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Dzejas dienas 
 

Mūsu skolā dzejas dienas notika 6.oktobrī, 7.stundas laikā. Skolas dzejas dienās piedalījās daudzas klases – no 3. 
līdz 11. Dzejoļus skatīja latviešu valodā, krievu valodā un arī angļu valodā. Daži skolnieki lasīja dzejoļus. Elīna 
Popoviča (9.a) skaitīja savas klasesbiedrenes Laimas Plēpes pašas sacerētu dzejoli. Paldies arī visiem skolotājiem, kuri 
palīdzēja gatavot dzejoļus. 

Amanda Žuhovska (5.a) 
 

Septembris ir dzejas dienu laiks. Tad tiek rīkoti konkursi, kuros noskaidro labākos dzejoļu runātājus. Arī mūsu 
skolā bija dzejas dienas 1. – 4. Klašu skolēniem. No mūsu klases dzejas dienās piedalījās Alise, Laura un Viktorija. Alise 
ieguva pirmo vietu. Visi skolēni, kas piedalījās dzejas dienu pasākuma, saņēma balvas. Tās bija šokolādes tāfelītes. 
Bijām ļoti priecīgi par saņemtajām balvām. Cik garšīgi! Paldies par tām! 
 

Viktorija Ž. (4.a) 
 

Sveicam sportistus! 
 
15. oktobrī svinīgās līnijas laikā sveicām Baložu 
vidusskolas velodrošības komandu - Viktoru 
Kivl ānu, Rihardu Matīsu Lipsni, Robertu Annu 
Bambi, Annu Tararuju, Anastasiju Noskovu un 
Ričardu Tomasu Saretoku (attēlā nav klāt) ar 
izcilo panākumu - izcīnīto 2. vietu Latvijas Jauno 
satiksmes dalībnieku foruma fināla sacensībās 
Klapkalnciema "Ronīšos" š.g. 4.-5. jūnijā. 
 
Anastasija Noskova un Rihards Matīss Lipsnis 
šajās sacensībās bija labākie individuālajā  
vērtējumā, izcīnot tiesības kandidēt uz Latvijas 
izlasi. Tās sastāvā viņi kopā ar Airitu Motivāni un 
Matīsu Tīrumu no Ozolkalna pamatskolas 
Starptautiskās Automobiļu Federācijas (FIA) 
rīkotajās 25. Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku 
sacensībās Skopjē, Maķedonijā š.g. 25. septembrī 
izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļas. 
 

Pirmās šā gada olimpiādes uzvarētāji!  
 11. oktobrī Salaspils 2.vidusskolā norisinājās latviešu valodas 2.posma (novada) olimpiāde. Mūsu skolu šajā 
olimpiādē pārstāvēja pieci skolēni skolotājas Ligitas Brauķes vadībā. No olimpiādes mūsu skolnieki atgriezās ar lieliem 
sasniegumiem. Art ūrs Sokolovs mājās pārvedis godpilno 3.vietu, bet Anastasija Bagajeva ieguva atzinību! Sveicam arī 
skolotāju Ligitu Brauķi!  Malači!  
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Dzejas diena Baložu pilsētas bibliotēkā. 
 
Septembrī mūsu klasi ielūdza dzejas dienās Baložu pilsētas bibliotēkā. Mēs ar klasi mācījāmies Raiņa dzejoļus, 
piemēram, „Gana bēres”, „Kucentiņi”, „Šūpoles” un daudzus citus dzejoļus. Bibliotēkā mums stāstīja par to, kā 
Rainis dzīvoja, kā viņš kļuva par rakstnieku. Pašās beigās mūs pacienāja un tiem, kuri skaitīja, uzdāvināja dzejoļu 
grāmatiņas. 
 

Ērika (3.a) 
 

17.novembra svētku koncerts 
     
 17.novembrī arī mēs sveicām Latviju tās 92.jubilejā. Pirmās stundas laikā par godu Latvijas dzimšanas dienai 
norisinājās svētku koncerts, kuru organizēja skolotājas Linda Grīnvalde, Līga Plēpe un Ināra Laure. Koncertā valdīja 
svinīga un jauka gaisotne, par kuru rūpējās daudzie dziedātāji, dejotāji, dzejoļu skaitītāji un pacietīgie skatītāji. Paldies 
visiem dalībniekiem un skatītājiem par jauko rītu!  
 

