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Tā svinējām mēs 
   

 Novembris skolā šogad iezīmējas ar diviem īpašiem notikumiem. Pirmkārt, no 10.  – 12. novembrim pie 
mums strādāja akreditācijas komisija, kura savu vērtējumu par mūsu darbu sniegs decembrī. Un, otrkārt, 
svinējām Latvijas 90. dzimšanas dienu, sniedzot krāšĦu koncertu skolā 14. novembrī un piedaloties dažādos 
konkursos visas nedēĜas garumā: plakātu, zīmējumu, eseju, apsveikuma kartīšu. 

Diagrammā pa labi redzamas klašu 
vidējās atzīmes pirms š.g. rudens brīvlaika 
salīdzinājumā ar šo laiku pagājušajā gadā. 
Kā redzams, visaugstākais vērtējums ir 
abās piektajās klasēs – vidēji 6,7 balles. 
Jāuzslavē 6.a, 8.a un 12.a klase, kuru 
vidējās atzīmes ir augstākas nekā iepriekš. 

Vēl tikai 3 nedēĜas līdz semestra 
beigām. Ir laiks saĦemties un uzlabot 
sekmes, lai ar gandarījumu un prieku 
varētu doties Ziemassvētku brīvlaikā, Un, 
starp citu, arī rūėi visu redz! 

 
Linda Grīnvalde, direktores vietniece 

izglītības jautājumos 

Baložu vidusskolas klašu vidējās atzīmes

19.10.2007 un 24.10.2008.
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Fragmenti no 12. a klases skolēnu esejām „Es Latvijā” 
   
„Latvija man liekas kā aizrautīgs ceĜojums, kurš nekad nebeidzas.” /Evija/ 
 „Es gribētu novēlēt cilvēkiem būt pārliecinātākiem par sevi, tiekties uz augstiem mērėiem, jo to 
piepildīšana padarīs mūs laimīgākus. Tā kā Latvijā ir ekonomiskās, politiskās problēmas, ar kurām tā 

pasaulē neiegūst atzinību, mums jādomā par savu valsti. Kādi būsim mēs, tāda būs valsts. Dosim iespēju 
Latvijai izcelties uz pasaules fona ar tās jaukajiem, smaidīgajiem un skaistajiem cilvēkiem!” /Indra/ 

 
„Nekad nevar aizmirst mūsu Dziesmu svētkus, kad arī mana balss skanēja daudzbalsīgajā korī. Ar 

lepnumu dziedāju R. Paula dziesmu „Manai dzimtenei”.” /Madara E./ 
 

„Mīlestību uz Latviju kā zemi, kurā ir manas saknes, vislabāk es izjūtu, kad esmu laukos, vietā, kur 
dzīvojuši mani vecvecāki. Tieši tur es visspilgtāk izjūtu piederību Latvijai, redzu tās īpašo skaistumu un 

manā sirdī rodas lepnums, ka esmu latviete.” /Madara G./ 
 

„Es cienu savu dzimteni un vēlos sasniegt savus mērėus tieši šajā valstī. Savu dzīvi es redzu šādi – es 
Latvijā.” /Kristīna B./ 
 „Man patīk Latvijā daba un veco ēku arhitektūra, kā arī veci pieminekĜi, pilis. Es ar ăimeni bieži dodos 
izbraukumā pa Latviju un vēl vairāk pārliecinos, ka Latvija ir Ĝoti skaista, tāpēc arī pie mums brauc tik 

daudz tūristu.” /Jekaterina/ 
 

„Aiz mums bija 
tikai viena. 
Ap mums tagad 
tikai viena. 
Un mums priekšā 
tikai viena 
Latvija.”  
/O. Vācietis/ 

Dažas rindas no 8. a klases domrakstiem 
   

„Es apbrīnoju tos, kas Latvijas dēĜ (tātad arī nākamo paaudžu dēĜ) ziedoja savas dzīvības.” /Linda/ 
„Latvijā taču ir tik daudz skaistā! Meži, pĜavas ūdeĦi un zeltainie labības lauki. Kā to var nemīlēt?” /Zanda/ 

 

Helēnu Poli no 7. b klases par iegūto 3. vietu Rīgas rajona valsts valodas olimpiādē. 
Paldies skolotājai Ligitai Brauėei! 



