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Novēlam jums gaišus un mīļus Ziemassvētkus
un Laimīgu Jauno gadu!
Pasaka par Sniegavīru
Kādā ziemas vakarā man bija tik garlaicīgi, ka es izdomāju uzcelt sniegavīru.
Es pasaucu tēti, un mēs gājām ārā.
Sniegavīriņš bija maziņš, bet skaists. Naktī, kad visi gulēja saldā miegā,
laikam notika Ziemassvētku brīnums, jo sniegavīrs atdzīvojās!
No rīta sniegavīrs kaut kā bija ticis dzīvoklī un aizčāpojis uz manu istabu.
Pienācis pie manis, viņš skaļā balsī teica: “Sveiki!” Es sapratu, ka nesapņoju.
Viņš man pastāstīja, kā atdzīvojies un ticis iekšā. Es sniegavīru nosaucu par
Sniegapiku un teicu viņam: “Tev jātiek ārā, citādi tu vari izkust.” Bet
Sniegapika

neklausīja

un

tuvojās

radiatoriem.

Es

tik

un

tā

izraidīju

Sniegapiku ārā un piekodināju, lai nerādās nevienam acīs.
Drīz pienāca Ziemassvētki, zem eglītes stāvēja arī dāvana Sniegapikam. Viņš
dabūja sev sniega mākonīti. Tagad Sniegapika varēja dzīvot arī vasarā.
Šis stāsts par sniegavīru vēl šobaltdien zināms. Kas Ziemassvētkos sniegavīru
ceļ, tam brīnums pie durvīm sāk klauvēt.
Kitija Meldere, 5.a klase
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Apsveicam!
Afišu stabs
Projekti
Interešu izglītība
Aiz klašu durvīm
Mācību priekšmetos
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APSVEICAM!
Šajā mācību gadā aizsākām jaunu tradīciju, proti, katra
mācību gada pusgadā labākajiem 4.-12.klašu skolēniem
svinīgajā līnijā pasniegsim zelta un sudraba liecības.
Kritēriji zelta liecības iegūšanai ir semestra vērtējumi
mācību priekšmetos 9 un 10 balles, savukārt sudraba
liecības iegūšanai – 8, 9 un 10 balles un divi 7. Šīs
liecības tiek izceltas ar to, ka tiek izdrukātas uz
zeltītiem un sudrabotiem papīriem.
Šajā mācību pusgadā
sudraba liecības saņēma 45 skolēni, bet zelta – 5. Sveicam
Beatrisi Kalnciemu, Bruno Palmu, Ramonu Poreiteri no 4.a
klases un Lauru Ribkinsku un Kristiānu Broku no 8.a klases
ar zelta liecības saņemšanu šajā mācību pusgadā!
Sveicam arī 1. – 3.klašu skolēnus, kuri saņēma pateicības
par labiem sasniegumiem un pozitīvu attieksmi mācību
procesā!
Sirsnīgi sveicam 3.c klases skolnieces Katrīnu Kārlsoni un Terēzi Lindu Indāni

un audzinātāju Vizmu Keterliņu, un 4.a klases skolnieci Ramonu Poreiteri
un audzinātāju Lilliju Annu Drozdi ar izcīnīto iespēju piedalīties
tradicionālajā privātās pamatskolas RIMS rīkotajā matemātikas olimpiādes 2.kārtā.
Jāpiebilst, ka šogad 1.kārtā kopumā pa 3.,4. un 9.klašu grupām piedalījās 2150
dalībnieki. 2.kārta norisināsies RIMS skolā 2016.gada 16.janvārī. Sīkāku
informāciju skatīt: http://www.rims.edu.lv/.

