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Labākie konkursa daiĜrunātāji 

1. vietas ieguvēja Marina Pavlova no 6. a klases 

Skolotāju tālākizglītība 
 

Skolotājas Ināra Šauro – Sadovska un Ligita 
Brauėe novembrī un decembrī apguva 
tālākizglītības kursu „Kvalitatīvas skolēnu 
mācību sasniegumu vērtēšanas un 
pārraudzības nodrošināšana vispārizglītojošā 
mācību iestādē.” 

 

Decembrī pēc bērna kopšanas 
atvaĜinājuma pie mums skolā 
atsāka strādāt skolotāja Ieva 
Apine. Vēlam jaunas radošas 
domas darbā! 

 

Jauni skolēni 
 
Pēc skolēnu rudens brīvdienām mūsu skolā 
mācības uzsāka 3 jauni skolēni – Žoržs Jazenoks, 
1. a klase, Paula Arkla, 5. a klase un Sintija 
Pripāne, 9. a klase. Lai jaunajiem skolēniem labas 
sekmes mācībās un jauni draugi!  

 

 Paldies skolas direktorei V. Brokai par jaukajiem diplomiem un žūrijai – par 
atsaucību!       

 sk. Ruta Ansone 
P.S. Plašāku ieskatu konkursa norisē var gūt skolas mājas lapā: www.balozuskola.lv  

Ojāram Vācietim - 75 
 

 Klāt 4. decembris – O. Vācietim veltītā daiĜrunas konkursa 2. kārta. Tajā 
piedalās 5.a – 8.a skolēni, kas bijuši labākie savās klasēs, kā arī 3 meitenes no 5.b 
un 9.b: L. Aleksejeva, O. Ivanova, K. TurĜuks, A. Ušacka, G. Žuhovska, A. 
Alkšere, J. OBrazcova, M. Pavlova, P. Robežniece, V. Vološčuks, E. Popoviča, 
A. Baumanis, N. Terentjeva, V. Vogina, L. Vološčuka, J. Prostunkina, K. Spila. 
 Visus šos skolēnus vieno O. Vācieša dzejoĜi, prasme un vēlēšanās runāt 
dzeju. Priekšnesumus vērtē žurija: sk. E. Indzere, S. Žilko, R. Ansone, skolas 
bibliotekāre T. Andrejeva. 
 Nu ir retā iespēja redzēt un dzirdēt vienkopus dažādu klašu skolēnu 
priekšnesumus. DzejoĜu runātāji ir gan satraukti, gan pārliecināti par sevi. Taču 
visi cenšas, un tāpēc žūrijai nav viegli novērtēt un mazliet vēlāk – sadalīt vietas. 
 Visi dalībnieki saĦem saldās balvas, un uzvarētāji – diplomus. 
 Lūk, no labākajiem paši labākie:  
 

  
I vieta 

Marinai Pavlovai 6.a 
Artūram Baumanim 8.a 
  

II vieta 
Annijai Ušackai 5.a 

JeĜizavetai Obrazcovai 6.a 
Lindai Vološčukai 8.a 

  

III vieta 
Gunai Žuhovskai 5.a 
Paulai Robežniecei 6.a 
Viktorijai Voginai 8.a 
Jūlijai Prostunkinai 9.b 
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„Ziemas balva 2008” 
 
