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Ėekavas novada 2009. gada 
sporta laureāti  

  
 Par Ėekavas novada 2009. gada labāko treneri atzīts mūsu skolas interešu 
izglītības programmas "Velodrošība" vadītājs Andris Žilko, un par Ėekavas novada 
2009. gada labāko jauno sportisti atzīta 5. a klases skolniece Krista Ratniece. Krista 
uzvarējusi vairākos sacensību "Baložu Velodrošība" posmos, ieguvusi 1. vietu Rīgas 
rajona Jauno satiksmes dalībnieku forumā, kā arī startējusi LR izlases komandas sastāvā 
Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, kur izcīnījusi 1. vietu! Sveicam mūsu 
kolēăi un skolnieci ar titulu iegūšanu! 

Olimpi āžu laiks arī pie mums! 
  

 Ar 18. janvāri iesākās mūsu labāko skolēnu cīĦas dažādās novada un starpnovadu olimpiādēs. Šajā dienā Alise Sidorova, 
Arturs Sokolovs, Arina Ševirjova, skolotājas Ligitas Brauėes sagatavoti, piedalījās latviešu valodas (skolām, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādē Ėekavā. Vislabāk veicās Arturam Sokolovam no 7. b klases (2. vieta), kurš tika 
izvirzīts uz valsts mēroga olimpiādi 22. februārī. Par to, kā viĦam veicās, uzzināsim vēlāk. 
 1. februārī 9. a klases skolnieces Viktorija Vogina un Viktorija Kikste piedalījās starpnovadu (Ėekavas, Olaines, Salaspils 
novadi) latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Meitenes sagatavoja skolotāja Ruta Ansone. 
 Patīkamu pārsteigumu skolai sagādāja 9. klašu skolēni Gatis Romanovs un Kristians Markavs, iegūstot attiecīgi 
7. un 8. vietu starpnovadu olimpiādē Latvijas un pasaules vēsturē 10. februārī. 
 Kuplā skaitā – 10 skolēni 19. februārī piedalījās starpnovadu olimpiādē matemātikā. 
 26. februārī Ėekavā norisinājās vizuālās mākslas olimpiāde, kurā mūsu skolu pārstāvēja Anna Marija Vetere no 5. a, 
JeĜizaveta Obrazcova no 7. a, Aleksandrs Kosušenko no 7. b, Arta Keršteine no 8. a un Zanda Šēve no 9. a klases. Sveicam Zandu ar 
2. vietu, Artu ar 3. vietu un Aleksandru ar atzinību! 
 Sporta jomā – starpnovadu turnīrā tautas bumbā 2. martā startēja gan zēnu, gan meiteĦu komandas, kuras marta vidū dosies 
arī uz florbola turnīru.  
 Visbeidzot ar lielisko panākumu – iegūto 3. vietu Pierīgas reăiona informātikas olimpiādē 17. februārī – sveicam tās 
ieguvējus Viktoru Vološčuku, Aleksu Pjatu, Vitāliju Girdjuku, JeĜizavetu Obrazcovu un skolotāju Vizbulīti Miseviču. 

Pirmais „Skolu kauss” Baložu vidusskolai! 
  
 Februāra pēdējā dienā 28. februārī, iespējams, daudziem jaunatklātā objekta – 
Ostvalda kanāla – tuvumā norisinājās pirmais tautas slēpojums „Ostvalda kauss 2010” 
Ėekavas novadā. Sacensības bija piemērotas dažāda vecuma un sportiskās sagatavotības 
dalībniekiem, un vēl jo vairāk – tās piesaistīja arī novada vispārizglītojošo skolu skolēnu 
piedalīšanos, kuri, pārstāvot savu skolu, sacentās par „Skolu kausa” izcīĦu. Slēpošanas trase 
veda tieši gar paša kanāla malu, un tās garums bija 7,5 km. Pateicoties direktorei Vitai 
Brokai, Laumai Žilko, Andrim Žilko, kā arī riteĦbraukšanas trenerim Uldim Puzakam, mūsu 
skolu pārstāvēja ievērojams skolēnu skaits – 11, kuri izcīnīja arī godalgotās vietas. Un tā: 
Daniils Lavišs (2. v.), Makars Lavišs (3. v.), Emīls Šulcs (1. v.), Kristiāna Broka (2. v), Alise 
Zita Zeidaka (4. v.), Ance Laila Zeidaka (5. v.), Maksims Maslovs (1. v.), Krista Ratniece 
(1. v.), Anastasija Noskova (2. v.), Andrejs ěeĜkovs (4. v.), Elīna Popoviča (2. v.). Ar aktīvo 
dalību un augstiem rezultātiem ieguvām pirmo ceĜojošo kausu distanču slēpošanas 
disciplīnā, kuru sacensību apbalvošanas ceremonijā Ėekavas novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurėis pasniedza mūsu direktorei. 
  Noteikti jāatzīmē un jāslavē mūsu direktore Vita Broka un kolēăes Vizbulīte 
Miseviča, Tatjana Andrejeva un Sandra Družkova par atsaucību un uzdrīkstēšanos 
piedalīties, jo arī viĦu rezultāti deva ieskaites punktus kausa iegūšanai! Paldies visiem, un lai 
veselā miesā vesels gars! 
 Ar sīkāku informāciju par sacensībām un fotogrāfij ām var iepazīties internetā 
www.ostvaldakauss.lv.  

