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CeĜu satiksmes drošība – gudrās sacensības 
 
 Jau ceturto gadu maija sākumā pie mums skolā norisinājās 2 dienu 
starptautiskas sacensības „Baložu Velodrošība”. Tās ik gadu pulcējušas gan 
skolēnus, gan pedagogus, kam rūp drošība ceĜu satiksmē, jo sacensību mērėis ir 
pilnveidot bērnu zināšanas ceĜu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā, 
velosipēda uzbūvē un iemaĦas velosipēda praktiskajā vadīšanā. Tādējādi 
dalībniekiem arī šoreiz bija jārisina daudzveidīgi uzdevumi ceĜu satiksmes 
noteikumos, jāveic atšėirīgas grūtuma pakāpes veiklības braucieni ar 
velosipēdu, kā arī jāsaliek ceĜa zīmes krustojuma maketā.  
 Pēc divu dienu spraigas cīĦas un kopvērtējuma, izjūtot patiesa 
gandarījuma sajūtu, rezultāti apliecināja, ka labāko – gudrāko un veiklāko – 
vidū ir arī mūsu skolas skolēni – Krista Ratniece (1. vieta), Anastasija Noskova 
(2. vieta) un Rihards Matīss Lipsnis (3. vieta), saĦemot vērtīgas balvas.  
 Jāpiebilst, ka ikviens dalībnieks mājup devās ne tikai ar iegūtām 
papildus zināšanām, bet arī ar organizatoru un sponsoru sagādātajām balvām. 
Šeit vēlos uzslavēt sacensību galvenā tiesneša Andra Žilko apjomīgo 
ieguldījumu darbā un sadarbības veicināšanā ar sponsoriem! 
 Aktīvas mācības ceĜu satiksmes drošībā turpinās un turpināsies arī 
brīvlaika sākumā, jo skolas velodrošības pulciĦa 1. komanda izcīnīja 1. vietu 
Rīgas reăionā, tādējādi iegūstot tiesības piedalīties Latvijas Jauno satiksmes 
dalībnieku forumā, kas notiks no 4. - 5. jūnijam Klapkalnciemā. Lai mums 
izdodas! 

Sandra OzoliĦa 
  

Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
  

 „Mēs neejam ne korī, ne dejojam, bet kaut kādā veidā gribam būt kopā ar visiem 
šajos jaukajos, prieka pilnajos svētkos. TādēĜ konkursam „Līniju ritmi” mēs – Lauma, Guna 
un es – uztaisījām darbiĦus no māla. Taisījām ar visu sirdi un dvēseli. Mēs būsim kopā ar 
jums Dziesmu un deju svētkos!” tā raksta Līva no 6. a klases, konkursa dalībniece. Savukārt 
mazie – 2. – 4. klašu keramiėi – veidoja darbus konkursiem „Zīmju pilnas joslas” un „No 
pumpura līdz ziedam”. 
 Esam priecīgi un gandarīti par savu darbu, jo žūrijas vērtējums ir 2. pakāpes 
diplomi! Mūsu keramikas darbi tālāk tiks izstādīti Rīgā – Kongresa namā, kopā ar visiem 
Latvijas vizuālās un lietišėās mākslas uzvarētāju darbiem, bet vasarā Dziesmu un deju 
svētku laikā darbi būs skatāmi VērmaĦdārza izstādē. 
 Paldies čaklajiem keramiėiem par radošo un pacietīgo darbošanos! 

 
skolotāja Astrīda 

  

Abas skolas komandas 
Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma 

1. kārtā Rīgas motormuzejā 2010. gada 15. aprīlī. 
  

