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Uz priekšu! 

Dzirdēju kādu sakām, ka nu tik skaistu rudeni kā šis viņš piedzīvo 

pirmo reizi mūžā. Tādu, kas ik pa laikam paceļ mūs metru no zemes, 

tādējādi dodot prieku un spēku. Apsolu, ka nākamajā numurā cildināto 

rudeni noliksim malā, taču ticam, ka atgriežoties no brīvlaika, arī 

daudzi no jums jūtas pacilāti, ar iedvesmu darboties un saņemties 

nākamajam ceturksnim! Laiks izvirzīt decembra mērķus un tiekties uz to 

īstenošanu!  

Kamēr gatavojamies (un ziniet, ka skolā gatavošanās ir arī 

mācīšanās) novembrī svinamajiem svētkiem, tikmēr gribam padalīties ar 

dažām jaunākajām norisēm un darbiem. 

Šis ir 2.avīzes numurs (ar 1.numuru variet iepazīties skolas mājas 

lapā) šajā mācību gadā, taču pirmais, kas nonāk tieši jūsu e-pastos. 

Paldies visiem par lielo ieinteresētību skolas avīzi saņemt savos 

e-pastos! Ja ir kādas kļūdas, ko pamanāt vai ierosinājumi avīzes 

saturam un formai, lūdzu, rakstiet uz avize@balozuskola.lv! 

 

Lai priecīga nedēļas nogale! 

Sandra Ozoliņa 
 

 

Šajā numurā piedāvājam (klikšķiniet uz sadaļu, kas interesē vairāk): 

 Afišu stabs 

 Apsveicam! 

 Interešu izglītība 

 Aiz klašu durvīm 

1. – 4. klases 

5. – 9. klases 

10. – 12. klases 

 

 Mācību priekšmetos 

http://balozuskola.lv/lv/skolas-aktivitates/aktualitates/get/nid/90
http://balozuskola.lv/lv/skolas-aktivitates/aktualitates/get/nid/90
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AFIŠU STABS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Iešu, iešu pasavērti, 

Kas ārā rībināja: 

Mārtiņš savu kumeliņu 

Aiz istabas dancināja. 

(Latviešu t.dz.) 

Piektdien, 13.novembrī svētku gājiens ar lāpām uz Titurgas ezeru par godu 

Baložu pilsētas 24 gadu jubilejai! Sīkāku informāciju skatīt: 

https://www.facebook.com/titurga 

 

 

Baložu Velodrošība 5.posms sestdien, 7.novembrī 

pie Baložu vidusskolas. www.velodrosiba.lv.  

No 12. – 16. oktobrim norisinājās ‘’Krāsu nedēļa’’. Katra 

klase centās parādīt savu krāsainību katrā krāsu nedēļas 

dienā. Rezultāti bija ļoti dažādi, bet ar lielāko punktu 

skaitu uzvarēja: 1.-4.klasei – 4a, 5.-12.klasei – 6a 

Īpašs paldies arī mazajiem pirmsskolas audzēkņiem, kuri katru 

dienu cītīgi piedalījās!  
 

10.novembrī 

 Mārtiņdienas svinības sākumskolā. 

Iespēju robežās lūdzam paņemt līdzi 

tradīcijām atbilstošas maskas. 

9. – 13.novembrim Valsts 

svētku nedēļa: Lāčplēša 

diena, Lāpu gājiens, 

tematiskā klases stunda. 

 

Paldies vecākiem un bērniem, kuri ievēro mūsu skolas 

aizsākto tradīciju ikdienā nēsāt skolas formas! 

Atgādinām, ka nākamā skolas formu pasūtīšanas kampaņa 

notiks no 5.janvāra līdz 20.janvārim. Piegāde uz 

skolu līdz 13.martam. 

Sīkāka informācija: skolasforma.lv. 

 

Aicinām zēnus un meitenes no 10 līdz 16 gadu 

vecumam kļūt par jaunsargiem! Iemācies uzvarēt 

sevi, un Tu būs viens no tiem retajiem 

Pieteikties pie instruktores Anitas 

Kasakovskas, tālr.26376788 

 

https://www.facebook.com/titurga
http://www.velodrosiba.lv/
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BIBLIOTĒKA 

Pārbaudot, kā tiek uzglabātas mācību grāmatas, secināju, ka ne visiem 

skolēniem ir izdevies apvākot grāmatas. Izrādās, ka dažiem skolēniem ir 

problēmas ar vāciņu sagādāšanu. 

