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Sveicieni Jaunajā gadā!
Esam novērojuši, ka pēdējā laikā pareizā ziema pie mums atnāk
janvārī. Un tikai pāris dienas ir vajadzīgas, lai no pelēcīgā
kailsala daba pārvērstos pūkainā un baltā pasakā. Vieniem tas
sagādā vairāk raižu, vieniem – atraisītus smieklus un laimes
pilnus brīžus, dauzoties pa dziļajām sniega kupenām.
Ziemas prieki ir sākušies. Sporta stundās ejam laukā, mācāmies
slēpot
un
sacenšamies
braukšanā
ar
ragaviņām.
Skola
papildinājusi sporta inventāru ar jauniem slēpju pāriem, tādēļ
apgūstam, kā pareizi pielāgot slēpes un slēpot. Dažiem tā ir
pirmā reize, citiem – pieredze jau ir (skatiet bildes avīzē).
Vēl šoreiz atskatāmies uz Ziemassvētku pasākumiem skolā un
citiem panākumiem un notikumiem, uzsākot 2016.gadu.
Skaistu ziemu!
Sandra Ozoliņa,
Baložu Vidusskolas Dzīve

•
•
•
•
•

Ziemā
Apsveicam!
Afišu stabs
Interešu izglītība
Aiz klašu durvīm
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APSVEICAM!
Labākie matemātikā
16.decembrī notika skolas matemātikas olimpiāde
5. – 12.klašu skolēniem. 67 skolēnu konkurencē
absolūtajā vērtējumā 1.vietu ieguva Viesturs
Tomass, 5.a (22 no 25 punktiem), 2.vietu –
Kristiāna Broka, 8.a (20 no 25 punktiem) 3.vietu
- Matīss Žilko un Artūrs Patriks Griķis, 5.a
(abiem 18 punkti no 25).
Mūsu skolēni - Ķekavas novada sporta laureāti!
Pagājušā gada nogalē, 29. decembrī, Ķekavas sporta klubā norisinājās „Jauniešu
gada balva sportā 2015”, ko tradicionāli organizē Ķekavas novada sporta
aģentūra. Uz pasākumu bija uzaicināti novada labākie jaunie sportisti, komandas
un viņu treneri, lai svinīgajā ceremonijā pasniegtu 13 gada balvas septiņās
nominācijās un paziņotu 2015.gada populārāko sportistu un komandu vārdus.
Baložu vidusskolas velodrošības komandai (Jānis Stepanovs, Rainers Grass,
Sanija Klaka, Anete Katrīna Breikša) tika pasniegta 2015.gada komandas panākuma
balva par izcīnīto 3.vietu Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.
Atzinības rakstus saņēma riteņbraucēji Nikāvs Boļšis un Vladlens Gurkins un
viņu treneris Uldis Puzaks.
Apsveicam!

Uzvara „Gribu būt mobils” pusfinālā!
Jau iepriekšējos numuros minējām par mūsu skolas komandas panākumiem CSDD
rīkotajā konkursā „Gribu būt mobils”. 2016. gada 11. janvārī tieši mūsu skolas
sporta zālē notika konkursa „Gribu būt mobils” pusfināls Rīgas reģionam.
Vai palīdzēja, tā teikt „mājas sienas” vai arī bērni bija labi sagatavojušies un
ar pieredzi, bet šajā pusfinālā izcīnījām 1.vietu, kas dod mums iespēju
piedalīties konkursa finālā martā.

Komandā startēja Ieva Kajaka
(8.a), Kristaps Cīrulis (5.a),
Rainers Grass (5.c) un Sanija
Klaka (5.c)
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!!! VĒL VAR PASPĒT!!!
Paldies vecākiem un bērniem, kuri ievēro mūsu skolas
aizsākto tradīciju ikdienā nēsāt skolas formas!
Atgādinām, ka nākamā skolas formu pasūtīšanas kampaņa
notiks no 5.janvāra līdz 20.janvārim.
Piegāde uz skolu līdz 13.martam.
Sīkāka informācija: www.skolasforma.lv.

