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Skolas avīze septembris/oktobris
BALOŽU
VIDUSSKOLAS
DZĪVE
Šajā numurā lasiet:
 Lieldienu noskaņās;
 Pasākumi skolā un ārpus tās;
 Sveicam skolēnus ar sasniegumiem;
 Aktivitātes bērnudārzā;
 Dažādas aktivitātes;
 Tuvākie pasākumi;
 Seko jaunumiem sociālajos tīklos!

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.
/Tautasdziesma/

Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs.
Lieldienās vajag daudz šūpoties, lai mākoņi izklīstu, lai nebūtu lietaina
vasara, lai odi nekostu.
Kas Lielās Piektdienas rītā iziet laukā un vāļājas rasā, to tai gadā
nepiemeklēs nekādas slimības.
Lai iegūtu sārtus vaigus, Lieldienu rītā pirms saullēkta vajag apēst
vismaz 13 dzērveņu ogu.
Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas.

Sarkanas krāsas olas iegūsi, ievietojot tās biešu sulas novārījumā, kam pievienotas pāris ēd. k.
etiķa
Zilas vai viegli lillā krāsas olas iegūsi, ievietojot tās sarkano kāpostu novārījumā, kam pievienotas
pāris karotes etiķa.
Dzeltenas krāsas olas iegūsi, ievietojot tās kumelīšu novārījumā, bet izteikti spilgtas - kurkuma
pulvera novārījumā.
Brūnas krāsas olas iegūsi, ievietojot tās un nedaudz pavārot stiprā, melnā kafijā vai tējā.
Zilgani pelēkas krāsas olas iegūsi, ievietojot tās aroniju vai upeņu novārījumā.
Savukārt spinātos vārītām olām būs zaļš tonis.
Zaļganas krāsas olas iegūsi, ievietojot tās bērzu lapu, koka mizu, sūnu novārījumā
Ļoti tumšas, gandrīz melnas, olas var iegūt, tās vārot savvaļas rīsos.
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“Sākot no piektdienas, mēs gatavojāmies Lieldienām. Piektdien,
mājturības stundā izgriezām zaķus un olas. Tagad mūsu klase izskatās skaista
un koša, pateicoties krāsainajiem zaķiem un olām. Vāzē, pie tāfeles, stāv skaisti
izrotāti pūpoli. Piektdien klases audzinātāja mūs pēra. Ir sajūta, ka strauji tuvojas pavasaris. Uz tāfeles tika
uzrakstīts šāds dzejolis:
“Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpoles:
Avota kalnā;
Siltajā saulē. ”

Līdz nedēļas beigām, mēs katru dienu atradīsim un uzrakstīsim kādu
dzejoli un iemācīsimies to runāt no galvas.
/Rūdolfs Īzaks 3.c klase/”
Četras kāpas kumeļam,
augšpēdu danco. Atbilde: Šūpoles

Kungs sēd pilī bez
logiem, bez durvīm.
Atbilde: Cālis olā

Atskrēja putns, apsēdās uz koka, izlaida spārnus
- viss zaļot sāka. Atbilde: Pavasaris

Četri brāļi iet pa ceļu,
cits citu nepanāk.
Atbilde: Gadalaiki
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1.-4. KLASES DODAS UZ RĪGAS
KONGRESU NAMU..
KONCERTLEKCIJA “MOŠĶĪŠI MOSTAS”..
... ar Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri un smilšu kino par raganām,
burvjiem un citiem nelabajiem..
“20. janvārī mēs devāmies uz koncertlekciju. Man tā ļoti patika. Beigās skanēja dziesma no filmas „Karību
jūras pirāti”. Koncertlekcija bija ļoti skanīga un jauka, bet brīžiem man palika bailīgi, jo bija momenti, kad mūzika
kļuva īpaši dramatiska.”
/Reičela Bubiša 3.a /
“Šis stāsts bija par monstriņiem, raganām, pūķiem un citām radībām. Fonā spēlēja orķestris, galveno
melodiju un dramatiskos brīžos - baisu mūziku. Priekšnesumā piedalījās arī sieviete, kura veidoja dažādus
zīmējumus no smiltīm. Šī koncertlekcija man ļoti patika!”
/Rēzija Timmermane 3.a /
“Koncertlekcijas nosaukums bija “Mošķīši mostas”. Pamatā bija
dažādi stāsti par troļļiem un raganām. Vēl redzējām arī fragmentus no 3
filmām: “Gredzenu pavēlnieks”, “Karību jūras pirāti” un “Nārnijas hronika””.
/Valters Vaivars 3.a /

