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• Apsveicam!  
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• Interešu izgl īt ība 
• Aiz klašu durv īm 
• Mācību priekšmetos  

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 

BALOŽU VIDUSSKOLA 
tel: 67917725, 67917729 
e-pasts: balozu.vidusskola@kekava.lv  
e-pasts av īzei: avize@balozuskola.lv  
adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads 
www.balozuskola.lv 

 

Novēlam jums gaišus un mīļus Ziemassvētkus 

un Laimīgu Jauno gadu! 
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APSVEICAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIŠU STABS 

Paldies vec ākiem un b ērniem, kuri iev ēro m ūsu skolas 
aizs ākto trad īciju ikdien ā n ēsāt skolas formas! 

Atg ādin ām, ka n ākamā skolas formu pas ūt īšanas kampa ņa 
notiks no 5.janv āra l īdz 20.janv ārim. 

Pieg āde uz skolu l īdz 13.martam. 
Sīkāka inform ācija: www.skolasforma.lv. 

 

Sirsn īgi sveicam 3.c klases skolnieces Katr īnu K ārlsoni un Ter ēzi Lindu Ind āni 
un audzin āt āju Vizmu Keterli ņu, un 4.a klases skolnieci Ramonu Poreiteri 
un audzin āt āju Lilliju Annu Drozdi  ar izc īnīto iesp ēju piedal īties 

tradicion ālaj ā priv āt ās pamatskolas RIMS r īkotaj ā matem ātikas olimpi ādes 2.k ārt ā. 
Jāpiebilst, ka šogad 1.k ārt ā kopum ā pa 3.,4. un  9.klašu grup ām piedal īj ās 2150 
dal ībnieki. 2.k ārta norisin āsies RIMS skol ā 2016.gada 16.janv ār ī. S īkāku 
inform āciju skat īt: http://www.rims.edu.lv/ .  

Šaj ā mācību gad ā aizs ākām jaunu trad īciju, proti, katra 
mācību gada pusgad ā lab ākajiem 4.-12.klašu skol ēniem 
svin īgaj ā l īnij ā pasniegsim zelta un sudraba liec ības. 
Krit ēriji zelta liec ības ieg ūšanai ir semestra v ērt ējumi 
mācību priekšmetos 9 un 10 balles, savuk ārt sudraba 
liec ības ieg ūšanai – 8, 9 un 10 balles un divi 7. Š īs 
liec ības tiek izceltas ar to, ka tiek izdruk ātas uz 
zelt ītiem un sudrabotiem pap īriem.  Šaj ā mācību pusgad ā 
sudraba liec ības sa ņēma 45 skol ēni, bet zelta – 5. Sveicam 
Beatrisi Kalnciemu, Bruno Palmu, Ramonu Poreiteri n o 4.a 
klases un Lauru Ribkinsku un Kristi ānu Broku no 8.a klases 
ar zelta liec ības sa ņemšanu šaj ā mācību pusgad ā! 

Sveicam ar ī 1. – 3.klašu skol ēnus, kuri sa ņēma pateic ības 
par labiem sasniegumiem un pozit īvu attieksmi m ācību 
proces ā! 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni! 

Noteikti k āds jau b ūs dzird ējis, ka SIA „Maxima Latvija” ir uzs ākusi izgl īt ības 
atbalsta programmu „Savai skolai”, kas ir velt īta Latvijas Republikas izgl īt ības 
iest ādēm ar m ēr ķi pal īdzēt uzlabot tehnisko un m ācību materi ālu nodrošin ājumu. 

Ar ī Baložu vidusskola ir re ģistr ējusies šaj ā programm ā. Ar t ās noteikumiem var 
iepaz īties m ājas lap ā: www.savaiskolai.lv  . Programma norisin ās l īdz 2016.gada 
14.febru ārim, t ādēļ visus, kas nol ēmuši piedal īties, l ūdzam sakr āt ās uzl īmes nodot 
klašu audzin āt ājiem vai priekšmetu skolot ājiem un kop īgi ar vi ņiem izdom āt, k ādam 
mēr ķim t ās tiks izmantotas. 