 

Direktore Vita Broka, saĦemot ceĜojošo 
Skolu kausu pirmajā novada tautas 

slēpojumā Ostvalda kauss 2010 
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Skolas talantīgākie sanāk kopā 
  

 4. februārī mūsu skolā notika konkurss „Mūsu skolas zvaigzne”. Konkursā piedalījās 14. dalībnieki no 1. līdz 10. klasei. 
Izrādījās, ka mūsu skolā ir daudz talantīgu bērnu. 
 ěoti interesanti savu talantu parādīja 7. b klases meitenes dejā „Čunga – Čanga”, arī 3. b klases skolniece Anastasija 
Gromova dejoja, un viĦai aplaudēja daudz skatītāju. Mūs visus pārsteidza Ivo ar savu dziesmu sanskrita valodā. 
 Visi dalībnieki saĦēma saldas dāvanas un diplomus. Žēl, ka šogad neizvirzīja zvaigzni. Konkurss bija Ĝoti jauks. 
 Skatītāju viedokĜi. Dima no 6. b klases: „Man Ĝoti patika konkurss, un es atbalstīju savējos! Esmu priecīgs, ka meitenes 
dabūja 1. vietu!” Anastasija no 6. b klases: „Man patika visas uzstāšanās. Mani pārsteidza 7. b klases meitenes un, protams, mūsu 
klases meitenes. 
 Domāju, ka konkurss patika visiem skolēniem. 

Olga un Ksenija, 6. b 
 

Arturs Špaks, 4. b klase 
1. vietas ieguvējs 

 
Iespaidi no daiĜlasīšanas un publiskās runas konkursa 
 
 Konkursa dalībniece un 1. vietas ieguvēja JeĜizaveta Obrazcova no 7. a klases: „18. februārī piedalījāmies daiĜlasītāju un 
publiskās runas konkursā. Kad atbraucām uz Baldones vidusskolu, daudziem bija uztraukums, bet daži bija mierīgi. Šī skola bija 
Ĝoti, pat Ĝoti, Ĝoti liela, un mēs nevarējām atrast telpu, kur būs jāskaita dzejolis. 
 Kad mēs jau bijām kabinetos, sākās konkurss. Es biju kopā ar Marinu Pavlovu un Elīnu Popoviču. Konkurence nebija īpaši 
liela, Elīna Popoviča, Zanda Šēve un Olga Ivanova ieguva atzinību, Marina Pavlova – 3. vietu, un es – 1. vietu. Savukārt Arturs 
Špaks no 4. b klases ieguva 1. vietu. 
 Šīs sacensības bija jaukas. Protams, katram no mums šis bija pieredzes papildinājums. Man visvairāk patika tas brīdis, kad 
es noskaitīju dzejoli un devos uz savu vietu. Braucot mājās, daudzi bija piekusuši.” 
 8. a klases skolniece Elīna Popoviča, kura konkursā ieguva atzinību: „No mūsu skolas krievu valodā uzstājās Elīza 
Obrazcova no 7. a klases, kura ar dzejoli „Slikts laiks” izcīnīja 1. vietu, Marina Pavlova no 7. a klases izcīnīja 3. vietu, un viĦas 
dzejolis bija „Eksāmenā”, bet es ar dzejoli „Virtuvē” ieguvu atzinību. 
 Aizbraucot uz Baldones vidusskolu, mūs vispirms aizveda uz ăērbtuvi, kur mēs pārăērbāmies un paĦēmām visu vajadzīgo 
priekšnesumam, tad gājām uz telpu, kur mūs piereăistrēja. Mums iedeva čiekuriĦu un kārtas numuru, kādā startēsim. Elīzai 
Obrazcovai bija 4. kārtas numurs, Marinai Pavlovai bija 5. kārtas numurs, bet man – 10. kārtas numurs. 
 Kad noskaitījām dzejoli, žūrija mūs palūdza iziet uz 15 minūtēm, lai pagaidītu, kamēr sāksies apbalvošana. Žūrijā bija arī 
mūsu skolas bibliotekāre Tatjana Andrejeva. Man vislabāk patika apbalvošana! 
 Paldies par palīdzību dzejoĜu sagatavošanā skolotājai Olgai KaĜiĦinai un Tatjanai Andrejevai, kura mūs uz turieni aizveda 
un atbalstīja!” 
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Sveicam I ziemas sporta spēĜu dalībniekus! 
 