ALFABĒTA SVĒTKI

Četrām pirmajām klasēm 30.01. notika Alfabēta svētki par godu tam,
ka visi pirmklasnieki ir labi apguvuši rakstīt un lasītprasmi. Katra klase bija
sagatavojusi mazu, bet interesantu un vērtīgu priekšnesumu – dzejolīšus par
katru alfabēta burtu, gan pašsacerētus, gan kā īstus mēles mežģus, 1.a klase
bija sagatavojusi nelielu leļļu teātri, 1.d klase pat „vārīja burtiņu zupu”.
Kā arī gatavojoties šiem
svētkiem burtus aplicējām,
gleznojām,
veidojām
pašgatavotas Burtu ābeces,
1.c klase pat rūpīgi bija izšuvuši burtus. Ļoti jauki, ka piedalījās
arī krievu plūsmas 1.b klase, kuri mūs, ar skaistu zīmējumu
palīdzību un aizraujošu stāstu, iepazīstināja ar krievu alfabētu.
Visi bija lieli malači. Kopīgi dziedājām arī Alfabēta dziesmiņu un
galvenais, ka no bērniem staroja prieks, gandarījums par paveikto!
Liels paldies arī skolotājām par iniciatīvu, atsaucību un ieguldīto
darbu.
/Inese Kronberga, 1.a klases audzinātāja/

6. FEBRUĀRĪ SKOLOTĀJU UN VECĀKU ATPŪTAS VAKARS
“Liels prieks par Baložu vidusskolas iniciatīvu rīkojot skolotāju un vecāku kopīgu atpūtas vakaru. Tā bija
lieliska iespēja brīvā un neformālā gaisotnē satikt skolotājus, pārrunāt gan ikdienas skolas lietas, gan labāk
iepazīt pašus skolotājus. Manuprāt, šāds atpūtas vakars arī veicina labāku vecāku
sadarbību ar skolu un skolotājiem.
Vērtīgi bija satikt ne tikai klases audzinātājus, bet arī priekšmetu skolotājus.
Tas ļauj izprast bērna intereses un uzvedību dažādās stundās, kā arī klases iekšējo
atmosfēru un sadarbību bērnu starpā...
Turpinājums 3.lpp.
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Ļoti patika pasākuma formāts – groziņu vakars pie galdiņiem, tas radīja brīvu atmosfēru. Bija
padomāts arī par galdiņu izkārtojumu un noformējumu. Vakara vadītājs lieliski prata “iekustināt” pasākuma
viesus ar dažādām stafetēm un rotaļām. Stafetes radīja jautru un nepiespiestu gaisotni, kas lika sadarboties
dažādu klašu bērnu vecākiem un līdz ar to savstarpēji iepazīties. Ļoti patika atrakcija ar mēmo teātri, kur
„žūrijai” bija jāatmin attēlotā pasaka. Pasākuma rīkotāji bija parūpējušies par lieliskām balvām, kas tika
dažādu spēļu un stafešu uzvarētājiem.
Lai visus pasākuma viesus izkustinātu, pietrūka kopīgas rotaļas ar dejām. Ballē bija viens mūziķis, kas
ļoti labi tika galā ar savu uzdevumu. Dziesmas bija jautras un ritmiskas.
Liels paldies vakara iniciatoriem par jaunas tradīcijas iedibināšanu!
Ar nepacietību gaidīsim nākamā gada pasākumu! ”
/Iveta un Ervīns Griķi
(Artūra Patrika Griķa vecāki)/

5.A, 5.C UN 6.A KLASE DODAS UZ KONCERTLEKCIJU: “NBS 007’’..
...meklējot nenotveramos ar Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestri, Valteru Pūci un
Ralfu Eilandu

“11. februārī 5-6. klases devās uz koncertlekciju, ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ. Manuprāt, tā bija labākā
koncertlekcija kā ir bijusi, jo varējām satikt Ralfu Eilandu. Tas bija fantastiski, kad varējām arī
nofotogrāfēties ar viņu un palūgt autogrāfu. Tā bija lieliska koncertlekcija, jo klātienē varējām arī novērtēt
R. Eilanda prasmi dziedāt!”
/Patrīcija Priedīte 5.a /
“Šī bija visforšākā koncertlekcija. Pavadījumu spēlēja orķestris un solo
dziedāja Ralfs Eilands. Viņš atveidoja Džeimsu Bondu, pildīja dažādas misijas un
dziedāja ļoti skaisti. Koncertlekcija bija stundu ilga, bet
laiks pagāja kā divdesmit minūtes.”
/Ance Laila Zeidaka 6.a/
“Šī koncertlekcija man ļoti patika! Galvenajā lomā
bija Ralfs Eilands kā Džeimss Bonds. Mums pat izdevās
nofotogrāfēties ar Ralfu Eilandu. Šī koncertlekcija bija pati
interesantākā no visām, tikai likās, ka bija ļoti īsa. R.Eilands
dziedāja un tajā pašā laikā atveidoja AĢENTU 007. Šī
uzskatu par LABĀKO koncertlekciju kāda ir bijusi, vēlētos biežāk šāda veida
koncertlekcijas!”
/Amanda Vanzoviča 6.a/