 Baložu vidusskolas avīze   Nr. 15 2008. gada oktobris/novembris 

 2 

 

MārtiĦdienas tirgus 
  

 2008. gada 17. oktobrī Baložu vidusskolā bija MārtiĦdienas tirgus, šis pasākums 
mūsu skolā notiek jau vairākus gadus. Tajā var piedalīties jebkurš skolēns no mūsu skolas, nav 
nekādu vecuma ierobežojumu. 
 Šogad MārtiĦdienas tirgū piedalījās daudzi no 1. – 8. klasei. Vēl šajā dienā pie mums 
atbrauca skolēni no Iecavas vidusskolas. Šie skolēni dziedāja un dejoja, tas bija ansamblis 
„Tarkšėi”. Arī mūsu skolas skolēnus sauca dejot, bija Ĝoti interesanti, jo daudzi arī dejoja un 
dziedāja līdzi. Katrs, kurš gribēja, varēja piedalīties šajā izklaidē. Protams, galvenais, kas bija 
šajā tirgū, tas bija pats tirgus. Bija Ĝoti daudz bērnu, kuri pārdeva kaut ko garšīgu vai kaut ko 
paštaisītu. Arī pircēju bija daudz, jo bija tik gardi cepumi, pīrāgi un citi našėi, ka gribējās tos 
visus pagaršot. Tirgū bija labi, jo cenas bija krietni zemākas nekā veikalā, un vislabākais, ka 
viss tas bija pagatavots mājās ar savām rokām. Bet ne tikai bērni piedalījās tirgū, arī klases 
audzinātājas palīdzēja bērniem un pārdeva kopā ar viĦiem. 
 Viss šīs pasākums notika sporta zālē pēc 3. stundas starpbrīdī un pēc 4. stundas arī 
starpbrīdī. Dažas skolotājas atĜāva neiet uz stundām un palikt padejot un iepirkties. No mūsu 
klases vienīgā, kas piedalījās, proti, tirgojās, bija Elīna Popoviča. ěoti daudz piedalījās no 1. – 
4. klasei. Esmu priecīga, ka mūsu skolā ir šāds pasākums, jo tas patiešām ir Ĝoti interesanti, ka 
var pārdot to, ko tu esi izgatavojis ar savām rokām. 
 Ceru, ka nākamgad arī būs šis brīnišėīgais pasākums! 

Jekaterina ĥikuĜina, 7. a 

MārtiĦdiena sākumskolā 
 

 Šis bija ėekatu, rotaĜu, deju un dziesmu pasākums, kuru rīkoja 2. a klase un 
audzinātāja Sarmīte MeĦăele. 8. novembrī zāli piepildīja suĦu, vāveru, zaėu, ežu, princešu, 
vilku, lāču un daudzu citu maskas. Ko par to saka paši organizatori, varat izlasīt zemāk. 

  
Man MārtiĦdienai bija sagatavota gaiĜa maska. Astei iekšā bija kartons. Galvas maska bija 

cepure, virsū tai bija piešūts cekuls. Man bija mazas bikses, arī spārni. /Emīls/ 
 

 Kad es gāju uz skolu, es biju uztraucies. Pēc kāda brīža man pateica, ka viss būs labi. Bet, kad mēs 
aizgājām uz zāli, es biju uztraucies. Bet pēc tam man palika labi. /Dāniels/ 

 
 

MārtiĦos es biju Ĝoti uztraucies. Kad dalīja ēdienus, man neko neiedeva. Es biju bēdīgs. Bet es visu 
laiku biju kopā ar Emīlu. Tas bija forši. /Ričards/ 

