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Jaunā mācību korpusa atklāšana 
 

Sen lolotais sapnis ir kļuvis par īstenību un ilgi gaidītais brīdis ir pienācis! Baložu pilsētas 20 gadu jubilejas dienā atklājām mūsu 
skolas jauno mācību korpusu. Klāt esot Ķekavas novada pašvaldības vadībai, projekta autoriem un būvdarbu vadītājiem, kā arī, protams, 
skolotājiem, skolēniem un darbiniekiem, skolas direktore Vita Broka svinīgā uzrunā sveica klātesošos un pateicās visiem, kas piedalījušies 
projekta īstenošanā. Atklāšanas noslēgumā kā pārsteigumu visi skolēni dabūja kūciņas. Vaicājot skolēniem, vai „jaunajās mājās” vairāk 
gribēsies mācīties un būs arī labākas sekmes, visi kā viens atbildēja „Jā!”. 

Piebūves projekta izstrāde aizsākta vēl pirms teritoriālās reformas – 2005. gadā, taču pamati jaunajai piebūvei tika ielikti 2009. 
gada jūnijā. 

Šobrīd jau  mēnesis pagājis, kopš sākumskolas skolotāji strādā un skolēni mācās jaunajos kabinetos, tāpat darbojas arī jaunā, 
plašā ēdnīca. Skolotājiem ir atsevišķa atpūtas telpa, kurā, kad nepieciešams, tiek organizētas arī darba sapulces. Telpa aprīkota arī ar 
atsevišķi nodalītu virtuvi, garderobi un labierīcībām. Skolēnu ikdienā ir ienākusi arī skolā vēl nebijusi lieta – katram sākumskolas 
skolēnam ir savs garderobes skapītis. Rītos un vakaros šeit valda rosīga kņada, kad visi steidz uz stundām vai dodas mājās. 

Kopš oktobra beigām vidusskolas jaunajās telpās atvērtas arī divas pirmsskolas izglītības iestādes grupas „Skudriņas” un 
„M ārītes”. Plašās, gaišās telpas, jaunais aprīkojums, atvērtais skats pa logu uz spēļu laukumu un, protams, jaukās audzinātājas Tatjana 
Tararuja un Valentīna Vīksna, auklītes Agnese Glezere, Linda Pone un Velta Ruņģe nu ir ikdiena 48 bērniem vecumā no 2 – 4 gadiem. 

 

Sandra Ozoliņa 
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Valsts un pilsētas svētki  
 

Apkārt runā, ka cilvēkos manāma sen nebijusi svētku izjūta. Tādas īpašas svētku 
gaisotnes neesot bijis kopš 90-to gadu sākuma. Arī mēs šai sajūtai sekojam un šorīt skolā 
ar Latvijas valsts karoga ienešanu un himnas dziedāšanu atklājām svinīgo līniju par godu 
Latvijas 93. dzimšanas dienai 18. novembrī. 

Direktore uzrunā aicināja raudzīties, ko mēs labu varam paši savai tautai un 
valstij dot, mazāk domājot par negatīvo sev apkārt. Svinīgo brīdi patiesu darīja skolēnu 
skaitītie dzejoļi, atskats uz vēstures notikumiem un ansambļa izpildītās dziesmas. Pirmo 
reizi ar mums kopā bija mūsu jaunās pirmsskolas izglītības iestādes bērni, kuri ar interesi 
un pacietību vēroja notiekošo. 

Sandra Ozoliņa 
 

„Novembris ir skaists, neparedzams mēnesis. Tu nespēj zināt, vai tas būs ziemas vai pēdējais rudens mēnesis. Manuprāt, skaistākais 
novembrī ir salna. No rītiem, ejot uz skolu, tu salsti, tomēr priecājies par skaisto salnu apkārt.” 

Jeļizaveta Obrazcova, 9. a 

Novembris – tas ir īpašs katram no mums, citam tas patīk pirmā sniega dēļ, citam – valsts svētku dēļ, un arī man tas ir īpašs – ir Latvijas 
dzimšanas diena. Manas mīļās Latvijas – manas Tēvu zemes. 18. novembrī es ar ģimeni dodos uz svinīgo svētku parādi un arī nolieku 
ziedus pie Brīvības pieminekļa par godu tiem, kuri atdeva savu dzīvību par mūsu valsti.” 