MĒS SLĪDĒJĀM PA SLIDOTAVU
“12. februārī 5.-12.klases skolēni devās slidot uz Inbox.lv ledus halli. Uz ledus halli braucām, apmēram,
50 skolēni. Inbox ledus
hallē bija ļoti kvalitatīvs
ledus, tāpēc varēja viegli
un skaisti slidot. Uz ledus
uzkāpjot, slidoja pilnīgi
visi, arī mūsu skolotāja
Daiga. Mums gāja ļoti
jautri.
Liels
paldies
skolotājai
Daigai!
”
/Katrīna Ševčenko 5.a/
Tupinājums 4.lpp.
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“Mēs devāmies uz Inbox.lv ledus halli, kur aktīvi slidojām 1 stundu. Mēs bijām diezgan daudz skolēni
no visas skolas. Tas bija jautri! Mēs uz ledus spēlējām spēles un veidojām vagoniņus, kad sadevāmies visi
rokās un kopā slidojām pa halli. Protams, uzņēmām arī bildes. Tā bija jautri un aktīvi pavadīta diena! Ar
nepacietību gaidīšu, kad atkal dosimies slidot. ”
/Patrīcija Priedīte 5.a/

VALODU NEDĒĻA UN DZIMTĀS VALODAS DIENA
"No 16.- 20.02. skolā notika, par
tradīciju kļuvusī, valodu nedēļa,
kuras laikā 1. - 12. klašu skolēniem
skolotāji piedāvāja ar valodām
saistītus
uzdevumus.
Valodu
nedēļā stundu laikā skolēni rakstīja vēstules, minēja mīklas, rakstīja dzejoļus, gatavoja un prezentēja
prezentācijas par valodām, kā arī klasēs tika organizēti
glītrakstīšanas konkursi. Īpaša diena bija ceturtdiena, kad
pirmās stundas laikā pamatskolas un vidusskolas skolēni devās
ciemos pie sākumskolas skolēniem, lai kopīgi vienas mācību
stundas laikā lasītu pasakas latviešu, angļu un krievu valodās,
kam sekoja dažādi uzdevumi un aktivitātes. Jāatzīmē, ka
pasaku stunda ir kļuvusi par skaistu tradīciju, kura norisinās
jau otro gadu.’’
/Ieva Apīne, angļu valodas skolotāja/
“Valodas nedēļas ietvaros, skolēni no 8. - 12. klasei
devās pie mūsu skolas pašiem māzākajiem sākumskolēniem, lai
viņus iepriecinātu ar dažādām interesantām aktivitātēm, ko bija sagatavojuši. Galvenais uzdevums bija
parādīt bērniem, ka lasot pasakas dažādās valodās, var būt tik pat jautri un interesanti, kā to darot dzimtajā
valodā. Pēc pasaku izlasīšanas, bijām sagatavojuši bērniem uzdevumus, kas sasaistījās ar pasaku.
Kopumā valodu nedēļa bija izdevusies un radīja arī mūsos pašos lielu gandarījuma sajūtu par to, ka
mums izdevās iepriecināt mazos.”
/Laima Plēpe 12.a/

ANSAMBĻU KONKURSS “BALSIS”