Skolā keramikas pulciĦam ir stipras 
tradīcijas – skolotājas Astrīdas Lesnikas 

vadībā tas darbojas jau vairāk nekā 20 gadu! 
Attēlā konkursa dalībnieces un viĦu darbi. 
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Latvijas Mazpulku sacensības Ėekavā 
 
Latvijas mazpulku Rīgas klubiĦš un Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte” sadarbībā ar Ėekavas novada domi 30. aprīlī aicināja visus 

mazpulcēnus un Ėekavas novada skolēnus, veselīga dzīvesveida piekritējus piedalīties Latvijas Mazpulku XV sporta spēlēs Ėekavā. Arī 
no mūsu skolas uz turieni devās viena komanda. 
 Anastasija Noskova no 5. a: „Mazpulku sacensības „ZaĜais starts” bija tik aizraujošas, ka es pat nepamanīju, kad diena bija jau 
galā. Mūsu komandā bija mana klases biedrene Krista, 6. a klases zēni Kristiāns un Kristaps un es. Tur bija gan jāskrien pa Ėekavu, gan 
jāmet pa pudelēm, gan jābrauc ar riteni. ěoti daudz stafešu! Sacensības bija gan individuālas, gan komandā. Mēs tur bijām no 9.00 – 
20.00, tad braucām mājās.”  
 Mazpulki ir starptautiska bērnu un jaunatnes izglītības organizācija, kuras ideja ir mācoties darīt un darot mācīties. 
 Mazpulku dzimtene ir ASV, organizācija dibināta 1902.gadā (pirms 100 gadiem!), un tur to sauc par 4H klubu. Latvijā 
mazpulki dibināti 1929. gadā, un vārdu “mazpulks” ieviesa rakstniece Ausma Roga, tulkojot amerikāĦu rakstnieka Fr. Keisa grāmatu 
“Zem baltzaĜā karoga”. Ar zīmi “4H” nosaukumā organizācija darbojas 86 pasaules valstīs visos kontinentos (izĦemot Antarktīdu ) un 
savās rindās apvieno vairāk nekā 16 miljonus bērnu un jauniešu (www.mazpulki.lv). 
  

Ātrāk, augstāk, spēcīgāk!  
 11. maijā Salaspils pilsētas stadionā norisinājās Olaines, Salaspils un Ėekavas novadu vidusskolu sacensības vieglatlētikā. 
Prieks bija sportot tādā lielā – 400 m gara apĜa stadionā, kur ir labs mākslīgais segums, kur tribīnēs bija arī atbalstītāji. Gan šie apstākĜi, 
gan arī laba fiziskā sagatavotība noteikti palīdzēja mūsējiem izcīnīt godalgotās vietas. Ar 3. vietu 60 m distancē sveicam Vitāliju 
Ivanovu (C grupā), ar 2. vietu 400 m distancē – Alisi Sidarovu (C grupā), ar 3. vietu 400 m distancē – JeĜizavetu Obrazcovu (C 
grupā). Malači! 

sporta skolotāja Daiga Jirgena 
 

2. vieta florbolā 
 16. martā Ėekavas sporta hallē notika Olaines, Salaspils un Ėekavas novadu sacensības 
florbolā. Baložu vidusskola startēja ar C grupas zēnu komandu, kuras sastāvā bija Sandis, Vitālijs, 
Alekss, Toms, Viktors no 7. a klases, Aleksandrs un Artūrs no 7. b klases un Kristiāns, Kristaps un 
Eduards no 6. a klases. Mūsu vārtsargs bija Alekss, kas atvairīja daudzus bīstamus pretinieka 
metienus. Pēc 3 uzvarētām spēlēm komanda tika pusfinālā, kur izcīnīja augsto 2. vietu. Kā nu 
ne?! Mūsu skolā florbols ir topā – ja skolotāja atĜautu, sporta stundās spēlētu tikai florbolu. Fināla 
spēle mums bija jāspēlē ar Ėekavas vidusskolas komandu, kuru pārstāvēja visi, kas trenējas florbolā. 
Pirmos vārtus iesitām mēs, tāpēc likās, ka spēles vadību uzĦemamies mēs. Ak, vai, arī Ėekavas 
komanda sasparojās un rezultātu izlīdzināja. Šoreiz nenoticējām paši sev, ka esam tikpat stipri kā 
pretinieki, un spēle beidzās ar 4:2. Protams, bijām vīlušies, jo 1. vieta aizgāja gar degunu. Toties 
mājās atbraucām ar kausu un diplomiem! 