 Bagātīgi sniegotā ziema un šīs dienas saulainais laiks priecēja visus aktīvākos 
un sportiskākos mūsu novada skolēnus I ziemas sporta spēlēs pie Baložu vidusskolas. 
Atbilstoši nolikumam sporta spēlēs piedalījās novada vispārizglītojošo skolu komandas 4 
vecuma grupās no Ėekavas vidusskolas, PĜavniekkalna sākumskolas, Daugmales 
pamatskolas, privātskolas "Gaismas tilts ‘97" un Baložu vidusskolas. Jāatzīmē, ka kuplāk 
pārstāvētās bija Ėekavas vidusskolas komanda ar 14 un Baložu vidusskolas komanda ar 
12 skolēniem! 
 Sacensības ar uzrunām svinīgi atklāja Ėekavas novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurėis un Baložu vidusskolas direktore Vita Broka, novēlot sportisku garu un 
to, lai kāds no šīs dienas dalībniekiem pēc vairākiem gadiem startētu Olimpiskajās 
spēlēs. 
 Galvenā un nopietnākā spēĜu disciplīna bija distanču slēpošana, kurā savās 
vecuma grupās uzvarēja Alise Zeidaka (Baložu vsk.), Valters Noviks (Ėekavas vsk.), 
Krista Ratniece (Baložu vsk.), Andrejs ěeĜkovs (Baložu vsk.), Ginta Žuhovska (Baložu 
vsk.), Toms Macuks ("Gaismas tilts ‘97"), Elīna Zvejniece (Ėekavas vsk.) un Reinis 
Šulcs (Ėekavas vsk.). 
 Jautrajā biatlonā, kas prasīja gan precizitāti "šautuvēs", gan ātrumu uz slēpēm, 
par ātrākajām kĜuva Ėekavas vidusskolas, Baložu vidusskolas un privātskolas "Gaismas 
tilts ‘97" komandas. 
 Arī ragaviĦu vilkšanā, kur katra garām aizmestā bumbiĦa "maksāja" 1 soda apli 
kopā ar milzumu enerăijas patēriĦu, vislabāk veicās privātskolas "Gaismas tilts "97", 
Ėekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas komandai.  
 Vēlamies pateikties Ėekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta daĜai 
par finansiālu atbalstu uzvarētāju kausu un medaĜu iegādei, mūsu skolas direktorei Vitai 
Brokai par viesmīlīgo uzĦemšanu un Baložu sporta iniciatīvu centra vadītājai Laumai 
Žilko un tiesnešu brigādei par sporta spēĜu organizēšanu. 
 Sirsnīgākos paldies sakām visu skolu dalībniekiem un viĦu pedagogiem, kuri 
iesaistījās komandu sastādīšanā un vadīšanā! 

V alodu dienas no 9. V alodu dienas no 9. V alodu dienas no 9. V alodu dienas no 9. ––––  11. m artam 11. m artam 11. m artam 11. m artam     
Šajās dienās 5. –  10. klašu skolēniem  valodu skolotājas T . D orošenko, I. A pine, O . K aĜiĦina un R . A nsone piedāvās dažādus ar  valodām  

saistītus uzdevum us. Kā atalgojum s skolēnu dalībai paredzēta diskotēka –  karnevāls 11. m artā! U z to obligāti jāierodas apăērbā, kurā 
nojaušam a kāda n acionāla iezīm e. E siet aktīvi un sīkāku informāciju  jautājiet skolotājiem ! 