• Šajā svētku dienā visas skolas klases sanāca jaunajā zālē, lai skatītos skaistās dejas un klausītos kora 
dziesmas un dzejoļus. Šī svētku diena mūsu skolā tika rīkota par godu Latvijas dzimšanas dienai. Šogad 
Latvijai ir 92.gadu jubileja. Es domāju, ka visiem patika šie svētki un koncerts.  

                                                                                                                                                                                       Vendija (3.a) 
  

Mi ķeļdiena 
 Miķeļi ir rudens saulgriežu jeb salstāvja svētki. Tos svin 
29.septembrī, kad diena un nakts ir vienā garumā. Tie ir svētki, kas 
saistās ar ražas novākšanu. Agrāk tos dēvēja dažādi- apjumības, 
apvaļības, Jumja diena. Lai arī nākamajā gadā būtu laba raža, ar pēdējo 
kūlīti klētī pārnes teiksmaino Jumi, auglības simbolu. 
Šās dienas izdarības saistās galvenkārt ar Jumja ķeršanu, klētī nešanu, kur 
tad to noglabā līdz nākamajai sējai. Vakarā pie ugunskura cildina Miķeli, 
kurš savukārt ziemā rūpējas par zirgiem. 
 Šo Miķeļdienu skolā mazie svinēja ar lielajiem. Mazās klasītes 
vēlējās kādu mācību stundu pavadīt jautri – ar spēlēm un konkursiem - 
kopā ar lielajiem (10.a klasi). Protams, ka lielie arī piekrita un pasākums 
izdevās interesants un aizraujošs.  
 Mazie kopā ar klases audzinātāju bija izdomājuši mīklas priekš 
visiem par kurām varēja iegūt balvu (konfekti). Lielie savukārt bija 
izdomājuši stafeti, kurā tika izmantoti dārzeņi no dārza un mazajiem gan 
par piedalīšanos, gan par uzvarām tikai piešķirtas balvas.  
 Miķeļdiena bija izdevusies gan priekš mazajiem, gan priekš 
lielajiem, jo visi izklaidējās un dienas beigas pavadīja jautrībā un ar 
prieku.               
                                                                                     Jānis J. (10.a) 
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Lāčplēša diena 

 
   Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā 
saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības 
cīnītāji.  
 Laika posms no 1918. gada 18. novembra – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas – līdz 1919. gada 11. novembrim – 
Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka – ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta 
Latvijas neatkarība, valstī vēl aizvien atradās vācu un krievu karaspēks, un tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā 
iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. 
Šajā dienā vecākās klases vadīja mazajiem 1 stundu, kuras laikā stāstīja par Lāčplēša dienu un kas ar to saistās. No mazajām 
klasēm tika izvēlētas no 1. klases līdz 4. klasei ieskaitot, arī krievu tautību klases. Visas stundas tika novadītas interesanti un 
pamācoši, tagad bērni kaut cik zina par Lāčplēša dienu un kas tajā ir noticis pagātnē. Bērniem tika doti uzdevumi, kurus izpildīja 
lieliski un dabūja par to arī kādu gardumiņu. 
Lāčplēša diena bija izdevusies, jo gan mazākās, gan vecākās klases labi pavadīja laiku un visi bija apmierināti ar paveikto. 
                                                                                                                                                             Mārtiņš G.(10.a) 
 

           
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
          

                           
  

Skolotāju diena 
 

Par godu skolotāju dienai mēs ar klasi veidojām plakātus ar 
uzrakstu „Sveicam skolotāju dienā.” Šajā jaukajā dienā mēs no paša rīta 
sagaidījām katru skolas skolotāju un pasniedzām viņām pa ābolam. Tad 
mēs vadījām stundas mazākajām klasēm. Mēs izklaidējām bērnus, 
kamēr skolotājas tajā laikā atpūtās vai piedalījās rotaļās ar bērniem. 
                                                                           Laima D. (10.a) 
 