 9. decembrī skolas zālē notika velodrošības pulciĦa sacensības 
„Ziemas balva 2008”. Tajās piedalījās pulciĦa dalībnieki pa klašu grupām: 
2. – 3. klases meitenes un zēni un 4. – 5. klases meitenes un zēni. Sacensībās 
ar velosipēdu bija jāveic dažādas šėēršĜu joslas, pa kurām bijām trenējušies 
arī pulciĦā. Bija jāsaliek vairāku ceĜa zīmju puzle uz laiku. ěoti liels 
pārsteigums visiem bija apbalvošana, jo balvas – daudz un dažādu augĜus – 
dabūja ne tikai uzvarētāji, bet visi dalībnieki! Pirmās trīs vietas saĦēma arī 
diplomus. Galvenais, protams, ir piedalīties! 
 2. – 3. klašu grupā zēniem 1. vieta Aleksandram BlizĦukam, 2. 
vieta Ričardam Tomasam Saretokam, 3. vieta Artūram Mednim. 4. – 5. 
klašu grupā meitenēm 1. vieta Kristai Ratniecei, 2. vieta Robertai Annai 
Bambei, 3. vieta Anželai Utinānei. 4. – 5. klašu grupā zēniem 1. vieta 
Rihardam Matīsam Lipsnim, 2. vieta Sandim Blūmentālam, 3. vieta 
Viktoram Kivlānam. 
  
 Paldies pulciĦa vadītājiem par interesanto pasākumu! 

Olga Ivanova, 5. b 
 

Koncertlekcija  
  
 3. decembrī 5. a klase brauca uz koncertlekciju. Tās tēma bija čigāni. Koncertlekcijā rādījā fragmentus no filmas par čigāniem. 
Bija arī čigānu dziesmas un dejas. Tā bija krāšĦa koncertlekcija. No šīs lekcijas varēja noprast, ka čigāni ir temperamentīga un 
interesanta cilvēku grupa. 

 Annija Ušacka, 5. a 
 

Jauni tautas tērpi 
 

 Šajā mācību gadā mūsu skolas tautas deju kolektīva dalībniekiem patīkams 
ieguvums – jauni tautas tērpi. Jaunajās biksēs, košajos svārkos, baltajās blūzēs, 
vainagos, rakstainās zeėēs kolektīvs jau paspējis iepriecināt skatītājus koncertos Baložu 
vidusskolā un kultūras namā. Arī skolas Ziemassvētku koncertā redzēsim viĦus 
uzstājamies! 

  Dejotāji uz kultūras nama skatuves 
 

Labi rezultāti tautas bumbā 
 
 9. decembrī Siguldas 1. pamatskolā norisinājās tautas bumbas turnīrs starp 
Rīgas rajona skolām. Mūsu komandu iedalīja D apakšgrupā, un mūsu pretinieki 
bija spēcīgā Salaspils 1. vidusskola, Ulbrokas vidusskola, Salaspils sākumskola un 
Babītes vidusskola. Cīnījāmies godam un savā apakšgrupā ieguvām 1. vietu, tāpēc 
nokĜuvām finālā. Finālā spēlēja katras apakšgrupas labākā komanda. CīĦa bija 
spraiga, tomēr fināla spēli zaudējām. 
 Mājās braucām Ĝoti labā noskaĦojumā, jo noticējām saviem spēkiem, ka 
esam gana stipri. Starp 29 Rīgas rajonu skolu komandām finālā izcīnījām 5. – 8. 
vietu. 
 Komandas sastāvā bija Kristaps TurĜuks, Roberts KalniĦš, Kristians VuĜs, 
Edmunds Kokins, Kārlis Grīnvalds (visi 5. a), Nikita Žarovs, Gintaras Janulis (abi 
4. b), Dmitrijs Nilovs 5. b, Eduards Balodis un Sandis Blūmentāls (abi 4. a) 

 
Daiga Jirgena, sporta skolotāja 

 

Mūsu tautas bumbas spēles komanda 
un skolotāja 

Ziemassvētku brīvlaiks no 2008. gada 22. decembra līdz 2009. gada 2. janvārim. Skolā jābūt 5. janvārī! 
Lai interesants un ziemīgs brīvlaiks! 

 

Sacensību dalībnieki ar diplomiem un veselīgām 
balvām pie eglītes 
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Ziemassvētku koncerta programma 
2008. gada 18. decembrī plkst. 18.00 

Baložu vidusskolas sporta zālē 
 

1. “Klusa nakts svēta nakts”, dzied skolas apvienotais koris, vadītāja Ināra Laure. 