AFIŠU STABS
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.
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PROJEKTI
Esam konkursa „Gribu būt mobils” pusfinālā
Ir noslēgusies Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotā konkursa par ceļu
satiksmes noteikumiem velosipēdistiem un mopēdiem „Gribu būt mobils” neklātienes
kārta. Konkursam bija pieteikušās 498 komandas no visiem Latvijas reģioniem.
Priecājamies, ieraugot rezultātus, kuros Rīgas reģionā lielāko punktu skaitu
ieguvusi mūsu skolas komanda „Baložu vidusskola”, tādējādi izcīnot iespēju
piedalīties konkursa pusfinālā. Pusfinālā, kas norisināsies janvāra un februāra
mēnešos, piedalīsies desmit labākās komanda no katra reģiona. Visus rezulātus
iespējam apskatīt konkursa mājas lapā: www.gribubutmobils.lv.
Konkursa konsultējošā skolotāja Ilze Kajaka
Eiropas ceļu satiksmes drošības hartā
Iepriekšējā avīzes numurā stāstījām, ka Baložu vidusskola piedalās Eiropas
Savienības rīkotajā konkursā par ceļu satiksmes drošības aktivitātēm skolā. Esam
iesnieguši mūsu aktivitātes „Droši ceļi bērniem” un gaidām Eiropas ceļu satiksmes
drošības hartas vērtējumu nākamā gada sākumā.
Lauma Žilko, Baložu SIC vadītāja

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
„Ziemas balva 2015”
Ar ļoti kuplu dalībnieku skaitu (99!) no visas Latvijas
12.decembrī ar sacensībām „Ziemas balva 2015” noslēdzās šī gada
velodrošības sacensību sezona. Jau 10.sezona! Kā zināms,
dalībnieki sacenšas ceļu satiksmes noteikumu, velosipēda uzbūves
zināšanās un velosipēda praktiskajā vadīšanā, kurā veicami
dažādas grūtības veiklības braucieni. Arī šogad lielākais
izaicinājums
sacensībās
dalībniekiem
bija
brauciens
pa
Velopilsētiņu, kurā sekojot dažādas grupas ceļa zīmēm, bija
jāatrod
Velopilsētiņas
finišs.
Turklāt
maršruts
iepriekš
dalībniekiem nav zināms.
Pirmo vietu savās vecumā grupās no mūsu skolas izcīnīja Jānis
Stepanovs, Kristaps Cīrulis, Ramona Poreitere, Anete Katrīna
Breikša, Aleks Pavilons, Anete Krūmiņa, Sanija Klaka. Otro vietu
savās vecuma grupās izcīnīja Rainers Grass un Kitija Meldere,
bet trešo vietu – Matīss Žilko. Īpaši jāuzslavē Jānis Stepanovs,
kurš sacesnībās ieguva maksimāli iespējamo punktu skaitu – 570
punkti, tādējādi izcīnot pirmo vietu absol
Sacensību noslēgumā visi dalībnieki un līdzjutēji varēja baudīt
lielo Velodrošības 10 gadu jubilejas torti, kuru palīdzēja
sarūpēja mūsu atbalstītāji: Pindstrup Mosebrug A/S, SIA Gandrs,
A/S SEB banka, Baložu vidusskola, SIA "Concordia LL", autoskola
„Berģi”, SIA Teiko.
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AIZ KLAŠU DURVĪM
2.a, audzinātāja Inese Kronberga
25. novembrī devāmies labāk iepazīt Rīgu. Vispirms apmeklējām Dabas muzeju, kurā
piedalījāmies interaktīvā nodarbībā. Lai uzņemtu spēkus tālākam gājienam,
pusdienojām Chilli picērijā, kas bērnus, protams, aizrāva visvairāk. Tad devāmies
pārgājienā pa pilsētas vēsturiskām vietām, piemēram, Bastejkalnu, Pulvertorni,
Rīgas vārtiem un Rīgas pili. Ejot gar Saeimu, satikāmies un aprunājāmies arī ar
pāris deputātiem. Tad nonācām Doma laukumā, nofotografējāmies pie lielās egles.
Galamērķi sasniedzām pie Melngalvju nama. Ļoti veiksmīgi bija tas, ka mūs
pavadīja mūsu skolēnu Katrīnas un Filipa tēti, kuri bija pozitīvas autoritātes.
Paldies viņiem par to!