Vecāki, kolēģi, skolēni!
Noteikti kāds jau būs dzirdējis, ka SIA „Maxima Latvija” ir uzsākusi izglītības
atbalsta programmu „Savai skolai”, kas ir veltīta Latvijas Republikas izglītības
iestādēm ar mērķi palīdzēt uzlabot tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu.
Arī Baložu vidusskola ir reģistrējusies šajā programmā. Ar tās noteikumiem var
iepazīties mājas lapā: www.savaiskolai.lv . Programma norisinās līdz 2016.gada
14.februārim, tādēļ visus, kas nolēmuši piedalīties, lūdzam sakrātās uzlīmes nodot
klašu audzinātājiem vai priekšmetu skolotājiem un kopīgi ar viņiem izdomāt, kādam
mērķim tās tiks izmantotas.
No 02.11.2015. līdz 07.02.2016. par katriem iztērētajiem septiņiem eiro Maxima
veikalos pircēji saņem vienu uzlīmi.

SACENSĪBAS IKVIENAM UN VISIEM VECUMIEM!
Aicinām uz tradicionālajām sacensībām ZIEMA!
pie Baložu vidusskolas!

1.posms jau šo sestdien, 16.janvārī

AUKSTĀ ZIŅA! Karstās ziņas vietā☺
Šodien, 8.janvārī no rīta bija ļoti auksti. Es ejot uz skolu, satiku Bruno un mēs
gājām uz skolu. Un tad atnāca 11 citi klases biedri. Torīt bija – 230 grādi!
Roberts Dubakovs, 4.a
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Tehniskās jaunrades dienas
Decembrī vēl pirms Ziemassvētkiem mēs braucām uz Ķekavu, lai piedalītos dažādās
ar zinātni saistītās darbnīcās. No mūsu klases mēs braucām pieci – es, Beatrise,
Mērija, Rinalds un Matīss.
Ķekavas sākumskolā viesojās Rīgas Tehniskās Universitātes studenti. Viņi bija
sagatavojuši daudz dažādus eksperimentus, kuros mēs piedalījamies.
Pirmais eksperiments bija par dzeramo sodu un etiķi, kuram piepilināts klāt
mazliet sarkanās krāsvielas. Ieber trauciņā nedaudz sodas un uzlej pa virsu
etiķi. Izvedojas putojošs vulkāns!
Tālāk devāmies taisīt „slaimu” no PVA līmes, boroka un arī mazliet krāsvielas,
lai „slaims” kļūtu krāsaināks. Kad bijām pagatavojuši „slaimu”, devāmies pie
nākamā galda. Tur mēs sacentāmies mēģinājumā, kurā acetonā izšķīdina putuplastu.
Mūsu grupā visātrākā bija Mērija. Pēc tam mēs gājām apskatīt 3D printeri un
paskatīties, kā lielākie bērni no spageti taisa tiltus. Tad nonācām pie vafeļu
torņiem. Mēģinājām uztaisīt savu torni, bet bija jau jābrauc atpakaļ, tādēļ to
nepabeidzām.
Man ļoti patika visi eksperimenti, sevišķi 3D printeris. Izdevās ļoti labs
brauciens!
Ramona Poreitere, 4.a

TIKKO BIJA ZIEMASSVĒTKI...
Man Ziemassvētku laiks asociējas ar iekšēju mieru. Tas ir laiks, kad varam būt
ar mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Laiks, kad izdekorējam māju ar gaismiņām un
klausāmies mīļas un skaistas Ziemassvētku dziesmas, un vakaros noskatāmies kādu
filmu.
Ziemassvētku gaidīšana – ar sirsnību, ar brīnumiem apveltīts laiks, miera un
klusuma laiks. Ziemassvētki ir mani vismīļākie svētki.
Ziemassvētkus gaidot, man ļoti patīk vērot, kā no ārpuses izrotātas mājas, kā
snieg sniedziņš, patīk izbaudīt piparkūku un Ziemassvētku dzērienu radīto
smaržu, klausīties dziesmas, ko piepilda svētku gars.
Svētki nāk un aiziet, un pēc katriem Ziemassvētkiem varu teikt, ka mīļu šos
svētkus un visu, kas ar tiem saistās.
Amanda Geidāne, 11.a klase

