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Lai visi labi mācītos, un lai skolotājām mazāk darba! /Artūrs, 6. a/ 
Lai nebūtu nekārtību! /Sandis, 5. a/ 

Skolai es novēlu ietērpties jaunās krāsās. /Zanda, 7. a/ 
Lai skola ir tikpat skaista, koša un silta! /Ivanda, 7. a/ 

Skolai gribu novēlēt visu labāko, jaunas grāmatas. /Dmitrijs, 7. a/ 
Novēlu skolai, lai izremontē 3. un 4. stāvu un lai viss skolā būtu labi. /Inga, 6. a/ 

Es novēlu, lai bērni pret skolu izturētos saudzīgi. /Sanita, 8. a/ 
Es skolai novēlu labus panākumus 2008. gadā. /Toms, 5.a/ 

Lai visi bērni skolā kĜūtu draudzīgāki un pati skola – arvien mājīgāka! /Karīna, 8. a/ 
Lai būtu tikpat mīĜi skolotāji, skolēni, lai mūsu skola ir tikpat skaista un kĜūtu vēl skaistāka! /Elīna, 6. a/ 
Te ir interesanti un pozitīvi cilvēki. Skaisti kabineti, labi skolotāji. Skola, paliec tāda, kāda esi! /Jana, 6. a/ 

Lai skola būtu draudzīga un viena no labākajām! /Marina, 5. a/ 
Lai skolotājas neiet prom, labi māca bērnus un pajoko, reizēm, lai bērniem liek desmitniekus! /Artūrs, 7. a/ 

Lai bērni būtu paklausīgi! /AĜona, 5. a/ 
Es novēlu skolai spilgtiem notikumiem bagātu 2008. gadu. /Ivans, 7. a/ 

Lai bērni šeit labi mācītos, lai 9. klašu skolēni veiksmīgi pabeigtu skolu! /Gatis, 7. a/ 
Lai mūsu skolā būtu tik skaisti, ka gribētos tajā dzīvot! /Agnese, 6. a/ 

 

Olimpiāde mācību priekšmetā Mājturība un tehnoloăijas 
 

 Š. g. 16. janvārī Ulbrokas vidusskolas skolotāji bija uzĦēmušies rīkot Rīgas rajona 
Mājturības un tehnoloăiju olimpiādi kokapstrādē 9. – 12. klasei, tās tēma šogad bija 
„Etnogrāfija”. No katras skolas drīkstēja pieteikt 1 skolēnu no 9. klases un 1 – no 10. – 12. 
klasei. Arī mēs nolēmām piedalīties un izmēăināt spēkus. Olimpiādei labprātīgi pieteicās 
Vadims KoĜenkovs no 9. b klases, kuram uz olimpiādi bija nepieciešams izgatavot ar 
etnogrāfiju saistītu mājas darbu.  
 Kopumā olimpiāde ilga 4 stundas, tai skaitā 1 stunda tika atvēlēta teorētiskajai daĜai, 
atlikušās 3 stundas – praktiskajam darbam.     
 Praktiskajā darbā dalībniekiem bija jāizgatavo paliktnis latviešu krusta zvaigznes 
formā, kas ir viegli izjaucams, bet tajā pašā laikā cieši turas kopā. Jau iepriekš zinājām, ka 
katram līdzi jābūt dažāda veida darbarīkiem, materiālu – 1 metru garu līsti – izsniedza uz 
vietas. Attēlā redzams Vadima darba rezultāts. ěoti svarīgi šajā darbā bija precīzi mērījumi, 
aizzīmēšana, zāăēšana un kalšana. Vērtējot darbus, tika Ħemta vērā katra savienojuma 
kvalitāte, proporcijas un atbilstība izmēriem.  
 Gatavošanās olimpiādei, kurā Vadims veica līdzīga veida darbu, palīdzēja kvalitatīvi 
izgatavot olimpiādes uzdevumu. 
 Liels paldies Vadimam par aizrautīgu piedalīšanos un skolas vadībai par materiālo 
atbalstu nepieciešamo darbarīku iegādē!                