“19. februārī mēs ar skolas ansambli devāmies uz Salaspili, lai pārstāvētu skolu konkursā ‘’Balsis’’.
Konkursā mēs ieguvām 2. pakāpes diplomu! Mēs dziedājām divas dziesmas, tērpušās skaistos tautas tērpos.
Mēs priecājāmies par iegūto 2. pakāpi, jo ļoti centāmies un iepriekš
gatavojāmies. Žūrija nopietni mūs vēroja un bija ļoti stingra. Vienā
dziesmā meitene no ansambļa spēlēja mūzikas instrumentu, kur skaņas
skanēja gluži kā jūras šalkoņa!"
/Evija Verba 5.a/
“Konkursā mēs uzstājāmies ar skolas ansambli. Piedalīties
konkursā ‘’Balsis’’ bija ļoti interesanti. Un pats labākais ir tas, ka mēs
ieguvām 2. pakāpes diplomu. Mēs dziedājām divas dziesmas ‘’Naktī
jūra neguļ’’ un ‘’Kur pelīte tu tecēji?’’. Mums patika šis konkurss!’’
/Daniela Pastare 5.a/
“19. februārī Baložu vidusskolas meiteņu ansamblis piedalījās konkursā “Balsis”. Ansamblī dziedam
15 meitenes. Mēs sakām LIELU PALDIES mūsu skolotājai Inārai Laurei!
/Katrīna Sevčenko 5.a/
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ŽETONVAKARS
“Omulīgā 27. februāra vakarā, 12. a klasei bija
Žetonvakars. Mēs bijām ļoti priecīgas, jo ieradās gan
skolotāji, gan mūsu draugi, radi un paziņas. Šī vakara mērķis
bija parādīt mūsu viesiem, ko esam darījušas mūsu skolas
laikā.
Mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies mūsu lieliskajām
skolotājām par ieguldīto darbu un visu atbalstu, ko viņas
mums ir devušas. Jāsaka arī liels paldies mūsu draugiem 11.a klasei. Sakām paldies par viņu palīdzību un par to laiku,
ko esam pavadījuši kopā.
Skolas laikā ir bijuši ļoti daudz dažādu pasākumi un galvenais, ka esam ieguvušas lieliskas atmiņas, ko
noteikti neaizmirsīsim. Esam piedalījušās skolas koncertos un devušās lieliskās ekskursijās. Tā mēs lieliski
pavadījām laiku un atpūtāmies no skolas
ikdienas. Ekskursiju ir bijis tiešām daudz un
katra no tām ir bijusi īpaša. Mēs arī
organizējām pasākumus, kā, piemēram,
pēdējo zvanu 9.klasei, iesvētības 1.b un 10.
klasei.
Iesvētībās
mēs
pārbaudījām
skolēnus, vai viņi ir gatavi skolas dzīvei un
jaunajiem izaicinājumiem. Protams, mēs
ieguvām arī jaunas zināšanas un prasmes, kuras mums būs noderīgas nākotnē un palīdzēs mūsu attīstībai.
Šis vakars patiešām bija izdevies un ļoti omulīgs. Pats galvenais ir tas, ka mēs varējām pavadīt laiku
kopā ar mums mīļiem un tuviem cilvēkiem.”
/Laima Plēpe 12.a/

TAUTASDEJU KONCERTS
“Ir sestdienas pēcpusdiena. Skolas virzienā kā mazas skudriņas nāk bērni un viņu vecāki. Kas viņiem
liek doties uz skolu savā brīvdienā?
Atbilde ir: DEJOTPRIEKS!
2015. gada 28. ferbruārī Baložu
vidusskolā notika tautisko deju koncerts
– ģenerālmēģinājums. Koncertā piedalījās
deju kolektīvs no b/d “Avotiņš” un deju
kolektīvi
no
Baložu
vidusskolas.
Satraukums bija liels, jo bērniem bija
jārāda
dejotprasme
vecākiem
un
skolotājiem. Bērni dejoja ar lielu prieku,
centās visus deju soļus izdejot precīzi.
Cik mīļi izskatījās deja ar lielo miega
maisu! Dejās notika brīnumi – uzplauka slotas zari, zēni izdejoja cīņas veidus, meitenes pārsteidza ar
raitajiem deju soļiem. Katrs priekšnesums saņēma nedalītu pateicību aplausu vētrā. Visi varējām vērot bērnu
dejotprieku. Ar lielu azartu mazie dejotāji dejoja deju “Vēderiņš buršķ”. Dejas deva gandarījumu visiem
dejotājiem un skatītājiem. Un tāpēc balle godam nopelnīta – gan bērniem, gan skolotājai, gan vecākiem.
Liela pateicība Baložu vidusskolai par sarūpētajiem tautisko deju tērpiem. Nenovērtējams paldies
deju skolotājai Līgai Plēpei par ieguldīto darbu, par pacietību, par uzmundrinājumiem, par izturību, gatavojot
bērnus tautisko deju skaitei.
UZ TIKŠANOS SKOLĒNU DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS!”
/Noras mamma/
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“28. februārī, skolas lielajiem un mazajiem
Dejotājiem, notika neliels ģenerālmēģinājums, jo jau drīzumā
būs lielā Dejusvētku skate. Dejotāji bija ļoti skaisti un šī bija
lieliska iespēja izrādīt savus jaunos tautastērpus. Pasākums
bija ļoti pozitīvs un es esmu pārliecināta, ka visi skatītāji bija
priecīgi redzēt smagā darba rezultātus. Pēc pasākuma oficiālās
daļas, vecāki un bērni tika aicināti palikt uz diskotēku, kur bērni
varēja kārtīgi izdejoties neformālā gaisotnē un pieaugušie - pie
galdiņiem aprunāties un pēc tam arī kārtīgi izdejoties pie dzīvās
mūzikas. Manuprāt, vakars bija izdevies! Paldies deju skolotājai
Līgai Plēpei par sagādāto lielisko pasākumu, pozitīvajām
emocijām un ieguldīto darbu.”
/Laima Plēpe 12.a /
“Sestdien tautasdeju koncertā mūsu kolektīvs dejoja 3 dejas: “Rupjmaizes kukulis”, “Saulīte” un “Kas
mežā brakšķināja?”. Pēc koncerta kolektīviem bija balle. No mūsu kolektīva vienai meitenei bija dzimšanas
diena un mēs arī viņu apsveicām!”
/Rūdolfs Īzaks 3.c/