Helēna Mūrniece, 7. a 

 

Novembris ir auksts mēnesis, un šajā laikā bieži līst. Man šis mēnesis nepatīk, jo cilvēki nereti saaukstējas un slimo. Iespējams, man 
novembris patiktu, ja tas būtu siltāks, ja būtu gaišāki rīti. Man vienīgi patīk tas, ka novembrī sākas advente.  

Vitālijs Ivanovs, 9.a 

„Latvijas nākotne ir atkarīga no cilvēkiem, kuriem tiešām 
rūp šīs valsts nākotne, un man šķiet, ka tādu cilvēku pietiek, 
taču viņiem nav varas. 
Jātic, ka Latvija piedzīvos celšanos no putekļiem. Jāmīl 
sava zeme, jo tieši te mēs esam piedzimuši, dzīvojam un 
cerams, dzīvosim vēl ilgi.” 

Raivis Lehtla, 12.a 

„Latvijas nākotne ir tik spoža kā spožākais dimants, un Latvijā dzīvo 
laimīgi cilvēki, kas ir lepni par sau valsti, nevis cenšas to pamest. Mums 
ir jāmīl mūsu dzimtene, tāpat kā mēs mīlas savu mīļotos.” 

Edgars Buka, 12.a 

„Cilv ēki bēg no mūsu valsts, jo domā, ka citur būs labāk. Tā nav izeja. Ir 
jācīnās ar problēmām. Ir jāpārvar grūtības. 
Tagad būvē, restaurē. Apkārt paliek skaistāks. Ceru, ka nākotnē 
izmainīsies ne tikai pilsētu izskats, bet arī cilvēku dzīves apstākļi.” 

Kristina Spila, 12.a 

Mūsu Baloži 
  „Baložos man patīk klusums 

un miers, apkārtne un 
strūklaka.” Edgars Tone, 8.a 

„Baloži ir mana mīļā pilsēta. Baloži ir mazi, bet ļoti skaisti. Te 
es dzīvoju jau desmit gadus. Baložos ir daudz skaistu vietu: 
skvērs pie kultūras nama, Titurgas ezers, mežs, galvenā iela un 
tagad jau veloceliņš. 

Pašreiz ceļ skolas piebūvi ar jaunu sporta zāli, un es ar to 
lepojos.” Gustavs Reinholcs, 8.a 

„Baloži ir skaista vieta, kur var 
atpūsties no Rīgas. Es dzīvoju 

skaistā vietā – 
manai mājai pretī atrodas mežs. 

Man prieks par Baložiem, prieks, 
ka Baložiem ir pilsētas statuss jau 
20 gadus.” Guna Žuhovska, 8.a 

„Es dzīvoju Baložu centrā, un man patīk te dzīvot. Var 
izstaigāties, ir mežs, nav tālu līdz veikalam, skola un kultūras 

nams ir pretī. Baložos parādās jauni celiņi, gājēju pārejas, 
atjauno mājas. Baloži kļūst labāki.” Lauma Aleksejeva, 8.a 

Gaišāki un kustīgāki Baloži 
14. novembrī, pēc skolas jaunās piebūves atklāšanas, oficiāli tika atklāts arī apgaismotais  

un nu jau daudzu iecienītais velosipēdu un gājēju ceļš, kas savieno Baložu pilsētas daļas. Zīmīgi, ka 
uz šo svarīgo un priecīgo notikumu tika uzaicināti arī mūsu skolēni – velodrošības pulciņa audzēkņi, 
kas, tērpušies atstarojošajās velosipēdistu vestēs un braukdami rindā viens aiz otra, simboliski un 
izteiksmīgi veidoja  košu celiņa atklājēju pulka vadošo sastāvu. Viņiem sekoja citi: velobraucēji, 
gājēji, skrituļslidotāji, kā arī rollerslēpotāji. 
  