2.c, audzinātāja Sigita Strāķe
Kā mēs justos, ja mums pēkšņi nāktos uzsākt dzīvi pavisam citā pasaules malā,
mācīties pavisam svešu valodu, ikdienā sazināties ar svešā valodā runājošiem
cilvēkiem? Pēc sarunas ar mazo, smaidīgo 2.c klases skolnieci Loisu no Ķīnas, ir
skaidrs, ka lielām pārmaiņām jāpieiet ar vieglumu, smaidu un pozitīvu attieksmi,
un tad viss būs labi! Loisa ar savu ģimeni Latvijā dzīvo divus ar pusi gadus un
ir iemācījusies runāt latviski!
6.c klases meitenes Sanija Klaka un Anete Ratniece īsi pirms Ziemassvētkiem
intervēja Loisu.
S,A:Kā Tevi sauc?
L: Ķīniski mans vārds ir LU YU TONA, bet angliski un latviski man sauc Loisa.
S,A:Vai vari uzrakstīt ķīniski savu vārdu? Un cik Tev gadi?
L: Jā (un nepaiet ne nieka minūte, kad Loisa uzraksta hieroglifos savu vārdu)Man
ir 8 gadi, februārī paliks 9.
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L: Jā, Latvijā ir brālis, viņš iet „Skudriņās” (skolas dārziņā), viņš vēl īsti
nemāk latviski. Viņam ir 4 gadi.
S,A: Kurā pilsētā Tu dzīvoji Ķīnā?
L: Bei Zin.
S,A: Vai Tavā dzimtajā valstī palika kādi radi?
L: Jā, Ķīnā ir vecmāmiņa un brālēni. Vecmāmiņa arī ir bijusi Latvijā.
S,A: Vai jūsu valstī svin Ziemassvētkus?
L: Svinam, bet Ziemassvētku vecītis nenes dāvanas, pirmos reizi man dāvana bija
Latvijā. Un tā bija rotu kastīte. Man patīk Ziemassvētki.
S,A: Kādas ir jūsu tradīcijas Ziemassvētkos?
L: Mēs sūtām video sveicienus viens otram. Piparkūkas necepam, bet pērkam. Es
neesmu redzējusi, kā mamma cep piparkūkas. Vakardien viņa nopirka gatavas. Vēl
mēs ēdam ceptu pili ar saldu pildījumu. Mums ir maziņa eglīte rotāta ar spīdumiem
un lampiņām. Zem eglītes liek dāvanu paciņas.
S,A: Kā Tu jūties Latvijā?
L: Es jūtos ļoti labi Latvijā. Uz Latviju atbraucu pirms apmēram diviem gadiem,
tad šeit bija ziema un es gāju bērnudārzā („Avotiņš”). Esmu bijusi Rīgā, Cēsīs,
kādā pilī un baznīcā.
S,A: Kādēļ jūs atbraucāt uz Latviju?
L: Mammai un tētim nepatika Ķīnā, jo tur bija netīrs un pelēks, pat debesis!
S,A: Vai jums ir mājdzīvnieki šeit?
L: Jā, mums mājās ir viens melns suns. Viņš vienreiz izmuka, jo mamma aizmirsa
aiztaisīt durvis.
S,A: Kā Tu jūties Baložu vidusskolā? Kuri priekšmeti Tev patīk? Kādos pulciņos Tu
ej?
L: Man ir daudz draugu. Es labi saprotu matemātiku, patīk mūzika, vizuālā māksla.
Gāju ansamblī, tagad iešu korī. Vēl es eju keramikā un velodrošībā. Keramikā es
izveidoju dāvaniņas mammai.
S,A: Kādā valodā jūs runājiet mājās?
L: Ķīniski.
S,A: Kā Tu iemācījies latviešu valodu?
L: Visvairāk es iemācījos bērnudārzā. Tad vēl telefonā arī.
S,A: Kādi ēdieni Tev garšo Latvijā?
L: Garšo makaroni ar sieru, biešu zupa, kotletes. Garšo viss izņemot burkānus.
S,A: Paldies Tev liels par sarunu, lai Tev labi pie mums klājās! Lai priecīgi
Ziemassvētki jūsu ģimenē!
L: Paldies! Atā!
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3.a, audzinātāja Vineta Šeinfiša
Īsi pirms Ziemassvētkiem braucām ciemos pie rūķiem uz Tērveti. Tur mūs sagaidīja
Rūķu mežs, kurā Ragana vārīja tēju, rūķi bija izmētājuši egļu čiekurus un mēs
priecīgi apciemojām divas rūķenes un rūķu papu.
Uzzinājām, ka eglītes aug no
sēkliņām, un paši sagatavojām mazu Ziemassvētku pārsteigumu no egļu čiekura.
Izstaigājušies un atpūtušies jaunajā spēļu laukumā, baudījām ļoti garšīgas
pusdienas kafejnīcā. Ar pozitīvām emocijām un jaukām atmiņām un garastāvokli,
mājās pārbraucām vēlu vakarā.