 
 

Tur bija visādi ēdieni. Bija āboli, mandarīni, cepumi. ěoti daudz skolēnu dalīja ēdienus. /Antons/ 
 

Mūsu klase mācīja citām klasēm dziesmas un rotaĜas. /Edvards/ 
 

 

Mēs ēdām zirĦus. Bija rotaĜas par MārtiĦiem, dziesmas par Rīgu, Jelgavu un Baložiem. Es jutos labi. 
/Edvards/ 

 

Mums bija Ĝoti dažādas maskas. Es biju sivēns, bet citi bērni bija daudz savādākās maskās. Man 
vislabāk patika vāverītes. Mums gāja Ĝoti jautri. /Enija/ 

 

Es biju čigāniete. Šajā dienā es biju nobijusies. Man patika, ka bija daudz ēdienu. Jaukas bija 
rotaĜas. Tās bija tik skaistas! /Agnese/ 

 

Man patika maskas, jo tās bija dažādas. Tur bija cūkas, zaėi, eži, vāveres, lapsas, kazas, čigānietes un daudz kas cits. Mēs gājām rotaĜās 
un dziedājām dziesmas. Mūsu skolotāja Sarmīte vadīja rotaĜas un iemācīja visiem dziesmas un dejas. Tur bija arī cienasts – zirĦi, pupas, 

cepumi, ābolmaize un daudz kas cits. /Alise/ 

Cik skaistas bija cūciĦas, zaėīši, čigānietes! Vislabāk man patika zaėīši. MārtiĦos bija tik jauki! /Viktorija/ 
 

Es biju uzvilkusi masku, kur attēlota saimniece. Man bija tautiskie brunči, blūze, priekšauts un lakats. Es biju tik Ĝoti uztraukusies. 
Maskas bija dažādas. Bija Ĝoti interesanti un jautri. Dziedājām dziesmas un mācījāmies dejas. Viss bija lieliski. Tā bija labākā diena šajā 

mēnesī. /Laura/ 

MārtiĦdienā bija Ĝoti daudz ēdienu un mūsu klase bija pasākuma rīkotāja Man patika tas, ka visi paši taisījām maskas. Visa MārtiĦdiena 
bija jauka. Kad mēs mājās taisījām masku, bija Ĝoti grūti uztaisīt. /Marta/ 

 
Es MārtiĦos redzēju visādas maskas. Tur bija zaėīši, vilki, cūciĦas. Cik tie bija skaisti MārtiĦi! Es tos nekad neaizmirsīšu. /Andra/ 

 

Baudījām arī MārtiĦdienu ēdienus. Man tomēr vislabāk garšoja 
vārītie zirĦi. /Diāna/ 

 

Man Ĝoti patika MārtiĦdiena. Tajā bija visādi ēdieni. Tie bija Ĝoti 
garšīgi. Man bija čigānietes tērps. /Anna/ 

 

Ansamblis „Tarkšėi” iepriecina 
tirgus dalībniekus 

Tirgojās arī 5. b klases skolēni 
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Sacensības soda metienos 
 

 22. oktobrī plkst. 14.20 notika sacensības basketbolā – soda metienos. Varēja piedalīties skolēni no 5. – 9. klasei. Klases 
komandā bija trīs zēni un trīs meitenes. Katram bija jāmet trīs soda metieni. Tā mēs uzzinājām, kurš skolēns meta soda metienus 
vislabāk. Vēlāk diviem skolēniem no katras klases vajadzēja mest divus soda metienus katram. Sacensībās piedalījās 5. a, 6. a un 7. a 
klase. Pirmā klase, kura izstājās, bija 5. a klase ar 8 punktiem. Uzvarēja 6. a klase ar 11 punktiem. 

 Viktors Vološčuks, 6.a 

Lai visiem veselība! 
 