Sākumskolas klases novembrī piedalījās Ķekavas novada rīkotajā vizuālās mākslas 
konkursā „Latvija tautasdziesmās”.  Labākos zīmējumus bija iespējams apskatīt 
tirdzniecības centrā „Liiba” Ķekavā un tos vērtēja žūrija. Sveicam 1. b klases meitenes - 
Lauru Šilovsku (1. vieta) un Jelizavetu Pihtovu (2. vieta)! 

Un mūsu Latvija 
  

„Ir palicis auksts, bet es vēl joprojām nenēsāju cepuri, jo izbaudu novembra vēju, kas ik rītu mani skar. Koki jau kaili, un salna ir klāt.” 
Edgars Pujāts, 7.a 
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Anatomijas muzejs 
4. novembrī  mēs (9.a un 9.b klase) aizbraucām uz Rīgas Anatomijas muzeju. Muzejs dibināts 1920.gada februārī kā Latvijas 

Universitātes Anatomijas institūta mācību muzejs. Tas atrodas Rīgas centrā. Kādreiz tajā celtnē bija baznīca; ēka ir ļoti skaista. Diemžēl 
tieši muzejā bija remonts un visi eksponāti bija sabīdīti vienā istabā, bet tas īpaši netraucēja. Vajag pieminēt, ka muzejā visi eksponāti ir 
īsti. Mēs apskatījām visus cilvēka (un pat dažu dzīvnieku) orgānus! Dažās vietās bija diezgan pretīgi,  tomēr neviens nezaudēja samaņu. 
☺ Man pat izdevās pataustīt īstu cilvēka mugurkaulu! 

Mums ir paveicis, ka  visu stāstīja ļoti interesants dakteris. Tas tiešām bija fantastisks gids! Mums pastāstīja par cilvēka ķermeņu 
uzbūvi (un parādīja ;)) un par daudzām slimībām. Ļoti sīki stāstīja par alkohola, smēķēšanas un abortu sekām, galvenais, ka to visu rādīja.   

Liels paldies Ritai Onzulei par tādas interesantas un izglītojošas ekskursijas organizēšanu.☺ 
Marina Vaišļa, 9. b 

   
 

 

Vizīte ASV vēstniecībā  
25. novembrī 10 skolēni no 3. un 4. klases kopā ar Pļavniekkalna sākumskolas 

skolēniem devās ekskursijā uz ASV vēstniecību Rīgā. Vizītes laikā skolēni sacerēja dzejoļus, 
stāstiņus un iedomājās, ko viņiem novēl dažādas ārzemju slavenības. Eskursijas laikā bija 
iespēja darboties kopā ar vēstniecības sabiedrisko attiecību pārstāvi Emiju Starovu (Amy 
Storrow), kura atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu prasmes un zināšanas. Ekskursiju organizēja 
angļu valodas skolotāja Ieva Apine. Paldies direktorei par palīdzību transporta 
organizēšanā! 

Par braucienu uz ASV vēstniecību stāsta arī Makars Lavišs no 4. b klases: „Man 
gadījās lielā veiksme un gods doties uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību. Es braucu 
kopā ar savu klases biedreni Alīnu. No citām klasēm arī ņēma divus skolēnus. Bija trešās un 
ceturtās klases un no citas skolas arī. Kopā bija 13 skolēni un 2 skolotāji. 
ASV vēstniecības ēka ir nesen uzbūvēta. 

Ieejot vēstniecībā, gājām cauri skeneriem un nodevām visas mūsu elektroniskās 
ierīces. Ēkas iekšienē mēs pakarinājām jakas, paņēmām zīmuļus un blociņus, gājām uz vienu 
no kabinetiem. Šajā istabā bija krāsaina siena, uz kuras uzlikām roku, pavisam nedaudz 
paturējām un atstājām savu pirkstu nospiedumus. Savos blociņos mēs rakstījām savus 
iespaidus, bet pēc tam ar tiem dalījāmies ar citiem bērniem. Tad mūs cienāja ar cepumiem, 
un braucām atpakaļ uz skolu.” 

 
 Džimbas skola 

25. novembrī 2. a klase devās uz Džimbas drošības ceļojuma skolu, kas atrodas 
centrā „ Dardedze” Cieceres ielā 3A. 

