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Galva kūp. Satraukums. Klusums pirms vētras. Jākoncentrējas!
Jātic, ka dziļās ieelpas palīdzēs! Un palīdz arī! Šīs sajūtas
pazīst tie, kas mācās un piedalās, kas gatavojušies cīņai ar
sevi un citiem. Tie ir gan skolēni, gan skolotāji, kas pārstāv
mūsu Baložu vidusskolu mācību priekšmetu olimpiādēs. Janvāris un
februāris ir olimpiāžu, sacensību un konkursu laiks. Lepojamies
un sveicam visus – gan godalgoto vietu ieguvējus, gan tos, kuri
piedalījušies. Jūs esat mūsu labākie! Un novēlam veiksmi arī
tiem, kuriem izaicinājumi vēl priekšā! Turam īkšķus par jums!

•
•
•
•
•
•

OLIMPIĀDĒS
APSVEICAM!
AFIŠU STABS
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
AIZ KLAŠU DURVĪM
MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
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OLIMPIĀDĒS
SVEICAM VISUS LAUREĀTUS AR AUGSTIEM
OLIMPIĀDĒS NOVADĀ UN STARPNOVADOS!

SASNIEGUMIEM

MĀCĪBU

PRIEKŠMETU

Starpnovadu
vizuālās
mākslas
olimpiāde
1.-4.klasēm.
Artis
Beikuns
(3.a,
sk.V.Šeinfiša) ATZINĪBA un Veronika Šagajeva (3.b, Valentīna Žukova) 3.vieta.
Starpnovadu dabaszinību olimpiāde 4.-6.klasēm.
4.klašu grupā – Ramona Poreitere – 2.vieta, Beatrise Kalnciema - ATZINĪBA (abas
4.a, sk.L.A.Drozde)
5.klašu grupā – Jānis Stepanovs (5.c, sk.L.A.Drozde) – 1.vieta, Matīss Žilko (5.a,
sk.L.A.Drozde) – 2.vieta. Karinai Morozai un Marijai Jevdasinai (abas 5.b,
sk.T.Druka) – skolas atzinība.
6.klašu grupā – Roberts Andris Barlots – 1.vieta, Kristaps Cīrulis - ATZINĪBA(abi
6.a, sk.T.Druka.
Latviešu
valodas
olimpiāde
8.-9.klasēm,
Laurai
Ribkinskai
(8.a)
2.vieta
(sk.R.Ansone)
Novada matemātikas olimpiāde – Roberts Andris Barlots (6.a) – 1.vieta, sk.
I.Kurme, Jānis Stepanovs – ATZINĪBA, sk. Ē.Dubinska.
Krievu valoda vidusskolai
Jekaterinai Petrikinai – 11.klase (sk.N.Krastiņa) ATZINĪBA
Latvijas mēroga "RIMS - Rīga International meridian school" rīkotajā matemātikas
olimpiādē Ramonai Poreiterei (4.a, sk.L.A.Drozde), Lindai Terēzei Indānei (3.c,
sk.V.Šeinfiša) vieta starp labākajiem 50. Precīzus rezultātus uzzināsim pēc
apbalvošanas 7.martā.
Foto no
novada
dabaszinību
olimpādes 4.6.klasēm
Daugmalē.

Paldies
skolēniem
un
skolotājiem
par
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs!

uzņemšanos

piedalīties

šajās

Latviešu valoda un literatūra vidusskolai
Edgars
Robins
Tone
(12.a),
Anna
Alīsija
Tararuja
(11.a),
skolotāja
R.AnsoneSilvestrs Beļinskis, Aleksandrs Brants (9.a), sk. G.Aile, vēsture.
Dabaszinībās 4.-6. klasēm
Darina Admiralova, Konstantīns Reste, Meitale Rubinčika (sk. O.Naruševiča), Aleks
Pavilons, Rūdolfs Īzaks (sk.Larisa Šiļko),Maksims Kovals, Markuss Lācis, Leonīds
Turčenko, Rainers Grass, Renārs Laicāns (sk.T.Druka)
Angļu valoda vidusskolai
Jekaterina Petrikina, Franka Nadīna Mehler (abas 11.a, sk. I.Apīne)
Novada olimpiāde matemātikā
5.klase Arnolds Blumfelds, Artūrs Patriks Griķis, Reinis Junga, Viesturs Tomass,
Matīss Žilko,Kristiāns Ķerve, sk. Ē.Dubinska. Marija Jevdasina, Maksims Kovals
5.b, sk.M.Ižika.
6.klase Kristaps Cīrulis (6.a), Renārs Laicāns
(6.c), sk.I.Kurme. Marija
Kuļigina, Milana Ivanova, Leonīds Turčenko, Valentīns Zaicevs (6.b), sk.M.Ižika.
7.klase Aleksejs Ribakovs (7.b), sk. M.Ižika.
Latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm Laura Plēpe, (9.a), sk. R.Ansone.
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APSVEICAM!
SKATUVES RUNAS UN MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSS
22.janvārī Ikšķiles vidusskolā norisinājās starpnovadu – Carnikavas, Ķekavas,
Salaspils, Olaines, Ikšķiles – skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa I
kārta. Pavisam konkursā savus talantus demonstrēja 57 individuālie dalībnieki,
tostarp arī mūsu skolas skolēni.
Visaugstāko novērtējumu – I pakāpi – saņēma 1.c klases skolnieks Kristīans Šauro –
Sadovskis. Otro un trešo klašu grupā, kur bija vislielākā konkurence, proti, 15
dalībnieku, otro godalgoto vietu ieguva 3.c klases skolēni Anete Krūmiņa un
Marians Zandersons. Ceturto un sesto klašu grupā III pakāpi ieguva 4.b klases
skolniece Marija Teremova un 5.b klases skolniece Karina Moroza. 7. – 9. klašu
grupā II pakāpi saņēma 8.a klases skolniece Kristiāna Broka.
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija aktieris un Ogres
Tautas teātra režisors Jānis Kaijaks, aktieris un režisors Zigurds Neimanis,
režisore un teātra pedagoģe Dace Liepniece.
Liels
paldies
skolotājām
Sarmītei
Liepiņai,
Valentinai
Potapovai,
Olgai
Narušēvičai, Inārai Šauro – Sadovskai, Maldai Grauziņai, Rutai Ansonei, kuras
palīdzēja skolēniem sagatavot skatuves priekšnesumus.
Ināra Šauro Sadovska

