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SikspārĦu izstāde 
 

SikspārĦu izstāde notika 2. decembrī Rīgas Dabas muzejā. Tur tika stāstīts par 
dažādākajiem Eiropas sikspārĦiem un par viĦu dzīvesveidu. Bērniem bija iespēja piedalīties 
visādos konkursos, tā arvien vairāk iepazīstot sikspārĦu pasauli. Kopumā šī izstāde sniedza 
bagātu informāciju, kas bērniem bija pārsteidzoša. Izstādes vadītāji bija daudz pastāstījuši 
bērniem, kuri aktīvi visu informāciju pierakstīja savos blociĦos. Dabas muzejā ir iespēja apskatīt 
Ĝoti daudz ko, tāpēc tie, kuri nav tur bijuši, varētu turp aizbraukt. Bērniem patika! 
    

Ilze Čistova, 4. a 
 

Sikspārnis 

Skolēnu padomes aktivitātes! 
 

Š.g. 13.decembrī atkal bijām sanākuši skolēnu padomē 
runājām par skolu un domājām, kas varētu būt labāk skolā utt. 

Vispirms runājām, ko ir paveikusi kultūras grupa. Tātad, 
kultūras grupa pušėoja zāli 18. novembrim. Arī decembrī šī grupa 
centīgi strādāja. Rotāja zāli, līmēja uz logiem rūėīšus, kā arī dekorēja 
gaiteĦus! Tas ir tāpēc, lai Ziemassvētku pasākumos visiem, kas būs 
atnākuši, būtu Ĝoti patīkami. Tas ir galvenais, ko paveikusi kultūras 
grupa. 

Informācijas grupa arī čakli ir pastrādājusi un veikusi aptauju 
par olimpiādēm. Šī grupa veica arī aptauju, kādus žurnālus vai avīzes 
skolēni un skolotāji grib lasīt bibliotēkā. Pirmajās vietās ierindojās 
„Sīrups”, „Spicā” utt. Bet, lai pasūtītu šos preses izdevumus, vajag 
naudas līdzekĜus aptuveni 500Ls apmērā. 

Arī sporta grupa ir pastrādājusi un rakstījusi avīzē rakstu, tiks 
organizēts minifutbols, kā arī ir doma par turnīru florbolā pēc 
Ziemassvētku brīvdienām. 

Kopumā arī šomēnes neesam slinkojuši un esam čakli 
strādājuši! 

Novēlam visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem 
priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2007. gadu! 

 
Evija KalniĦa,10.a 

Skolēnu padomes priekšsēdētāja 
 

Gan jūs sasniegsiet savu mirdzošo sapni – pamazām vien! 
Tāpēc katrai dienai izvirziet noteiktu mērėi. 

Lai tie nav lieli un grūti izpildāmi plāni, bet gan uzdevumi, kas jūs soli pa solītim virzīs tuvāk nodomu izpildei. 
ApbruĦojieties ar pacietību! 

Nekad tā nepieblīvējiet savu dienu, ka steigā aizmirstat vissvarīgāko -  
katru uzdevumu paveikt pēc iespējas labāk, 

priecāties par jums atvēlēto laiku un dienas beigās būt mierā ar padarīto. /Ogs Mandino/ 
 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2007. gadu! 

Baložu vidusskolas direktore Vita Broka 

Koncertlekcija 
 

Baložu sākumskolas skolēni brauca uz koncertlekciju, kas notika 12. decembrī kinoteātrī „Rīga”. Šoreiz tēma bija „Baltie 
Ziemassvētki”. Koncerta vadītāja sākumā ieminējās par to, ka mēs runāsim par baltajiem Ziemassvētkiem, bet ārā lija lietus. Mēs 
diezgan ātri aizmirsām par slapjo laiku, jo šoreiz bija vēl interesantāka koncertlekcija nekā pagājušo reizi. Ar ko tad bija 
interesantāka? Interesantāka bija ar to, ka tika iesaistīti daži mums jau pazīstami pasaku tēli un tie bija mazā raganiĦa, Pelnrušėīte ar 
princi un divi velniĦi. Vēl bija arī audzēkĦi no E. DārziĦa mūzikas skolas, kuri spēlēja visvisādus instrumentus. Un pats 
interesantākais bija tas, ka dziedāja Dzintars Čīča. Vispār šajā reizē koncertlekcijas veidotāji patiešām bija pacentušies. 
 

Paula Robežniece, 4. a 
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Florbola saspēĜu sasniegumi sporta stundās 
 
Visi zina šo spēli, kas saucas florbols. Latvijā tā 

ienākusi 20. gadsimtā un pirmo reizi spēlēta Liepājā. Florbols 
tikai daĜēji atšėiras no hokeja. To spēlē uz zemes ar bumbiĦu, 
bet hokeju – uz ledus ar ripu. 

Mūsu skolā šo spēli mīl un labprāt grib spēlēt. Tāpat 
skolā ir organizēti dažādi pasākumi, kas ar to saistīti. Florbolu 
var ne tikai spēlēt, bet izmantot tā elementus dažādās stafetēs, 
ko arī esam darījuši. 