FLORBOLA SACENSĪBAS

“3. martā, Baložu vidusskolas florbola komanda piedalījās Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils
novadu skolu sacensībās florbolā.
Mēs bijām grupā ar Ikšķiles un Tīnužu vidusskolu.
Pirmā spēle bija pret Ikšķiles vidusskolu. ‘’Šī spēle bija
vienkārša- 3:2 mūsu labā. Nākamā spēle bija pret Tīnužu
skolu, sākumā mēs uzvarējām 3:0, taču pēdējās 7 minūtēs
pretinieki atspēlējās 3:3 un tā arī spēle beidzās. Nākamā
spēle bija pret Olaines vidusskolu, cīņa par 1. vietu, bet
diemžēl mēs zaudējām 3:5. Un ieguvām 2.vietu!”
/Emīls Ginters un Rūdolfs Terbets 6.a/

KERAMIĶU DIENAS BALOŽOS

Ceturtdien, 5. martā, Ķekavas novada atklātajā vizuāli
plastiskās mākslas konkursā radoši strādāja vairāk kā 30 jaunie keramiķi.
Darbi bija ļoti interesanti. Žūrijai nācās krietni pastrādāt, lai novērtētu gan radošāko ideju, gan darba
kvalitāti. Mūsu skolas keramikas pulciņa jubilejas gada ietvaros ir sarīkota
arī darbu izstāde.
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par jauko pasākumu!
SVEICAM mūsu skolas jaunos keramiķus ar iegūtajiem diplomiem un
godalgotajām vietām:
(4. - 6. klašu grupā)

1. vieta - Viesturs Tomass (4.a)
2. vieta - Megija Greitāne (5.a)

(2. - 3. klašu grupā)

2. vieta - Matīss Rusins (3.a)
3. vieta - Paula Celmāre (3.a)

Sakām arī lielu paldies skolas direktorei Vitai Brokai un Ķekavas MK
par atbalstu pasākuma rīkošanā!
/Astrīda Lesnika, keramikas pulciņa vadītāja/
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MĀKSLAS VINGROŠANAS SACENSĪBAS

“8. martā notika grupu sacensības “Vingro visi”, kuras norisinājās
Arkādijas sporta centrā. Tās bija ļoti interesantas, bet tajā pašā laikā
arī ļoti smagas. Sacensību laikā mēs gājām uz laukumu un uzstājāmies
divas reizes. Man tika visgrūtākie elementi, bet es tos visus izpildīju un
mēs ar meitenēm ieguvām 1. vietu!”
/Aurēlija Hincenberga 3.c/