„ Nedari man tā, man tas nepatīk!”- t ā skan viens no Džimbas drošības 
skoliņas saukļiem. 

Programmas mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē 
ar citiem cilvēkiem – svešiem, pazīstamiem, vienaudžiem.  

Drošības ceļojums sākās ar iejušanos vilcienu pasažieru lomā, kurus aizveda 
pie omulīgā Džimbas. Katram tika izdalīts koferītis, kurā bērni ielika biļeti un ceļojuma 
pasi ar iespiestām vīzām uz Džimbas namiņu, teātri, darbnīcu, parku. 

Drošulis Džimba ir omulīgs un dzīvespriecīgs tēls, kurš bērniem saprotamā un 
interesantā veidā stāstīja un mācīja dažādus personīgās drošības noteikumus, izmantojot 
atraktīvas spēles, audiovizuālus materiālus, dziesmas. 2. a klase bija ļoti atvērta jaunās 
informācijas apguvei. Skolēni izdzīvoja dažādas situācijas, kurās mācīja pazīt bīstamās 
situācijas, kā rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Skolēni bija ļoti zinoši. Par 
pareizajām atbildēm skolēni varēja pelnīt Džimbas naudiņu, kura vēlāk tika iztērēta 
Džimbas drošības plakātu, kompaktdisku, uzlīmju, piespraudes iegādei. 
Ceļojums beidzās ar viesošanās Džimbas kafejnīcā, kurā skolēni tika cienāti ar 
cepumiem un sulu. 

Agita Ķīle, sociālais pedagogs 
 

Atkl ātās stundas angļu valodā 
 14. decembrī savas kabineta durvis atklātajām stundām angļu valodā vēra Baložu 
vidusskolas angļu valodas skolotājas T.Dorošenko, S.Ozola un I.Apine. Plašajam ciemiņu 
pulkam no Ķekavas vidusskolas un Daugmales pamatskolas bija iespēja ielūkoties 6. un 9.klases 
angļu valodas stundās, kā arī pašām iejusties skolēnu lomā. Prieks par mūsu skolēnu atsaucību un 
līdzdarbošanās prieku, lai mēs varētu parādīt labāko, ko ikdienā darām! 
Paldies Baložu vidusskolas angļu valodas skolotājām un skolēniem par atsaucību un īpašs paldies 
skolas vadībai par atbalstu! 

Angļu valodas skolotāja Ieva Apine  
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Ar cīņas sparu līdz 3. vietai! 
29. novembrī Ķekavas sporta hallē norisinājās starpnovadu turnīrs basketbolā B grupai 

zēniem. Mūsu skolu pārstāvēja 8. a klases puiši, jo šajā klasē basketbols ir lielā cieņā. Mūsu 
pretinieki bija Ķekavas, Salaspils un Olaines komandas. Tiesneši bija bargi, visus pārkāpumus 
redzēja, un spēlē ar Ķekavas komandu mūsu basketbolisti Roberts Kalniņš, Kristaps Turļuks 
nopelnīja 5 personiskās piezīmes, tāpēc rezervistu vairs nebija un spēle esošajiem spēlētājiem bija 
jāiztur līdz beigām bez spēlētāju nomaiņas. Visrezultatīvākais spēlētājs mūsu komandā bija 
Gustavs Reinholcs, kurš visu spēļu laikā ieguva 37 punktus, Roberts Kalniņš – 17, un Kārlis 
Grīnvalds – 17. 

Mūsu komanda ieguva 3. vietu, par ko liecina spožais kauss un diploms. Paldies puišiem 
par cīņas sparu un izturību! 

Sporta skolotāja Daiga Jirgena 

 

Šajā mācību gadā mana klase un es 
turpinām apmeklēt filharmoniju. 
Šoreiz braucām skatīties koncertu 

„Alise Muzikālajā pasaulē”. Tur viss 
bija saistīts ar mūziku. Katra skaņa 

bija mūzika. Man ļoti patika! 
Artjoms Cigankovs, 4.b 

9. novembrī ar klasi braucām uz 
filharmoniju. Šoreiz koncertā rādīja „Alise 
Muzikālajā pasaulē”. Kā vienmēr koncertu 
vadīja – stāstītāja. Izrādi bija sagatavojuši 

Rīgas Pantomīma. Kā vienmēr bija lieliski! 
Aļina Dolgova, 4.b 

Mūsu skolas skolēni periodiski apmeklē 
koncertus valsts filharmonijā. Man tie ļoti patīk. 
Esmu ievērojusi, ka tur ir daudz kāpņu. Divas 
reizes es sēdēju balkonā, griesti tur bija ļoti 

augstu. Vislabāk man patika pēdējais 
filharmonijas apmeklējums.  Tajā es uzzināju 

vairāk par mūziku, dažādiem komponistiem un 
instrumentiem. 