Saistībā ar to, bibliotēka rīkos radošo darbnīcu “Saudzēsim grāmatas, tās 

apvākojot!” Darbnīca strādās no 23.novembra līdz 1.decembrim un šajā laikā būs 

iespēja apvākot grāmatas. Taču pirms tam lūgums klases pārstāvjiem laicīgi 

pasūtīt nepieciešamos grāmatu vāciņus skolas bibliotēkā. 

Bibliotēkāre Tatjana Andrejeva 

 

KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS 

 

 

 

 

 

APSVEICAM! 

  

 

 

Aicinām talkā vecākus, skolēnus un kolēģus! Meklējam nosaukumu mūsu skolas 

tautas deju kolektīvam. Tādu, kas būtu oriģināls, neparasts, asprātīgs un 

tajā pašā laikā piemērots Baložu vidusskolas tautas deju kolektīvam. 

Daži nosacījumi: 

- Nosaukums nevar būt tāds, kāds kādam deju kolektīvam jau ir.(pirms sava 

nosaukuma iesūtīšanas, lūdzam internetā (www.google.com) pārliecināties, 

vai tādi kolektīvi ar šādu nosaukumu jau Latvijā nav) 

- Nosaukumam jāatbilst visām kolektīva vecuma grupām, proti, no 1. – 9. 

klasei. 

Idejas un idejas autora vārdu lūdzam iesūtīt līdz š.g. 30.novembrim uz e-

pastu avize@balozuskola.lv ar norādi Tautas dejām.  

 

Apsveicam Maksimu Puzirevski no 8.b klases un skolotāju 

Ilzi Kajaku ar iegūto 3.vietu Salaspils, Ķekavas un Olaines 

novadu apvienības 32.latviešu valodas (mazākumtautību 

izglītības programma) olimpiādē. 

mailto:avize@balozuskola.lv


Baložu Vidusskolas Dzīve  2015. gada 6.novembrī, #2 

   4 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERAMIKA, vadītāja Astrīda Lesnika 

Ķirbju svētkiem par godu top ķirbju formas svečturi, bet gatavajā 

produkcijā ziepju trauciņi un svečturi! 

 

TAUTAS DEJAS, vadītāja Līga Plēpe 

Gatavojam deju „Kad es biju jauns puisītis” 

VELODROŠĪBA, vadītājs Andris Žilko 

Kamēr labi laika apstākļi, tikmēr apgūstam 

praktisko velosipēda vadīšanu ar šķēršļu 

joslām, manevriem. Kā arī gatavojamies 

7.novembra Baložu Velodrošības 5.posmam un 

12.decembra “Ziemas balvai”. Sīkāka 

informācija www.velodrosiba.lv. 

Un atgādinām: šis ir tumšais rudens laiks, 

rūpējieties par savu drošību un pie apģērba, 

somām nēsājiet atstarotājus! Braucot ar 

velosipēdu, velciet atstarojošās vestes!  

Esiet redzami! 

 

http://www.velodrosiba.lv/
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

1.c, audzinātāja Malda Grauziņa 

 

 

 

 

 

 

Nākamreiz par mūsu ekskursiju uz Līgatni! 

1.d, audzinātāja Valentīna Vīksna 

Ceļojums pa Gaismas pili. 

 

Satraukuma un zinātkāres pilni mazie pirmklasnieki dodas savā pirmajā kopīgajā 

izbraucienā  uz Latvijas Nacionālo bibliotēku- Gaismas pili. Kopš vērusi 

durvis apmeklētājiem, tā ir kļuvusi par populāru pulcēšanās un brīvā laika 

pavadīšanas vietu ar bagātu un mūsdienīgu saturu, dzīvīgu atmosfēru, 

pievilcīgu vidi un daudzpusīgu piedāvājumu. 

 

 

 

Saņēmuši caurlaides, kuras piešķīra mūsu ekskursijai svinīgumu un nopietnību, 

dodamies izzināt, kas slēpjas aiz daudzstāvu interesantā rakstura ēkas. 

Piektdien, 16.oktobrī 1.c klasei notika klases vakars. Pirmajā daļā visi 

klases skolēni rādīja savus priekšnesumus: trikus, dzejoļus un dziesmas. 