 Vēl viens priecīgs notikums novembrī! Kaut Ziemassvētki vēl tikai būs, tomēr dāvanas jau saĦemam. Skolas darbinieki, kuri 
mūsu skolā nostrādājuši vismaz vienu gadu, saĦēma veselības apdrošināšanas polises, ar kurām gada laikā iespējams izmantot vairākus 
ārstnieciskos un ambulatoros pakalpojumus bez maksas. Liels paldies Baložu pilsētas domei un jo īpaši mūsu skolas direktorei Vitai 
Brokai par šo ieguldījumu darbinieku labā! 

Skolēnu padomes darbs 
 

Publicējam Baložu vidusskolas skolēnu padomes protokolu Nr. 2 
Laiks: 2008. gada 6. novembris. 
Piedalās: V. Vogina, H. Pole, E. Naudišs, J. ĥikuĜina, P. Robežniece, A. Ivanova, E. Popoviča, L. Vološčuka, V. Kikste, 
K.J. Grīnvalds, D. LiniĦš, A. Pjats, K. VuĜs, A. Sokolovs. 
Darba kārtība: 

1. Grupu vadītāju atskaites par paveikto darbu oktobra mēnesī. 
2. Darba plāns novembra mēnesim. 

1. Grupu vadītāju atskaites par paveikto darbu oktobra mēnesī. 
Sporta grupa: 

1. Noorganizēja, kā arī pati piedalījās sporta sacensībās basketbolā 
   22. oktobrī plkst. 14.20. 
2. Izveidots plakāts par tēmu „Man ir tiesības uz aizsardzību”. 
3. Skolas avīzē uzrakstīts raksts par sporta sacensībām. 

Kultūras grupa: 
1. Pārsvarā sadarbojās ar skolotāju E. Indzeri. 
2. Piedalījās dzejas pēcpusdienā. 
3. Sagatavoja divus rakstus skolas avīzei. 

Informācijas grupa: 
1. Izveidoja plakātu „Latvijai 90”. 
2. Publicēja 3 rakstus skolas avīzē: Sporta diena, MārtiĦdienas tirgus, Dzejas pēcpusdiena. 

Lēmumi: 

2. Darba plāns novembra mēnesim. 
Sporta grupa: 

1. Sarīkot skolas viktorīnu par sportu „Sports, Latvija” un plakātu, kurā ir aicinājums tajā piedalīties. 
Kultūras grupa: 

1. Aicināt piedalīties skolēnu Baložu kultūras nama pasākumos par godu LR dzimšanas dienai. 
2. Izvērtēt pasākuma „Valsts valodas un vēstures nedēĜa” darbu un konkursa rezultātus. 

Informācijas grupa: 
1. Nodot aptaujas „Preses abonēšana 2009. gadam” rezultātus par to, kādus žurnālus Baložu vidusskolas skolēni vēlētos lasīt 