3.c, audzinātāja Vizma Keterliņa
10.decembrī mēs ar klasi braucām ekskursijā uz „Namdaru sētu”. Mūsu klase taisīja
dažādus dekorus no koka, mācījāmies veidot puzuri. Mēs varējām pasmaržot „Dzelzs
koku” no Āfrikas! Uzzinājām daudz interesantu faktu par Latvijā augošiem kokiem.
Viena daļa no kadiķa lielā stumbra tika izvietota arī Dabas muzejā. Mēs
piknikojām: ēdām desiņas un dzērām siltu tējiņu. Tad gājām pa mežu lāpu gājienā,
meklējot Ziemassvētku vecīti! Namdaru sēta atrodas Garkalnes novadā!
Priecīgus svētkus!
Anete Krūmiņa, Katrīna Kārlsone, 3.c
Ziemassvētki.
Ziemassvētku eglīte.
Rau, cik skaista Ziemassvētku
eglīte!
Cik lampas tajā gaiši mirdz!
Šonakt visu sirdis laimes
pilnas kļūs!
Zem eglītes guļ dāvanas.
Neviens bēdīgs nepaliks.
Marians Zandersons, 3.c

Ziemassvētki.
Vai tu zini kas ir
Ziemassvētki?
Nē!
Es tev pastāstīšu
Tā ir izpušķota eglīte,
Piparkūku smarža, dāvināšanas
prieks.
Vai tu tagad zini? Jā!
Ričards Stepiņš, 3.c

Vai tu zini kas ir
Dzīvnieki ziemā.
Ziemassvētki?
Ezis ziemas miegā guļ,
Nē!
Zaķēns lielā priekā lec,
Es tev pastāstīšu
Lielais lācis miegā snauž,
Tā ir izpušķota eglīte,
Vāverīte eglē trauc.
Piparkūku smarža, dāvināšanas
Paula Rubene, 3.c
prieks.
Vai tu tagad zini? Jā!
Ričards Stepiņš, 3.c

