
izmantoj ām pamācošu att ēlu par 
ēzeļiem. Ieskaties un padom ā! 

turpinājums11.lpp 
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4.b, audzin āt āja Olga Naruševica 

 

 

 

 

 

 

 

4.c, audzin āt āja Larisa Ši ļko 

 

  

 

 

 

Uz Jaun ā gada svin ēšanu skolas z āl ē mūs uzaicin āja aktieri, kas bija sagatavojuši 
ludzi ņu. Tur bija ļoti daudz daž ādu dz īvnieku: suns, eži, lidojoš ā pele un viena 
žurka. Aktieri bija p ār ģērbušies par elfu, sniegav īru un Salaveci. M ēs tur 
dejoj ām, skr ēj ām un lec ām. Man ļoti patika š ī egl īte  un ceru, ka visai klasei t ā 
patika. Ceru, ka tik jautra b ūs katra Jaun ā gada svin ēšana!  
Darina, 4.b 
 
Ar ī klas ē atz īmēj ām Jauno gadu. Bija ļoti jautri. M ūsu audzin āt āja Olga vad īja 
loteriju un visiem bija interesanti atv ērt d āvanas. Visi b ērni bija atnesuši ar ī 
cienastu. M ēs klaus īj āmies m ūziku un dejoj ām.  
Jaun ā gada svin ēšana klas ē bija jautra! 
Viktorija, 4.b 
 

13.janv āra vizu āl ās m ākslas stund ā mūsu klasei bija j āzīmē afiša par pasaku „K ā 
kaķis ar peli m āju vald īja”. Vispirms g āj ām uz skolas veco korpusu un p ēt īj ām, k ā 
afišas izskat ās, ko taj ās raksta.  
Šaj ā uzdevum ā bija j ānor āda vieta, diena, laiks un j āuzraksta, kuriem diviem 
bērniem pieš ķirtas galven ās lomas. Visgr ūt āk bija uzz īmēt ka ķi un peli.  
Rūdolfs Ī.:  „Mani daudzi ierakst īja k ā ka ķi, bet manu klases biedreni, kas man 
sēž blakus, par peli. Darbi ņš nebija viegls.” 
Gunta S.:  „Visiem b ērniem san āca ļoti skaistas afišas” 
Linda T.:  „T ā diena bija ļoti jautra! Ka ķi un peles bija ļoti daž ādi.” 
Dana D.:  „Man ļoti patika z īmēt ka ķi un peli!” 
 

„Skolas balsis”  
Mūsu skol ā klusi ir reti kad. M ūsu skol ā starpbr īžu laik ā ir smagu so ļu ska ņas, 
ska ļas jo ska ļas kla čas un klusi nav ar ī smiekli. Tas kop ā arada lielu troksni. 
Dažiem tas pat īk, bet dažiem – n ē. Stund ās ir daž ādas ska ņas. Piem ēram, sport ā – 
svilpe skan ska ļi, un pa retai reizei ar ī kliedzieni ir, m ūzik ā ir nošu ska ņas, 
bērnu balsis un klaviersp ēle, ang ļu valod ā ir daudz ang ļu valodas v ārdi, 
matemātik ā – ciparu daudz, latviešu valod ā no b ērniem n āk gudr ības lielas, 
dabaszin ībās – vielu, augu, kontintentu, j ūru, oke ānu, dz īvnieku nosaukumi.  
Katr ā stund ā ir sav ādākas ska ņas. Ēdienz āl ē ir b ērnu čalošanas ska ņas, reiz ēm 
šķīvju sapl īšanas troksnis, un kad nokr īt kr ēsls, visi apklust, un tad s āk run āt! 
Ir v ēl daudzi citi trokš ņi. Reiz ēm tas apn īk. Varb ūt starpbr īžos mums j ābūt 
klus ākiem? 
/Beatrise Kalnciema , 4.a /  

turpinājums no 10.lpp 
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5.b, audzin āt āja Margarita Ižika 

 

 

 

 

 

 

8.a, audzin āt āja Linda Gr īnvalde 

 

 

 

 

 

Klases vakars 
Mums bija br īniš ķīgs Jaun ā gada klases vakars. Meitenes 
no mūsu klases noorganiz ēja nelielu koncertu. Daži 
st āst īja anekdotes un skait īja dzejo ļus. Je ļizaveta 
spēl ēja klarneti, Val ērija un So ņa dejoja. Marija J., 
Anna S., Anastasija Č. un Marija M. sar īkoja daž ādus 
konkursus. Anna demonstr ēja eksperimentus. I ļja un 
Roberts P. r ādīja fokusus. 
Kar īna, Evel īna, Val ērija 

VESELĪBU, LABA S SEKMES, 
DARBUS UN VISU IECERU 

ĪSTENOŠANOS JAUNAJĀ GADĀ! 

Aur ēlija Hincenberga un m ākslas vingrošana  
 
Es uz m ākslas vingrošanu s āku iet septi ņos 
gados. S ākumā mums treni ņi bija vienu stundu, ar 
nākošo gadu tie palika aizvien gar āki un ilg āki. 
Tagad mums treni ņi ilgst 3 stundas un ilg āk. 
Treni ņi notiek 4 reizes ned ēļā. M ūsu treneri 
sauc Ir īna Zambžicka. Es tren ējos ar daž ādiem 
priekšmetiem, piem ēram, ri ņķi, v āl ēm, bumb ām, 
lecamauklu un lentu. Tren ēties ir ļoti gr ūti, 
bet es grib ētu l īdzin āties slaven ākajai 
vingrot ājai Al īnai Kabajevai. 
Pat, ja es eju m ākslas vingrošan ā, es ļoti labi 
mācos. Man ir 7 zelta meda ļas, 3 sudraba meda ļas 
un 2 bronzas meda ļas.  
Man ļoti pat īk m ākslas vingrošana un es grib ētu 
ar to nodarboties v ēl ļoti ilgi! 
Aur ēlija Hincenberga, 4.c 

Pieminot 1991. gada barik āžu 25. gadadienas dienu, v ēstures skolot ājas 
L.Gr īnvalde un G.Aile ir izveidojušas tematisku izst ādi. Savuk ārt, 8.a klase 
12.janv ār ī dev ās uz 1991.gada barik āžu muzeju, kur interesant ā un atrakt īvā 
st āst ījum ā uzzin āja par šo v ēsturisko notikumu. Ekskursiju m ūsu skol ēniem 
saistoš āku padar īja tas, ka to vad īja gados jauni gidi. 