Anastasija Gerasimova, 4.b 

Mūsu sportisti - Ķekavas novada sporta laureāti!  
Piektdien, 9. decembrī Ķekavas novada kultūras namā tika godināti 2011. gada 

Ķekavas novada labākie sportisti un treneri. Starp izvirzītajām nominācijām divus goda 
titulus ieguva mūsu skolēnu riteņbraukšanas treneris Uldis Puzaks un sporta skolotājs 
Edgars Gailītis. 

Ulda Puzaka saņemtais apbalvojums "Par ieguldījumu sportā Baložu pilsētā" sevi 
attaisnojis godam - trenera nesavtīgais un aizrautīgais darbs ar audzēkņiem nesis vērā 
ņemamus rezultātus. Gan zēni, gan meitenes izcīnījuši godalgotas vietas sacensībās: 
"Alpha Baltic Maratons", "Vienības velobrauciens", "Trek MTB velomaratons", "Rudens 
meistarsacīkstes šosejā", "Carnikavas velobrauciens", "Baložu velokross", "Cekula 
velokross", "Valmieras velokross". Uldis popularizē riteņbraukšanu visā Ķekavas novadā, 
bet viņa audzēkņu treniņu poligons aptver arī kalnaino Siguldu. Apzinīgākie audzēkņi ir 
mūsu skolas 8. b klases skolēni, kuri pie trenera Ulda trenējas kopš 5. klases.  

Savukārt mūsu sporta skolotājs Edgars Gailītis titulēts kā "Labākais sportists 
komandu sporta veidā". Šo titulu Edgars ieguvis, pateicoties izcīnītajai 1. vietai 
Starptautiskajā "EuroFloorball Cup" turnīrā un Latvijas florbola čempionātā. Par sporta 
skolotāju un florbola treneri Baložu vidusskolā Edgars sācis strādāt šajā mācību gadā. 

No sirds apsveicam abus titulu ieguvējus un novēlam augstus panākumus 
turpmākajās sporta gaitās! 

Plašāks atskats par svinīgo pasākumu lasāms Ķekavas novada mājas lapā 
www.kekava.lv. 

Sandra Ozoliņa 

 

Ar šādu aicinājumu skolā šogad ieskandināsim ziemas saulgriežus 22. decembrī plkst. 19.00. Ar dziesmām, dzejoļiem un dažādiem 
priekšnesumiem sagādāsim prieku sev un citiem, radīsim svētku noskaņu sirdīs, nesīsim to uz mājām, un kas zina, varbūt notiks 

brīnums un daba mūs pārsteigs ar baltu sniega segu tieši Ziemassvētkos! 
Koncerta ģenerālmēģinājums pirmdien, 19. decembrī, pēc 6. stundas - plkst. 14.10. 

 

Riteņbraukšanas treneris Uldis Puzaks 
saņem apbalvojumu „Par ieguldījumu 

sportā Baložu pilsētā” 