KONCERTLEKCIJA GANDRĪZ MŪZIKLS “MAZAIS PRINCIS”..
...ar Francijas un pašmāju māksliniekiem Ilzi Lejiņu, Frederiku Ormēnu, Baibu Berķi, Raimondu
Petrauski, Rihardu Bērziņu, un mūsdienu deju grupu
“Šodien 1. – 4. klases skolēni ar skolas autobusu devās uz
koncertlekciju “Mazais princis”. Stāsts bija par to kā lidmašīnas pilots
avarēja lielajā tuksnesī un viņš tur satika mazo princi. Kad pilots
princim jautāja vai tam ir draugi, viņš noskuma, jo tam nebija draugu.
Apbēdināts zēns devās mājās un redzēja, ka pie viņa mājas ir izaugusi
roze. Puisis tajā iemīlējās, bet roze pēc kāda laika novīta. Tā kā zēnam
nebija draugu, viņš izdomāja ceļot pa planētām un tā meklēt draugus.
Sākumā tas nonāca “Biznesmeņu planētā”, kur visi bija mantkārīgi,
zēnam tas nepatika, tāpēc devās tālāk uz citu planētu. Tad mazais
Autore: Paula Celmāre 3.a
princis nonāca “Godprātīgo plānētā”, kur visi vēlējās, lai viņus uzslavē.
Princim tas ātri apnika un tāpēc atkal devās uz citu planētu. Kad viņš izdomāja doties uz “Zemi”. Viņš satika
tur lapsu. Lapsas teiktais nozīmēja ko svarīgu. “Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtisks nav acīm saredzams
un Tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis”.
Man ļoti patika vizuālā projekcija un mūzika. Dievināju tērpus un to kā mākslinieki dejoja.”
/Beatrise Kalnciema 3.a/

GATAVOJAMIES DEJU SVĒTKIEM!
“11. martā Salaspilī notika TAUTASDEJU SKATE. Mūsu kolektīvs
(5.-6. klašu grupa) dejoja divas dejas ‘’Kalējs kala debesīs” un ”Meitiņa
puķīte”. Mēs ieguvām 42,5 punktus un I pakāpi. Bija nedaudz jāpapūlas,
lai tiktu uz dziesmu un deju svētkiem. Skate bija ļoti pozitīva un žūrija bija
priecīga redzēt lielā darba rezultātus. Jaunie dejotāji bija ļoti
satraukušies, bet mēs ar Sandi bijām priecīgi, ka atkal esam uz deju
strīpas.”
/Krists Raivo Bite 6.a/
1.-2. klašu grupa ieguva I pakāpi un 42,0 punktus
3.-4. klašu grupa ieguva I pakāpi un 40,7 punktus
5.-6. klašu grupa ieguva I pakāpi un 42,5 punktus
Pirmsskolas deju kolektīvs ieguva II pakāpi un
36,8 punktus
Sveicam dejotājus ar sasniegtajiem rezultātiem un veiksmi gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem!
Liels paldies deju skolotājai Līgai Plēpei!
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SKATE KORIM

“Baložu vidusskolas koris ir uzstādījis sev mērķi, tikt to laimīgo vidū,
kuri šovasar piedalīsies XI Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. Sākot
ar septembri sākām apgūt Dziesmu svētku repertuāru. 27. martā bija mūsu
pirmā atrādīšanās žūrijai, I kārtas skate.
Septiņas dienas pirms skates tika paziņota obligātā dziesma, kuru
dziedāja visi 5.-9. klašu kori, piecas dienas pirms skates lozējām divas
dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra saraksta. Lai sagatavotos skatei,
mēģinājumi notika skolēnu brīvlaikā, brīvdienās, kā arī agri no rītiem pirms
mācību stundām. Visas citas lietas, mācības, atpūta, dažbrīd arī miegs tika
nolikts malā. Pats galvenais bija dziesma, kurai jāskan kopā, ne jau tikai vienā
balsī, bet gan veselās trīs dažādās. Kā vienmēr teicis mans diriģēšanas pasniedzējs J. Lindenbergs:
“Eksāmens – tie ir svētki.” Arī piektdien skate bija svētki, kurā katrs koris varēja parādīt savus darba augļus.
Dziesmu lozē mums krita Z. Liepiņa mūzika ar latviešu tautasdziesmas tekstu “Es atnācu uguntiņu,” Raimonds
Pauls, Knuts Skujenieks “Mana tēvu zeme” un obligātā dziesma J. Rozīša un L. Polences latviešu
tautasdziesmas
apdare
“Stāvēju dziedāju.” Daudziem
no koristiem šī bija pirmā
skate, arī man kā diriģentei,
tāpēc no rīta mēģinājumā bija
jūtams liels satraukums. Kā
izteicās koriste Jana Vīksna:
“Kad kāpām uz podestiem man
bija ļoti liels satraukums, taču
sākot dziedāt tas pazuda un es
ļāvos mūzikai.”
Rezultātu paziņošanas
brīdī
mēs
atradāmies
autobusā, kurš no emocijām un
ovācijām gandrīz burtiski tika apgāzts. Esam godam sevi parādījuši I skatē un izvirzīti turpināt cīņu par
dalību Dziesmu svētkos II skatē jau 23. aprīlī!”
/Dace Melvere, kora diriģente/
“Satraukums, emociju pārpilnība, prieks un galvenais drosme, kas mūs nepameta šajā nozīmīgajā brīdī,
kad mums bija jākāpj uz Doles tautas nama skatuves un jāaizstāv skolas slava, jāparāda sevi no labākās puses.
Mēs to izdarījām! I pakāpe ir mūsu!
Galvenais jau ir jāsaka lielais paldies mūsu superīgajai skolotājai Dacei, kurai patiešām negāja viegli
ar mums, bet tas viņu neapturēja un beigās mēs visi sasniedzām rezultātus, uz kuriem tik ļoti tiecāmies un
es pat teiktu, ka šie rezultāti ir ļoti labi.
Esam malači! Turamies otrajā skatē un ceļš uz svētkiem jau gandrīz ir garantēts!”
/Laima Plēpe 12.a/