 sporta skolotāja Daiga Jirgena 
 

Olimpi āžu uzvarētāju svētki  
 
 Lepojamies ar mūsu skolotājiem un pulciĦu vadītājiem – Lilliju Annu Drozdi, Vizbulīti Miseviču, Andri Žilko, Astrīdu 
Lesniku, Ligitu Brauėi, Sandru OzoliĦu un viĦu audzēkĦiem – Kristu Ratnieci, Aleksandru Kosušenko, Zandu Šēvi, Artu Keršteinu, 
Janu Vīksnu, Arturu Sokolovu, kurus par izciliem sasniegumiem mācībās š.g. 21. maijā Ėekavas kultūras namā novada vadība sveica ar 
atzinības rakstiem un vērtīgām balvām. 
  

1.– 4. klašu tautas deju kolektīvs 
- 

X Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētku dalībnieks 

Starp 620 deju kolektīviem no visas Latvijas arī mūsu kolektīvs piedalīsies 
šajos svētkos. Tas būs jauns un noteikti sajūsmu pilns piedzīvojums 

dejotājiem. Sveicam arī vadītāju Līgu Plēpi ar šo panākumu!  
„Kopumā svētkos piedalīsies vairāk nekā 12 500 tautas deju kolektīvu dalībnieki, 
kas sadejos ăenerālmēăinājumā un divos koncertos Daugavas stadionā, laureātu 
koncertā VEF kultūras pilī un piedalīsies arī Koru koncertā Mežaparka Lielajā 

estrādē. Dejotāju priekšnesumi būs vērojami arī Vērmanes dārzā. Visvērienīgākais 
būs lielkoncerts Daugavas stadionā “Deja kāpj debesīs”, kas notiks 11. jūlij ā. Tā 
struktūra veidota kā simbolisks dzīvības koks ar saknēm, stumbru un galotnīti. 

Kopā ar dejotājiem koncertā būs arī vokālā grupa “Cosmos”.” 
(Avots: www.dziediundejo.lv). 
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Mākslas dienas 30. aprīlī 
  
 Jau 3. gadu pēc kārtas mūsu skolā risinās Mākslas dienas. Klāt pavasaris, atplaukst ziedi, un Baložu vidusskolā uzplaukst 
māksla. Mūsu gaiteĦos un klasēs zied skaisti papīra un filcēti fantāziju ziedi, un apkārt virmo krāsu pasaule! 
 Mākslas dienas ar nosaukumu "Ziedi māmiĦai" šogad norisinājās 30. aprīlī, neilgi pirms ikgadējām maija brīvdienām. Trīs 
mācību stundu garumā ar pusdienu pārtraukumu mākslas darbi bija gatavi prezentācijai – tehnikas un izpildījums kā vienmēr radoši: 
ziedi no dažādiem papīriem, ziedi gleznās, ziedi apsveikuma kartiĦās, ziedi uz puėu podiem, kā arī ziedi no saplākšĦa – viss kopā 
izskatījās krāšĦi! 
 Par to mēs varam pateikties Mākslas dienu īpašniecei, grandiozajai skolotājai Astrīdai Lesnikai! Protams, liels paldies skolas 
direktorei Vitai Brokai par atbalstu. Mēs visi varam pateikties par šo skaisto pavasara aktivitāti.  
 Pavasarī visi varam iedziĜināties mākslas dvēselē. Paldies! 