2. AngĜu tautas dziesma “Lai priecīgi visi esam”, dzied 5. – 9. klašu ansamblis, vadītāja Ināra Laure. 

3. Sena Ziemassvētku dziesma “Jaukākās zvanu skaĦas”, dzied 5. – 9. klašu ansamblis, vadītāja Ināra Laure. 

4. Vilis Plūdonis “Rūėīši un meža vecis”, izpilda 1. a klase, sagatavoja skolotāja Lilija Anna Drozde. 

5. Latviešu tautas deja “Ābelīte”, dejo 1. – 4. klašu deju kolektīvs, vadītāja Līga Plēpe. 

6. Didzis Rijnieks “Tie bagāti Ziemassvētki”, dzied skolas apvienotais koris, vadītāja Ināra Laure. 

7. “Ziemassvētku ticējumi”, dzied skolas apvienotais koris, vadītāja Ināra Laure. 

8. “Ziemassvētku mīklas”, dzied skolas apvienotais koris, vadītāja Ināra Laure. 

9. “Pāri pār upēm”, dzied skolas apvienotais koris, vadītāja Ināra Laure. 

10. Latviešu tautas deja “Cepu, cepu kukulīti”, dejo 1. klašu deju kolektīvs, vadītāja Līga Plēpe. 

11. “Ziemas miegs”, dzied 2. a klases skolniece Marta Dambe. 

12. “Ziemassvētku rūėītis”, dzied 2. a klases skolniece Marta Dambe. 

13. Latviešu tautas deja “Ėekatā Ĝekatā”, dejo 2. – 4. klašu deju kolektīvs, vadītāja Līga Plēpe. 

14. Dzejolītis “Šai svētā naktī”, izpilda Paula un Katrīna. 

15. Latviešu tautas deja “Dedziet gaiši uguntiĦu”, dejo 2. – 4. klašu deju kolektīvs, vadītāja Līga Plēpe. 

Es un mamma uz Ziemassvētkiem gatavojam daudz ēdienu, lai būtu bagātīgs galds. No daudzkrāsainiem papīriem 
veidoju dažādas apsveikuma kartītes. Rotāju eglīti ar sudraba bumbām un zeltainām virtenēm, un mana eglīte kĜūst 

laimīga. /Līva Andžāne/ 
 Arī mūsu kaėis parasti tiek Ziemassvētkiem uzposts. Mēs viĦu nomazgājam un ap kaklu apsienam tumši sarkanu 

samta lenti. /Paula Arkla/ 
 

Mani mīĜākie svētki ir Ziemassvētki. Es jau pirms Ziemassvētkiem sagatavoju dāvanas, iesaiĦoju tās un paslēpju. 
Svētkos rāda interesantas filmas, piemēram, „Viens pats mājās”. /Eduards Košolaps/ 

 Man Ĝoti patīk Ziemassvētki. Tad kopā sanāk ăimene un dāvina dāvanas. Mums šiem svētkiem ir speciāls galdauts un 
aizkari. Galdauts ir koši sarkans, bet aizkari zaĜi vai oranži. /Anete Lokmane/ 

 Ziemassvētki kristietībā apzīmē Jēzus Kristus dzimšanu. Tie ir klusi svētki, kad mēs apdāvinām sev mīĜos un tuvos, 
apsveicam šajā līksmajā dienā. /Annija Ušacka/ 

 
Kad dāvanas nopirktas, braucam uz laukiem pie vecvecākiem. Tur mēs izpušėojam eglīti, iesaiĦojam dāvanas un 
noliekam zem eglītes. Tad pienāk brīdis, kad mēs skaitām pantiĦus vai dziedam dziesmas, lai saĦemtu dāvanas. 

/Gustavs Reinholcs/ 