skolas bibliotēkā.  
Protokolēja Viktorija Kikste, Skolēnu padomes lietvede 

Skolēnu padomes sēde š.g. novembrī 

Dzejniekam Ojāram Vācietim – 75 
 

 13. novembrī lieliskajam, drosmīgajam dzejniekam Ojāram Vācietim – 75. Pirms 25 gadiem (arī novembrī) dzejnieka pēkšĦi 
vairs nebija, bet mums un nākamajām paaudzēm ir palikuši viĦa darbi – dzejoĜi bērniem, jaunatnei; dzejoĜi par mīlestību, atbildību, 
godu, sapĦiem; dzejoĜi par Gauju, GaiziĦu, Rīgu, Latviju. 
 Pieminot dzejnieku, klasēs (5.a – 9.a, 12.a) notika izteiksmīgas runas konkursi. DzejoĜa izvēli noteica vai nu skolotājas 
ieteikums mācīties kādu no O. Vācieša patriotiskajiem dzejoĜiem, vai cita tematika, dzejoĜa garums. Vispopulārākie dzejoĜi bija 
„Piesaukšana”, „Tu esi”, „Gauja”, „Sveču turis”. 6. a klases skolnieces – Elīza, Marina, Amanda – bija iemācījušās pat 2 vai 3 dzejoĜus. 
 Vairāku skolēnu priekšnesums bija pārsteigums gan skolotājai, gan klasesbiedriem. Te īpaši vēlos uzteikt Artūru un Rihardu no 
8. a klases.  
 Tiesa, ne visi skolēni bija pietiekami čakli, lai sameklētu un iemācītos O. Vācieša dzejoĜi. 
 Paldies tiem skolēniem, kas mājas vai bibliotēkas plauktos bija sameklējuši O. Vācieša grāmatas vai atraduši dzejnieku darbu 
internetā. 
 Konkursa 1. kārta notikusi, 4. decembrī – 2. kārta, kad labākos runātājus klausīsies un vērtēs žūrija. 

skolotāja Ruta Ansone 
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Ar velosipēdiem pa Tērveti   

 Skolēnu brīvlaikā 28. oktobrī Baložu vidusskolas velodrošības pulciĦa audzēkĦi devās 
mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku kopā ar skolotāju Vinetu Šeinfišu un velodrošības 
pulciĦa programmas vadītāju Andri Žilko. Par ekskursijā redzēto stāsta Anastasija Noskova: 
„Ekskursija bija Ĝoti aizraujoša. Ja es varētu, es uzrakstītu visas ekskursijas gaitas, bet tad būs pārāk 
garš stāsts. Mēs redzējām rūėu ciematu, izstaigājām paši visas viĦu mājiĦas, pabijām pat pazemes 
kambaros. Ciemats nebija liels, bet Ĝoti skaists. Tad devāmies uz Anneles tēva kalnu un speciālā 
atpūtas vietā ieturējām brokastis. Tur mēs izpildījām visādus veiklības braucienus ar velosipēdiem 
un šūpojāmies, cik tīk. Tālāk devāmies uz Anneles liepu pa stāvu nobraucienu un vingrinājāmies 
apstāties noteiktā ceĜa posmā. Mēs visi gribējām to izmēăināt vēlreiz. Tālāk braucām pa Čigānu ceĜu 
līdz Gulbju ezeram. Tur bija arī Ĝoti sarežăīti ceĜa posmi, kuros vajadzēja pieliekties starp krūmiem, 
kāpt pāri kritušiem kokiem kopā ar velosipēdu. Tad pa Gulbju tiltu devāmies uz Tērvetes upes otru 
krastu. Man vislabāk patika, kā mēs kāpām pa slidenām un garām kāpnēm, kurām pa vidu bija 
nogāzts liels, jo liels koks, un kā mēs pārstiepām riteĦus pāri kokam! Skolotāji mūs paslavēja par 
izturību, jo neviens pat neiečīkstējāmies. Vēl bija interesanti, ka trenerim somā bija pat malka, kad 
mēs pie ugunskura cepām desiĦas. Bērnu rotaĜu laukumā mēs sadalījāmies komandās un 
sacentāmies, kurš ātrāk izies labirintu. AtceĜā uz autobusu apstājāmies pie Zviedru kalna un 
dendrārija. Brīžiem jau nebija arī tik viegli, jo visu ceĜu veicām ar velosipēdiem. Ekskursija bija 
interesanta un aizraujoša!”                Anastasija Noskova, 4.a 