Sveicam koristus un diriģenti ar panākumiem un turēsim īkšķus
par Baložu vidusskolas kori 23. aprīlī!
Lai izdodas!
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SKATUVES RUNAS KONKURSS VIDUSSKOLAI
 Atzinība – Anna Tararuja, 10.klase (skolotāja N. Krastiņa)
MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE 5. – 8. KLASEI
 2. vieta – Leonīds Turčenko, 5.b klase (skolotāja N. Ižika)
 3. vieta – Kristiāna Broka, 7.a klase (skolotāja Ē. Dubinska)
 Atzinība – Kristaps Cīrulis, 5.a klase (skolotāja I. Kurme)
MATEMĀTIKA VIDUSSKOLAI (10. – 12. KL.)
 3. vieta – Veronika Rakova, 10. klase
(skolotāja T.Druka)
MATEMĀTIKA SĀKUMSKOLĀ 1. – 4. KLASE
 1. vieta – Terēze Linda Indāne, 2.c klase (skolotāja V. Keterliņa)
 1. vieta – Ramona Poreitere, 3.a klase (skolotāja L.A. Drozde)
ANGĻU VALODA 8. KLASEI
 2. vieta – Laura Plēpe, 8. klase (skolotāja I. Apīne)
ĢEOGRĀFIJA 7. KLASEI
 2. vieta – Laura Ribkinska, 7.a klase (skolotāja S. Družkova)
 Atzinība – Rasa Vītoliņa, 7.a klase (skolotāja S. Družkova)
MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE ĶEKAVAS NOVADĀ
 2. vieta – Shi Guoyongyan, 6.a klase (skolotāja Ē. Dubinska)
 2. vieta – Kristaps Cīrulis, 5.a klase (skolotāja I. Kurme)
 2. vieta – Renārs Laicāns, 5.c klase (skolotāja I. Kurme)
 Atzinība – Kristiāna Broka, 7.a (skolotāja Ē. Dubinska)
 Atzinība – Laura Ribkinska, 7.a (skolotāja Ē. Dubinska)
 Atzinība – Sandis Maskaļonoks, 6.a (skolotāja Ē. Dubinska)
 Atzinība – Milana Ivanova, 5.b (skolotāja M. Ižika)
SKATUVES RUNAS KONKURSS
1. klašu grupa
 3. pakāpe - Ēriks Sārs, 1.d klase
2.-3. klašu grupa
 3. pakāpe – Terēze Linda Indāne, 2.c klase (skolotāja V. Keterliņa)
 Atzīnība - Andris Dombrovskis, 2.a klase (skolotāja V. Šeinfiša)
4. – 6. klašu grupa
 1. pakāpe – Mario Čenere, 4.a klase (skolotāja I. Šauro Sadovska)
7. – 9. klašu grupa
 Kristiāna Broka, 7.a klase (skolotāja Ruta Ansone)
MAZĀS FORMAS UZVEDUMI
 Atzinība - 3. klasei - Rainis “Sniega gariņi” no lugas “Zelta zirgs”, (skolotāja L.A. Drozde)
DABASZINĪBAS 4. – 6. KLASEI
 1. vieta - Jānis Stepanovs, 4.c klase (skolotāja K. Čujevska)
 Atzinība – Matīss Žilko, 4.a klase (skolotāja I. Šauro - Sadovska)
 1. vieta – Roberts Andris Barlots, 5.a klase (skolotāja T. Druka)
 3. vieta – Toms Rafaels Arkls, 5.a klase (skolotāja T. Druka)
 Atzinība – Rainers Grass, 5.c klase (skolotāja T. Druka)
 Atzinība – Renārs Laicāns, 5.a klase (skolotāja T. Druka)
 2. vieta – Ance Laila Zeidaka, 6.a klase (skolotāja T. Druka)
 Atzinība – Toms Kristians Bičevskis, 6.a klase (skolotāja T. Druka)
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CEĻOJUMS EIROPĀ
“Eiropa ir skaists kontinents ar aizraujošu vēsturi. Baložu
vidusskolas PII grupas „SKUDRIŅAS” un „MĀRĪTES” šajā mācību
gadā guva pirmo priekšstatu par ES dalībvalstīm, sīkāku pētījumu
veica par Franciju. Bērni iepazinās ar franču valodu, kultūru,
mākslu, iepazinās
ar ievērojamākām vietām un tradīcijām. Ir tik daudz ko atklāt un
uzzināt. Bērniem ļoti patika mācīties dažādas dziesmas franciski,
brīvajos brīžos skatīties franču rakstnieka Š. Pero pasaku par
„Sarkangalvīti”.
17.martā bērni prezentēja savas zināšanas un prasmes
Ķekavas novada metodisko darbu skatē „Ceļojums Eiropā”. Bērni
ciemiņus iepriecināja ar skaistu, skanīgu pasākumu. Koncerta
laikā bērnus pārsteidza slavenais franču žurku gardēdis Remijs.
Ar kuru bērni pavadīja jaukus brīžus jautrā rotāļā „kruasānu
cepšana”. Šo pārsteigumu palīdzēja sarūpēt 8. klases skolniece
Laura Plēpe.”
/ Valentīna Vīksna, PII “Skudriņas audzinātāja”/