sk. Sandra Žilko 

Anatomijas muzeja apmeklējums   

 Tā kā bioloăijā mācāmies par cilvēka iekšējo uzbūvi, mēs, abas 9. klases, apmeklējām Anatomijas muzeju. Tur bija daudz kas 
interesants. 
 Muzejā redzējām lelli cilvēka augumā, varējām vērot, kur atrodas katrs orgāns, kā plūst asinis pa asinsvadiem. Man tas Ĝoti 
palīdzēs turpmākajās bioloăijas stundās. 
 Pēc tam gides pavadībā mēs pētījām arī pārējos muzeja eksponātus. Varējām apskatīt kaulus, skeletu. Redzējām dažādus 
tetovējumus uz ādas, smadzenes, galvu, zobus, acis un citus eksponātus. 
 Tur bija parādīti arī mazi, nedzimuši bērniĦi. Bija Ĝoti šausmīgi skatīties, kādi bērni var piedzimt, ja mamma pīpē, dzer un lieto 
narkotikas. Bija parādītas plaušas, gan veselas, gan nopīpētas. Varējām apskatīt slimus orgānus ar audzējiem. 
 Protams, tas viss ir īstenība. 
 Pēc ekskursijas uz Anatomijas muzeju es sapratu, ka jāievēro veselīgs dzīvesveids, nav jāsmēėē, nav jālieto narkotikas, nav jādzer, 
bet ir jānodarbojas ar sportu, lai ėermenis un orgāni darbotos ilgi un būtu veseli. 
 Ekskursija bija interesanta un aizraujoša, ne katru dienu var kaut ko tādu redzēt. Paldies skolotājai Ritai Onzulei par ekskursiju!   

Vladislavs Kirillovs, 9. b 

Vadims KoĜenkovs un viĦa praktiskais 
darbs olimpiādē 

 

Mājas darbs olimpiādei. 
SkaĦu rīks ar etnogrāfiskiem rakstiem. 

Skola, mūsu novēlējumi tev 2008. gadā. 
 

2007. gada decembrī rakstīto novēlējumu bija daudz, bet domas tajos, protams, atkārtojās. Tāpēc šeit varam lasīt tikai daĜu jauko, sirsnīgo, 
cerīgo, skolai , skolotājiem un pašiem bērniem veltīto vārdu. Saudzēsim un mīlēsim savu skolu, un daudz kas no rakstītā piepildīsies! 

           sk. Ruta Ansone 
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Velodrošības sacensības „Ziemas balva 2007”   

 2007. gada 13. decembrī notika Baložu vidusskolas velodrošības 
pulciĦa sacensības „Ziemas balva 2007”. Tās sastāvēja no 3 posmiem: ceĜu 
satiksmes noteikumi, pirmā medicīniskā palīdzība un praktiskā velosipēda 
vadīšana. Visi dalībnieki tika sadalīti pa šādām vecuma grupām: jaunākā (1. 
– 2. klase), vidējā (3. klase) un vecākā (4. – 5. klase). 
 Un, protams, kā tad sacensības var notikt bez skatītājiem un 
līdzjutējiem? Galvenie līdzjutēji bija skolotāja Vineta Šeinfiša un viĦas 
audzināmā 3. a klase. 
 Kā nu katram veicās, to jau pats zina – vienam vairāk padodas 
noteikumi, vienam pirmā medicīniskā palīdzība vai velosipēda praktiskā 
vadīšana. Par visiem posmiem katrs dalībnieks nopelnīja punktus un 
uzvarētāji saĦēma diplomus un veselīgu augĜu balvas. Tāpat katrs dalībnieks 
un līdzjutējs par piemiĦu un drošībai uz ielas ieguva atstarotāju. 
 Varbūt kādam nākošreiz paveiksies vairāk un ar pirmo reizi iegūs 1. 
vietu. To Tu vari uzzināt tikai tad, ja apmeklēsi velodrošības pulciĦu un 
piedalīsies sacensībās, tāpēc uzzini, kad notiks nākamās sacensības un 
trenējies! Veiksmi visiem! 