 
Apmeklējam Rīgas Piena kombinātu 
 

 Piektdien, 24. oktobrī, mēs, 5. a klase braucām ekskursijā uz Rīgas Piena kombinātu. Tajā mūs sagaidīja gide, bet, pirms 
devāmies uz piena cehu, gājām degustēt produktus. Mūsu tēma bija skābpiena produkti. Nogaršojām visus skābpiena produktus: 
„Lakto”, jogurtus un kefīru. Bijām vieni no pirmajiem, kas nogaršoja jauno kefīru ar smiltsērkšėu garšu. Degustējām arī sierus. Tad 
gājām uz piena cehu. Tajā bija daudz sarežăītu aparātu. Redzējām, kur uzglabā gatavo produkciju un robotiĦu – kastu pārvietotāju. Gide 
mūs uzcienāja ar saldējumu, protams, Rīgas piena kombināta ražoto, bet pirms degustēšanas stāstīja par Piena kombināta vēsturi. 
 Liels paldies Līvas mammai par šīs jaukās ekskursijas noorganizēšanu! 

Annija Ušacka, 5.a 

 

Keramikas pulciĦam – 20!   

 20 - tas ir daudz vai maz? Ticiet vai nē, bet mums - 
keramikas pulciĦam ,,BrīnumiĦš'' ir jau uzsākta 20. darba 
sezona! 
 Šo mācību gada sezonu mēs uzsākām kopā ar 
draugiem no Iecavas vidusskolas. Tā nebija tikai svinēšana – tā 
bija draudzīga, radošu ideju apmaiĦa darbā. ViĦu skolotāja 
Iveta mūsu skolēniem mācīja gatavot lukturus, bet  iecavieši 
pagatavoja no māla mums dāvanu – sienas dekoru. Pēc labi 
padarīta darba kopā padejojām un uzēdām garšīgu kliĦăeri. 
 Ceram, ka sadraudzība ar Iecavas vidusskolas 
folkloras grupas,,Tarkšėi'' jautrajiem skolēniem mums 
turpināsies. 

pulciĦa vadītāja Astrīda 

6. novembris – drošības diena 
 
 Arī šogad Baložu vidusskolā notika drošības diena. Uz mūsu skolu bija atbraukuši policisti, 
kuri sākumskolas bērniem stāstīja par drošību uz ielas un mājās, bet pamatskolas klasēm - par 
smēėēšanu, tabaku un atbildību. Pasākumi notika informātikas un dabaszinību kabinetos, kur arī rādīja 
filmas. Mums Ĝoti interesanti visu stāstīja, varēja jautāt, kā rīkoties dažādās situācijās. Uzzinājām 
pilnīgi visu par cigaretēm, tabaku un smēėēšanu. Man patika šis pasākums, jo bērni no tā varēja daudz 
ko uzzināt un saprast. Tas ir Ĝoti labi, ka kaut vienu reizi gadā pie mums nāk cilvēks, kurš stāsta par 
drošību un veselību. Manuprāt, tieši šis īsais stāsts daudz ko lika saprast visiem mūsu Baložu 
vidusskolas skolēniem. Gribētos vairāk tādu pamācošu dienu kā šī. 

 Jekaterina ĥikuĜina, 7.a 
Pie sākumskolas bērniem ciemojās policisti – runcis Renārs, bebrs Bruno, kuri pēc policistes stāstītā 
pārbaudīja bērnu zināšanas, uzdodot jautājumus. Attēlā 1. b klase. 
  

PulciĦa dalībnieki, ciemiĦi un svētku kliĦăeris 
jubilejas pasākumā septembrī 

 

Sirsnīgi sveicam 
mūsu skolas 

keramikas pulciĦu 
20 gadu darba 

jubilejā. 
Paldies pulciĦa 
vadītājai Astrīdai 
Lesnikai par 
entuziasmu un 
skolēniem doto 

iespēju pašiem radīt 
mākslas brīnumu! 

 

Skolas kolektīvs 

Tradicionālais skolas Ziemassvētku koncerts notiks š.g. 18. decembrī.  MīĜi aicināti apmeklēt gan skolēni, gan vecāki, gan citi ciemiĦi. 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies. Šo svētdien, 30. novembrī, jau pirmā advente! 

Pārgājiena dalībnieki uz Gulbju 
tiltiĦa pāri Tērvetes upei 