Dažās sporta stundās skolēniem vajadzēja vispirms 
vadīt bumbiĦu ar nūju starp astoĦiem konusiem uz laiku. 
Vislabākais rezultāts bija 15 sekundes, ko neviens tā arī 
nevarēja pārspēt. Skolēniem pašiem vajadzēja izdomāt stafetes, 
kuras pēc tam tika izspēlētas. Tās bija stafetes starp klašu 
komandām. Florbola turnīrs notiksies janvārī. Sekojiet līdzi 
informācijai un gatavojieties! 

Igors PozdĦakovs, 9. b 
Skolēnu padomes Sporta grupas vadītājs 

 

Š.g. 8. decembrī notika literārs vakars ar 5. b klases 
skolēnu piedalīšanos. Vakaru rīkoja skolotāja KaliĦina Olga. 
Skolēni lasīja dzeju, parādīja pasakas "Saule un vējš" 
iestudējumu, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par pasaku 
personāžiem, gatavoja ilustrācijas. Vakars izdevās Ĝoti 
interesants, jautrs un izzinošs. 

7. b klases skolēni 18. decembrī izstāstīja jaunāko 
klašu skolēniem par Ziemassvētku tradīcijām Eiropas valstīs. 
Bija interesanti uzzināt, ka Ziemassvētkos bērniem dāvanas 
dāvina ne tikai Santa Klauss. 
 
   Sagatavoja sk. T. Dorošenko 

Baložu vidusskola sadarbībā ar 
Baložu pilsētas domes Sporta iniciatīvu 
centru ir sarūpējusi slēpošanas inventāru 
sporta stundām.  

Nākamajā semestrī jaunāko klašu 
skolēniem sporta stundās būs arī 
slēpošanas nodarbības. 

Lai snieg! 
 

Lauma Žilko 
Sporta iniciatīvu centra vadītāja 

 

Zābaku un slēpju rindas gaida slēpotājus 
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Nākamais avīzes „Baložu Vidusskolas Dzīve” numurs iznāks 25. janvārī. 
Raksti iesniedzami līdz 22. janvārim Sandrai Žilko 24. kabinetā. 

6. a klase par Ziemassvētkiem 
 

* Tas ir apsveikumu, dāvanu, pārsteigumu, 
brīnumu laiks. Brīvdienas. 
 
* Iespēja sapulcēties ăimenei, satikt radiniekus. 
 
* Visapkārt smaržas – piparkūkas, pīrāgi kārdina; 
zaĜā eglīte un, šėiet, pat sniegs smaržo. 
 
* Tie ir svētki vēderam – dažādi saldumi, 
pīrādziĦi, cūkas šĦukurs un citi gardumi. 
 
* Bet vēl vairāk prieka acīm un sirdij – par 
izrotāto egli, dāvanām, tuvajiem cilvēkiem līdzās 
un mājīgo noskaĦu. 
 
* Kad svētki beidzas, paliek jaukas atmiĦas. 

 
Apkopoja sk. R. Ansone. 

Es Ziemassvētkus sagaidu mājās vai arī laukos un svinu kopā 
ar savu ăimeni un radiniekiem. 

Mamma ar omīti jau no rīta taisa mielastu, mēs sakārtojam 
istabas un uzklājam galdu. Vakarā nāk ciemiĦi ar dāvanām. 
Apsēžamies pie galda un sakām cits citam novēlējumus. 
 Tad pēkšĦi pie durvīm kāds pieklauvē, es skrienu tās atvērt, 
cerot ieraudzīt Ziemassvētku vecīti, bet atrodu dāvanas. 
 Otrajos Ziemassvētkos mēs ejam uz mežu ar ragavām vai 
slēpot. Ja esam laukos, tad ejam arī uz baznīcu. 
 Tā svinam skaistos Ziemassvētkus. 
        

    Elīna Popoviča, 5. a 

Lai naudas nekad netrūktu, tad Ziemassvētkos nedrīkst visu naudu izdot. Ziemassvētku naktī svešinieki nav jāpatur mājā. 
 

Ja Ziemassvētku rītā uzceĜas agri, tad visu gadu neizgulēsies. 
 

Ja Ziemassvētku naktī ejot pie āliĦăa dzert, tad tur vienu stundu esot ūdens vietā vīns. 
. 

Kādas ir 12 naktis pēc Ziemassvētkiem, tādi esot nākošie 12 mēneši. 
. 

Ziemassvētku vakarā jāskrien basām kājām trīs reizes apkārt mājai, lai nesāp zobi.  
. 