Skolotāja Ruta Ansone: “Kad 2.semestra sākumā piedāvāju Kristiānai piedalīties
daiļrunas konkursā arī šogad (viņai ir laba iepriekšējo gadu pieredze), Kristiāna
sākumā nebija pārliecināta, vai pagūs sagatavoties. Nākamajā dienā Kristiāna
teica: “Piedalīšos!” Tika sameklēti teksti, un Kristiāna sāka mācīties. Iemācīties
prozas tekstu no galvas nav viegli, bet Kristiānas stiprā puse daiļrunā ir proza.
Vēlos uzsvērt, ka strādāt ar Kristiānu ir patīkami – viņa ir centīga, patstāvīga
un ar atbildības izjūtu. Kristiāna savā priekšnesumā bija pārliecinoša, un
rezultāts ir iepriecinošs – II pakāpe 7. – 9. klašu grupā.”
Kristiāna Broka, 8.a: “Piektdien, 22.janvārī, piedalījos skatuves runas konkursā.
Bija jāmācās proza un dzejolis. Skolotāja palīdzēja izvēlēties prozu – fragmentu
no V.Belševicas grāmatas “Bille dzīvo tālāk”, un es pati izvēlējos I.Ziedoņa
dzejoli “Ļaujiet man vienam būt”. Gatavošanās nebija sarežģīta, grūtāk bija visu
dienu nosēdēt Ikšķiles skolā un klausīties pārējos, jo tas ļoti nogurdina. Paldies
skolotājai Rutai Ansonei, ka sagatavoja mani šim konkursam.”
Marija Teremova, 4.b: “22.janvārī piedalījos daiļrunas konkursā. Biju sagatavojusi
Arvīda Griguļa dzejoli “Mazais vīrs ar mugursomu” un krievu tautas pasaku “Lapsa
un dzērve”.
Konkurss notika Ikšķiles vidusskolā. Dalībnieku bija daudz un no daudzām skolām.
Visi uzstājās lieliski. Daudzi bērni ieguva godalgotas vietas, es ieguvu 3.pakāpi,
par ko esmu ļoti priecīga. Man pasniedza diplomu, un es lepojos ar to, ka godam
pārstāvēju savu skolu.
Man ļoti patika brauciens uz konkursu, pati skola, aktu zāle, skatuve un mana
uzstāšanās.”
3

Baložu Vidusskolas Dzīve

2016. gada 10.februārī, #7

Tautas bumba ir spēle, kas patīk gandrīz visiem
aktīviem skolēniem, jo tajā ir jāizvairās no
bumbas, iespēju robežās jāķer no pretinieka un
jāizsit pretinieks. Gatavojāmies ļoti cītīgi, mums
bija 3 nodarbības, kur sanācām kopā 0.st.laikā un
papildus trenējāmies.
21. janvāra rītā visi dalībnieki satikāmies pie
sporta zāles. Mēs sagatavojāmies un devāmies uz
autobusu, lai brauktu uz Salaspili un pārstāvētu
Baložu vidusskolu. Visi bija uztraukušies, taču tas
neļāva novērst domas no sacensībām. Kad bijām tur,
mēs pārģērbāmies un devāmies uz zāli iesildīties.
Gan puišu, gan meiteņu komanda sacensības uzsāka
labi.
Spēlējām pret Salaspili, Ķekavu, Pļavniekalnu un Gaismas Tiltu 97. Beigās
meitenes palika 3. vietā, bet puiši 1. vietā savā apakšgrupā. Pēc tam puiši
turpināja cīņu par godalgām un godīgi izcīnīja 4. vietu. Zēnu komanda bija
stipra, skolotāja pat visus uz sacensībām nepaņēma, treniņā atlasīja tos
labākos. Komandā bija jābūt 9 skolēniem, uz laukuma spēlēja 7 skolēni.
Mūsu sporta skolotāja
un mēs paši bijām priecīgi par padarīto. Tā mēs
pavadījām šo dienu un ar mierīgu sirdi aizbraucām mājās. Skolotāja mūs
uzmundrināja un teica, ka esam paši labākie no Baložu vsk., tāpēc esam stipri
un gatavi sacensībām.
Kitija Meldere, 5.a klase

TAUTAS BUMBA

Čempionāts šahā
28.janvārī
Baložu
vidusskolā
norisinājās
Ķekavas
novada
atklātais
šaha
čempionāts, kurā veiksmīgi startēja mūsu skolas 1.a klases skolēns Ēriks Gustavs
Rupais, spēcīgā konkurencē izcīnot 3.vietu. Apsveicam!