V. Vogina, G. Žuhovska, 9. a 
  

MāmiĦdienas koncerts 
  
 Vairāk nekā 20 priekšnesumi sildīja vecāku, īpaši jau māmiĦu, sirdis 7. maija vakarā tematikai atbilstoši noformētajā skolas zālē, kur par godu 
Mātes dienai skanēja krāšĦais koncerts. Koncerts iesākās ar kādu jauku un negaidītu pārsteigumu – vairākas māmiĦas saĦēma pateicības rakstus par 
bērnu labu audzināšanu. Pasākuma "odziĦa" šoreiz bija vakara vadītāji - mūsu pašu skolēni – Amanda un Tomass no 4. a klases. 
 Lūk, ko viĦi saka: „Man šėiet, ka daudzi priekšnesumi bija īsi, tomēr interesanti. Man Ĝoti patika 3. – 4. klašu deju kolektīvs. Es nebiju viens, 
man palīdzēja Amanda. Man Ĝoti patika vadīt koncertu. Man patika arī dzejoĜi un tie izteiksmīgie teksti, kurus mēs ar Amandu runājām. Es vēlos teikt 
lielu paldies Jolantai ĒberliĦai, jo viĦa ar mums daudz mēăināja. Vēl arī angĜu valodas skolotājai Ievai Apinei, jo viĦa rūpējās, lai viss koncerts sanāktu. 
Un, protams, liels paldies Amandai, kura bezbailīgi ar mani vadīja koncertu, kā arī paldies drosmīgiem māmiĦu sveicējiem un instrumentu spēlētājiem 
Alisei un Leldei!” Tomass. 
 „Man bija liels gods vadīt skolas Mātes dienas koncertu. Es to nedarīju viena, man palīdzēja Tomass. Priekšnesumi un klašu skaitītie dzejolīši 
bija burvīgi. Dziedāja 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu koris. Dziedāja arī 1. – 4. klašu puišu koris. Dejoja 1. – 4. klašu kolektīvi. Un vēl dažādi 
priekšnesumi. Dejoja Anastasija no 3. b klases. Es arī pati dziedāju. Koncertā bija daudzas māmiĦas un tēti. Skolēni bija izgatavojuši dažādas puėes un 
koncerta noslēgumā uzdāvināja tās savām māmiĦām.” Amanda 
 Amandai un Tomasam patiešām izdevās koncerta vadīšana! Paldies liels jāsaka šīs idejas autorei un īstenotājai skolotājai Ievai Apinei, kā arī 
visiem, kuri piedalījās skolēnu sagatavošanā koncertam – skolas vadībai, kolektīvu vadītājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem! 
 

Upes monologs pavasarī 
  
 Jā, pavasaris klāt! Beidzot viss ledus smagums aizpeldējis uz Baltijas jūras pusi. Ai, cilvēki te nāks, piknikus rīkos, peldēsies, 
bet, no otras puses, tas būs arī slikti, jo atkal piesārĦos mani. Zvejnieki ėers manus iemītniekus, tā jau nav daudz. 
 Vismaz neviens vairs pa plāno ledu nestaigās, tā jau pagājušo ziemu vienu tik tikko izglāba, otru – ne. Jā, tie puikas gan ir 
palaidnīgi!  
 O, šogad rāceĦus vietējā laukā iestādīja! Ceru, ka šogad būs arī kāds festivāls manos krastos. Man patīk, ka ārzemnieki sauc 
mani par labu upi un slavē manas zivis. 

 Alekss Pjats, 7. a 
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  Man pavasaris nekad nav bijis mīĜākais gadalaiks, taču tas man Ĝoti patīk, jo apkārt viss zied, silda saule un es saprotu, ka drīz 
būs vasara. 
 Pavasarī es dzeru bērzu sulu – tā man Ĝoti garšo. 

JeĜizaveta Obrazcova 
  

  
 Par angĜu valodas dienu raksta angĜu valodas skolotāja Ieva 
Apine: „Klasēs bija aktivitātes, bet pēcpusdienā bija angĜu tējas 
dzeršana. AngĜu valodas skolotāja Tatjana Dorošenko to rīkoja jau 
nedaudz iepriekš. Garajā starpbrīdī  6. b un 7. b klases meitenes bija 
noorganizējušas mazajiem (1. – 4. b klasēm) angĜu valodas stūrīti ar 
uzdevumiem, bet 2. a un 4. a klase angĜu valodas stundā skatījās 
filmu par komiėi Misteru Bīnu. 
 Skolas ēdnīcā šajā dienā bija pagatavots angĜu sautējums, 
starpbrīžos skanēja angĜu dziesmas. Vēl 5. – 10. klašu pārstāvjiem 
(pa 2 no klases) bija jāatbild uz jautājumiem, lai noskaidrotu, cik viĦi 
zina par Lielbritāniju, pēc tam bija praktisks uzdevums komandām 
pagatavot saldos un sāĜos sendvičus un angĜu tēju.” 