 

Konkursā „Gribu b ūt mobils!” lab āki rezultāti!  
 

 18. janvārī Rīgas Motormuzejā mūsu skolas skolēni – Elīna Popoviča, Laima Plēpe, Sandis Popovičs, Dāvis LiniĦš, Viktors 
Vološčuks Laumas Žilko vadībā veiksmīgi startēja sacensību "Gribu būt mobils!" pusfinālā, kur ieguva augsto 5. vietu! Iepriekšējā 
gadā ieguvām 10. vietu. Sacensību, kuru mērėis ir nostiprināt skolēnu zināšanas par ceĜu satiksmes drošības jautājumiem, mudināt 
vērtēt savu un līdzcilvēku rīcību, lai izvairītos no nepareizu lēmumu realizēšanas ikdienas situācijās uz ceĜa, pirmais posms sākās jau 
oktobrī, kad neklātienē bija jāpilda ceĜu satiksmes noteikumu tests un mājas darbs – pašizveidota „Apzinīga ceĜu satiksmes dalībnieka 
rokasgrāmata”. Apsveicam vēlreiz skolēnus ar panākumu! 
  

FOTO AR LAB ĀKAJIEM 

SKOLĒNIEM 

DISTANČU SLĒPOŠANĀ 

1. vietā – Alise Zeidaka (Baložu vsk.) 
2. vietā – Elīna Bernupe (Ėekavas vsk.) 
3. vieta – Enija Popoviča (Baložu vsk.) 

 

1. vietā – Ginta Žuhovska (Baložu vsk.) 
2. vietā – Elīna Popoviča (Baložu vsk.) 
3. vietā – Arta Cīrule (Gaismas tilts ‘97) 

 

1. vietā – Andrejs ěeĜkovs (Baložu vsk.) 
2. vietā – Maksims Maslovs (Baložu vsk.) 
3. vietā – Edgars ZeniĦš (Ėekavas vsk.) 

 

1. vietā – Krista Ratniece (Baložu vsk.) 
2. vietā – Anastasija Noskova (Baložu vsk.) 
3. vietā – Marta Bortkēviča (Ėekavas vsk.) 
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Konkurss veltīts dzejniekam Fricim Bārdam (1880. – 1919.) 
 
 Ar entuziasmu un sekmīgiem rezultātiem skatuves runas konkursā 28. janvārī 78 novada skolēnu vidū uzstājās arī mūsējie – 
Toms Bičevskis no 1. a, Jana Vīksna no 2. a, Amanda Žuhovska no 4. a, Anastasija Noskova no 5. a, Roberts KalniĦš no 6. a klases. 
Sveicam Janu ar iegūto augsto 2. vietu šajā konkursā! 
 Konkurss norisinājās Ėekavas kultūras namā par godu mūsu novadniekam Fricim Bārdam, kura dzejai raksturīgs 
romantisms. Kā lasāms novada mājas lapā www.kekava.lv, dzejnieks 1901. gadā sāka strādāt par palīgskolotāju Katlkalna draudzes 
skolā. 1906.gadā devies uz Vīni studēt filosofiju, tur iepazinies ar ideālistisko filosofiju, aizrāvies ar vācu romantiėiem.  
 Paldies skolotājām Vinetai Šeinfišai, Jolantai ĒberliĦai, Rutai Ansonei par skolēnu sagatavošanu! 
 Publicējam Janas skaitīto dzejoli: 
 

Barik āžu atceres diena 
 Pieminot 1991. gada barikāžu dienu notikumus un dalībniekus 7. – 10. klašu skolēni ar audzinātājām 20. janvārī piedalījās 
barikāžu dienām veltītajā atceres pasākumā Doles Tautas namā Ėekavā.   
 Pasākumu pagodināja Latvijas bruĦoto spēku 1. kājnieku bataljons ar kara tehniku un ieroču demonstrējumiem. Dalībniekus 
sildīja arī siltais ugunskurs, kas ir kā barikāžu simbols un atmiĦu par tā laika notikumiem rosinātājs. 
  

Vilis Plūdonis „Rūėīsi un meža vecis” 
Uz visiem kokiem mežā jauns guĜ sniegs. 
Un skaĦas mīkstas, it kā sniegu apvēlušās veĜas. 
Nu sila rūėīšiem būs gan ko pikoties. 
Rau, rau, kur tie aiz paegĜiem jau ceĜas! 
 