AFIŠU STABS
12.februāris - DISKOTĒKA
8.-12.februāris BRĪVLAIKS 1. klasēm
18.februāris - Angļu valodas pēcpusdiena
19.februāris - Konkurss „Skolas zvaigzne”
10.marts - Skolas/klašu vecāku sapulce
14. - 18.marts PAVASARA BRĪVLAIKS
21. - 25.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei
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Vecāki, kolēģi, skolēni!
Noteikti kāds jau būs dzirdējis, ka SIA „Maxima Latvija” ir uzsākusi izglītības
atbalsta programmu „Savai skolai”, kas ir veltīta Latvijas Republikas izglītības
iestādēm ar mērķi palīdzēt uzlabot tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu.
Arī Baložu vidusskola ir reģistrējusies šajā programmā. Ar tās noteikumiem var
iepazīties mājas lapā: www.savaiskolai.lv . Programma norisinās līdz 2016.gada
14.februārim, tādēļ visus, kas nolēmuši piedalīties, lūdzam sakrātās uzlīmes
nodot klašu audzinātājiem vai priekšmetu skolotājiem un kopīgi ar viņiem izdomāt,
kādam mērķim tās tiks izmantotas.
No 02.11.2015. līdz 07.02.2016. par katriem iztērētajiem septiņiem eiro Maxima
veikalos pircēji saņem vienu uzlīmi.

PALDIES VISIEM, KAS PIEDALĪJUŠIES! VĒL ŠONEDĒĻ VARIET ATNEST UZLĪMES.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
TAUTAS DEJAS
Draudzīgais koncerts. Jau kārtējo gadu no Āgenskalna brauc mūsu draugi. Tie ir
skolēni ar saviem skolotājiem. Katru gadu mēs jauki un tautiski pavadām koncertu.
Mans sastāvs dejoja divas dejas „Šim pa pieri, tam pa pieri” un „Skaistmāsiņas”.
Bija viena deja, kas man īpaši patika. Tautas dejas patika kā maziem, tā arī
lieliem. Tautas dejas ir jaukas! Jauki bija skatīties, kā dejo Āgenskalna
sākumsskolas bērni.
Un balvā mēs dabūjām garšīgus kliņģerus, un pašu jautrāko,
visnogurdinošāko ballīti.
Iesaku nodarboties ar tautas dejām, un jūsu pilsētā kļūs gaišs. Pacensties vajag
vienmēr, lai iegūtu ko labu!
Paula Kerija Celmāre

Jau otro gadu mums ir koncerts ar Āgenskalna sākumsskolas tautas deju kolektīvu.
Dejoja daudzi bērni un visi dejoja skaisti. Koncertā paši jaunākie bija
bērnudārznieki, bet vecākie – 4. – 5. klase. Dejoja dejas „Jūgsim cūciņu silītē”,
„Baltā pupa”, „Garā pupa”, „Šķindu, šķindu Rīgas pili”, „Kad es biju jauns
puisītis”, „Skaistmāsiņa”, „Šim pa pieri, tam pa pieri”, „Simtkājītis”. Skolotāja
Līga bija sagatavojusi dažādas mīklas un balviņas. Man patika koncerts –kā dejoja
abi kolektīvi un visas grupas. Ceru, ka koncerts atkārtosies. Paldies skolotājai
Līgai Plēpei! Šis bija brīnišķīgs koncerts! It īpaši, ja pēc tam ir ballīte un
kliņģeris!
Beatrise Kalnciema
JAUNSARDZĒ
2016.gada 13.janvārī Zaķusalā notika 1991.gada barikāžu 25 atceres gadadiena.
Pasākuma ietvaros svinīgo solījumu deva 80 jaunsargi, tai skaitā 18 jaunsargi no
mūsu 117. vienības. Starp šiem no Baložu vidusskolas - Vendija Kate Apīne.
Pēc oficiālajām uzrunām un solījuma došanas, klausījāmies barikāžu dalībnieku
atmiņu stāstus un barikāžu laika dziesmas, kuras dziedāja pie ugunskuriem.
Noslēgumā, spītējot putenim, ēdām gardo griķu putru un dzērām pēc barikāžu laika
receptēm gatavoto tēju. Apsveikumu ar uzņemšanu Jaunsardzē katrs jaunsargs saņēma
personīgi ar rokasspiedienu no mūsu Aizsardzības ministra Bergmaņa kunga.
Jaunsargu instruktore Anita Kasakovska
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AIZ KLAŠU DURVĪM
1.d, audzinātāja Valentīna Vīksna

Elīza, viena no čaklākajām!