Mūsu sporta skolotājs Edgars Gailītis – 
„Labākais sportists komandu sporta veidā” 
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Ekskursija  uz Turaidu  
     3. novembrī  kopā ar klases audzinātājām  5. a, 5. b un 6. b  klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Siguldu ar mērķi iepazīt 
Turaidas muzejrezervātu. 
     Pa Rīgas – Pleskavas šoseju  braucām  Pleskavas virzienā. 
Pa autobusa logiem mēs vērojam Latvijas dabu vēlīnā rudenī. Pamanījām, ka dabas krāsas jau vairs nav tik spilgtas. Nav redzams vairs  
atvasaras laiks, kad senlejas nogāzes liesmo lapu daudzkrāsainībā. 
Ekskursijas laikā diena bija saulaina; un saules staros spilgti  izcēlās gaišzilā Gauja. Tuvojoties Siguldai, Gaujas labajā krastā tālumā bija 
redzams Turaidas pils tornis.  
     Skolēniem bija interesanti uzzināt to, cik tālu līdz Siguldai – Turaidai (jo viņiem jau gribējās kaut ko apēst, bet autobusā nebija atļauts 
izņemt ārā no somas visus  līdzpaņemtos ēdienus). 
     Pirmajā pieturā pie Turaidas muzejrezervāta suvenīrkioskos skolēni daļēji iztukšoja savus naudu maku, lai iegādāties Siguldas īpašos 
suvenīrus. Lielākoties skolēni pirka spieķus ar saliektu galu, kā arī keramikas izstrādājumus.  
     Atceramies, ka tādus suvenīrus vienmēr pirka ekskursijas dalībnieki pirms 30 – 50 gadiem. Izrādās, ka pašlaik novada kokamatnieki 
turpina izgatavot tādas atmiņai domātas mantiņas. 
      Nopērkot ieejas biļetes un  sadaloties divās grupas, skolēni devās aplūkot Turaidas pili. Ekskursijas vadītāji pastāstīja par īpaši 
aizsargājamo kultūras pieminekli, jo 1996.gadā Turaidas muzejrezervāts nominēts kā viens no desmit Eiropas labākajiem muzejiem – 
pirmais Baltijas valstīs. 
      Vēsturiskā izziņa 
1976.gadā  arheologa Jāņa Graudoņa vadībā uzsāka un ik vasaru turpināja arheoloģiskos izrakumus Turaidas pils teritorijā. 80.gados 
izpētes un restaurācijas darbu gaitā atjaunoja svarīgus pils aizsardzības sistēmas objektus – Dienvidu priekšpili, Dienvidu korpusu, 
Ziemeļu vārtu torni, Lielo pusapaļo torni un rietumu aizsargsienu. Muzejs ieguva jaunas ekspozīcijas telpas. 
      Turaidas pilskalna restaurēto ēku ekspozīcijas telpās skolēniem bija iespēja iepazīties ar pils un Gaujas lībiešu vēsturi.  
      Skolēni pa ceļam aplūkoja Dainu kalnu, Induļa Rankas veidoto skulptūru izstādi - veltījumu latviešu tautasdziesmai un Krišjāņa 
Barona mūža darbam.  
      Atpūtas laiku izmantojām brokastmaizītēm un Gūtmaņa alas aplūkošanai. Daži skolēni uzkāpa augstāk, pieveicot  vairāk nekā 100 
pakāpienu.  Starp drosmīgākajiem bija mūsu skolotāja Ilze Kajaka. 
      Atpakaļ  braucot, vēlreiz aplūkojām trošu ceļu. Bērni lielījās ar to, ka kādreiz jau izmēģinājuši gaisa tramvaju, lai šķērsotu Gauju. 
       Lielākajai daļai skolēnu ekskursija patika, un viņi izteica savu vēlēšanos vēlreiz aplūkot Gaujas krāšņo dabu un  vēsturiskos 
objektus, jo iegūtā informācija noderēs nākamajās klasēs, mācoties vēsturi. 

Klašu audzinātājas Tatjana Andrejeva, Ilze Kajaka, Sarmīte Liepiņa 
 Uz čipsu fabriku Ādažos 