Olektgari vīriĦi, 
Sprīdi gari uzači, 
Baltu tāsu micītes, 
Brūnu sūnu biksītes. 
Divi pulkos stājas; 
ĥirb pa gaisu kājas. 
Sniega vāli veĜas, 
Skanšu vaĜĦi ceĜas. 
 
ŠĦāc bumbas tvirtas, 
Plīvo matu cirtas. 
Klaigas un brēka: 
ĥemas, cik spēka. 
 

Kā vaigā zied tvīksme! 
Kāds prieks! Kāda līksme! 
Hallo! Haidā! 
Bravo! Urā! 
 
Te rupja balss no meža malas sauc: 
„ Tas tak par daudz! 
Vai tā jūs manim kāršat spilviĦas? 
Un tinat tāstiĦas? 
 
Un gaiĦājat no mājām žagatas?... 
Tik blēĦas jums un niekošanās rūp, -  
Tūlīt uz Lāču purvu lasīt lāčsūnas!” 
To dzirdot, pikotājies skrien un klūp, 
Kur kurais patapdams: 
 

Cits paegĜpudurā, 
Cits koka dobumā, 
Cits rudzrugāju rudens aparā. 
Un lielās, zaĜās acis bolīdams 
Un teterkāpostus tiem visiem solīdams, 
Lien Meža vecis atkal meža biezumā. 
 
Un atkal tukšs un kluss ir klajumā, 
Tik, iztraucēts no trača negantā, 
Pa lauku laukiem zaėis aizĜinkā. 
 

Ēnu diena – iespēja uzzināt daudz ko jaunu! 
 

 Pateicoties 5. a klases audzinātājas Ievas Apines uzmundrinājumam, viĦas audzēknes Maruta Laksa KalniĦa, Helēna 
Mūrniece un Anastasija Noskova februārī pieteicās un ieguva iespēju piedalīties aizraujošā izglītojošā profesionālās orientācijas 
pasākumā Ēnu diena. Ēnu diena šogad norisinās jau 10. gadu un to rīko Junior Achievement – Latvija (JAL). 
 „Ēnu dienas laikā skolēni no 1. – 12. klasei apmeklē dažādas darba vietas un 4 – 6 stundas kĜūst par dažādu darbinieku ēnām 
– vēro un izzina savu ēnu devēju ikdienas darbu, tādējādi iepazīstoties ar sev interesējošās profesijas noslēpumiem.” 
(www.enudiena.lv). 
 Par Ēnu dienu vairāk var lasīt augstākminētā interneta adresē, bet, lūk, ko raksta Anastasija: „Ēnu dienā es biju SIA „Gandrs” 
poligrāfij ā un kĜuvu par poligrāfijas vadītāja MārtiĦa Krjažkova ēnu. ViĦš man parādīja visas mašīnas. Piemēram: papīra lokāmā 
mašīna paĦem lapu ar sagatavotu atbilstošu zīmējumu, tekstu. Katrā lapā ir locījuma vietas, lai neplēstu papīru. Mašīna saskaita 
ieprogrammēto lapu skaitu, ko salocīt. Ja vajag, piemēram, 50 lpp., tad ir tā: loka, kad salocītas 50 lpp., nopīkstas uz pāris sekundēm, 
apstājas, lai zinātu, kur tieši ir 50. lpp. un atkal tāpat sāk strādāt. Tipogrāfij ā ir arī speciālās „šėēres” – tā ir mašīna, kura uzreiz var 
sagriezt ap 700 – 800 lapas vienlaicīgi. 
 Poligrāfijas vadītājs pastāstīja, ka žurnālu un bukletu veidošanā izmanto tikai četras krāsas: melnu, sarkanu, dzeltenu, zilu. 
Katrs zīmējums, katrs burtiĦš tiek veidots no sīkiem punktiĦiem, kurus ar aci saskatīt nevar, tikai ar speciālu palielināmo stiklu. 
 Ir arī dažādi papīri, kas atšėiras ar tehniskiem rādītājiem – biezāki un plānāki, glancēti un matēti. Papīra īpatnības, kādiem 
vajag būt konkrētiem žurnāliem vai bukletiem, nosaka pasūtītājs. 
 Ir arī interesants drukas veids: sietspiede. Ar to var veidot burtu fraktūru, kā arī var strādāt uz nelīdzena, grumbuĜaina papīra. 
 SIA „Gandrs” izdod žurnālu „Vides Vēstis”, kā arī dažādus bukletus, reklāmas katalogus un arī uzlīmes pēc pasūtījuma.” 