Mūsu darbiņi!
1.d klases skolēni aizrāvušies ar dažādu darbiņu
veidošanu. Dažādas darba lapas ar teksta uzdevumiem,
labirinti, žurnāli u.c. Starpbrīžos un pagarinātājā
grupā, kad visi mājas darbiņi ir izpildīti, var
pievērsties saviem pašu izdomātiem meistardarbiem.
Ar katru nedēļu idejas paliek interesantākas un
darītāju pulciņš ir kuplāks. Veidojot darbiņus,
bērniem ir iespēja nostiprināt prasmes un iemaņas,
kuras apgūst mācību stundās. Tos veido arī draugu
pulciņos , mācās sadalīt uzdevumu veidošanu un savu
darbu prezentāciju. Priecāsimies, ja mūsu pieredze,
patiks citiem un palīdzēs apgūt un nostiprināt
vajadzīgās prasmes un iemaņas un kopā būšanu padarīs
interesantāku! Lai mums visiem patīkama mācīšanās!

2.a, audzinātāja Inese Kronberga
2.a
klasei
Veselīgo
sviestmaižu
diena!
Par
godu
veselīgam
uzturam.
Lietojām
tikai
graudu
maizīti,
rupjo
rudzu
maizīti, kā arī pilngraudu
maizīti bez miltiem.

Un,
protams,
pats
galvenais
–
daudz
zaļumu, ķiploku! Un
ņammmm – Nila vecāki
pat
sagatavojuši
avokado sviestiņu!

Maizītēm izmantojām
biezpiena
krēmu,
dārzenīšus
un
pat
eko desiņu!

Mums ļoti garšoja!
Un tāpēc esam veseli
un
priecīgi☺
Un
iesakām arī citiem –
katru
dienu
pa
ķiplokmaizītei
un
gripa
mūs
nepārsteigs!

2.b, audzinātāja Olga Paturska
Plastilīna māksla uz šķīvīšiem un ziemas ainavas.
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2.c, audzinātāja Lienīte Nagle
Vizuālajā mākslā tēmu „Cilvēks kustībā” veicām plēstā tehnikā. Pareizās cilvēka
auguma proporcija var iegūt precīzi pēc shēmas sadalot kvadrāta formas lapu.
Centīgākie paguva attēlot vairāk nekā 2 cilvēkus.
Nākamreiz parādīsim, ko ada mūsu Loisa bez adāmadatām!

2.d, audzinātāja Linda Grīnvalde
Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi un interesi par
grāmatām, esam izveidojuši gan ārpusklases lasīšanas
klades,
gan
vienotu
izlasīto
grāmatu
apkopojuma
tabulu, kuru aizpildām jau no mācību gada sākuma.
Tabulā viena bumbiņa nozīmē vienu izlasītu grāmatu un
datums tajā nozīmē, kad par šo grāmatu ir stāstīts
klases biedriem. Mācību gadā ir jāsakrāj 12 bumbiņas
– 12 izlasītas grāmatas. Būs balvas!
Latviešu valodas stundā lasīšanā runājām par to, kā
rūpēties par sev mīļajām lietām. Klasē sarīkojām
mīļmantu izstādi - uz palodzēm un soliem sasēdās
lāči, zaķi, suņi, kaķi. Erikam, piemēram, bija mammas
šūtā rotaļlieta. Daži skolēni labprāt pastāstīja par
savām rotaļlietām. Arī es biju atnesusi savu 43 gadus
veco pingvīnu!

Vizuālās mākslas skolotāja 2.d klasei Vizma Keterliņa: „Bērniem bija uzdota tēma
„Sniegavīru ziemas izklaides”. Izpildījums ar vaska krītiņiem. Bija jāattēlo
sniegavīri dažādās darbībās, kas saistītas ar ziemas sporta veidiem. Bērni bija
ļoti ieinteresēti, zīmējot. Divas stundas bija pilnīgs darba klusums. Katrs
centās uzzīmēt pēc iespējas vairāk sniegavīru dažādās kustībās. Lūk, rezultāts!”
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3.a, audzinātāja Vineta Šeinfiša
29.janvāris. Parasta darba diena.
Bērnu sarunās dzirdu stāstus, jautājumus par mēneša lasīto grāmatu. Starpbrīdī
izeju no klases (nedzirdu pierasto murdoņu), bet kabinetā neeju. Noskan zvans
un pārsteigums piektdienā...

Manī tas tiešām radīja gandarījuma sajūtu. Tālāk turpinājām ārpusklases
lasīšanas stundu.
Agate Veļķere raksta par savu lasīto Deivida Valjama grāmatu „Šausmīgā tante”:
„Šī ir viena no manām favorīta grāmatām. Tā ir visbiezākā no autora grāmatām,
tajā ir 411 lappuses. Es nezinu, kam vēlos līdzināties, īsti laikam nevienam.
Stellai bija miruši vecāki. Kvēps bija spoks. Sulainis Gibons...viņš bija tika
vecs, ka dažreiz vistas vietā izcepa čību. Es iesaku lasīt šo grāmatu,
nebaidies, ka tā ir tik bieza.”
Elza Emīlija Viļumova par Reičelas Renē Raselas „Nikijas dienasgrāmata”:
„Man ļoti šī grāmata patīk, jo tur ir interesanti notikumi. Grāmatā daudz
blēņu. Es ļoti gribētu līdzināties Nikijai, piedzīvot notikumus, kurus
izdzīvoja viņa. Šī ir īsta grāmata meitenēm. Iesaku izlasīt.”