No 02.11.2015. l īdz 07.02.2016. par katriem izt ēr ētajiem septi ņiem eiro Maxima 
veikalos pirc ēji sa ņem vienu uzl īmi. 
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PROJEKTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 

Esam konkursa „Gribu b ūt mobils” pusfin āl ā 

Ir nosl ēgusies Ce ļu satiksmes droš ības direkcijas (CSDD) r īkot ā konkursa par ce ļu 
satiksmes noteikumiem velosip ēdistiem un mop ēdiem „Gribu b ūt mobils”  nekl ātienes 
kārta. Konkursam bija pieteikuš ās 498 komandas no visiem Latvijas re ģioniem. 
Priec ājamies, ieraugot rezult ātus, kuros R īgas re ģion ā liel āko punktu skaitu 
ieguvusi m ūsu skolas komanda „Baložu vidusskola”, t ādēj ādi izc īnot iesp ēju 
piedal īties konkursa pusfin āl ā. Pusfin āl ā, kas norisin āsies janv āra un febru āra 
mēnešos, piedal īsies desmit lab ākās komanda no katra re ģiona.  Visus rezul ātus 
iesp ējam apskat īt konkursa m ājas lap ā: www.gribubutmobils.lv . 

Konkursa konsult ējoš ā skolot āja Ilze Kajaka 

Eiropas ce ļu satiksmes droš ības hart ā 

Iepriekš ēj ā av īzes numur ā st āst īj ām, ka Baložu vidusskola piedal ās Eiropas 
Savien ības r īkotaj ā konkurs ā par ce ļu satiksmes droš ības aktivit āt ēm skol ā. Esam 
iesnieguši m ūsu aktivit ātes „Droši ce ļi b ērniem” un gaid ām Eiropas ce ļu satiksmes 
droš ības hartas v ērt ējumu n ākamā gada s ākumā. 

Lauma Žilko, Baložu SIC vad īt āja 

„Ziemas balva 2015” 

Ar ļoti kuplu dal ībnieku skaitu (99!) no visas Latvijas 
12.decembr ī ar sacens ībām „Ziemas balva 2015” nosl ēdzās  š ī gada 
velodroš ības sacens ību sezona. Jau 10.sezona! K ā zin āms, 
dal ībnieki sacenšas ce ļu satiksmes noteikumu, velosip ēda uzb ūves 
zin āšan ās un velosip ēda praktiskaj ā vad īšan ā, kur ā veicami 
daž ādas gr ūt ības veikl ības braucieni. Ar ī šogad liel ākais 
izaicin ājums  sacens ībās dal ībniekiem bija brauciens pa 
Velopils ēti ņu, kur ā sekojot daž ādas grupas ce ļa z īmēm, bija 
j āatrod Velopils ēti ņas finišs. Turkl āt maršruts iepriekš 
dal ībniekiem nav zin āms.  

Pirmo vietu  sav ās vecum ā grup ās no m ūsu skolas izc īnīja J ānis 

Stepanovs, Kristaps C īrulis, Ramona Poreitere, Anete Katr īna 
Breikša, Aleks Pavilons, Anete Kr ūmiņa, Sanija Klaka. Otro vietu  

sav ās vecuma grup ās izc īnīja Rainers Grass un Kitija Meldere, 
bet trešo vietu  – Mat īss Žilko. Īpaši j āuzslav ē J ānis Stepanovs, 

kurš sacesn ībās ieguva maksim āli iesp ējamo punktu skaitu – 570 
punkti, t ādēj ādi izc īnot pirmo vietu absol 

Sacens ību nosl ēgumā visi dal ībnieki un l īdzjut ēji var ēja baud īt 
lielo Velodroš ības 10 gadu jubilejas torti, kuru pal īdzēja 
sar ūpēja m ūsu atbalst īt āji:  Pindstrup Mosebrug A/S, SIA Gandrs, 
A/S SEB banka, Baložu vidusskola, SIA "Concordia LL", autoskola 

„Ber ģi”, SIA Teiko.  
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

2.a, audzin āt āja Inese Kronberga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.c, audzin āt āja Sigita Str āķe 

 

 

 

 

 

 

 

25. novembr ī dev āmies lab āk iepaz īt R īgu. Vispirms apmekl ēj ām Dabas muzeju, kur ā 
piedal īj āmies interakt īvā nodarb ībā. Lai uz ņemtu sp ēkus t āl ākam g ājienam, 
pusdienoj ām Chilli pic ērij ā, kas b ērnus, protams, aizr āva visvair āk. Tad dev āmies 
pārg ājien ā pa pils ētas v ēsturisk ām viet ām, piem ēram, Bastejkalnu, Pulvertorni, 
Rīgas v ārtiem un R īgas pili. Ejot gar Saeimu, satik āmies un aprun āj āmies ar ī ar 
pāris deput ātiem. Tad non ācām Doma laukum ā, nofotograf ēj āmies pie liel ās egles. 
Galamēr ķi sasniedz ām pie Melngalvju nama. Ļoti veiksm īgi bija tas, ka m ūs 
pavad īja m ūsu skol ēnu Katr īnas un Filipa t ēti, kuri bija pozit īvas autorit ātes. 
Paldies vi ņiem par to!   