Man vislabāk patika Magnusa triks ar piena puķēm. Tad mēs viens otru 

cienājām ar līdzpaņemtajiem gardumiem un visi dejojām. Dejas bija 

visjautrākās. 

Beigās mēs visi saņēmām dāvaniņas. Man ļoti patika mūsu pirmais klases 

vakars, jo bija jautri! 

Adrians Poreiters 
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Sākam ar Ziedoņa zāli, kura atrodas ēkas 1. stāvā, ir aprīkota ar modernu 

tehnisko aprīkojumu un lepojas ar lielisku akustiku, par ko mums izdodas 

pārliecināties dziedot Latvijas himnu. 

Lielu sajūsmu bērnos rada "Tautas grāmatu plaukts", kas savas iespaidīga 

izskata dēļ neatstāja vienaldzīgu pat izklaidīgāko 

klausītāju. Ātrijā izvietotajā stikla siena, kura slienas piecu stāvu 

augstumā, ir arhitekta Gunāra Birkerta projektēta stikla konstrukcija jeb 

plaukts un tas ir arī viens no centrālajiem ēkas elementiem un pieejams 

ikvienam lasītājam. 

Tomēr lielākās mūsu ovācijas izpelnījās Bērnu literatūras centra lasītava ēkas 

7. stāvā. Šeit apkopotas gan Latvijā izdotās bērnu un jauniešu grāmatas, gan 

bērnu literatūra un periodiskie izdevumi svešvalodās. Ar gaumīgo iekārtojumu, 

plašo un interesanto gramatu klāstu atļautais laiks šeit nav pietiekams un 

neesam gatavi doties prom. Varbūt, jo labāk- uz atgriešanos! 

 

Rūdolfa Veļķera mamma 

 

 

 

 

 

 

 

2.a, audzinātāja Inese Kronberga 

Iespaidi par izrādi „Misija krokodils” kultūras namā. Dabaszinībā apgūstam 

ūdens gudrības. 

 

 

 

2.b, audzinātāja Olga Paturska 

Rudens ainavas. 
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3.a, audzinātāja Vineta Šeinfiša 

Ja sēnes neatradāt mežā, tad meklējiet tās 3.a klasē! 

Tēmā „Apģērbs” esam uzbūruši mazus cilvēciņus balles, ikdienas un sporta 

tērpos. 

 

3.b, audzinātāja Valentīna Žukova 

 

 

 

 

 

 

 

3.c, audzinātāja Vizma Keterliņa 

Halovīnam par godu zirnekļi. Labie! 

 

Izrāde “Zelta cālēns” 

22.oktobrī skolā ieradās aktieri. Viņi mums 

rādīja teātri par zelta cālēu. Aktieri tēloja 

lapsu, vilku un cālēnu. Cālēns nebija parastais 

cālēns, bet gan zelta! Cālēns vilku sauca par 

savu tēti. Visiem bija ļoti jautri, smieklīgi un 

interesanti. Mēs ilgi aplaudējām māksliniekiem! 

Valērija Hļebina 
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4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde 

“Pazust Latgalē.” 

23.10.15 mēs skatījāmies dokumentālo filmu “Pazust Latgalē”. Šajā filmā rādīja 

daudz sarežģītus trikus, no kuriem bija arī smagas traumas. 52 minūtēs 

parādīja 8 ekstrēmistu 12 dienu ceļojumu mūsu krāšņajā novadā – Latgalē. 

Trikus veica gan ar skeitbordiem, gan ar skrituļslidām, arī ar BMX. Šie 8 

puiši ir bezbailības un aizrautības pilni. Piemēram, viņiem vienalga, ka viņi 

kaut ko nobrāž vai viņiem pirksts salūzt, viņu mērķis ir izdarīt triku bez 

kļūdām. Šī filma patika gan mūsu klases puišiem, gan meitenēm. Manuprāt, ka ar 

šo filmu puiši vēlājās ne tikai popularizēt aktīvu dzīves veidu, bet arī 

parādīt jauniešiem, ka nav jādodas prom no Latvijas, lai labi pavadītu laiku 

un nodarbotos ar saviem vaļaspriekiem. Domāju, ka šis brauciens viņiem bija kā 

liels izaicinājums. Iesaku noskatīties šo filmu! 

Beatrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.c, audzinātāja Larisa Šiļko 

Vakardien, 21.oktobrī, pirms skolas vecāku sapulces mūsu klase uz tāfeles 

uzrakstīja labus vārdus. Man ļoti patīk rakstīt labus vārdus vecākiem! Tas ir 

interesanti. Daži kaut ko novēl, apsola vai vienkārši uzraksta labus vārdus. 

Tā ir pirmā reize, kad mums prasa uzrakstīt labus vārdus vecākiem. Mums ir 

jautri un interesanti, jo par dažiem teikumiem var pasmieties. Es gribētu vēl 

kādu reizi rakstīt labus vārdus vecākiem. 

Ernests Ronis 

Es apsolu, ka suni vedīšu ārā. 

Jūs esat vislabākie! 

Es ļoti priecājos, ka tieši tu esi mana mamma! 

Paldies par palīdzēšanu mūzikā! 

Tu esi vislabākā mamma! 

Es nebastošu velodrošību. 

Es apsolu, ka pieskatīšu māsiņu, kad gribēsi! 

Lai arī šis gads nebija sēņu gads, 

nevaram tās atstāt novārtā. Par godu 

sēnēm paši izveidojām spēli, kas 

paredzēta kā mācību līdzeklis 

sākumskolas klasēm un ne tikai!;) 

Zīmējumā pie sēnes sastāvdaļas 

jāpieliek atbilstošais nosaukums. 

Savukārt, lai analizētu redzēto lugu 

“Misija krokodils”, latviešu valodā 

izmantojām metodi pārdomu logs. 
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Es apsolu, ka klausīšu jūs! 

Es novēlu, lai jums nav grūti dzīvē! 

Piedod, ka dažreiz meloju. 

Es novēlu, lai jūs, māmiņa ar tētiņu vairs nekad neslimotu! 

Es novēlu būt stingriem pret bērniem! 

Veiksmīgu vakaru!:) 

Es novēlu lai Tev veicas darbā! 

Es mīlu savus vecākus tik ļoti, ļoti! Paldies par visu! 

 

Un vēl – latviešu valodā bija uzdevums zīmējumā attēlot frazeoloģismus tā, lai 

tos saprastu citās valodās runājošie. “Pūst dūmus acīs”, “Izlikt sirdi uz 

delnas”, “Sirds pa muti lec laukā”, “Ūdens smeļas mutē”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a, audzinātāja Astrīda Beča 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja R.Ansone par 5.a 

Aiz muguras pirmais darba cēliens ne tikai šajā mācību gadā, bet arī 5.a 

klasē, kurā esmu sākusi strādāt. Uzrakstīti pirmie pārbaudes darbi, domraksts, 

un ikdienā pietiekami kopā strādāts, lai varētu apgalvot, ka šobrīd 5.a klases 

bērni (sk.I.Šauro-Sadovskas bijušie audzēkņi) ir darbīgi, aktīvi un, 

galvenais, pozitīvi noskaņoti. 

Savus talantus, centību, varēšanu un gribēšanu skolēniem bija iespēja atklāt 

gan dzejas stundā, gan gatavojot savu runu un uzstājoties klasē. 

Rainim veltītajā stundā skolēni lasīja gan populārus, gan mazāk zināmus 

dzejnieka darbus. Taču dzejas stundā 1.oktobrī tika skandēti no galvas dažādu 

autoru, tai skaitā Raiņa, dzejoļi. Bērni centās, un vairāku skolēnu 

priekšnesumi patīkami pārsteidza – tie bija spilgti, izteiksmīgi. Īpaša bija 

Artūra Griķa uzstāšanās – I.Lasmaņa dzejoļa “Kā Didzis zeķi lāpīja” 

deklamējums. Klasesbiedru atzinību izpelnījās arī Martas Plaukas, Zanes 

Zlēmetes, Kitijas Melderes priekšnesums. Uzteicami arī Daniela Kristiņa un 

Viesturs Tomass, kuri bija izvēlējušies garus dzejoļus. 

Es biju gandarīta par šo stundu. Paldies bērniem! 