 No 9. – 11. martam skolā norisinājās valodu dienas – 9. martā angĜu 
valodas diena, 10. martā krievu valodas diena. 
 11. martā bija latviešu valodas diena. 12. kabinetā notika valodas 
konkurss, kurā piedal’jās skolēni no 5.a, 6.a, 7.a klases. Sacentās komands 
„Valodas rūėīši” un „Smaids”. Pirms konkursa dalībnieki bija parūpējušies par 
komandu atšėirības zīmēm. Īpašs paldies Līvai Andžānei (6.a) un JeĜizavetai 
Obrazcovai (7.a). 
 Konkurss noritēja raiti. Veicot dažadus uzdevumus, pagāja 
pasākumam atvēlētā stunda. Abas komandas cīnījās dūšīgi, ar nelielu pārsvaru 
uzvarēja „Smaids”. 
 Valodu nedēĜā bija arī citas aktivitātes. 5 – 7. klases skolēniem bija 
mājas uzdevums – zīmējumā atspoguĜot kādu valodas jēdzienu, piemēram, 
divskani, lietvārdu. Darbiem bija atšėirīga kvalitāte, ne visi to izpildīja, taču 
vairāki darbi bija spilgti, interesanti un apliecināja autoru izdomu: „Komats” 
(JeĜizaveta, 7.a), „Burti – alfabēts” (Paula, 6.a), „DivskaĦi” (Guna, 6.a), 
„PatskaĦi” (Evija, 6.a), „SkaĦas” (Krista, 5.a), „Žargons” (Anna Marija, 5.a), 
„Īpašvārds” (Anastasija Noskova, 5.a). 
 Paldies visiem valodu dienu dalībniekiem! 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja R. Ansone 

Valodu dienas 
 

Skolēni par pavasari 
  

 Pavasaris ir viens no skaistākajiem gadalaikiem. Pamostoties no rīta, tu pa logu redzi, kā saule aust. Tu neredzi vairs sniega 
kupenas, bet gan plaukstošus kokus, zaĜu zāli un dzidras debesis. 
 Redzot sauli iespīdam istabā, mans garastāvoklis uzlabojas un liekas, ka rodas enerăija kaut ko darīt. Pavasaris aiz loga sauc 
mani laukā. Es nevaru nosēdēt mājās, zinot, ka ārā ir tik labs laiks. 

 Marina Pavlova, 7.a 
  

 Pavasaris ... ko es sajūtu pavasarī? 
 Es redzu sauli. Tā apspīd zemi, un ir silti. Lapu vēl nav, bet pumpuri briest, lai pārplīstu un no tā izraisītos maza, zaĜa lapiĦa. Ir 
ziedi. Sniegpulkstenītes jau nosziedējušas, taču šur tur vēl kāds balts zvaniĦš palicis. Krokusi zied. Arī zilās vizbulītes izkārušas savus 
zilos zvaniĦus uz tievajiem kātiĦiem.         Annija Ušacka, 6.a 

 Es pavasarī izjūtu neviltotu prieku par to, ka saule uzvarējusi sniegu. Šī smarža, šī pavasarīgā smarža Ĝoti silda sirdi Var smaržot 
ziedus, beidzot sataustīt zāli, dzirdēt putnus. Ir tik daudz labu emocija. 
             Kristaps TurĜuks, 6.a 
  

PALDIES, PALDIES, PALDIES 
 ČAKLAJIEM AVĪZES VEIDOTĀJIEM UN LASĪTĀJIEM! 