Skolotāju diena notika oktobra pirmajā piektdienā. Skolotāju 
diena bija jautra. Meitenes uzpūta balonus. Kad skolotāja ieraudzīja 
klasi, bija sajūsmā. Šie bērni bija īpaši parūpējušies par skolotāju dienu. 
Skola bija izrotāta. Dažas klases uzzīmēja plakātus. Un lielā klases 
mums vadīja sporta stundu. Rādīja interesantus vingrojumus. Es 
gribētu, lai skolotāju diena notiktu biežāk. 
 

Raivo S. (3.a) 
  

  
  

Zin ību diena 
 
Zinību dienā sanāca visas klases. Tās sanāca skolas jaunajā zālē. 
Tur bija trīs klases – 1.a, 1.b un 1.c, bet citus gadus tikai divas 
klases. Tad nosauca skolotājas un katrai bija sava īpašība. Mūsu 
klases skolotāja bija visrunīgākā. Pirmajai klasei deva grāmatiņas. 
Man patika tāpēc, ka, atceroties manu pirmo septembri, man 
liekas, ka šis bija labāks. Tāpēc, ka tas viss notika jaunajā zālē, tur 
bija stikla sienas. Ar katru gadu arvien vairāk bērnu. 
Tas bija jauki! 

Laura Ribkinska (3.a) 
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INTERVIJA 
 

No mūsu skolas 6.a klases Latvijas izlases sastāvā uz 
Maķedoniju devās divi sportisti – Anastasija un Rihards. Un, 
lūk, saruna ar viņiem. 
Cik lielu darbu jūs ieguldījāt, lai nokļūtu uz šīm sacīkstēm? 
A.Es gāju velodrošībā 3 gadus. 
R.Trīs gadu darbs, sūri strādājot. 
Cik daudz laika jums aizņēma gatavošanās sacensībām? 
A.Apmēram divas nedēļas. 
Cik daudz mantu sanāca ņemt līdzi uz Maķedoniju? 
A.Diezgan daudz. 
R.Divas somas. 
Cik ilgs bija brauciens līdz Maķedonijai? 
A.Trīs dienas 
Cik dalībnieku bija jūsu komandā? 
A.Četri. 
R.Četri, kā arī divi līdzbraucēji un divi treneri. 
Vai Maķedonijā cilvēki bija draudzīgi un atsaucīgi? 
A.Ja mēs viņus saprastu, tad – jā. 
R.Jā. Pat ļoti. 
Kādi laika apstākļi valdīja Maķedonijā? 
R.Bija saulains laiks. Lietus lija tikai vienu dienu. 
Vai braucienā notika arī kādi smieklīgi atgadījumi? 
A.Neatceros. 
R.Jā, mēs ar Matīsu staigājām un daudz jokojām. 
Ko jūs darītu savādāk, ja jums būtu tāda iespēja? 
A.Rīkotu vairāk ekskursijas pa Maķedoniju. 
Jūsu atziņas pēc sacensībām? 
R.Gods. Liels gods. 
Vai jūs daudz iekavējāt mācībās? 
A.Nē. 
Paldies jums abiem par interviju! 
 

A.Noskovu un R.M.Lipsni intervēja Helēna Mūrniece (6.a)  
 

 

Teātra izr āde „Pepija”  
 
Mūsu klase gāja uz „Pepiju”. „Pepija” bija 13.oktobrī. 
Šī izrāde bija ar īstiem aktieriem, ne ar lellēm. Pepija 
bija jauka un diezgan kārtīga meitene un vēl sprigana. 
Viņa pat varēja pacelt savu zirgu. Un viņai bija jauks un 
tik pat sprigans mērkaķītis. Viņa arī bija skumja 
meitene, jo viņas tēvs bija mērkaķu karalis un māmiņa 
bija eņģelis. Bet viņa pati mērkaķu princese. Man šī 
izrāde patika un likās jauka! 
 