9. novembrī mēs, 8. a, ar 7.a klasi braucām uz Ādažu čipsu fabriku. 
    Pēc stundas ilga brauciena mēs nonācām Ādažos. Tur mūs sagaidīja kāds vīrietis, kas 
mums izrādīja fabriku. Tieši tajā dienā fabrika ražoja tomātu čipsus. Sākumā, kad mēs 
atbraucām, mums parādīja prezentāciju par fabrikas kāpumiem un kritumiem. Pēc 
prezentācijas mums iedeva halātiņus un sarkanas cepurītes. Un tā sākās ekskursija pa 
fabriku. 
     Iegājuši ražotnē, mēs redzējām, kā kartupeļi tiek nomazgāti un sagriezti plānās šķēlītēs. 
Tad redzējām, kur čipsus tvaicē, tad cep palmu eļļā 180 grādos. Kad visu procesu 
apskatījām, mūs aizveda uz noliktavām, mēs uzzinājām, kādus čipsus eksportē uz citām 
valstīm. 
    Kad beidzām staigāt pa fabriku, mūs gaidīja degustācija. Degustācija bija laba. Mēs 
pagaršojām arī siltus tomātu čipsus! Kad braucām mājās, katram no mums uzdāvināja 
2čipsu paciņas. Mums ļoti patika ekskursija!                                                             8. a klase 

 

Šī ekskursija uz Ādažu poligonu bija ļoti 
interesanta. Mēs guvām vairāk 
informācijas par armiju un tās lomu gan  
šeit-Latvijā, gan dažādās misijās citur 
pasaulē. Man pašai ļoti patika šī 
ekskursija. (Starpcitu, Ādažu poligonā 
dienē arī meitenes!)        Laima Dīķe, 11.a 

Brauciens uz Ādažu poligonu 
Pēc skolas pasākuma 18. novembrī mēs, 11.a klase, devāmies ekskursijā uz Ādažu 

poligonu, kur karavīri mums daudz pastāstīja par savu nodarbošanos un par dzīvošanu tur. 
Piemēram, parādīja mums dažādas atmīnēšanas iekārtas, daudz dažādu veidu sprāgstvielas 
(raķetes,granātas utt.), speciālu robotu, ar kura palīdzību atmīnēt bumbas. Pēc tam 
apmeklējām karavīru kazarmas un redzējām, kā viņi tur dzīvo, manuprāt, diezgam mājīgi. 
Pēc tam mūs izvizināja ar armijas džipu un visurgājēju. Pasākuma beigās mums visiem 
sadāvināja žurnālus ‘’Tēvijas Sargs’’ un varējām apskatīt un paturēt rokās dažādus ieročus. 
Es varu teikt, ka pasākums un ekskursija izdevās ļoti labi. Kaut visi 18. novembri būtu tādi!                  

Rihards Preiss, 11.a 

  Brauciens uz Ādažu poligonu izvērtās daudz, daudz labāks,, nekā sākumā gaidīju (tas 
jau vairāk zēnu interesēs...). Piedalījāmies ekskursijā, kurā redzējām gan ieročus, gan 
karavīru istabas, mācību telpas, gan arī viņu ekipējumu – drošības vestes, somas, ieročus. 
Mēs varējām aiztikt un fotografēties ar ieročiem, izvizināties ar dažādām kara mašīnām, 
kuras nākamajā dienā varēja redzēt militārajā parādē – krastmalā. Varu teikt, ka ekskursija 
izdevās, man patika, un es esmu pārliecināta, ka pārējiem arī – to varēja manīt citu sejās!!!   

Viktorija Vogina, 11.a 
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Mazais pilsonis 
Šajā pasākumā piedalījās 9., 11., 12. klases skolēni. Pasākums ilga divas mācību stundas. Šajā pasākumā mums tika uzdoti 

jautājumi par Latviju, skolu un dzīvi. Bija izveidoti 4 četrstūri, katrā četrstūrī bija lapiņas ar atbildēm – piekrītu, daļēji piekrītu, daļēji 
nepiekrītu, nepiekrītu. Kad tika uzdoti jautājumi, tie lika padomāt, pie kura četrstūra iet, jo pēc tam vajadzēja pateikt argumentu, kāpēc 
tieši šāda izvēle. Dažreiz notika tā, ka tiek pateikti argumenti un skolēni, kas bija citā četrstūrī, atnāk uz to četrstūri, kur labi tiek pateikts, 
kāpēc šī izvēle ir pareizāka. 
Šis pasākums deva iespēju pārdomāt jautājumus, par kuriem varbūt nebiji aizdomājies, un tagad tādas iespējas tika dotas. 