Šreka Ziemassvētki
Nu jau pagājušā gada 17.decembrī norisinājās mūsus skolas Ziemassvētku koncerts“Šreka Ziemassvētki”. Tā pamatā bija Ziemassvētku īsfilmas “Šreka Ziemassvētki”
fragmenti, kas papildināti ar skolēnu krāšņajiem priekšnesumiem.
Gatavoties mēs sākām laicīgi - 2 nedēļas iepriekš. Mēģinājumos gāja jautri un
pats gatavošanās process bija visjaukākais. Ar īpaši lielām grūtībām mēs
nesaskārāmies, var teik tādu nebija. Koncertu vēl iespaidīgāku padarīja tērpi.
Pirms paša koncerta bija liels uztraukums, bet vienam otru uzmundrinot, tas
pazuda. Koncertu apmeklēja ļoti jauka un atsaucīga publika, viss gāja jautri un
raiti.
Mēs vislielāko PALDIES sakām
skolotājai Sandrai Ozolai, jo viņa uzrakstīja
scenāriju, laboja to un deva padomus, kā padarīt koncertu labāku! Paldies
skolotājai Astrīdai Bečai, kura arī ļoti aktīvi iesaistījās pasākuma veidošanā.
Un liels paldies arī skolotājai Astrīdai Lesnikai par dekorācijām! Protams,
paldies visiem mazajiem un lielajiem, kas piedalījās koncertā!

Visiem skolēniem novēlam veiksmīgu otro semestri! Skolotājiem pacietību!
Kā arī visiem jauku, mīļu, jautru, krāsainu un protams piedzīvojumiem
pilnu jauno 2016.gadu!
Jana, Kristiāna 8.a
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Intervijas ar koncerta „Šreka Ziemassvētki” dalībniekiem
Pēc brīvlaika meitenes no 8.a klases devās iztaujāt dažus no „Šreka
Ziemassvētku” lomu atveidotājiem, lai izzinātu viņu sajūtas par piedalīšanos
šajā uzvedumā. Starp intervētajiem izvēlējāmies šādus dalībniekus: Lelde (Runcis
zābakos), Vendija (Feju krustmāte), Jana (Ēzelis), Kristiāns (Lācis) – visi no
8.a, Roberts no 12.a (Šreks) un skolotāja Sigita Strāķe (Fiona).

Kā Tu tiki pie šīs lomas?
Lelde: Jautāju skolotājai, vai drīkst, un viņa ļāva.
Vendija: Pieteicos.
Jana: Pieteicos pati, un skolotāja atļāva, kā arī draugi teica, ka šī loma
ļoti labi piestāv.
Kristiāns, sk.Sigita: Angļu valodas skolotāja Sandra Ozola piedāvāja.
Roberts: Man pateica, ka man jābūt!

Kas Tev patika/nepatika vai sagādāja grūtības mēģinājumos?
Vendija: Dažreiz nesanāca pareizā intonācija.
Jana: Patika, ka Ēzelis bija ļoti jautrs un pozitīvs. Nebija nekā, kas
nepatiktu. Grūtības sagādāja ātri izrunāt doto tekstu.
Kristiāns: Man patika Šreks un viņa draugi.
Sk.Sigita: Viss patika, nekas nesagādāja grūtības.
Roberts: Patika dekorācijas.
turpinājums 7.lpp
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turpinājums no 6.lpp.
Kā Tu juties koncerta laikā. Kas izdevās/kas neizdevās?
Vendija: Bija stress, un sajaucu tekstu.
Jana: Pirms koncerta bija uztraukums, koncerta laikā
koncerts izdevās lieliski.
Kristiāns: Ļoti labi viss izdevās.
Sk.Sigita: Jutos ļoti labi.
Lelde: Neliels uztraukums, bet beigās viss bija labi.

tas

pazuda.