Laura Š. (3.a) 
 
 

 

 

Jaunā skolēnu pašpārvalde! 
Kā jau katru gadu, arī šajā mācību gadā skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurā pulcējas skolēni no 5.līdz 

11.klasei. Šogad tika ievēlēta jauna pašpārvalde ar grupu vadītājiem priekšgalā. Šogad par pašpārvaldes 
priekšsēdētāju tika izvirzīta Viktorija Kikste (10.a), bet viņas vietniece ir Laima Plēpe(9.a)  
Informācijas grupa: 
VIKTORIJA VOGINA 10a 
Lauma 7a 
Elīza 8a 
Olga 7b 
Laima 9a 
Anna 6a 

 

Sporta grupa:  
EDGARS BUKA 11a 
Aleksandrs 8b 
Viktors 8a 
Artūrs 5b 

 

Kultūras grupa: EVELĪNA MARKAVA 9a 
Marina 8b 
Valērija 5b 
Jana 5b 
Līva 7a 
Jānis 10a 
Roberta 6a 

 
 Skolēnu pašpārvaldes sekretāres pienākumus pildīs Līva Andžāne un Lauma Aleksejeva(7.a), skolas radio vadītājs ir 
Jānis Joksts(10.a),bet Baložu vidusskolas avīzes redaktore ir Viktorija Vogina (10.a). 
 Aicinām visus aktīvi piedalīties skolas dzīves organizēšanā un ar saviem priekšlikumiem kā padarīt 
interesantāku mūsu ikdienu, vērsties pie skolēnu pašpārvaldes vadītājas un viņa vietnieces vai grupu vadītājiem un 
dalībniekiem. 
 Tikai visiem kopā mums izdosies dažādot mūsu skolā pavadīto laiku!  Tāpēc aktīvi piedalieties! 
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Vecāku klašu sadraudzības brauciens uz rodeļu trasi Rāmkalnos 

15.septembrī vecāko klašu skolēni (8.-11.klase), kopā ar skolotājām A.Lesniku, I.Apini un L.Brauķi, devās sadraudzības 
braucienā uz Rāmkalniem. Rāmklani ir atpūtas bāze pie Murjāņiem, kurā skolēniem bija iespēja piedalīties kulinārijas šovā un 
braukt ar rodeļiem. Ierodoties Rāmkalnos, skolēni sadalījās divās grupās un devās uz savām aktivitātēm. Viena grupa kopā ar 
jauku pavāri gatavoja pildītos ābolus, kamēr otra grupa brauca ar rodeļiem. Kamēr skolēni izbaudīja rodeļu trasi, tikmēr mūsu 
sagatavotie āboli cepās cepeškrāsnī, lai mēs vēlāk tos varētu apēst, servētus ar saldējumu un šokolādi. Lielai daļai skolēnu šī bija 
pirmā reize, kad tika ēsti cepti āboli. Bija ļoti gardi! Savukārt priekus rodeļu trasē netraucēja pat nelielais lietus, kurš nemanāmi 
smidzināja. Jāatzīmē, ka arī skolotājas izbaudīja savu mūža pirmo braucienu rodelī. Diena bija pavadīta lieliski un sakām paldies 
skolas direktorei par pretimnākšanu, šim braucienam atvēlot autobusu. 

                                    
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

Īsziņas 
• 30.novembrī Baložu k/n būs iespējams noskatīties filmu „Mazie laupītāji” Ieejas maksa 0.70Ls 
• Fotogrāfiju konkurss! Visu decembra mēnesi iepriecināsim viens otru ar fotogrāfij ām „Baložu ziema” . 

Labākajiem būs balvas! 
• 28.novembrī jau pirmā Adventes svētdiena! Neaizmirstam par klašu dekorēšanu! 
• Līdz Ziemassvētkiem palicis tikai mēnesis! Brīvlaiks sāksies 24.decembrī! 
• Aicinām iesūtīt savus jokus joku stūrītim. Labākie tiks publicēti! 

