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

Šoreiz mūsu ziņās kokteilis. Un varbūt tieši tas varētu
samazināt svētku tuvošanās ātrumu un ikdienas skriešanu. Lai
arī Latvijas pelēcīgās nokrāsās izvērties, tomēr lai šis
brīnumaināko svētku gaidīšanas laiks rit rāmi, lēnām un
gaiši. Lai mēs paspējam rūpīgi pārdomāt visu iecerēto un
izpildīt to. Varam kādu vakaru izcept pa piparkūkai, un,
malkojot siltu tēju, ticēt, ka svētki būs balti!
Veiksmi darbos un mācībās!







Afišu stabs
Apsveicam
Projekti
Aiz klašu durvīm
Mācību priekšmetos
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AFIŠU STABS
1. - 15. decembrim - Adventes laiks- Klašu izrotāšana Ziemassvētkiem

Sacensības basketbolā soda metienu mešanā
10/...?
Hei, hei, hei! Sanāk, sanāk – 8. decembrī no plkst.15.00 līdz 16.00 sporta
zālē notiks sacensības Soda metienos basketbolā.
Sacensībās var piedalīties kā zēni tā meitenes!
Grupas:
4. – 6. klase
7. – 12. klase
Sacensību noteikumi:
Dalībnieks met 10 soda metienus pēc kārtas.
Uzvarēs tas, kurš iemetīs visvairāk soda metienus!
Būs arī balviņas.
Tiekamies pie groza!
Sporta skolotāja Daiga Jirgena

9. - 16. decembrim - Radošās Ziemassvētku darbnīcas - izstāde
12.decembrī - Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku
sacensības „Ziemas balva”, pieteikšanās un informācija mājas lapā
www.velodrosiba.lv
17. decembrī - Ziemassvētku ieskaņu koncerts
18. decembrī

- Semestra noslēgums - liecību izsniegšana

Līdz 16.decembrim skolas bibliotēkā norit radošās darbnīcas „Saudzēsim grāmatas,
tās apvākojot!” Pamatskolas skolēni var apvākot grāmatas paši, kā arī palīdzēt
sākumskolas audzēkņiem.
Darbnīcas strādā pagarinātās grupas un bibliotēkas darba laikā.
Vēlos uzslavēt čaklākos darbnīcas dalībniekus Ruslanu Griņeviču, Viktoriju
Matvijevsku un Artemiju Tumanovu (visi 4.b klase).
Skolas bibliotekāre T.Andrejeva
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20. novembrī notika šī gada
piedalījās 5.-12. klases skolēni.
aktīvi un aktīvi dejoja. Mums
minūšu laikā izdomāt savu deju
nodemonstrēt. Manuprāt, viss bija
Patrīcija Priedīte

pirmā diskotēka, kurā
Diskotēkā visi bija ļoti
arī bija uzdevums dažu
un pēc tam to pārējiem
izdevies!

Novembrī notika
diskotēka Mārtiņdienas un Helovīnu
noskaņās. Bija ļoti interesanti izdekorēta zāle. Cilvēku
bija ļoti daudz un ļoti atraktīvi. Visi ļoti labi dejoja.
Bērni nāca priekšā un dejoja, tad pārējie atkārtoja
kustības. Mēs visi ļoti labi pavadījām laiku. Liels
paldies pašpārvaldei par ieguldīto darbu un savstarpēju
atbalstu!
Skolēnu pašpārvaldes prezidente Jana Vīksna

10.klases iesvētības
Mums patika iesvētības. Bija ļoti jautri, jo mūsu iesvētības nenotika skolā, bet
Rīga Plaza centrā. Ar mums kopā bija 11.a un 12.a klase. Bijām uz boulingu, un
11.a klase mums uzdeva uzdevumus. Pēc boulinga mums iedeva izdzert šausmīgu
dzērienu: tur bija tomātu sula, cukurs, gāzēts ūdens un dīvainas garšvielas.
Iesvētības bija vienkārši teicamas, protams, spēlēt boulingu 2 stundas bija gana
ilgi, taču 11. un 12. klases klātbūtne novērsa nogurumu. Paldies visiem par
organizēšanu!
Vlada, Daniils, Vladlens, Elīna, Niklāvs, 10.a