Vairākas stundas mēs klausījāmies skolēnu sagatavotās runas. Protams, svarīgs 

bija runas saturs, bet pirms tam bija jāiemācās runu pareizi veidot – plānot, 

domāt par interesantu ievadu, neaizmirst nobeigumu. Runu saturs iztēlē ļāva 



Baložu Vidusskolas Dzīve  2015. gada 6.novembrī, #2 

   10 

 

ceļot – māja (Kirila runa “Mans suns”), pilsēta (Artūra stāsts par Baložiem), 

pasaule (Martas runa “Okapi”, Kitijas runa “Baltās lauvas”, Zanes stāstījums 

“Zeme”), Visums (Tīnas Esteres runa “Marss”). Bet par pašas ceļošanas 

iemesliem stāstīja Juris Lazdiņ’. Garākā runa bija Matīsam Žilko par 

treniņnometni Šveicē. 

Klases biedri aktīvi jautāja, īpaši interesēja dzīvnieku pasaules rekordi. 

Īsts pārsteigums klausītājiem bija Kitijas stāstījums par baltajām lauvām, par 

kuru eksistenci daudzi dzirdēja pirmo reizi. Uz jautājumu “Kura runa īpaši 

palikusi atmiņā?” bija dažādas atbildes. 

- “Martas runa, jo bija izvēlēts interesants dzīvnieks okapi.” (Kirils) 

- “Kitijas runa par balto lauvu, jo bija ļoti interesanti.” (Juris) 

- “Artūra runa, jo viņš ļoti pārliecinoši runāja par Baložiem.” (Roberts) 

- “Elīnas un Natas runa par zirgiem, jo zirgs ir mans mīļākais dzīvnieks.” 

(Daniela) 

Nu, labi sākts! Lai arī turpmāk darbīga ikdiena un gandarījums par paveikto 

gan skolēniem, gan skolotājai! 

 

5.b un 8.b, audzinātāja Margarita Ižika 

Ekskursija uz Siguldu. 

Audzinātāja: “Bija lieliski! Brauciens mums patika. Mums bija izcila 

kompānija, ļoti paklausīgi bērni. Saule spīdēja, koku lapas mirdzēja, 

skats uz dabu – brīnišķīgs!” 

“Ar klasi nolēmām braukt ekskursijā uz Siguldu. Braucām autobusā kopā 

ar 8.klasi. Kad nokļuvām galā Turaidas pilī, mūs sadalīja 5 grupās, lai 

izspēlētu spēli, kurā bija jāpilda dažādi interesanti uzdevumi: 

saskaitīt monētas dārznieka mājā, atminēt, kam līdzīga skulptūra, 

izlasīt leģendu par Turaidas Rozi un daudzi citi uzdevumi. Pēc tam mēs 

visi pirkām suvenīrus un laimīgi devāmies atpakaļ. Man ļoti patika 

ekskursija, daudz izstaigājāmies un saelpojāmies svaigu gaisu.” 

Karīna 

“Bija jautri autobusā. Mēs stāstījām smieklīgus un interesantus 

atgadījumus no savas dzīves. Man ļoti patika ekskursija!” Marija 

“Turaidas pils spēlē mūsu komanda izcīnīja 3.vietu. Mums uzdāvināja 

pilnu maisu ar konfektēm.” 
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“Ekskursijā mums patika staigāt pa Siguldu un pildīt uzdevumus. Mūs 

sadalīja 5 grupas, katrai grupai iedeva karti ar vairākām uzdevumu 

lapām. Lai izpildītu uzdevumus, mums vajadzēja orientēties, atrast 

burtus un beigās izpildīt uzdevumu. Ceļā uz Siguldu mēs klausījāmies 

mūziku. Atpakaļceļā 5. klase nebija nogurusi, taču mēs gandrīz visi 

aizmigām.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.c, audzinātāja Ērika Dubinska 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.b, 8.b, 9.b klases 

 

 

 

 

 

 

 

Gigantisko strūklaku šovs Rīgas cirkā 16.oktobrī. 

Šajā izrādē mums bija unikāla iespēja vērot krāšņu 

ūdens un gaismas lāzeru šovu cirka arēnā. Strūklaku 

šovā piedalījās gaisa vingrotāji, žonglieri un, 

protams, klauni. Mūs iepriecināja labi audzināti un 

īpaši skoloti lāči, pērtiķi, suņi un kaķi. 

Apspriežoties ar klases biedriem sapratām, ka pēdējais 

priekšnesums - ar akrobāti ūdenī - mums patika 

visvairāk. Viens no smieklīgākajiem brīžiem bija tad, 

kad viens pērtiķis skraidīja pa arēnu un otrs pa to 

laiku norāva tam bikses. Viena no cirka māksliniecēm 

runāja it kā krievu, it kā angļu, bet tajā pašā laikā,  

arī latviešu valodā. 