 

LAI MUMS VISIEM DAUDZ JAUTRU UN SAULAINU 
ATMIĥU PILNU NOTIKUMU ŠAJĀ VASARĀ! 
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Skolēnu pašpārvalde 
  
  Š. g. 7. aprīlī plkst. 16:00 Ėekavas vidusskolā norisinājās Ėekavas novada skolēnu padome. Uz to tika ielūgti Ėekavas 
vidusskolas, Baložu vidusskolas, Daugmales vidusskolas pārstāvji. Mūsu sarunas tēma bija par to, ko jaunu varētu ieviest mūsu novadā, 
lai jaunatnei būtu interesantāk. Kādus pasākumus mēs varētu noorganizēt mūsu novadā? Padomi vadīja Linda Zaėe, kura aicināja rakstīt 
viĦai uz e – pastu, ja skolai nepieciešami līdzekĜi kādu pasākumu organizēšanai. 

Elīna Popoviča, 8.a 

Lielā talka 

 Nodrošinājušies ar cimdiem, maisiem, grābekĜiem un 
darba sparu, kopā ar skarbo vēju un vēso lietu piektdien, 23. 
aprīlī, piedalījāmies Latvijas Lielajā talkā. Tā gan oficiāli šogad 
notika 24. aprīlī, taču mēs to "ieskandinājām" mazliet ātrāk. 
Mūsu sakopšanas teritorija bija skolas tuvākā apkārtne – stadions, 
kā arī daĜa no meža. Kārtējo reizi sev un citiem pierādījām, ka 
ātru un redzamu rezultātu – sakoptu vidi ap mums – kopīgiem 
spēkiem var panākt īsā laikā. Lai tīrs un skaists šeit un visur citur 
saglabātos ilgi! 

9. klase tuvojas finišam! 
 
 Vasarīgi saulainajā 21. maija priekšpusdienā devītajai klasei skanēja pēdējais skolas zvans pamatskolas solā. Ar direktores, 1. 
a un 8. a klašu, skolas ansambĜa apsveikumiem, kā arī pašu devītās klases skolēnu dziedāto dziesmu, ziedu pasniegšanu saviem 
skolotājiem un visbeidzot balonu ar vēlēšanos uzlaišanu gaisā var teikt, ka iesākās gatavošanās jaunam izglītības posmam. Novēlam 
viĦiem veiksmi un asu prātu noslēguma pārbaudījumos, kā arī pārliecinoši pieĦemt lēmumu par nākamo iegūstamo izglītību! 
 Līdz ar strauju 9. klases izlaiduma eksāmenu tuvošanos veicām mazu aptauju 9. klases skolēnu vidū, lai viĦu spilgtākās domas 
un iespaidi paliktu atmiĦā arī mūsu skolas avīzē. Piedāvājam apkopotas atbildes uz aptaujas jautājumiem. 
 Domājot par savu nākotnes profesiju, mūsu beidzēji min tādas profesijas un jomas kā frizieris, datoriėis, programmētājs, 
mūziėis, viesnīcu jomu, mārketingu, medicīnu. Protams, daĜa no skolēniem vēl tikai pārdomā par šo jautājumu, savukārt daži 
pārliecināti vai pieĜauj iespēju mācīties Baložu vidusskolā. 
 Kā aizraujošāko piedzīvojumu skolas laikā vairākums atceras ekskursiju 4. klasē kopā ar audzinātāju Vinetu Šeinfišu. Tāpat 
interesanti likušies klases vakari. Linda Vološčuka raksta: „Un, protams, katra diena te bija aizraujoša, pateicoties klasei un 
skolotājiem!” 
 Atbildot uz jautājumu, kādu tu vēlies ieraudzīt Baložu vidusskolu pēc 5 gadiem, biežākās atbildes saistītas ar jauno piebūvi, 
sporta kompleksu un baseinu.  
 Aptaujas nobeigumā lūdzām uzrakstīt kādu novēlējumu vai priekšlikumu saviem klasesbiedriem un skolai. Lūk, spilgtākie no 
tiem: 
 Mācieties labi un neslinkojiet! /Dmitrijs/ 

 

Mans priekšlikums skolā organizēt valodas pulciĦus. /Viktorija K./ 
 

Lai skolā būtu daudz skolēnu! /Kristians/ 

Lai mani klasesbiedri būtu laimīgi! /Irina/ Mācies un tad arī viss būs labi! /Viktorija V./ 