TĀ MĒS SVINĒJĀM LIELDIENAS...

“31. martā PII grupas “Mārītes” un “Skudriņas” svinēja Lieldienas. Bērni dziedāja dziesmas un gāja rotaļas,
ripināja un sitās ar olām, kā arī sagaidīja ciemos Lieldienu zaķi,
gaili un vistu. Bērnus kārtīgi nopēra ar pūpoliem, lai izdzītu visas
slimības, sacīdami “Apaļš kā pūpols, slimība ārā, veselība iekšā!”
Tas bija vajadzīgs, lai arī būtu spēks turpināt mācības līdz
izlaidumam!” Ir beidzies tumšais ziemas periods, un diena kļūst
garāka par nakti. Gatavojoties Lieldienām bērni krāsoja olas,
meistaroja putnus.
Bērni sacentās arī olu ripināšanā, piedalījās olu kaujās. Un
kuram, ola nesaplīsa, tam bija jāiedomājas vēlēšanās un tā
piepildīsies.”
/Tatjana Tararuja, PII “Mārītes audzinātāja”/
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5. KLASES VEIDO AUGU “OĀZES”
“Mūsu uzdevums bija divarpus mēnešu laikā izaudzēt augu
“oāzi”. Bija jānodrošina augam vajadzīgie apstākļi - siltums,
mitrums un gaisma un šādu siltumnīcas efektu mums palīdzēja
radīt PET plastmasas pudeles. Auga iestādīšana, jo katrs savu augu
izvēlējās pavairot savādāk: ar
saknēm, lapām, sēklām vai sīpoliem. Tā ir diezgan liela atbildība, jo
gandrīz katru dienu augs ir jālaista un jāpārbauda vai viss ir kārtībā –
vai pietiek siltuma un gaismas. Priecājāmies par to, ka katrs atnāca ar
interesantām un daudzveidīgām “oāzēm”.”
/Megija un Patricīja, 5.a klase/

 2. aprīlī - Teātra diena;
 8. un 9. aprīlī - Koncertlekcija “Spēka vārdi” ar grupām “Elektrofolk”, “Dzelzs vilks” u.c.
(6.a un 7.a klasei, Rīgas Kongresu namā);
 24. aprīlī - Talkas diena;
 30. aprīlī - Konkurss "Mūsdienu deja 2015"
 11.03. – 29.04. piedalies VESELĪBAS APĻOS!

JA VĒLIES UZZINĀT AKTUĀLĀKO INFORMĀCIJU BALOŽU VIDUSSKOLĀ,
SEKO JAUNUMIEM SOCIĀLAJOS TĪKLOS
MEKLĒ: Baložu vidusskola
SKOLAS AVĪZI VEIDOJA:
direktores vietniece informātikas jautājumos ASTRĪDA BEČA
sadarbība ar skolēnu pašpārvaldi
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