Apkopoja Inese Austrupa, 8. a 
 

Tautas ticējumi 

6. a klases ticējumi par Ziemassvētkiem 
Ja Ziemassvētkos nav dāvanu, tad bērni ir nelaimīgi. (Linda Vološčuka) 

Ja sagaidīsi Ziemassvētku nakti, tad piepildīsies vēlēšanās. (Ivans Veide) 

Ja gribi, lai pa ziemu sniegu dēĜ nebūtu slapjas drēbes, tad Ziemassvētku 
vakarā jāiet plikam sniegā vārtīties. (Rihards Preiss) 

Ja tu pirms Ziemassvētkiem skolā labi uzvedīsies un saĦemsi labas 
atzīmes, tad visu mācību gadu labi mācīsies. (Dmitrijs Ždanovičs) 

Ja no skolas iziesi sliktā garastāvoklī, tad Ziemassvētki būs bēdīgi. (MārtiĦš Golasko) 

Ja puzurs līdz nākamajiem Ziemassvētkiem karāsies, tad būs miers. (Madara PozdĦaka) 

Ja Ziemassvētkos iet ātri gulēt, tad būs auksta nakts. (Edgars Pinka) 

Ja Ziemassvētku naktī sapnī ieraugi spoku, tad būs nelaime ăimenē. (Līga Freimane) 
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1. ” Svētvakars” Dzied 5. – 9. klašu ansamblis Vadītāja sk. I. Laure
2. „Ziemassvētku nakts” Dzied 5. – 9. klašu ansamblis Vadītāja sk. I. Laure

3. V. Plūdonis „Sniega vīrs”
Izpilda 4.a klases skolniece Paula 
Robežniece

4. D. Rijnieks „Pāri pār upēm” Dzied 2. – 4. klašu koris Vadītāja sk. I. Laure

5. A. Altmanis „Ziemas miegs”
Dzied 1.a klases skolniece Ruta 
KuĜikovska

Vadītāja sk. I. Laure

6. „Krauklītis sēdēj ozolā” Dejo 1. – 2. klašu deju kolektīvs Vadītāja L. Plēpe

7. Alīna Fišere „Feet”
Izpilda 5.b klases skolniece 
Helēna Pole

Sagatavoja sk. T. Dorošenko

8. „Ziemas miegs” Dzied Amanda Žuhovska Vadītāja sk. I. Laure

9. Uzvedums „Sniega māte” Izpilda 3.a klase Sagatavoja sk. L. Drozde

10. Deju popūrijs „UciĦdanči” Dejo 1. – 2. klašu deju kolektīvs Vadītāja L. Plēpe

11.
D. Rijnieks „Ziemassvētki 
sabraukuši”

Dzied 5. – 9. klašu ansamblis Vadītāja sk. I. Laure

12
G. Rača vārdi, A. Virgas mūzika 
„Eglīte”

Dzied koris Vadītāja sk. I. Laure

13. „Jautrais dzirnavnieks”
Spēlē 2.a klases skolniece Laura 
Bajāre

14. Surikovs „Vot moja derevĦa ...”
Izpilda 4.b klases skolniece Arina 
Ševirjova

Sagatavoja sk. V. Potapova

15. Aerobikas deja „Pērtiėēns sporto”
Izpilda aerobikas pulciĦa 
dalībnieki

Vadītāja sk. K. Kešāne

16. Dž. Apdaiks „Autiemu”
Izpilda 5.b klases skolniece Ērika 
Kapitonova

Sagatavoja sk. T. Dorošenko

17. Dejas „PAMPIT”un „Festa dejo” Deju grupa „Festa no BJC altona” Vadītāja sk. K. Kešāne

18. Skolas dzīves ainiĦas Izpilda 7.a klase Sagatavoja sk. I. KauliĦa

19. Friča Bārdas dzejas kompozīcija Izpilda 8.a klase Sagatavoja sk. L. Grīnvalde

20.
Pašu sacerēts uzvedums „Lieldienu 
zaėis Ziemassvētkos”

Izpilda 9.a klase
Autore – 9. a klases skolniece 
JeĜena Šipko

21. M. Bārbele „Ziemā ieejot”
Izpilda 4.a klases skolniece Ilze 
Čistova

22. Uzvedums „Ziemassvētku lūgums” Izpilda 5.a klase Sagatavoja sk. R. Onzule

Baložu vidusskolas

Ziemassvētku koncerta programma
2006. gada 21. decembrī plkst. 18.00

Reiz Ziemassvētkos bērni uzcēla sniegavīru un nolēma iet mājās. Te kāds ierunājās. Bērni sačukstējās un klusi 
sacīja: „Liekas, ka viĦš runā.” Sniegavīrs, to izdirdējis, noteica: „Jā, es runāju, visi taču runā. Es vēlējos pateikt, ka jūs 
aizmirsāt man aplikt šalli.” 
 Bērni aizskrēja līdz mājām, paĦēma šalli un paskatījās pulkstenī – līdz svētkiem bija atlikušas dažas stundas. ViĦi 
aizsteidzās pie sniegavīra un aplika tam šalli. Anna jautāja: „Vai tagad tev ir silti?” 
 „Paldies jums, bērni, man ir Ĝoti silti,” pateicās sniegavīrs. 
 Priecājoties par pateicību, bērni devās pie mammas. ViĦi jautāja: „Kad mums Ziemassvētku vecītis atnesīs 
dāvanas?” Mamma to nezināja. 
 Ziemassvētku vecītis atlidoja naktī, zem eglītes nolika dāvanas un aiztraucās ziemeĜbriežu pajūgā. Visi mājās 
gulēja un neko nemanīja. Tikai sniegavīrs ar skaisto šalli smaidīja. 

Inga Seile, 5. a 