Klasesbiedriem – palieciet tādi, kādi esat! Baložu vidusskolai – paliec vēl skaistāka! /Ginta/ 

Novēlu visiem patīkamas brīvdienas un atpūtu. Saviem klases biedriem novēlu veiksmi eksāmenos! /Arnolds/ 

Klases biedriem novēlu laimīgu un gaišu ceĜu. Lai viĦiem viss izdodas! Skolai novēlu plaukt un zaĜot. Gaidiet jaunus skolēnus! /Natālija/ 

Visai savai klasei vēlu sasniegt, ko vēlas. Un skolai pilnveidoties ar visām iecerēm! /Linda/ 

Cieniet sevi un apkārtējos cilvēkus! /Darja/ 

Lai viĦi izdara pareizo izvēli un mācās labi! /Rihards/ 

Esiet vēl labāki un sasniedziet vēlamos mērėus! Skola, plauksti, un lai šeit mācās arvien vairāk bērnu! /Jana/ 

Lai veicas visi darbiĦi, ko darāt! /Rūta/ 

Mācieties šeit un mācieties labi! /Artūrs/ 

Novēlu pabeigt skolu, un lai visur veicas! /Gatis/ 
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Mana vecmāmiĦa 
 

 Es jums stāstīšu par savu vecmāmiĦu Zinaīdu. ViĦa ir dzīva, viĦa dzīvo mums blakus mājā. ViĦai ir 68 gadi. ViĦai ir 
skruĜĜaini mati. Omīte tagad ir slima, bet es ceru, ka viĦa izveseĜosies. ViĦai patīk gulēt un skatīties filmu „Sieviete bez pagātnes”. ViĦa 
strādāja slimnīcā, bet tagad ir pensionāre. Omīte ir jautra, amizanta, jauna un laba. Es viĦu aprakstu kā anekdošu vecenīti.  
Es viĦu mīlu kā nevienu citu vecu cilvēku. /Vendija/ 
 

 Es jūs iepazīstināšu ar savu vecmāmiĦu. ViĦu sauc Rita, viĦa ir mana tēta mamma. ViĦa dzīvo lauku sētā, viĦai ir daudz 
lopiĦu. VecmāmiĦa ir Ĝoti laba, dažreiz pat gribas tur dzīvot. Man tur Ĝoti patīk. Es katru vasaru tur braucu. Man Ĝoti gribas dzīvo kopā. 
VecmāmiĦai vienmēr ir ar ko pacienāt. ěoti daudz mani lutina, pērk drēbes, dažreiz pat iedod saldumus. ViĦai ir brūni, skruĜĜaini mati. 
 Parasti staigā melnos svārkos, ne jau kuplos. Īsa auguma un liela pieredze laukos. ViĦa kādreiz strādāja par angĜu valodas 
skolotāju Stružānu pamatskolā, bet aizgāja pensijā un tagad dzīvo pa laukiem. 
 Mēs dažreiz spēlējam riču – raču, dambreti, un vakaros viĦa lasa pasakas. ViĦa ir tik Ĝoti mīĜa! /Laura R./ 
 

 Es Tev šodien stāstīšu par savu vecmāmiĦu Laimu. Pēc manām domām, mana vecāmamma ir Ĝoti jauka. 
ViĦa strādāja par sētnieci bērnudārzā. 
 ViĦai ir skruĜĜaini mati. Pēc sejas viĦa izskatās diezgan jauna. ViĦa ir mana tēta mamma. ViĦai patīk nēsāt 
mēteĜus. Uz svētkiem viĦa velk blūzi. Un melnas bikses. ViĦai ir labs un stingrs raksturs. Tas, ka viĦai ir stingrs 
raksturs, tas ir labi, jo tā var izaudzināt labu bērnu. Un, ja kas, es gandrīz katru sestdienu braucu pie viĦas, un ir tādi 
mirkĜi, kad pilngi gribas pie viĦas pārvākties. ViĦa sver apmēram 80 kg. ViĦa ir diezgan sportiska. 
 Tagad, kad es pie viĦas atbraucu, tad viĦa prasa: „Vai tu negribi ēst?” Es parasti atbildu: „Nē, jo es mājās 
jau paēdu.” Vecaimātei patīk, kad es ēdu. 
 ViĦa mani lutina un mīĜo. Tad, kad es pasaku, ko es gribu ēst, tad viĦa man uztaisa, ko es gribu. Es viĦu 
mīlu! /Raivo S./ 
 