Mēs vēlētos šo izrādi ieteikt citiem un labprāt 

noskatītos vēlreiz. 

Anete Katrīna Breikša, Ane Auna 

 

Novembris – britu kultūras mēnesis. 

Iespaidojoties no Lielbritānijas vēstniecības programmas, 

angļu valodas skolotājas Tatjanas Dorošenko angļu valodas 

stundas 7. – 9.klasēs šajā mēnesī būs veltītas 

Lielbritānijas vēstures un kultūras izzināšanai. Būs dažādas 

prezentācijas, viktorīnas, kā arī skolēni skatīsies video 

sižetus par Lielbritāniju. “Lielbritānija ir lieliska!”, 

tāds ir britu kultūras mēneša sauklis. Sīkāku informāciju 

par pasākumiem, kas norisināsies Rīgā, variet uzzināt mājas 

lapā www.britishmonth.lv, interesantus video var noskatīties 

www.britishcouncil.org  

 

http://www.britishmonth.lv/
http://www.britishcouncil.org/
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8.a, audzinātāja Linda Grīnvalde 

Vērot fizikas mācību stundas pie skolotājas Tatjanas Drukas ir aizraujoši, jo 

īsā laikā skolotāja paspēj izmantot gan modernās tehnoloģijas, gan iesaistīt 

pašus skolēnus mācību vielas izpratnē. Tēma GAISMA! Stundā bija dzīva Zeme, 

dzīva Saule un dzīvs Mēness. Mājas darba “Ēna un pusēna” pārbaude un 

praktiskais darbs stundā “Ēnas garums”, kur pāros skolēni pētīja problēmu, 

kāpēc mainās ēnas garums? Vai ēnas garums atkarīgs no gaismas stara krišanas 

slīpuma? Kā mainās ēnas garums, palielinoties gaismas avota augstumam no 

virsmas? Vai mainās ēnas garums, mainoties gaismas avota attālumam līdz 

objektam? Un skolēnu hipotēzes: Ja palielinās gaismas stara slīpums, tad 

objekta ēnas garums palielinās. Ja palielinās gaismas avota augstums, tad ēnas 

garums samazinās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.a, audzinātāja Sarmīte Liepiņa 

Kā jūtamies skolā? 

Pēdējo 2 nedēļu laikā skolā man nav bijuši jauni iespaidi, viss kā vienmēr. No 

rīta atāku uz skolu un ieeju klasē un ieraugu savus draudzīgos klases biedrus 

un sākam mācīties! Pēc mācībām es eju mājās piepildīts ar zināšanām! D.Liepiņš 

 

Man nepatīk, ka no skolas laiž ārā tikai pēc piektās stundas, jo no rītiem es 

personīgi nepaspēju paēst vai nav ēstgribas, un es esmu pieradusi, ka pēc 

otrās, trešās stundas es ēdu. Skolas bufetē nav tas ēdiens, kas man garšo, bet 
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lieta ir tajā, ka kamēr es izstāvēšu rindu, būs zvans un nebūs laika paēst, jo 

stundās arī nedrīkst ēst. 

Man patīk mācīties šajā skolā, jo ir lieliski sabalansētas mācības ar 

pasākumiem. Klases vakari, ekskursijas, deju pasākumi. 

Man patīk šajā skolā mācīties, manuprāt visas skolotājas labi māca savus 

priekšmetus! 

Man patīk šī skola. Visi skolotāji ir labi. Mācības ir interesantas, dažkārt 

var arī labi pasmieties. 

Man šī skola ne patīk un ne nepatīk. Skolotāji šeit ir dažādi, vieni māca 

labi, vieni ir stingri, vieni ir interesanti. Vienīgais, kas man nepatīk, ir 

tas, ka nelaiž ārā. 

Man šī skola patīk, patīk atsevišķi priekšmeti. Gribētos vairāk pārmaiņu un 

ekskursijas. 

Man šī skola patīk. Skolotāji māca ļoti labi, daudzi priekšmeti ir 

interesanti. Gribētos vairāk ekskursiju ar klasi! 

Pēdējo nedēļu laikā man īpaši daudz kas interesants nav noticis dēļ 

slimošanas. Interesantais ir satikt jaunus draugus, saņemt labas atzīmes un 

patīkami pavadīt savu laiku stundās. Man ļoti ir paticis šis īsas pavadītais 

laiks skolā. 