Madara Pozdņaka, 11.a 
 

Jauns darba rūķis keramikas darbnīcā 
Šī nedēļa keramikas pulciņam, ir īpaša. Esam 

saņēmuši jauku Ziemassvētku dāvanu - jaunu keramikas 
krāsniņu! Bērni ar lielu sajūsmu aplūkoja jauno krāsniņu un 
ļoti priecājās, jo nu varēs brīvi ļauties savu radošo fantāziju 
veidošanai, nedomājot par izmēru ierobežojumiem. Tā kā 
keramikas pulciņā ir ļoti daudz mazo mākslinieku, kas sevi 
labprāt grib izteikt, strādājot ar mālu, tad šāda krāsniņa mums 
tiešām bija ļoti vajadzīga. Paldies skolas direktorei par skaisto 
Ziemassvētku dāvanu.                                                    

Paldies no skolotājas Astrīdas un visiem keramikas 
pulciņa dalībniekiem! 

Tiekas Ķekavas un Jelgavas novadu jaunieši 
 No 3.- 4. decembrim Ķekavas un Jelgavas novadu skolu jaunieši tikās 
sadarbības pasākumā Vircavā. Ko es varētu teikt par šo pasākumu. Pirmkārt, bija liels 
prieks atgriezties savā vecajā skolā, bija liels pārsteigums ieraudzīt, kā šī vieta ir 
attīstījusies un augusi. Sākumā man šķita, ka būs dīvaini atgriezties tur kā viesim, 
nevis pastāvīgam apmeklētājam, bet visi bija atsaucīgi un laipni. 
Pasākumā viss bija ideāli – gan aktivitātes, gan atmosfēra, kas valdīja starp 
cilvēkiem. Visvairāk man patika aktivitāte, kuras laikāvajadzēja atrast noteiktās ēkas 
un koordinātes un nofotografēt tās. Kaut arī bija auksts un liels vējš, bija ļoti 
interesanti un aizraujoši.  

Vienīgais, kas man nepatika, bija tas, ka tika iedalīts pārāk daudz brīvā laika. 
Bet, protams, es būtu gatavs ar lielāko prieku atkārtoti piedalīties šādā pasākumā. 

Emīls Fogels, 11. a 

 

 Helovīni skolā 
31.oktobrī ir helovīni, šoreiz mēs tos svinējām skolā. Katra bērna 

uzdevums bija pārģērbties par kādu mošķīti. Daudzas klases bija diezgan 
aktīvas, tomēr daudzi arī nepiedalījās,citi nemaz nezināja par šo pasākumu. 
Katrs bija saģērbies, viņaprāt, atbilstoši helovīniem. Bija raganiņas, spociņi, 
vampīri u.c. Visi bija centušies. Mēs gājām apgaitā, lai apskatītu un saskaitītu, 
cik bērnu tik tiešām bija centušies. Visvairāk centās sākumskolas skolēni. 
Izvirzījām divus skolēnus, labākos no labākajiem. Uzvarēja Maruta no 7. a, 
Evija no 8. a . 

Šī diena bija interesanta un atšķīrās no pārējām. Pēc balvām griezties 
pie skolotājas I.Apines. 

Skolēnu pašpārvalde. 
Par helovīniem Marina Vaišļa: „helovīnā ir pieņemts ģērbties dažādos 

kostīmos, un arī mūsu skolā bija paredzēts atnākt dažādos kostīmos. Tā tiešām 
bija lieliska ideja! Skolā staigāja un stundās sēdēja raganas, spoki, jauki 
dzīvnieki un dažādi jautri multfilmu personāži. Skolā bija jauka atmosfēra. Tāda 
interesanta netradicionālu svētku svinēšana ļoti uzmundrina un uzlādē skolēnus 
ar pozitīvu enerģiju. Esmu pārliecināta, ka pēc šīs notikuma visi mācījās 
labprātāk, jo bijām pilni ar jautriem iespaidiem.” 
 

Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku sacensības 
„Ziemas balva 2011” norisināsies š.g. 17. decembrī skolā. 

Pieteikušies jau vairāk nekā 100 dalībnieku no tuvām un tālām 
Latvijas malām – Jelgavas, Alūksnes, Dobeles, Popes, 

Gulbenes, Balviem, Rīgas, Rugājiem! Lai veicas visiem! 