3.b, audzinātāja Valentīna Žukova
MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJĀS
Taisija: „Mājturībā mēs izgatavojām mājas no kartona. To vajadzēja darīt
komandās, un mūsu komandā bija Veronika, Aleksandra un es. Uzklausījuši visu
domas, mēs izdomājām būvēt pili. Mums sanāca ļoti skaista pils, jo katrs lika
lietā savu fantāziju. Veronika: „Kad gatavojām mājas no kastītēm, mūsu komanda
bija daudzīga. Mēs ilgi domājām, būvēt līdz izdomājām, ka tā būs pils. Mēs to
izrotājām ar bantītēm un papildinājām ar mazām rotaļlietām. Bija ļoti jautri!”
Evelīna: „Strādājām visi kopā. Tas bija draudzīgi un jauki. Man patika, ka mēs
darbojāmies grupā, kā komanda.”
Alīna: „Mēs bijām draudzīgas un veiklas – Daša, Velērija, Jana un es. Viens
aplicēja, viens krāsoja un tā māja bija gatava!” Valērija: „Ideja par kartona
mājām radās Valērijai un mums visiem tā patika. Strādājās patiešām draudzīgi un
mums viss izdevās!”
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Teātra izrāde „Nepaklausīgais kazlēns”
28.janvārī
krievu
plūsmas
sākumskolas
klases
skolā
noskatījās
izrādi
„Nepaklausīgais
kazlēns”.
Lūk,
daži
iespaidi
no
mūsu
klasesbiedriem
Aleksandras, Evelīnas un Taisijas.
Man izrāde patika, jo visi varoņi bija jautri.
Izrāde bija smieklīga un
skaista. Kazlēns bija lādzīgs un jautrs, bet vilks – smieklīgs. Vectētiņš
komandēja kazlēnu. Kazlēns neklausīja un vilks Vova viņu nolaupīja. Vilks pēc
tam kļuva labs. Visvairāk man patika galvenais varonis kazlēns Kuzja. Viņš bija
nepaklausīgs, spītīgs un drosmīgs.

3.c, audzinātāja Vizma Keterliņa
Jauna gada sākums daudzās pasaules valstīs ir karnevālu laiks, tādēļ viena no
tēmām vizuālajā mākslā bija „Masku modelēšana pasaules karnevālu ietekmē”. Sākumā
izrunājām pasaules karnevālu vēsturi, tai skaitā, Venēcijas, Riodežaneiro
karnevālu, Indiāņu masku nozīmi, atkārtojām latviešu karnevālu jeb masku gājienu
tradīcijas. Tad ar akvareļu krāsām katrs veidoja savu masku. Īpaša uzmanība bija
jāpievērš smalku detaļu izzīmēšanai, izmantojot otas triepiena īpatnības.

Un pavasari gaidot..
Pavasarī puķes plaukst,
Rītos saule agrāk aust.
Ievas zied un zaļot sāk,
Esot pavasaris klāt,
Dienas garākas nu kļūst,
Ezeros jau ledus kūst.

Egles ar priedi uzsāk dziesmu
Galos dziesmai ir pavasaris
Lecot pa sniega kupenām
Es jūtu, ka beidzot tas ir pavasaris!
Undīne Krieviņa

Terēze Linda Indāne

4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde
VESELĪGS UZTURS MANĀ ĢIMENĒ
Es eju baletā, tāpēc man ir jāēd veselīgi un
jārūpējas par uzturu. Man baleta skolotāja ir
mācījusi veselīgu uzturu. Piemēram, vakarā pēc
sešiem nedrīkst ēst kartupeļus, makaronus un
baltmaizi. Bet tas nav vienīgais. Vakariņās ir
jāēd diezgan maz. Man ļoti garšo zivis, salāti,
augļi. Mana mīļākā zivs ir lasis. Mana mamma ļoti
rūpējas par manu un māsas uzturu. Cilvēkam dienā
jāizdzer vismaz 8 glāzes ūdens, bet es dzeru
vairāk.
Es varu būt priecīga, ka mana ģimene domā par
veselīgu uzturu. Mēs ar māsu abas vasarā ēdam
ļoti daudz ogas un augļus. Mana ģimene ļoti
rūpējas par veselīgu uzturu!
Reičela Bubiša
9
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turpinājums no 9.lpp
„Piektdien, 29.februārī, mēs ar klasi braucām uz Lido Uztura skolu. Mūs tur
sagaidīja Alise un Raitis, viņi mums mācīja par pareizu uzturu, stāstīja par
uztura piramīdu. Izrādās, ka cilvēks bez ūdens var izdzīvot 4 dienas 5 stundas,
bet bez ēdiena 40 dienas. Beigās taisījām garšīgas maizītes un sacentāmies,
kuram skaistāka. Man ļoti negribējās braukt prom, jo tā bija ļoti forša
ekskursija.” Matīss Rusins.
Bruno Palma: „Uzzināju ļoti daudz ko jaunu. Piemēram, ka zem autostāvvietas ir
radošā darbnīca, ka dienā Lido apmeklē apmēram 8000 cilvēki! Vēl mēs bijām uz
Latvijas Šlāgeraptaujas skatuves, alus darītavu, trauku mazgātuvi, restorānu.
Bija jauki!”
Valters Vaivars: „Lido mēs skatījāmies video, kā labāk ēst. Sieviete vārdā
Alise mums parādīja, kas notiek ar ēdienu mūsu vēderos, un ko dod tie ēdieni.
Vadītājs Raitis uzdeva mums saklāt pareizi galdu – 40 cm starp šķīvjiem un 2cm
šķīvis no galda malas.”
Aleksandrs Šļahta: „Pēc ekskursijas pa Lido iegājām iekšā, sākām ģērbties pavāru
formā un nomazgājām rokas.. Mums pastāstīja par visu, ko gribējām zināt. Beigās
mēs uztaisījām veselīgas maizītes. Mēs tās apēdām un beigās mēs dabūjām
grāmatiņas un diplomus.”