Anastasija Noskova, 5. a 
  

Jana Vīksna, 2. a klase 
2. vietas ieguvēja 

 



Baložu vidusskolas avīze – www.balozuskola.lv                                             Nr. 22 2010. gada decembris/janvāris/februāris 

 5 

Ekskursija uz uzĦēmumu „R īgas piena kombināts”  
 
 15. janvārī braucām ekskursijā uz Rīgas piena kombinātu. Mēs braucām divas klases – 8.a un 6.a. Ar mums kopā brauca 
skolotāja R. Onzule un skolotāja L. Grīnvalde. 
 Kad nonācām piena kombinātā, mūs uzveda uz lielu zāli. Visi apsēdāmies pie galdiem. Mums pastāstīja daudz ko jaunu un 
interesantu, ko daudzi nemaz nezināja. Tad sākās degustācija. Pagaršojām divus siera veidus, tie visiem garšoja. Nogaršojām visus 
„Lakto” veidus. Kad visi veidi bija nogaršoti, mums vajadzēja izvēlēties, kurš vislabāk garšoja. Pēc izvēlētajiem „Lakto” pateica mūsu 
īpašības. Tad nogaršojām jogurtus un kefīrus. Pēc degustācijas mūs veda ekskursijā pa piena kombinātu. Redzējām, kā iepako visus 
produktus un kā tos krauj mašīnā. Ekskursijas laikā mums bija uzvilkti balti halāti un baltas cepurītes. Mums parādīja arī filmiĦu par 
kombināta vēsturi. 

 Tā bija Ĝoti interesanta ekskursija! Es iesaku arī citiem tur aizbraukt.       
    Laima Plēpe, 8. a 

Sniegavīru spiets 
 

 Decembrī visos skolas gaiteĦos pie sienām un logiem stāvēja sniegavīri. 
Katrai klasei bija savs sniegavīrs, bija arī klases, kurām bija vairāki sniegavīri. 
 Sniegavīri ne tikai izrotāja skolas gaiteĦus, bet arī katrai klasei, kura 
veidoja sniegavīru, deva punktus superklasei. 

Evija JakovĜeva, 6.a klase 

Projektu nedēĜa 
 

 Kamēr 1. klašu skolēni devās pelnītā pirmklasnieku nedēĜas brīvlaikā, pārējie varēja radoši izpausties projektu īstenošanā. 
Šogad tika īstenoti projekti pamatā par divām tēmām – „Spēle” un „Skolas vīzija nākotnē”. Projektu mērėi par tēmu „Spēle” bija 
visdažādākie: mācīt, ka spēle nav izklaide, bet gan runas, prāta un ėermeĦa attīstības līdzeklis, uzzināt par spēlēm, kuras var spēlēt 
starpbrīžos un klases vakaros, gūt ieskatu iecienītāko sporta, galda, datorspēĜu noteikumos, ekipējumā, vēsturē, apkopojot klasē 
iecienītākās spēles, mācīt saprasties, paplašināt savu redzesloku, atmiĦu, intelektu, uzmanību, iztēli, mācīt spēlēties ar mīklām, 
ilustrācijām, mācīt novadīt savu spēli, prast sadarboties. Projekta „Skolas vīzija nākotnē” mērėis bija tikt sadzirdētiem, atbalstīt un 
dziĜāk izzināt skolas nākotnes perspektīvas. Taču, piemēram, 3. a klases projekta tēma bija „Lelles, rotaĜlietu vēsture”, kurā uzdevumi 
bija visai praktiski – izgatavot lelles no dažādiem materiāliem, vākt materiālus par leĜĜu gatavošanu dažādos laikmetos, gatavot albumu 
par lellēm un noformēt izstādi ar lellēm, kas tika arī paveikti.  
  

Ziemassvētku koncerts 
 

 Decembrī, pirms svētku brīvdienām, notika Ziemassvētku 
koncerts. Bija aptuveni 20 priekšnesumu, dziedāja koris, dejoja 
dejotāji. Lai gan bija daudz priekšnesumu, koncerts ilga aptuveni 
40 minūtes. Turpmāk iesaku veidot garāku un interesantāku 
programmu, taču šis koncerts arī bija labs. 