Kā mēs justos, ja mums p ēkš ņi n āktos uzs ākt dz īvi pavisam cit ā pasaules mal ā, 
mācīties pavisam svešu valodu, ikdien ā sazin āties ar sveš ā valod ā run ājošiem 
cilv ēkiem? P ēc sarunas ar mazo, smaid īgo 2.c klases skolnieci Loisu no Ķīnas, ir 
skaidrs, ka liel ām pārmai ņām j āpieiet ar vieglumu, smaidu un pozit īvu attieksmi, 
un tad viss b ūs labi! Loisa ar savu ģimeni Latvij ā dz īvo divus ar pusi gadus un 
ir iem ācījusies run āt latviski!  

6.c klases meitenes Sanija Klaka un Anete Ratniece īsi pirms Ziemassv ētkiem 
interv ēja Loisu. 

S,A:K ā Tevi sauc? 

L: Ķīniski mans v ārds ir LU YU TONA, bet angliski un latviski man sau c Loisa. 

S,A:Vai vari uzrakst īt ķīniski savu v ārdu? Un cik Tev gadi? 

L: J ā (un nepaiet ne nieka min ūte, kad Loisa uzraksta hieroglifos savu v ārdu)Man 
ir 8 gadi, febru ār ī paliks 9. 
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S,A: Vai j ūsu valst ī svin Ziemassv ētkus? 

L: Svinam, bet Ziemassv ētku vec ītis nenes d āvanas, pirmos reizi man d āvana bija 
Latvij ā. Un t ā bija rotu kast īte. Man pat īk Ziemassv ētki.  

S,A: K ādas ir j ūsu trad īcijas Ziemassv ētkos? 
L: M ēs s ūt ām video sveicienus viens otram. Pipark ūkas necepam, bet p ērkam. Es 
neesmu redz ējusi, k ā mamma cep pipark ūkas. Vakardien vi ņa nopirka gatavas. V ēl 
mēs ēdam ceptu pili ar saldu pild ījumu. Mums ir mazi ņa egl īte rot āta ar sp īdumiem 
un lampi ņām. Zem egl ītes liek d āvanu paci ņas.  
S,A: K ā Tu j ūties Latvij ā? 
L: Es j ūtos ļoti labi Latvij ā. Uz Latviju atbraucu pirms apm ēram diviem gadiem, 
tad šeit bija ziema un es g āju b ērnud ārz ā („Avoti ņš”). Esmu bijusi R īgā, C ēsīs, 
kādā pil ī un bazn īcā.  
S,A: K ādēļ j ūs atbrauc āt uz Latviju? 

L: Mammai un t ētim nepatika Ķīnā, jo tur bija net īrs un pel ēks, pat debesis! 

S,A: Vai jums ir m ājdz īvnieki šeit? 

L: J ā, mums m āj ās ir viens melns suns. Vi ņš vienreiz izmuka, jo mamma aizmirsa 
aiztais īt durvis. 

S,A: K ā Tu j ūties Baložu vidusskol ā? Kuri priekšmeti Tev pat īk? K ādos pulci ņos Tu 
ej? 

L: Man ir daudz draugu. Es labi saprotu matem ātiku, pat īk m ūzika, vizu āl ā māksla. 
Gāju ansambl ī, tagad iešu kor ī. V ēl es eju keramik ā un velodroš ībā. Keramik ā es 
izveidoju d āvani ņas mammai.  

S,A: K ādā valod ā j ūs run ājiet m āj ās?  

L: Ķīniski. 

S,A: K ā Tu iem ācījies latviešu valodu? 

L: Visvair āk es iem ācījos b ērnud ārz ā. Tad v ēl telefon ā ar ī. 

S,A: K ādi ēdieni Tev garšo Latvij ā? 

L: Garšo makaroni ar sieru, biešu zupa, kotletes. G aršo viss iz ņemot burk ānus.  

S,A: Paldies Tev liels par sarunu, lai Tev labi pie  mums kl āj ās! Lai priec īgi 
Ziemassv ētki j ūsu ģimen ē! 

L: Paldies! At ā! 

S,A:Vai Tev ir br āļi un m āsas? Cik? 