4.b, audzinātāja Olga Naruševica
Ziemas prieki, cilvēks kustībā.

4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
Tikko kā mājturībā sākām apgūt adīšanas pamatus. Un prieks, ka bērniem patīk! Ar
izprotamām un uzskatāmām metodēm un pacietību, adīšanu var iemācīties. Adīšana
kļuvusi tik aizraujoša, ka šobrīd adām arī starpbrīžos! Prieks!
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4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
Ernests Ronis: „22.janvārī ar klasi braucām uz Lido „Uztura skolu”. Tur mēs
uzzinājām daudz ko jaunu par to, kā veselīgi ēst. Mūsu vadītāju sauca Raitis un
viņš mums lika uzvilkt priekšautus un cepures. Izstaigājām visu „Lido” un gājām
taisīt dārzeņu burgerus. Cik viņi bija garšīgi! Pašās beigās mums iedeva
rokasgrāmatu, diplomu un atlaižu kartiņu.”
Inna Kovaļkova: „Man viss patika! Skatījāmies, kas ir veselīgs, kas nav veselīgs
un redzējām, ko dara neveselīgie ēdieni mūsu vēderā, un skatījāmies, kā pareizi
ēst.”
Rūdolfs Īzaks: „Vadītājs Raitis parādīja, cik neveselīgi ir daži saldumi un
gardumi, un cik veselīgi ir dārzeņi, augļi un olbaltumvielu produkti. Taisīt
burgerus bija pagrūti. Burgeri bija no dārzeņiem. Pēc tā es pārdomāju savus
ēšanas paradumus.”
Gunta Silarāja: „Pēc Uztura skolas es sāku nedaudz vērot, kas ir veselīgs un kas
nav. Ļoti izbrīnījos, ka kaut ko veselīgu var pārvērst par neveselīgu, ka parasts
kartupelis var būt pārtaisīts par frī kartupeli.”
Renārs Klāvs Apīnis: „Vadītājs Raitis mums daudz ko iemācīja. Pēc brauciena es
pārdomāju, ko viņš teica un es vairs neēdu daudz saldumu. Vislabāk man patika
taisīt maizes ar dārzeņiem, tās bija kā burgers bez gaļas. Es ar ģimenu gribētu
aizbraukt uz Lido.”
Dana Dukure: „Man šī diena ļoti patika! Mēs gatavojām veģetāros burgerus bez
gaļas ar zaļumiem! Man garšoja! Beigās mums iedeva diplomus, mazu grāmatiņu, kur
bija rakstīts, kā pareizi jāizturas pie galda, kā arī 20% atlaižu kartiņu.”
Linda Tarando: „Lido mēs skatījāmies filmiņu un gatavojām ēst. Es sapratu, cik
svarīgs ir pareizs uzturs, un ka ūdens ir jādzer ļoti bieži, jo tas ir ļoti
svarīgs mūsu organismam.”
Aleks Pavilons: „Raitis mums izrādīja Lido visus trīs stāvus un pagrabu. Man
patika viss, izņemot tas, ka netikām virtuvē, bet tikām trauku mazgātuvē.”

6.c, audzinātāja Agita Ķīle
8.a, audzinātāja Linda Grīnvalde
Pirmdien, 18.janvārī, 6.c un daži bērni no 8.a klases devās pie dzīvnieciņiem uz
patversmi „Meža vairogi”. Šo braucienu personīgi es, gaidīju jau ilgi no tā brīža,
kad man pateica, ka būs iespēja tur braukt.
Mēs uz patversmi braucām sagatavojušies. Nopirkām daudz barības, gardumus, atdevām
vecās, siltās sedziņas. Ar savām mazajām dāvaniņām centāmies padarīt sunīšu dienu
nedaudz labāku. Kad nonācām tur, suņi ļoti rēja, viņi mūs sagaidīja. Tur viņi
sēdēja būrīšos ieslēgti, skatījās ar savām mīlīgajām actiņām un domāja, ka tieši
viņiem mēs esam atnākuši pakaļ. Mums katram iedeva pavadiņu, mēs devāmies garās
pastaigās gar mežu katrs ar savu suņuku. Man tika jauna haskija meitenīte. Viņa
bija ļoti kustīga, nepārtraukti skraidīja. Mēs skraidījām sniegā, gar meža maliņu
un ik pa brīdim es viņu cieši samīļoju, jo viņa bija ārkārtīgi mīļa. Atklāti
sakot, tur uzturēties bija emocionāli grūti, asaras tēcēja bez mitas, jo sunīši uz
tevi skatās un domā, ka tu viņu ņemsi mājās, bet tu to nevari izdarīt.
Patversmē ir ļoti daudz suņu. Neviens no viņiem nav pelnījis būt viens pats, bez
saimnieka, bez mājām. Neskatoties uz to, viņi visi ir ļoti mīļi, priecīgi un
jauki. Varbūt tu varētu padomāt par to, kā viņiem palīdzēt. Varbūt tieši tu vari
būt tas, kas sniegs kādam sunītim mīlošas mājas, ģimeni, jo tiešām neviens nav
pelnījis būt viens! Jana Vīksna, 8.a
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Mācību priekšmetos
SPORTS
Piektdien, 15.janvārī uz 5.a, 6.c, 7.a klases
sporta stundām bija uzaicināts regbija kluba
„Miesnieks” regbijists un treneris Elmārs. Tika
mācīta regbija spēle „Tag”, kuru spēlē ar
lentītēm, kuras spēlējot ir jānorauj. Spēle bija
interesanta, aizraujoša un sporta stunda paskrēja
nemanot. Skolēniem parādījās spēles azarts.