Manuprāt,

Ja būtu iespēja, vai Tev gribētos vēl uzstāties? Vai tu vēlētos izspēlēt arī
citu lomu? Kuru?
Vendija: Jā, vēlētos. Vienalga, kādas lomas, galvenais uzstāties!
Jana: Gribētu labprāt vēl piedalīties. Varētu nospēlēt jebkuru lomu, kuru
piedāvātu.
Kristiāns: Jā, varētu, vienalga kādu, tikai ne sieviešu!
Lelde: Ja būtu iespēja, es piekristu. Tas ir atkarīgs no izrādes, kāda būtu.
Roberts: Jā, Karlsonu, alkoholiķi.
Novēlējums Jaunajā gadā:
Vendija: Novēlu izdarīt visu, kas iecerēts!
Jana: Visiem būt tikpat jautriem, laimīgiem, atraktīviem, spriganiem kā ēzelis!
Kristiāns: Priecīgu Jauno gadu, un lai visiem labas sekmes.
Sk.Sigita: Daudz priecīgu pārsteigumu!
Lelde: Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Roberts: Novēlu sekmību!
Intervēja: Laura Ribkinska, Ērika Jermakova, Laura Luīze Šimfa, Eva Indriķe.
Paldies skolotāja Rutai Ansonei par skolēnu sagatavošanu intervijai!
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Daži iespaidi no Baložu, Ķekavas, Olaines jaunsargu un Baložu orientēšanās
pulciņa dalībnieku ekskursijas 28.decembrī "Iepazīsim kaimiņus!"
Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar kaimiņu skolām un novadu vēsturi, kā arī
par strēlnieku kaujām 1.Pasaules kara laikā mūsu novados. Vispirms iepazināmies
ar Olaines 1.vidusskolu, kura šogad svinēja 50 gadu jubileju. Tad devāmies uz
Olaines muzeju,kur gids Māris mums izstāstīja par strēlnieku kaujām Olainē, kura
bija vienīgā pilsēta, caur kuru gāja frontes līnija.
Tad devāmies uz Ķekavas vidusskolu, kur uzzinajām par skolas iesaistīšanos
dažādos starptautiskos projektos. Nofotografējāmies arī pie skolas eglītes.
Ķekavas muzejā direktore Ināra Rumbiņa mums laipni izrādīja ekspozīcīju "Laviešu
strēlnieki 1.Pasaules karā", neskatoties uz to, ka pirmdienās muzejs ir slēgts.
Uzzinājām, ka Ķekavas novada kapos ir apbedīti 2 strēlnieki - Lāčplēša ordeņa
kavalieri.
Noslēgumā viesojāmies Baložu vidusskolā. Apskatījām skolas jauno piebūvi un
plašo sporta zāli. Kopīgi nobildējāmies pie krāšņās eglītes.
Tad devāmies uz pilsētas bibliotēku, kur uzklasījām bibliotekāres Annas
Lemeševskas stāstu par Baložu pilsētas vēsturi.
Lūk daži iespaidi:
Alise no Baložu vsk. orientieristiem - "Man visvairāk patika muzejs, kur varēja
zīmēt koku" . (Tas bija Olaines muzejā).
Jegors, orientierists no Baložu vsk. - "Man visvairāk patika ekspozīcija par
stēlnieku cīņu vietām Ķekavas muzejā"
Aleksandrs, jaunsargs no Ķekavas - "Man visvairāk patika, ka iepazinos ar
kaimiņu skolām un uzzināju Baložu un Olaines pilsētu vēsturi"
Adrians un Linards, jaunsargi no Olaines - "Mums visvairāk patika Ķekavas muzejā
izstāde par strēlniekiem 1. Pasaules karā"
Anita, jaunsargu instruktore - "Man visvairāk patika abas (Olainē un Ķekavā)
ekspozīcijas par stēlniekiem 1.Pasaules karā un mūsu lieliskie un zinošie gidi.
Skaidrs, ka mums būs lieliska turpmākā sadarbība ar abiem muzejiem, ejot
pārgajienos, lai uzzinātu novadu vēsturi pamatīgāk. Uzzināju arī daudzus
interesantus faktus par Baložu pilsētas vēsturi - piemēram, ka pirmās barakas
pēc kara būvēja vācu karagūstekņi."
Veselīgu, zināšanām un iespaidiem bagātu Jauno 2016.gadu!
Jaunsargu instruktore un orientieristu trenere Anita Kasakovska
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AIZ KLAŠU DURVĪM
1.b, audzinātāja Valentīna Potapova
1.semestra noslēgums, Ziemassvētku svinēšana
Man patika, kā
dažādas spēles
/Ivans/

mēs spēlējām
un svinējām!

Man ļoti patika spēles klasē. /Artjoms/
Man patika, kā sniegavīrs
turēja žurku! Un kā elfs ar
ezīšiem taisīja fokusus!
/Deniss/

Man patika skaitīt dzejoļus un
Salavecis un lidojošā pele un
suns un ezīši un smieklīgais
rūķis! /Žeņa/

1.c, audzinātāja Malda Grauziņa
8.janvārī mēs ar klasi braucām uz Lido veselīga uztura skolu. Mūs sagaidīja
pavārs Raitis un izdalīja mums pavāru cepures un priekšautus. Viņš mums mācīja
pareizi uzklāt galdu. Pēc tam mēs gatavojām sviestmaizes. Paši arī tās apēdām.
Bija garšīgi! Alise mums stāstīja par veselīgu uzturu, rādīja arī kino. Bijām arī
ekskursijā pa Lido. Redzējām, kā mazgā traukus, ne tā kā mājās. Ēdām garšīgas
pusdienas un priecīgi braucām mājās!
Iesakām visiem mūsu skolas skolēniem apmeklēt Veselīga uztura skolu, jo tā
paredzēta no 1. – 12.klasei. Katrai klašu grupai ir sava apmācību programma.
Samanta Kaugere
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2.c, audzinātāja Lienīte Nagle
2.c klase mājturības stundā
mācījās
veidot
dzijas
uztinumu
un
burciņas.
Izklausās
vienkāršāk
nekā
patiesībā. Burciņas mēdz būt
spītīgi slidenas un tas ir
izaicinājums
mazajiem,
čaklajiem pirkstiņiem.