 

10.-12.klases 

Ekskursija uz Brīvdabas muzeju 29.09.2015. 

Uz Latvijas Etnogrāfisko muzeju devāmies ar visu vidusskolu – 10.a, 12.a, kā 

arī mēs – 11.a klase. Nepalikām bez uzraudzības, jo braucām kopā ar trim 

skolotājiem – Nadeždu Krastiņu, Astrīdu Lesniku un, protams, Ievu Apīni. 

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā var staigāt stundām ilgi, jo apskates 

objektu ir patiešām ļoti daudz, tačuu kopā ar gidi mēs izstaigājām tikai pašas 

iespaidīgākās ēkas, kuras ir saglabājušās kopš Pirmā Pasaules kara. No visām 

118 celtnēm, kas tur atrodas, izstaigājām kādas 20, un jau uzzinājām daudz ko 

interesantu. Pabijām 18.gadsimta pirtīs, gan zemnieku, gan amatnieku 

dzīvojamās mājās, kā arī nozīmīgākajā 18.gadsimta baznīcā. Iekārtoto mājiņu 

interjers tajos laikos bijis ļoti mājīgs un komfortabls, taču tieši mums 

problēmas sagādāja ieiešana šajās ēkās, jo celtnes tika būvētas pēc vidusmēra 

cilvēka izmēriem 18.gadsimtā, un cilvēka augums bija aptuveni 1,70 m, tāpēc 

mūsu garie vidusskolas puikas knapi tika iekšā. Gide iepazīstināja ar tā laika 

tradīcījām, cilvēka stāvokli un kultūru. Cilvēki dzīvoja labi, jo katrā 

pilsēta bija aptuveni 28 krogi, bet skolas tikai 2-3 . Bija interesanti 

iejusties tā laika dzīvē, un , protams, guvām jaunas emocijas. 

 

Ekskursija uz Valmieras stikla šķiedru  06.10.2015. 

Stikla šķiedras materiāls pavisam nav kaitīgs cilvēka veselībai, taču kā 

atsevišķs materiāls tas nav īpaši derīgs, tāpēc, kausējot augstā temperatūrā, 

tam pievieno daudzas saistvielas, lai tas kļūtu stingrāks un ūdens 

necaurlaidīgs. Stikla šķiedras fabrikas ekskursija bija ļoti atbildīga, tāpēc 

mūs uzraudzīja Astrīda Lesnika (12.a klases audzinātāja), kā arī mūsu, 11.a 

klases, klases audzinātāja – Ieva Apīne. . Ekskursija bija ļoti pamācoša, taču 

visai sarežģīta, jo informācijas bija ļoti daudz, un visu atcerēties bija 

grūti. Telpās mēs lietojām ausu aizbāžņus, jo troksnis bija neizturams, taču 

strādājot tur vairākus gadus, cilvēks pierod un šo troksni nesajūt. Stikla 

šķiedras ražošanas darbi tik veikti gan ar rokām, gan ar mašīnu palīdzību. 

Teritorija ir milzīga, tāpēc arī darbinieku nav maz – stikla šķiedras fabrikā 

pavisam strādā 3000 darbinieku . 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

Vizuālā māksla, skolotāja Astrīda Lesnika 

8.a klases darbi. Tēma “Grafika un tēls”. Izdoma un izpildījums pievelk 

skatienu kā magnēts. Patiešām skaista māksla! Vecāki, jums atliek vien 

izvēlēties piemērotu rāmi un vietu mājas interjerā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zviedru valoda, skolotāja Nadežda Krastiņa 

Sākot ar šo gadu skolā var apgūt zviedru valodu. 

Mācības notiek 1 stundu nedēļā un paredzētas no 8.-

12.klasei. Mūsuprāt, tas ir ļoti labs piedāvājums 

skolēniem, kas vēlas paplašināt savu zināšanu loku gan 

par cittautu kultūru, gan iemācīties to valodu. 

Zviedrija ir mūsu kaimiņzeme un sadarbība daudzās jomās 

ir aktīva. Kādēļ gan neizmantot šo lielisko iespēju, 

kas piedāvāta tepat skolā? Valodas zināšanas ver durvis 

uz pasauli!Ja kāds vēlas pievienoties, tad pēdējais 

laiks to darīt!  

 