Annija Ušacka, 6.a klase 
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Saruna ar Vēju par mūziku 
(Domraksts – dialogs, 2010. gada 28. janvārī) 
 

 Tā bija vasara. Saulaina, karsta, tomēr vējaina diena. Sēdēju ārā – zaĜajā zālītē, sauĜojos, un reizē es arī izšuvu. Izšuvu pĜavā 
brīvi skrejoša zirga attēlu. Man palika Ĝoti karsti, tāpēc cerēju, ka uzpūtīs mīlīgs vējiĦš. Un tā arī notika! 
 Tas uzpūta un sveicināja mani: 
 „Sveika, Luīza! Kā klājas? Cik daudz jau esi izšuvusi?” 
 „Sveiks, Vēja kungs! Man iet Ĝoti labi, un izšuvusi esmu diezgan daudz! Cik labi, ka tu atlidoji un uzpūti savu mīlīgi vēso 
elpu... Man bija tik Ĝoti karsti!” es atbildēju. 
 „Paldies par komplimentu!” viĦš pateicās. 
 „Nav par ko! Taču tagad tik Ĝoti gribētos dzirdēt skaistu, laikam piemērotu mūziku! Bet tas diemžēl nav iespējams. Mans 
mūzikas atskaĦotājs salūza, un šeit, laukos, arī radio nav...” es žēlojos. 
 „Tas gan... Kāda ir tava mīĜākā dziesma vai mūzikas veids?” Vēja kungs gribēja zināt. 
 „Man nav mīĜākās dziesmas. Man patīk Ĝoti daudzas... Un mūzikas veids ir atkarīgs no garastāvokĜa vai laikapstākĜiem,” es 
mierīgi, tomēr žēli atbildēju. „Un kā tev?” 
 „Nu man jau, protams, vislabāk aptīk klausīties, kā pūš jaunā lauku iemītniece – Vēja mātes meita – skaistā Pūšulīte!” viĦš 
maigi atbildēja. 
 „Ak, jūs – vēji!” es pasmējos un atkal ėēros klāt izšūšanai. 
 „Ak vai! Es aizmirsu, ka man jāskrien atvēsināt mežs,” viĦš attrauca. „Uz redzēšanos!” 
 „Uz redzēšanos!” es atkal pasmējos. 

Diena pagāja jautri, bet Vēja kungu vairs tajā dienā nesatiku. Laikam jau bija tā kārtīgāk iepazinies ar Pūšulītes jaunkundzi.  
   Paula Arkla, 6. a 

Mani svētki  
 

 Man un manai ăimenei patīk svētki, mēs tos svinam vienmēr. Tā 
ir neatĦemama dzīves sastāvdaĜa. Kas tā būtu par dzīvi bez svētkiem? 
Viss būtu tik garlaicīgs un ikdienišės. 
 Ziemassvētkos mēs dāvinām dāvanas, saĦemam tās un izpildām 
dažas šo svētku tradīcijas. Jaunajā gadā mēs skatāmies salūtu un pēc 
24:00 zīlējam. 
 Lieldienās krāsojam un slēpjam olas, sitamies ar tām. JāĦos 
vainadziĦus pinam, lecam pāri ugunskuram. 
 Dzimšanas dienās un vārda dienās dāvinām dāvanas, griežam 
torti. Svētkus pavadām draudzīgā ăimenes un draugu lokā. 
      Līva Andžāne, 6. a 

 Svētkus es svinu dažādi! Ziemassvētkus un Lieldienas – ar 
ăimeni, dzimšanas dienas – ar draugiem, JāĦus – ar ăimenes draugiem. 
Svētki ir jautri, interesanti un patīkami. 
 Man svētki patīk, jo tie Ĝauj vismaz uz dienu aizmirst ikdienas 
rūpes un izpriecāties no visas sirds. 
 Visvairāk man patīk dzimšanas dienas, kuras pavadu ar 
draugiem un klasesbiedriem. Tajās var spēlēt dažādas jautras spēles un 
kārtīgi izsmieties. Jautras ir arī vārda dienas. 
 Svētki, nāciet ātrāk! 

     Annija Ušacka, 6. a 

1. b klase tam visam gatavi! 
 

Domājot gan par Starptautisko 
sieviešu dienu, gan par tuvojošos 

pavasari, audzinātāja Olga Panaita 
un viĦas audzēkĦi – 1. b klases 

skolēni mājturības stundās 
pagatavojuši krāšĦus ziedus! 

Skolas piebūves darbi turpinās – tiek likti logi!  
 