 Paula Robežniece, 5. a 

RiteĦbraukšanas treniĦi 
 

 Rudenī uz mūsu skolu atbrauca divi riteĦbraukšanas treneri un uzaicināja trenēties riteĦbraukšanā. Vairāki skolēni sāka 
apmeklēt treniĦus. TreniĦi notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās. 
 Šajos treniĦos spēlējam dažādas sporta spēles, trešdienās ejam ārā braukt ar riteĦiem. TreniĦos Tev ir vairākas iespējas – 
braukt sportot uz Siguldu, pēc tam peldēt baseinā, iet uz trenažieru zāli un daudz citas iespējas. Bet atceries – uz treniĦiem Tev jānāk 
arī sestdienā vai svētdienā. 
 TreniĦus vada treneri Vitālijs Smirnovs un Mjačislavs Bartuševics. ViĦi ir pacietīgi, un protams, stingri, kā tas pienākas 
treneriem. Uz treniĦiem regulāri nāk Ritvars LiepiĦš, Sandis Popovičs, Elīna Popoviča, Agnese Muša, Viktors Vološčuks, Aleks Pjats, 
Jānis SkadiĦš un Dāvis LiniĦš. TreniĦi visiem patīk, tādēĜ uz viĦiem iet ar prieku! Man, piemēram, tie Ĝoti, Ĝoti patīk! 
 Ja Tu vēlies nākt, tad piesakies! Un tici man, Tev patiks! Izdomā kārtīgi – nākt vai nenākt, jo mūsu grupā ir vajadzīgi stipri un 
izpalīdzīgi cilvēki! Lai piepildās Tavi sapĦi! 
 

 Elīna Popoviča, 6. a 
  

Uz ledus! 
 

 Sporta skolotāja mums deva brīnišėīgu iespēju – 
22. janvārī labākajiem braukt uz Siemens ledus halli. To 
izmantoja visi labākie no 5. – 9. klasei. Kopā bijām ap 40 
skolēni. Laiks nebija no labākajiem, taču tas neizjauca 
mūsu patīkami iecerēto dienu.  
 Ledus halle bija noīrēta uz vienu stundu, un 
uzvilkuši slidas, mēs draudzīgi slidojām. Šī stunda pagāja 
ātri, jo visiem bija jautri. Bija arī neveiksmīgi kritieni, 
tomēr tas nesabojāja mūsu labo garastāvokli. 
 Liels paldies skolotājai Daigai, skolas direktorei 
Vitai Brokai un šoferītim Ilmāram par iespēju pavadīt 
dienu jautrā noskaĦojumā! 

8. a klase 
 

Sacensību dalībnieki un uzvarētāji 

 
 
 
Vidējās atzīmes 
  
 Ātri un nemanāmi noslēdzies I pusgads 2007./2008. 
mācību gadā. Skolēnu rezultāti 5. – 11. klasēm redzami 
tabulā. Priecē, ka labā līmenī ir 5. b klase, šai klasei ir labas 
pamatzināšanas no sākumskolas klasēm. Līmenī ir arī 5.a, 
6.a, 6.b, 7.a klases.  
 Esmu pārliecināta, ka rezultāti varētu būt vēl labāki, 
ja saĦemtos mācībās. Žēl, ka vecāko klašu skolēnu zināšanu 
līmenis un attieksme pret mācīšanos ir zemāka, pazudusi 
vēlēšanās sasniegt labākus mācību rezultātus, īpaši 
absolventu klasēs – 9. a un 9. b. Liels paldies visiem 
skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu! 
 Arī mūsu sākumskolas klases (1. – 4.) braši mācās, 
skolēnu rezultāti visbiežāk ir optimālā un augstā līmenī. 
Tāpat šajos rezultātos atspoguĜojas lielais sākumskolas 
skolotāju darbs. Ceru, ka pavasarī rezultāti būs labāki, jo mēs 
kopā to varam! 

Linda Grīnvalde 
direktores vietniece mācību darbā 

 

Nr. 10 2007./08. gada decembris/janvāris 
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Ziemassvētku koncerts 
  

 2007. gada 21. decembrī skolā notika Ziemassvētku koncerts. Šis 
koncerts mums likās visinteresantākais koncerts, kāds ir bijis mūsu skolā. 
Bija daudz priekšnesumu, un viss pasākums bija Ĝoti teatralizēts. Vakara 
vadītājas bija Linda Vološčuka un Viktorija Vogina. Pēc skolotājas Ellas 
Indzeres sastādītā vakara scenārija un programmas meitenes šo koncertu 
padarīja vēl aizraujošāku. Koncerta noslēgumā runu teica arī skolas 
direktore Vita Broka.  
 Zāles noformējums – izpušėota egle, mazu lampiĦu 
apgaismojums, apsniguši cilvēku silueti – radīja Ziemassvētku noskaĦu, 
kaut ārā sniega nebija nemaz. 
 Par brīnišėīgajām zāles dekorācijām jāsaka paldies skolotājām – 
Astrīdai Lesnikai, Ellai Indzerei – un skolēniem, kas palīdzēja, kā arī 
paldies skolas direktorei par apgaismojumu.  
  