L: J ā, Latvij ā ir br ālis, vi ņš iet „Skudri ņās” (skolas d ārzi ņā), vi ņš v ēl īsti 
nemāk latviski. Vi ņam ir 4 gadi. 

S,A: Kur ā pils ēt ā Tu dz īvoji Ķīnā? 

L: Bei Zin. 

S,A: Vai Tav ā dzimtaj ā valst ī palika k ādi radi? 

L: J ā, Ķīnā ir vecm āmiņa un br āl ēni. Vecm āmiņa ar ī ir bijusi Latvij ā. 
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3.a, audzin āt āja Vineta Šeinfiša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.c, audzin āt āja Vizma Keterli ņa 

 

 

 

 

 

 
Ziemassv ētku egl īte. 
Rau, cik skaista Ziemassv ētku 
egl īte! 
Cik lampas taj ā gaiši mirdz! 
Šonakt visu sirdis laimes 
pilnas k ļūs! 
Zem egl ītes gu ļ d āvanas. 
Neviens b ēdīgs nepaliks. 
Marians Zandersons, 3.c  

Ziemassv ētki.  
Vai tu zini kas ir 
Ziemassv ētki? 
Nē! 
Es tev past āst īšu 
Tā ir izpuš ķota egl īte, 
Pipark ūku smarža, d āvin āšanas 
prieks. 
Vai tu tagad zini? J ā! 
Ri čards Stepi ņš, 3.c 

Ziemassv ētki. 

Vai tu zini kas ir 
Ziemassv ētki? 
Nē! 
Es tev past āst īšu 
Tā ir izpuš ķota egl īte, 
Pipark ūku smarža, d āvin āšanas 
prieks. 
Vai tu tagad zini? J ā! 
Ri čards Stepi ņš, 3.c 

Dzīvnieki ziem ā. 

Ezis ziemas mieg ā gu ļ, 
Zaķēns liel ā priek ā lec, 
Lielais l ācis mieg ā snauž, 
Vāver īte egl ē trauc. 
Paula Rubene, 3.c 

10.decembr ī mēs ar klasi brauc ām ekskursij ā uz „Namdaru s ētu”. M ūsu klase tais īja 
daž ādus dekorus no koka, m ācīj āmies veidot puzuri. M ēs var ēj ām pasmaržot „Dzelzs 
koku” no Āfrikas! Uzzin āj ām daudz interesantu faktu par Latvij ā augošiem kokiem. 
Viena da ļa no kadi ķa liel ā stumbra tika izvietota ar ī Dabas muzej ā. M ēs 
piknikoj ām: ēdām desi ņas un dz ēr ām siltu t ēji ņu. Tad g āj ām pa mežu l āpu g ājien ā, 
mekl ējot Ziemassv ētku vec īti! Namdaru s ēta atrodas Garkalnes novad ā! 
Priec īgus sv ētkus! 
Anete Kr ūmiņa, Kat r īna K ārlsone, 3.c  

Ziema. 

Ziema, ziema balt ā ziema. 
Balt ā ziema nu ir kl āt. 
Nu te s āka pute ņot. 
Bērni skr ēja sp ēl ēties. 
Bet kad b ērniem auksti ir, 
Tie ie m āj ās sild īties. 
Estere Purkal īte, 3.c 

Ziema. 

Sniegs snieg, sniegs snieg! 
Bērniem lielu lielais prieks! 
Celsim lielu, lielu sniega pili. 
Iekš ā dižos sniegav īrus. 
Bet kad Ziemassv ētki kl āt. 
Egl īte un d āvani ņas nu b ūs abi 
kl āt. 
 

Īsi pirms Ziemassv ētkiem brauc ām ciemos pie r ūķiem uz T ērveti. Tur m ūs sagaid īja 
Rūķu mežs, kur ā Ragana v ār īja t ēju, r ūķi bija izm ēt ājuši eg ļu čiekurus un m ēs 
priec īgi apciemoj ām divas r ūķenes un r ūķu papu.  Uzzin āj ām, ka egl ītes aug no 
sēkli ņām, un paši sagatavoj ām mazu Ziemassv ētku p ārsteigumu no eg ļu čiekura. 
Izstaig ājušies un atp ūtušies jaunaj ā sp ēļu laukum ā, baud īj ām ļoti garš īgas 
pusdienas kafejn īcā. Ar pozit īvām emocij ām un jauk ām atmi ņām un garast āvokli, 
māj ās p ārbrauc ām v ēlu vakar ā. 
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4.c, audzin āt āja Larisa Ši ļko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.decembr ī mūsu klasei bija klases vakars. Klases vakars bija no  plkst. 16.00 
l īdz 19.00. Bija skaisti izdekor ēta klase un sak ārtoti galdi apk ārt klasei. M ēs 
bij ām sadal īti grup ās. Vieni dekor ēja klasi, otri kl āja galdus utt. Es pat biju 
„vakara vad īt ājs”. Man vajadz ēja rakst īt scen āriju, tais īt diplomus. Vakars bija 
interesants, jo sp ēl ēj ām sp ēles, min ēj ām mīklas, dejoj ām un ēdām picas. 
Es dom āju, ka klases vakars bija izdevies! 
Ernests Ronis 