Klases stundā runājām par to, kā
risināt strīdus un konfliktus
saprātīgi. Lai vieglāk saprastu
strīda
risināšanas
soļus,
izmantojām pamācošu attēlu par
ēzeļiem. Ieskaties un padomā!

4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde
Laura: „Skolas Ziemassvētki. Katru gadu mēs ar klasi rīkojam ludziņu. 1.klasē
mums bija luga par „Ziemassvētku vecīti un rūķiem”, 2.klasē „Zaķīšu pirtiņa”,
3.klasē „Sniega karaliene”, un šogad „Burvju nūjiņa”. Man ļoti žēl, ka šī būs
pēdējā ludziņa ar skolotāju Lilliju. Jo ir tik jauki taisīt ludziņas!
Es zinu, ka 17.decembrī bija „Šreka koncerts”. Tajā bija izrāde, tautas deju
kolektīva un kora priekšnesums. Skolā vienmēr ir jauki svinēt Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Mērija: „Ludziņa ar nosaukumu „Burvju nūjiņa” ir par meiteni, kura ir noburta par
eglīti un viņai cenšas palīdzēt Jānītis un citi tēli. Man pašai ļoti patīk šī
luga un es tur esmu sniegpārsliņa.”
Reičela: „Man ļoti patīk Ziemassvētki! Ziemassvētkos var pušķot eglīti, skaitīt
dzejoļus, saņemt dāvanas un vēl daudz ko citu. .. Ir pagājis pirmais semestris
skolā. Saņemsim liecības, kuras man šķiet, būs ļoti labas. Es šogad Ziemassvētkus
svinēšu Amerikā pie manas omītes. Es jau esmu bijusi Amerikā vairākas reizes, bet
Ziemassvētkos es tur esmu bijusi tikai zīdaiņa vecumā, tāpēc neko neatceros.
Laimīgu Jauno gadu!”
Galvenā, sirsnīgākā un svarīgākā.
-Galvenā ir...-Galva!
-Nu, var jau būt, bet veselība
galvenāka.
-Sirsnīgākā ir...
-Sirds!
-Nu,
var
jau
būt,
bet
ģimene
sirsnīgāka.
-Svarīgākie ir...
-Svari!
-Nu, var jau būt, bet zeme,
kurā dzīvojam, ir svarīgāka.
-Bet, kas ir nozīmīgā?
-Nozīmīte!
-Nu, nē!
-Nozīmīgākā ir taisnība!
/Ramona Poreitere/

DZEJA
SACERĒJUMI
ir

ir
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Galvenā.
-Galvenā ir..
-Ģimene!
-Sirsnīgākie ir..
-Radi!
-Svarīgākā ir...
-Veselība!
-Un kas ir nozīmīgākais?
-Nozīmīte?
-Nē, nozīmīgākā ir
mana dzimtene, Latvija!
/Rinalds Ābele/
turpinājums11.lpp
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„Skolas balsis”
Mūsu skolā klusi ir reti kad. Mūsu skolā starpbrīžu laikā ir smagu soļu skaņas,
skaļas jo skaļas klačas un klusi nav arī smiekli. Tas kopā arada lielu troksni.
Dažiem tas patīk, bet dažiem – nē. Stundās ir dažādas skaņas. Piemēram, sportā –
svilpe skan skaļi, un pa retai reizei arī kliedzieni ir, mūzikā ir nošu skaņas,
bērnu balsis un klavierspēle, angļu valodā ir daudz angļu valodas vārdi,
matemātikā – ciparu daudz, latviešu valodā no bērniem nāk gudrības lielas,
dabaszinībās – vielu, augu, kontintentu, jūru, okeānu, dzīvnieku nosaukumi.
Katrā stundā ir savādākas skaņas. Ēdienzālē ir bērnu čalošanas skaņas, reizēm
šķīvju saplīšanas troksnis, un kad nokrīt krēsls, visi apklust, un tad sāk runāt!
Ir vēl daudzi citi trokšņi. Reizēm tas apnīk. Varbūt starpbrīžos mums jābūt
klusākiem?
/Beatrise Kalnciema, 4.a/