           Linda Vološčuka, Ginta Žuhovska, 7. a 
 

 4. a klases uzveduma 
„Rūėīši un meža vecis” 

galvenais varonis 

Marta Dambe, 1. a klase, 
dziesma „Ziemassvētku 

rūėītis” 

Skolas ansamblis „Garauši” Tautas deju pulciĦa dalībnieki, 
deja „Vai priedīte, vai eglīte?” 

Vakara vadītājas 
L. Vološčuka un V. Vogina 

Saule – lielā zvaigzne, 
Ar mums tu kopā ej. 
Uz pasaules malu vai 
Lielo kosmosu... 
Es nezinu ko teikt... Saule, paldies! 

Annija, 4. a 
 

Siltā saule, skaistā saule 
Aizgulējusies. 
Un vēlāk uzleca nekā citu dienu, nu, protams, tagad ir ziema. 
Laikam saulei bija auksti un tā nedaudz atpūtās. 
Ei, nu ei šitā saule visu var dabūt gatavu! 

Gustavs, 4. a 
 

Saulgriežos pārdomas par sauli 

Saule ir silta 
Arī tā dod siltumu 
Uguns liela bumba tā 
Liela, skaista 
Ej un nebaidies no ikdienas likstām. 

Anete, 4. a 

Saule ir zvaigzne, 
ApaĜa, apbpusēja, 
Ugunīga, uzzīmēt var, 
Liela, lasīt var grāmatu par viĦu! 
Es gribētu redzēt tevi! 

Guna, 4. a 
 

SantiĦa smaida, 
AnniĦa gaida. 
Uăim ne nieka, 
Leldei ne prieka. 
Es, bet es tik Ĝoti, Ĝoti 
gaidu vasaru! Kad saule 
silti silda! 
 

Līva, 4. a 
 

Saistībā ar Svētā Valentīna dienu no 11. līdz 14. februārim skolā darbosies Amora pasts. Atbildīgie 9. a klase. 

Aicinām visus skolēnus gatavoties talantu konkursam „Meklējam mūsu skolas zvaigzni”. 

Konkurss notiks februāra mēneša beigās, kura varēs izpaust visa veida talantus – dziedāt, dejot, runāt, spēlēt teātri. 
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Mana Ziemassvētku pasaka 
 

 Reiz dzīvoja kāda rūėīšu ăimene. Tuvojās Ziemassvētki. Mazais Rūėītis Nepraša gribēja visiem kaut ko uzdāvināt, bet 
nezināja, ko dāvināt. Rūėīšu mamma jau bija sapirkusi daudz dāvanu. 
 Tad Nepraša atcerējās, ka viĦiem vēl nav Ziemassvētku eglītes, un nolēma doties uz mežu. Līdzi paĦēma cirvi un mammas 
gatavotus pīrādziĦus. kad bija pie meža, viĦš ieraudzīja priedi un domāja, ka tā ir egle. Rūėītis nocirta priedi. Tad viĦš sāka ēst 
pīrāgus. Tie bija tik garšīgi, ka Nepraša aiz laimes pat drusciĦ iesnaudās. 
 Pienāca vakars, bet mazā rūėīša vēl nebija mājās. Ăimene bija uzraukusies. Kad Nepraša pamodās, sākumā nesaprata, kur 
viĦš atrodas. Tad atcerējās, ka vēl arvien ir mežā. 
 Rūėītis paĦēma priedi, kas, pēc viĦa domām, bija egle, un devās mājās. Kad ăimene jautāja: „Kur tu biji, Nepraša atbildēja: 
„Biju mežā pēc egles.” 
 „Pēc kādas egles?” mamma brīnījās. „Pēc šīs,” Nepraša lepni atbildēja. Mamma pārliecināja rūėēnu, ka atnestais koks ir 
priede. Uzklausījis arī pārējos, rūėītis nopūtās, teikdams: „Ai, tagad es saprotu, kāpēc mans vārds ir Nepraša.” 
 „Bet tas nekas,” mamma dēlu mierināja, „būs mums priede, nevis egle.” 
 Tad ăimene priecīgi un draudzīgi izrotāja priedi.  
 Kad pienāca Ziemassvētki, visi saĦēma no mammas Ĝoti jaukas dāvanas un bija laimīgi! 