Ziema.
Ziema, ziema baltā ziema.
Baltā ziema nu ir klāt.
Nu te sāka puteņot.
Bērni skrēja spēlēties.
Bet kad bērniem auksti ir,
Tie ie mājās sildīties.
Estere Purkalīte, 3.c
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Ziema.
Sniegs snieg, sniegs snieg!
Bērniem lielu lielais prieks!
Celsim lielu, lielu sniega pili.
Iekšā dižos sniegavīrus.
Bet kad Ziemassvētki klāt.
Eglīte un dāvaniņas nu būs abi
klāt.
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4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
14.decembrī mūsu klasei bija klases vakars. Klases vakars bija no plkst. 16.00
līdz 19.00. Bija skaisti izdekorēta klase un sakārtoti galdi apkārt klasei. Mēs
bijām sadalīti grupās. Vieni dekorēja klasi, otri klāja galdus utt. Es pat biju
„vakara vadītājs”. Man vajadzēja rakstīt scenāriju, taisīt diplomus. Vakars bija
interesants, jo spēlējām spēles, minējām mīklas, dejojām un ēdām picas.
Es domāju, ka klases vakars bija izdevies!
Ernests Ronis
Man ļoti patika klases vakars, jo mēs tam ļoti cītīgi gatavojāmies jau no
15.novembra. Es ar Ernestu Roni gatavoju scenāriju un mums tas iznāca ļoti labs.
Citi gatavoja spēles, mūziku, kārtoja klasi un klāja galdus. Klases vakars iznāca
ideāls!
Aurēlija Hincenberga

Klases vakars ir viena no manām mīļākajām lietām skolā. Lai šis pasākums notiktu,
bija kārtīgi jāgatavojas. Es biju atbildīgs par mūziku. Visgrūtākais darbs bija
Ernestam un Aurēlijai. Viņi bija par visu atbildīgi. Izdomāja, kas un kad
notiks.. .. Klases vakarā es ieguvu visskaistākā puiša titulu, ka mani ļoti
pārsteidza. Visvairāk man patika spēles. Man nepatika, ka klases vakars bija par
īsu, es gribētu, lai klases vakars beigtos vēlāk.
Renārs Klāvs Apīnis
Man patika klases vakars! Bija smieklīgi, ka mēmajā šovā vajadzēja attēlot glumu
desu. Es ar savu draugu bijā spēļu vadītāji. Sagatavojām spēles no spēļu
grāmatas, kuru paņēmu no Baložu bibliotēkas.
Pirms klases vakara sākuma es satīrīju grīdu klasē.
Nu es saku, ka bija foršs klases vakars!
Markuss Vilmanietis
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4. b, audzinātāja Olga Naruševiča
„Ziemas pasakas”

5.b un 8.b, audzinātāja Margarita Ižika
4.b un 8.b klases Krasta Lido slidotavā. Slidoja visi - arī tie, kuri sākumā
neprata nostāvēt uz slidām. Ar mums kopā bija arī daži no vecākiem un bērni
aizrautīgi izpalīdzēja un iedrošināja cits citu! Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu visiem!
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10.-12.klases
4.decembrī mēs, 10.a klase, bijām Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā. Tur,
pildot testu, mēs nostiprinājām zināšanas par Latvijas vēsturi un vēsturiskiem
notikumiem, un uzzinājām arī daudz ko jaunu.
Ekskursija bija interesanta un
galvenais ļoti noderīga.
Pēc muzeja apmeklējuma pastaigājāmies pa Vecrīgu un
piegājām pie Brīvības pieminekļa.
10.a klase

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
SPORTS, skolotāja Daiga Jirgena
Otrdien, 8.decembrī, sporta zālē notika nelielas sacensības basketbolā soda
metienu mešanā. Gribētāju bija daudz – 21 skolēns. Kā jau sacensībās, kādam
veiksme uzsmaidīja vairāk, kādam – mazāk.
1.vietu ieguva Jānis Stepanovs no 5.c klases, iemetot 7 soda metienus
2.vieta Gabrielam Javorivskim, 6.a klase, iemetot 5 soda metienus.
3.vieta Kristiānam Lismentam, 3.c klase, iemetot 4 soda metienus.
Paldies visiem, kas ņēma aktīvu dalību un nenobijās no sacensību gara!
Sporta skolotāja Daiga Jirgena

Novēlam jums gaišus un
mīļus Ziemassvētkus
un Laimīgu Jauno gadu!
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