Man ļoti patika klases vakars, jo m ēs tam ļoti c īt īgi gatavoj āmies jau no 
15.novembra. Es ar Ernestu Roni gatavoju scen āriju un mums tas izn āca ļoti labs. 
Citi gatavoja sp ēles, m ūziku, k ārtoja klasi un kl āja galdus. Klases vakars izn āca 
ide āls! 
Aur ēlija Hincenberga 

Klases vakars ir viena no man ām mīļākaj ām liet ām skol ā. Lai šis pas ākums notiktu, 
bija k ārt īgi j āgatavojas. Es biju atbild īgs par m ūziku. Visgr ūt ākais darbs bija 
Ernestam un Aur ēlijai. Vi ņi bija par visu atbild īgi. Izdom āja, kas un kad 
notiks.. .. Klases vakar ā es ieguvu visskaist ākā puiša titulu, ka mani ļoti 
pārsteidza. Visvair āk man patika sp ēles. Man nepatika, ka klases vakars bija par 
īsu, es grib ētu, lai klases vakars beigtos v ēl āk. 
Renārs Kl āvs Ap īnis 

Man patika klases vakars! Bija smiekl īgi, ka m ēmaj ā šov ā vajadz ēja att ēlot glumu 
desu. Es ar savu draugu bij ā sp ēļu vad īt āji. Sagatavoj ām sp ēles no sp ēļu 
gr āmatas, kuru pa ņēmu no Baložu bibliot ēkas.  
Pirms klases vakara s ākuma es sat īr īju gr īdu klas ē. 
Nu es saku, ka bija foršs  klases vakars! 
Markuss Vilmanietis 
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4. b, audzin āt āja Olga Naruševi ča 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.b un 8.b, audzin āt āja Margarita Ižika 

 

 

 

 

 

4.b un 8.b klases Krasta Lido slidotav ā. Slidoja visi - ar ī tie, kuri s ākumā 
neprata nost āvēt uz slid ām. Ar mums kop ā bija ar ī daži no vec ākiem un b ērni 
aizraut īgi izpal īdzēja un iedrošin āja cits citu! Priec īgus Ziemassv ētkus un 
laim īgu Jauno gadu visiem!  

„Ziemas pasakas” 
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10.-12.klases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

 

 

 

 

SPORTS, skolot āja Daiga Jirgena 

4.decembr ī mēs, 10.a klase, bij ām Latvijas Nacion ālaj ā V ēstures muzej ā. Tur, 
pildot testu, m ēs nostiprin āj ām zin āšanas par Latvijas v ēsturi un v ēsturiskiem 
notikumiem, un uzzin āj ām ar ī daudz ko jaunu.  Ekskursija bija interesanta un 
galvenais ļoti noder īga.  P ēc muzeja apmekl ējuma pastaig āj āmies pa Vecr īgu un 
pieg āj ām pie Br īvības pieminek ļa.  

10.a klase 

Otrdien, 8.decembr ī, sporta z āl ē notika nelielas sacens ības basketbol ā soda 
metienu mešan ā. Grib ēt āju bija daudz – 21 skol ēns. K ā jau sacens ībās, k ādam 
veiksme uzsmaid īja vair āk, k ādam – maz āk. 

1.vietu ieguva J ānis Stepanovs no 5.c klases, iemetot 7 soda metienu s 

2.vieta Gabrielam Javorivskim, 6.a klase, iemetot 5  soda metienus. 

3.vieta Kristi ānam Lismentam, 3.c klase, iemetot 4 soda metienus. 

Paldies visiem, kas ņēma akt īvu dal ību un nenobij ās no sacens ību gara! 

Sporta skolot āja Daiga Jirgena 

Novēlam jums gaišus un 

mīļus Ziemassvētkus 

un Laimīgu Jauno gadu! 