 

 Riez aiz tāltālām jūrām,vareniem kalniem un piekrastēm dzīvoja jūras valdnieks Arlinuss. 
Viņam bija septiņas brīnumaini daiļas meitas-pastarītes Zuzī un Demi , vidējās māsas Sardēnija, Lūcelija 
un Elui, kā arī visdaiļākā vecākā meita Delfīnija. Māsas dzīvoja saticīgi un draudzīgi. Jūras dzelmē 
viņām bija jauka dzīvošana. Māsas dzīvoja gliemežvāku pilī ar pērļu sienām un kristāla logiem. Viņām 
nekā netrūka. Tā nu viņas diendienām  sēdēja krāšņajās, pērļotajās istabās un skatījās uz zivtiņām. Lai 
cik jauki tur nu būtu, māsas par visu visvairāk vēlējās izpeldēt krastā, paraudzīties uz spožo sauli, 
paklausīties putnu dziesmas un novērot zemes ļaudis. 
       Māsas dzīvoja ilgās pēc brīvības un saules stariem. Viņas tēvs Arlinuss bija ieslodzījis māsas pilī, lai 
pasargātu. Par meitām nekā dārgāka viņam nebija. Visas septiņas māsas izskatījās gaužām vienkārši, 
katrai bija divas kājas, rokas un viss cits-kā jau parastiem cilvēkiem. Vienīgi vēl viņas prata elpot zem 
ūdens un ļoti ātri peldēt. 
       Reiz māsas, nevienam nezinot, izlavījās no pils un izpeldēja krastā. Kā viņām tur patika! Viņas 
klausījās putnu dziesmās un lūkojās zeltainajā saulītē. Tā viņas peldēja krastā  katru dienu. Pamazām 
viņas ieguva zemes draugus. Vecākā māsa Delfīnija bija jau  precību gados. Uz zemes viņai bija 
sastapusi puisi skaistu jaunekli Enriū. Viņi iemīlēja viens otru un grasījās precēties. Pēkšņi māsu zemes 
izpriecās uzzināja tēvs. Jaunākā māšele Zuzī viņam to nejauši bija izstāstījusi. Viņš sadusmojās un uz 
zemi sūtīja lielu vētru un viļņus. Delfīnijas gan lūdzās, lai tēvs pārstāj, bet velti, jūra aprija mazo 
sauszemes saliņu. Jūra aprija gan zemes draugus, gan Enriū. 
        Pagāja kāds laiciņš. Delfīnija ļoti sēroja. Viņa ilgojās pēc Enriū. Tēvs un māsas nespēja viņai 
palīdzēt. No lielām ilgām Delfīnija nomira. Visi jūras iemītnieki ļoti raudāja. Delfīnijas vairs nebija. 
Pēkšņi starp rūsganajām, drūmajām jūras zālēm uzplauka skaista, balta puķe. To ieraudzījuši, jūras 
iemītnieki pārstāja raudāt un teica: ’’Delfīnija, tā ir Delfīnija!’’ 
                                                                                               Alise Zeidaka(4.a )     
  
 

Joku stūr ītis 
 

• Tija skrien sūdzēties skolotājai:’’ Skolotāj, Māris mani iesita!’’.’’Man,’’ pārlabo skolotāja.’’ Ko, tev arī?’’ brīnās Tija. 

• Kārlis lielās Aijai:-Es noķēru tādu foreli kā mana kāja!:-Tas nav iespējams, tik netīras foreles nemēdz būt! 

• Stārķis saka vardei:-Šodien gribas iekost kaut ko zaļu.:-Vai dieniņ! Krokodilam  pēdējā stundiņa klāt.... 
 

• Mazais Jānītis bēniņos atradis bērnu sētiņu. Viņš pieskrien pie māmiņas, saukdams:-mammu, mūsu mājā drīz būs jauns 
bērniņš!:-Ko tu, dēliņ?:-mammu, viņam bēniņos jau sagatavots slazds! 

• Skolotājs saka skolēniem:-ja pēdējā rindā sēdošie uzvestos tikpat klusu kā tie, kas vidējā solā lasa komiksus, tad priekšā 
sēdošie varētu netraucēti gulēt tālāk! 