    Signe KĜaviĦa, 5. a 
 

1. a klases skolēni keramikas pulciĦā, no kreisās: Lāsma, 
Aleksandrs, Anna, Diāna, Viktorija, Emīls, Diāna 

 

 

Uz Zooloăisko dārzu 
 

 Uz Rīgas Zooloăisko dārzu 14. decembrī brauca mūsu skolas 6. a , 8. b un 8. a klase. Mēs visi braucām ar skolotāju Ritu 
Onzuli. 
 Mūsu brauciens bija no rīta ar skolas autobusu. Kad mēs atbraucām uz Zooloăisko dārzu, mūs gaidīja gide, kas mums stāstīja 
par dzīvniekiem. Katrs skolēns uzzināja daudz ko jaunu par kādu no dzīvniekiem. 
 Mēs redzējām žirafes, kuras bija Ĝoti gaidītas Latvijā. Abas žirafes ir brāĜi. Tad, kad gide izstāstīja visu par žirafēm, viĦa 
mums iedeva lapiĦu ar uzdevumu, kur vajadzēja ierakstīt trūkstošos vārdus. Pēc uzdevuma veikšanas gide sāka pārbaudīt un salīdzināt. 
Mēs apskatījām visu sugu dzīvniekus, arī lauku dzīvniekus: cūkas, zirgus, kazas, aitas utt. 
 Mūsu Zooloăiskā dārza apmeklējuma programmā bija apskatīt arī dzīvniekus – zīdītājus. 
Bija Ĝoti interesanti! Pulksten 14:00 mēs gājām atpakaĜ uz skolas autobusu un braucām mājās. Tā mēs visi pavadījām interesantu un 
zinātnisku dienu! 
 Es domāju, ka katrs no mums ieguva daudz jaunas informācijas par viĦa mīĜāko dzīvnieku un uzzināja to, ko gribēja 
noskaidrot jau ilgu laiku! 

Jekaterina ĥikuĜina, 6. a 
 

 Decembra beigās kopā bija sanākuši mazie keramiėi. Visu pirmo 
pusgadu tika cītīgi mīcīti māli un veidotas skaistas lietiĦas – svečturīši, 
rūėīši, eĦăelīši, pasaku varoĦi. Katru darbiĦu bērni veidoja ar domu, ka tas 
tiks pasniegts kādam mīĜam cilvēkam pie Ziemassvētku eglītes. Kopīgi 
izvēlējāmies keramikas darbus, kuri ar 7. a klases meiteĦu palīdzību tika 
dāvināti bērnu nama „ZiemeĜi” bērniem.  
 Pusgadu noslēdzot, visi kopā apskatījām un izvērtējām darbiĦus. 
Ēdām konfektes un domājām, kas vēl apgūstams un padarāms. 
 Visiem mazajiem, čaklajiem keramiėiem novēlu – būt čakliem, 
radošiem un pacietīgiem. Ne jau viss izdodas uzreiz, bet vajag tikai gribēt un 
tad viss ir iespējams! 

 

Keramikas pulciĦa vadītāja Astrīda 

CeĜā uz ziemu 
 

CeĜā uz ziemu mēs krājām krājumus. Krājām dilles, sasmalcinot tās ielikām burkā un pielikām sāli. Gatavojām 
malku ziemas bargajiem saliem. 
Taisījām remontu, lai būtu mājīgi. Pārbīdījām mēbeles, lai skaistāk būtu. Nopirkām suni, lai draudziĦš būtu.
          Kristiāns VuĜs, 4. a 

 
Vēstule 
 

 3. a klases skolēni lasīja Andras Neiburgas darbu „Stāsts par Tilli un SuĦu vīru”. Izlasot darbu, skolēni 
rakstīja vēstuli autorei vai stāsta varoĦiem. Šoreiz Viktora Kivlāna vēstule. 
 „Jauko SuĦu vīr!  
 Vēlos Jums izteikt savu atbalstu. Zinu, ka likums nav Jūsu pusē. Adoptēt un rūpēties par bērnu var tikai 
ăimenes, un likumdošana neparedz, ka Tille varētu palikt kopā ar Jums. Žēl, ka tādēĜ Tillei jākĜūst par vēl vienu no 
daudzajiem bāreĦiem bez mājām un piederības. Ja es kā varu palīdzēt, būšu priecīgs pakalpot.                              
         Jūsu Viktors Kivlāns, 3. a” 

Avīzes veidotāja 
Sandra Žilko 

Acis darba izbijās, 

Rokas darba nebijās, 

Rokas darba nebijās – 

Zināja padarīt! 

(Latv. t. dz.) 