1. - 15. decembrim - Adventes laiks- Klašu izrotāšana Ziemassvētkiem
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Jaunsargu un orientieristu aktivitātes
18.novembrī, mūsu valsts dzimšanas dienā, Baložu skolas orientieristi un
jaunsargi, kā arī jaunsargi no Olaines 1.vidusskolas piedalījās orientēšanās
spēlē "Vai Tu pazīsti Vecrīgu?"
Lietainais laiks nenobiedēja izturīgākos - startēja 4 komandas: 1 komanda
Lietpratēju gupā - Alise Zēģēle no 2.c klases kopā ar mammu Ingrīgu Ivbuli godam
pieveica distanci un atrada 8 objektus no 10. Iesācēju grupā startēja 3
komandas: 1 no Baložu vidusskolas un 2 no Olaines 1.vidusskolas.
Sīvā cīņā uzvarēja Olaines jaunsargu ģimenes komanda "33A" , 2.vietā ierindojās
Baložu jaunsargu Tomasu ģimenes komanda, bet godpilno 3.vietu ieņēma Olaines
1.vidusskolas jaunsargu komanda "Nav ne jausmas".
Komandu apbalvošana notika pie Latviajs Valsts universitātes, un pēc tam visi
devāmies pie Brīvības pieminekļa, kur nolikām ziedus.
Tad apmeklējām Latvijas vēstures muzeju un no 13.00 vērojām karaspēka parādi 11.
Novembra krastmalā.
Nākošais kopējais pasākums Olaines, Baložu un Ķekavas jaunsargiem un Baložu
vidusskolas orientieristiem kopā ar ģimenēm notiks 23.decembrī un tajā būs
orientēšanās spēle " Ziemassvētku egļu ceļš".
Orientēšanas pulciņa trenere un jaunsargu instruktore Anita Kasakovska

TAUTAS DEJAS, vadītāja Līga Plēpe

KONKURSS

KONKURSS

KONKURSS

KONKURSS KONKURSS

KONKURSS

KONKURSS

KONKURSS

KONKURSS KONKURSS

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 ideju autora vārdu lūdzam iesūtīt līdz š.g. 18.decembrim uz e-pastu
avize@balozuskola.lv ar norādi Tautas dejām vai iesniegt Tautas deju pulciņu
vadītājai Līgai Plēpei personīgi. Liels paldies!
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APSVEICAM!
24.novembrī Ķekavas sporta namā notika starpnovadu skolu sacensības basketbolā.
Mūsu skola piedalījās ar divām komandām. Vidusskolas kausā mūsu labākie bija
Kārlis Grīnvalds, Roberts Kalniņš, Eduards Košolaps, Krists Eglītis, Edgars
Tone, Kristians Vuļs, Sandis Blūmentāls.
Spēlējām 4 periodus pa 7 minūtēm. Mūsu pretinieki bija Ķekavas vidusskola. Lai
arī mēs šo spēli zaudējām, vienalga cīnījāmies godam!
D – grupā mūsu skolu pārstāvēja Jānis Stepanovs, Arnolds Blumfelds, Artūrs
Patriks Griķis, Reinis Junga, Toms Bandilko, Kristiāns Lisments, Ernests Ronis,
Francis Pūliņš. Mūsu sīvie pretinieki bija Ķekavas vidusskola un Salaspils
1.vidusskola.
Pēc šīm spēlēm sapratām, ka mums vēl daudz jāmācās un cītīgi jātrenējas
basketbolā!
Sporta skolotāja Daiga Jirgena

Ķekavas novada atklātajā šaha turnīrā, kas šā gada 28.novembrī norisinājās mūsu
skolā, piedalījās vairāki baložnieki, tostarp arī mūsu skolas bērni. Jauniešu
grupā 1.vietu izcīnīja Gustavs Ēriks Rupais (1.a klase) un 3.vietu – Matīss
Žilko (5.a klase). Apsveicam!

Ķekavas novada sporta skolas RITEŅBRAUKŠANAS NODAĻA uzņem
zēnu un meitenes 1999 – 2004.dz.g.
Nodarbības notiek riteņbraukšanas bāzā Baložu ielā 4,
Baložos.
Treneris ULDIS PUZAKS
Tālr.29471404; e-pasts: uldis.puzaks@gmail.com

26.novembrī skolā norisinājās
matemātikas olimpiādes 1. neklātienes kārta, ko organizē
privātā pamatskola “RIMS – Rīga
International meridian school”.
Šajā olimpiādē šogad piedalās
3.,4. un 9.klases. No mūsu
skolas kopā 20 skolēni. Šīs
kārtas
rezultātus
uzzināsim
sākot
no
13.decembra
organizatoru
mājas
lapā:
www.rims.edu.lv.
Ceram, ka mums veiksies un
tiksim nākošajā kārtā!
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PROJEKTI
Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta ir uzaicinājusi Baložu vidusskolu organizēt
izglītojošas sacensības par ceļu satiksmes drošību. Projektu īstenosim no
20.oktobra līdz 31.decembrim sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centru (SIC). Mūsu izglītojošām
sacensībām „Droši ceļi bērniem” ir 4 sacensību sadaļas:
1.Apmācība līdz 9.decembrim
2.Skolas sacensības no 9.-11.decembrim
3.Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības „Ziemas balva”
2015.gada 12.decembrī
4.Noslēgums un nākotnes redzējums
Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta izvērtēs visus Eiropas Savienības
dalībvalstu iesniegtos un īstenotos projektus. Projektā uzvarējušās skolas tiks
uzaicinātas uz Briseli 2016.gada martā, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā.
Lauma Žilko, Baložu SIC vadītāja