SLĒPOJAM RIEKSTUKALNĀ
25.janvārī daži bērni no 11.a,
6.a, 6.c, 9.a un 8.a klases devās slēpot uz
„Riekstukalnu”. Mēs tur pavadījām 4 stundas. Vairāki bērni pat nemācēja slēpot,
bet dienas gaitā viss mainījās. Es biju viena no tām, kura uz kalna slēpēm
stāvēja pirmo reizi.
No sākuma bija nedaudz bail, bet dienas beigās jutos diezgan labi. Uz kalna
cilvēki ir ļoti jauki un draudzīgi. Sveši cilvēki nāk klāt un palīdz tev, kad
redz, ka tu nevari to izdarīt. Šis brauciens arī satuvināja mūs visus savā
starpā.
Personīgi
es,
LIELU
PALDIES
gribu
teikt
saviem
„privātajiem
instruktoriem”- Kristiānai, Laurai, Kristai un Kendijai. Pateicoties viņām, es
iemācijos slēpot, un man ļoti iepatikās.
Vēl, protams, VISMILZĪGĀKO PALDIES gribam pateikt skolotājām Ievai Apīnei un
Daigai Jirgenai, kuras organizēja šo fantastisko braucienu un uzņēmās atbildību
par visiem mums. Kā arī liels paldies skolas direktorei Vitai Brokai, kas varēja
mums noorganizēt autobusu! Visi no sirds ceram, ka šis nebija pēdējais
ce
brauciens.
Vēlreiz LIELS PALDIES visiem par šo apbrīnojamo dienu!
Jana Vīksna, 8.a

VĒSTURE
Barikāžu piemiņas diena
Šā gada janvārī visas vidusskolas klases - 10.,11.,12.klase - skolotājas Ievas
Apīnes pavadībā devās uz Ķekavas Doles Tautas namu atcerēties barikāžu laiku
1991.gadā Rīgā. Jāatzīst, ka ne viss, ko stāstīja, bija zināms, tādēļ guvām
papildu zināšanas vēsturē par Barikāžu dienu notikumiem. 1991.gadā janvāra
dienās Rīgā un īpaši Vecrīgā aizsprostoja vairākas ieliņas, lai aizsargātos no
padomju spēkiem. Šis barikāžu laiks tiek dēvēts par pretošanās posmu Latvijas
Atmodas periodā. Šie notikumi bija visu cilvēku uzmanības centrā, notikumiem
sekoja līdzi arī tie, kuri nepiedalījās. Visu diennakti radio pārraidīja aktuālo
informāciju, jo neviens negribēja palaist garām šo notikumu attīstību. Kopumā
secinu, ka šī Barikāžu piemiņas diena Doles Tautas namā deva daudz emociju un
vielu pārdomām.
Anna Alīsija Tararuja, 11.a
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LITERATŪRA
Katrs gadalaiks nāk ar savām izjūtām, vēlmēm, prieku. Tā redzēja un aprakstīja
ziemu janvārī 5.a klase.
„Es paskatījos ārā caur logu un ieraudzīju, kā no zeltainās mākoņa maliņas sniga
sniegs. Ārā bērni pikojās, no mākoņa krītošās sniegpārsliņas gandrīz vai dejoja
kā mazas balerīnas. Bija grūti noticēt, ka jau atkal klāt ir ziema!” Tīna Estere
Vilka.
„Sniegpārslas nosēdās uz tuvējās priedes, izveidojot tai samtainus brunčus.
Lauku klāja neskarts sniegs, kurš izskatījās pēc tikko uzklāta tīra palaga. Viss
bija tik balts, ka pat baltais zaķēns nebija redzams. Likās, ka esmu iekļuvusi
brīnumu pasakā. Tā vien gribējās, lai tas nekad nebeidzas.” Kitija Meldere
„Ak! Ak, šī skaistā ziema! Šajā gadalaikā viss ir skaists. Pat necilie, bez
lapām palikušie koki. Šis baltums! Šis skaistums! Kā man tas patīk! Tā ir kā
dabas glezna.” Roberts Elksnis
„Sniegi sniga, mākoņi vēlās pa debesīm, un mēs gājām izbaudīt jaukos ziemas
priekus. Saule apspīdēja mīksto sniegu, atklājot, cik apkārt balts! Koku zarus
papurinot, vai vētra saceļas, bet tikai uz īsu mirkli.
Kalns ir balts kā debesis. Es nobraucu pa to lejā un iespiežu pēdas no ragavām
baltajā sniegā. Cik balts! Cik skaists! Dažas pikas lido pretī, taisītas no
mīkstā sniega. Sāpes mazas, taču prieka un laimes ir pietiekami daudz! Laiks
nemanāmi rit, un jādodas atpakaļ. Rīt būs jauna diena un, cerams, daudz sniega!”
Reinis Junga