4.b, audzinātāja Olga Naruševica
Uz Jaunā gada svinēšanu skolas zālē mūs uzaicināja aktieri, kas bija sagatavojuši
ludziņu. Tur bija ļoti daudz dažādu dzīvnieku: suns, eži, lidojošā pele un viena
žurka. Aktieri bija pārģērbušies par elfu, sniegavīru un Salaveci. Mēs tur
dejojām, skrējām un lecām. Man ļoti patika šī eglīte un ceru, ka visai klasei tā
patika. Ceru, ka tik jautra būs katra Jaunā gada svinēšana!
Darina, 4.b
Arī klasē atzīmējām Jauno gadu. Bija ļoti jautri. Mūsu audzinātāja Olga vadīja
loteriju un visiem bija interesanti atvērt dāvanas. Visi bērni bija atnesuši arī
cienastu. Mēs klausījāmies mūziku un dejojām.
Jaunā gada svinēšana klasē bija jautra!
Viktorija, 4.b

4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
13.janvāra vizuālās mākslas stundā mūsu klasei bija jāzīmē afiša par pasaku „Kā
kaķis ar peli māju valdīja”. Vispirms gājām uz skolas veco korpusu un pētījām, kā
afišas izskatās, ko tajās raksta.
Šajā uzdevumā bija jānorāda vieta, diena, laiks un jāuzraksta, kuriem diviem
bērniem piešķirtas galvenās lomas. Visgrūtāk bija uzzīmēt kaķi un peli.
Rūdolfs Ī.: „Mani daudzi ierakstīja kā kaķi, bet manu klases biedreni, kas man
sēž blakus, par peli. Darbiņš nebija viegls.”
Gunta S.: „Visiem bērniem sanāca ļoti skaistas afišas”
Linda T.: „Tā diena bija ļoti jautra! Kaķi un peles bija ļoti dažādi.”
Dana D.: „Man ļoti patika zīmēt kaķi un peli!”
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Aurēlija Hincenberga un mākslas vingrošana
Es uz mākslas vingrošanu sāku iet septiņos
gados. Sākumā mums treniņi bija vienu stundu, ar
nākošo gadu tie palika aizvien garāki un ilgāki.
Tagad mums treniņi ilgst 3 stundas un ilgāk.
Treniņi notiek 4 reizes nedēļā. Mūsu treneri
sauc Irīna Zambžicka. Es trenējos ar dažādiem
priekšmetiem, piemēram, riņķi, vālēm, bumbām,
lecamauklu un lentu. Trenēties ir ļoti grūti,
bet
es
gribētu
līdzināties
slavenākajai
vingrotājai Alīnai Kabajevai.
Pat, ja es eju mākslas vingrošanā, es ļoti labi
mācos. Man ir 7 zelta medaļas, 3 sudraba medaļas
un 2 bronzas medaļas.
Man ļoti patīk mākslas vingrošana un es gribētu
ar to nodarboties vēl ļoti ilgi!
Aurēlija Hincenberga, 4.c

5.b, audzinātāja Margarita Ižika
Klases vakars
Mums bija brīnišķīgs Jaunā gada klases vakars. Meitenes
no mūsu klases noorganizēja nelielu koncertu. Daži
stāstīja anekdotes un skaitīja dzejoļus. Jeļizaveta
spēlēja klarneti, Valērija un Soņa dejoja. Marija J.,
Anna S., Anastasija Č. un Marija M. sarīkoja dažādus
konkursus. Anna demonstrēja eksperimentus. Iļja un
Roberts P. rādīja fokusus.
Karīna, Evelīna, Valērija

8.a,

audzinātāja

Linda Grīnvalde

Pieminot 1991. gada barikāžu 25. gadadienas dienu, vēstures
L.Grīnvalde un G.Aile ir izveidojušas tematisku izstādi. Savukārt,
12.janvārī devās uz 1991.gada barikāžu muzeju, kur interesantā un
stāstījumā uzzināja par šo vēsturisko notikumu. Ekskursiju mūsu
saistošāku padarīja tas, ka to vadīja gados jauni gidi.

skolotājas
8.a klase
atraktīvā
skolēniem

VESELĪBU, LABAS SEKMES,
DARBUS UN VISU IECERU
ĪSTENOŠANOS JAUNAJĀ GADĀ!
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