 Labdien! Es jūs iepazīstināšu ar savu vecmāmiĦu. ViĦa ir jau diezgan veca, bet enerăiska. ViĦai ir īsi mati, mīĜi vārdi. ViĦai 
patīk sarkana krās. ViĦa ir Ĝoti mīĜa un jauka, viĦai patīk strādāt dārzā. ViĦa ir manas mammas mamma. ViĦai ir divi bērni un četri 
mazbērni. ViĦai patīk darboties virtuvē, viĦa taisa Ĝoti, Ĝoti garšīgus ēdienus. ViĦai patīk smieklīgi atgadījumi. ViĦa ir Ĝoti gudra, viĦa 
ir izaudzinājusi manu mammu par Ĝoti gudru meiteni. Un viĦa Ĝoti labi zina reizināšanas tabulu, viĦa tikai dažreiz kĜūdās. 
 Es domāju, ka mana vecmāmiĦa ir vislabākā. /Kristiāna/ 
 

 Tas notika, kad man bija četri gadi. Un tas notika mājās 2004. gadā. Es spēlējos ar 
mantām, un man iekrita mašīna līmes podā. Es metos pakaĜ mašīnai. Es iegāzos līmes podā un 
meklēju mašīnu. Es biju aplijis ar līmi, un atnāca mamma un pārbijās. Atnāca Gita un teica: „Tas 
ir dabiski, tā dara visi bērni!” /Roberts/  
  

 Reiz siltajā vasarā es un mana draudzene gājām uz veikalu. Mēs uztaisījām kopīgu ballīti. Vēlāk mēs ēdām saldumus pie 
loga, un pēc tam atlidoja lapsene. Es un mana draudzene skrējām pa dzīvokli un norāvām aizkarus. Vēlāk atnāca mamma un mani 
sabāra. 
 No tā laika es vairs neēdu saldumus pie loga. /Ērika/ 
 

 Es atceros, kad maziĦš skrēju pakaĜ kukaiĦiem un gribēju tos ēst. Tad mamma man pateica, lai es tos neēdu. Tad es atcerējos 
par vēl vienu gadījumu, kad es gribēju dakterēt zirneklīti, kuram bija ola, un tas arī bija vasarā. /Artūrs/ 
 
 Mans blēĦu darbs notika, kad man bija 3 gadi. Mana mamma mazgāja grīdu un es lūdzos, ka Ĝoti gribu palīdzēt. Mamma man 
šo darbu uzticēja un parādīja, kā to dara. Es ieliku grīdas lupatu spainī un atkal ārā – tā kādas 5 minūtes. Kad mamma iznāca no 
istabas... Tad no istabas iznāca māsa, viĦa gāja ēst brokastis. Grīda pludoja. Māsa sāka pa grīdu slidināties. Mamma teica, lai tā 
nedara. Es nedabūju nekādu rājienu, bet, kā mēs to visu satīrījām, es neatceros. /Rasa/ 
 

 Kādu dienu es mammai nočiepu brilles. Mamma veda mani uz koncertu, tad uz otru koncertu un tad uz trešo koncertu. Tad 
pie māsīcām. Pie māsīcām es uzliku brilles, un visi brīnījās, kāpēc man ir pieaugušo brilles? Tad atbrauca mamma un mani sabāra, jo 
viĦai vajadzēja brilles. Es iedevu brilles, un mēs braucām uz jūru. 
 Jūrā es nosauĜojos, un tad es atkal nočiepu brilles un netīšām saplēsu stikliĦus! Tad mani kārtīgi sabāra! ☺☺☺ /Evita/ 
 

Mans BLĒĥU darbs 
 
 