LITERATŪRA
Pasaka par sveci
Kādā veikalā jau ļoti ilgi stāvēja daudzkrāsaina
svece. Tā bija ļoti skumīga. Cilvēki nāca veikalā
un
pirka
sveces,
bet
uz
viņu
neviens
pat
nepaskatījās, neviens neievēroja.
Kādu dienu veikalā ienāca vectētiņš ar mazmeitu.
Viņi nāca pirkt dzimšanas dienas dāvaniņu. Viņi
nopirka lelli un lielu torti. Tad meitenīte teica:
„Māsiņai taču būs 1 gadiņš. Vajadzīga arī viena
svece.” Viņi sāka aplūkot sveces. Daudzkrāsainā
svece sāka cerēt, ka viņai būs iespējas kādam
sagādāt prieku.
Meitenītei svece patika, un viņi to nopirka. Sveci
ielika
tortē
un
aizdedzināja.
Svece
dega
smaržojot.No prieka viņai tecēja sveču asaras. Tā
arī, prieka asarām tekot, viņa izdega, būdama
laimīga.
Kirils Bogačovs

SOCIĀLĀS ZINĪBAS, POLITIKA UN TIESĪBAS
Vairākus
gadus
pēc
kārtas
Ķekavas
novada
deputāti
Maksims
Volkovičs
un
Ieva
Arnte
labprāt viesojas Baložu vidusskolā, lai dalītos
pieredzē par darbu Ķekavas novada pašvaldībā un
atbildētu uz skolēnu jautājumiem par novada
attīstību, kā arī jauniešu iespējām. Stundās
piedalījās 9.a, 9.b un 12.a klases skolnieki.
Šādas mācību stundas palīdz skolēniem labāk
izprast pašvaldību darbību un funkcijas, un
saprast viņu iespējas līdzdarboties novada
attīstībā.
Paldies abiem deputātiem par laiku, ko veltīja
Baložu vidusskolas skolēniem.
Ilze Kajaka, sociālo zinību, politikas un
tiesību skolotāja
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2.februārī,
Sveču
dienā,
sveces deg visspožāk! Kad
svece deg, tad istabā ienāk
gaisma.
Kad
svece
deg,
notiek kas jauks kopā ar
ģimeni. Sveces rada siltumu,
gaismu, mājīgumu. Kad svece
deg, atceries par visiem, ko
mīli. Tā liek tev apstāties
un padomāt. Kad svece deg,
tu atslābinies, nomierinies
un
izbaudi
laiku
sveču
gaismā. Klusums valda mājā,
jo svece sargā no nezināmā.
Reinis Junga
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MŪZIKA
1.klasēs mājas darbā mūzikā bija uzdots izgatavot skaņu rīkus, mūzikas
instrumentus. Gan patstāvīgi, gan ar vecāku palīdzību tapa gan pašskanošie, gan
sitamie, gan stīgu skaņu rīki, no grabuļiem līdz pat koklei! Fotogrāfijās 1.c
klase.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI
Atbilstoši
skolas
reglamentam
par
zinātniski
pētniecisko darbu (ZPD) izstrādes organizēšanu,
viens
no
ZPD
mērķiem
ir
pilnveidot
skolēnu
intelektuālo
potenciālu
un
radošumu,
veicinot
zināšanu attīstību. Skolēni ZPD uzsāk 10.klasē, to
padziļina un paplašina, pabeidz 11.klasē, ZPD uzsāk
11.klasē,
pabeidz
11.klasē,
nepieciešamības
gadījumā to padziļina un paplašina 12.klasē.
Priekšaizstāvēšanā,
3.februārī,
dzirdējām
prezentācijas par šādām tēmām
„Sieviešu mode 20. un 21. gadsimtā un iecienītākie
zīmoli jauniešu vidū.” (K.Ratniece, 11.a vad. Sk.
I.Apīne)
„Olimpiskās spēles Senajā Grieķijā un mūsdienās.”
(A.Teteris, 11.a, vad. D.Jirgena)
„Apģērba kultūra un etiķete, tās attīstība 21.gs.”
(K.Eglītis, 11.a, vad. G.Aile)
„Jaunsardzes loma valsts aizsardzības sistēmā”
(K.Vuļs, 11.a, vad. G.Aile)
„Angļu valodas slenga izmantošana” (J.Petrikina,
11.a, vad.I. Apīne)
„Mūzikas ietekme uz cilvēka prātu” (R.Kalniņš,
E.R.Tone, E.Kokins, 11.a vad. G.Felkere)
Skolotāji
izteica
priekšlikumus
un
norādes
turpmākajam darbam.
Linda Grīnvalde, direktores vietniece mācību darbā

12.februāris - DISKOTĒKA
10.marts - Skolas/klašu vecāku sapulce
8.-12.februāris BRĪVLAIKS 1. klasēm
14. - 18.marts
18.februāris - Angļu valodas pēcpusdiena
PAVASARA BRĪVLAIKS
21. - 25.marts PAVASARA BRĪVLAIKS
19.februāris - Konkurss „Skolas zvaigzne”
12.klasei
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