AIZ KLAŠU DURVĪM
2.d, audzinātāja Linda Grīnvalde
13.novembrī devāmies mācību ekskursijā uz Latvijas Dabas muzeju un televīzijas
torni Zaķusalā. Dabas muzejā mūs sagaidīja gids Jānis, kurš vadīja nodarbību par
skudrām un viņu dzīvi. Bērni mikroskopā pētīja skudras, lika skudru puzli, pētīja
dažādas skudru sugas, veidoja „skudru pūzni”. Pēc nodarbības mēs apskatījām visas
muzeja ekspozīcijas, īpaši bērniem patika izmirušie dzīvnieki un izjust
zemestrīci zem savām kājām.
Tālāk devāmies uz televīzijas torni Zaķusalā, kur no skatu platformas mēģinājām
saskatīt Baložus, taču neizdevās.
Tomēr priecīgi braucām mājās un diena bija
izdevusies!
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3.b, audzinātāja Valentīna Žukova
Apģērbs ir tēma, par kuru var runāt no bērna agrīnās bērnības līdz pat cilvēka
sirmam vecumam. Kā redziet, izzinājām apgērba vēsturi, stilus, modi.

4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
Vizuālajā mākslā apgūstam un vizualizējam satekpunktu.

10.-12.klases
Šī gada 27. novembrī vidusskolas klases brauca uz LU akadēmisko centru Torņkalnā.
Mēs apskatījām jauno, moderno bibliotēku, kā arī aplūkojām lekciju zāli. Bija
iespēja aplūkot optometrijas kabinetu, kurā var izmācīties par optometristu.
Protams, apskatījām arī ķīmijas kabinetu, kas arī bija ļoti interesanti.
Uzzinājām, ka šajā studiju programmā ir arī budžeta vietas! :) Jaunajā ēkā ir
septiņi stāvi, gaisa temperatūra tiek turēta konstanta (22.3 grādi pēc celsija
skalas), lai precīzāk varētu veikt eksperimentus. Iekštelpās svaigo gaisu palīdz
uzturēt augu stādi visos septiņos stāvos. Aplūkojām arī Rīgu no fakultātes jumta,
no kura pavērās skaists skats. Kad ekakursija bija beigusies, Baložu vidusskolas
absolvente Laima Plēpe mums (Kārlim Grīnvaldam, Annai Tararujai, Kristianam Vuļam
un
Robertam Kalniņam) personīgi parādīja studentu atpūtas telpas, radioaktīvo
laboratoriju, kā arī ielūdza uz Ziemassvētku balli! Bija aizraujoši!
Kārlis Grīnvalds, 12.a
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MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
LATVIEŠU VALODA, skolotāja Agita Ķīle
5.c klases skolēni latviešu valodā apguva funkcionālos valodas stilus. Priecē
tas, ka skolēni ar pilnu atdevi iesaistījās mācību procesā, uzzinot, ka
latviešu valodniecībā par visplašāk lietoto ir kļuvusi stilu klasifikācija
atkarībā no stilu sabiedriskajām funkcijām. Saskaņā ar šo klasifikāciju
skolēni tika iepazīstināti ar šādiem valodas stiliem: zinātniskās valodas
stils;lietišķo rakstu valodas stils;publicistikas valodas stils;sarunvalodas
stils;daiļliteratūras valodas stils. Valodnieks Jānis Rozenbergs norāda, ka
valodas stils ir vēsturiski izveidojies valodas paveids, kura lietošanas
izvēle ir atkarīga no komunikācijas satura, vides un runātāja vai rakstītāja
attieksmes pret tiem. Cienīsim mūsu valsts valodu!
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MATEMĀTIKA, skolotāja Tatjana Druka
11.klase matemātikā apguva tēmu „Matemātiskā statistika”, kuras ietvaros bija
jānoorganizē aptauja, tai skaitā, jāizdomā jautājumi, jāizvirza hipotēze,
jāapkopo dati izklājlapu lietojumprogrammatūrā Excel, izmantojot matemātiskās
statistikas metodes, jāizdara secinājumi, kā arī jāprezentē aptaujas rezultāti.
Aptaujas tēma „Cik stundas skolēni velta mājas darbu izpildei?”. Aptaujā
piedalījās 5. – 12.klases. Daži slaidi no prezentācijas.
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