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Pirms Ziemassvētku brīvdienām 7.a, 8.a un 11.a klases skolēni rakstīja novēlējumus sev, savai klasei un skolai. 
Sev novēlēja 2. Pusgadā gribasspēku, būt gudrākam, labāk mācīties, tātad saņemt labākas atzīmes, nezaudēt vēlmi centīgi 

strādāt, vēlēja veiksmīgi pabeigt mācību gadu. 
Protams, arī klasei novēlēja labas sekmes, pacietību garajā semestrī, 1. vietu „Superklases” konkursā. Atkārtojās vēlme 

mācīties draudzīgā, saliedētā klasē, izskanēja atgādinājums būt paklausīgākiem, mazāk runāt, bet vairāk darīt. 
Daudz jauku novēlējumu bija skolai – augt, attīstīties, saglabāt mājīguma, radošuma gaisotni, mirdzēt un smaržot, gūt vairāk 

panākumu sacensībās, konkursos. Lai ātrāk tiek atklāta jaunā sporta zāle, lai būtu baseins! 
Skolotāja Ruta Ansone 

 

Pirms Ziemassvētkiem 
 

Mīļā Baložu skoliņa! 
Lai katra Tava vēlēšanās piepildās, un lai visi, kas šeit mācās 

vai ir mācījušies, piemin Tevi kā skolu, kas bija kā otrās mājas! 
Madara Pozdņaka, 11.a 

 

Jaukā Baložu vidusskola! 
Novēlu Tev sagaidīt jaukus un baltus Ziemassvētkus, kā arī 

pozitīvi uzsākt jauno 2012. Pūķa gadu. 
Emīls Fogels, 11.a 

 

Sveika, ziema, kur kavējies? Mēs gaidām Tevi, Tavu sniegu. Mēs gribam 
izbaudīt ziemas priekus, pikoties, celt sniegavīrus, sniega mājas. Būtu jauki 

jau tagad braukt ar ragaviņām un slidot. 
Ir palicis aukstāks, kamēr šo vēstuli rakstu. Jūtu, ka Tu tuvojies. Vēlos, lai 

atnāc ātrāk un pakavējies ilgāk. 
Paskatījos pa logu un redzēju sniegpārsliņas krītam, tas man lika pasmaidīt. 

Tikko sapratu, ka Tu jau esi atnākusi. 
Edgars Pujāts, 7.a 

 

Ziema, kur palikuši Tavi bērniņi – 
sniegpārsliņas? Bez sniega Tu esi neiedomājami 

garlaicīga. Man ļoti patīk slēpot, braukt ar 
ragavām un pikoties ar draugiem. 

Tāpēc es neesmu vienīgais, kurš cer pirmo 
sniegu ātrā sagaidīt. Liec, lai sniegs krīt visur un 

tāds, kas uzreiz neizkusīs. 
Sandis Blūmentāls, 7.a 

 

Nodomāju uzcelt sniegavīru. Sākumā tas šķita grūti, bet, kad pabeidzu pirmo bumbu velt, tad kļuva vieglāk. Kad sniegavīrs bija 
gatavs, paņēmu vajadzīgo, lai tam izveidotu smaidu. 

Pagāja ziema, daļa pavasara, bet mans sniegavīrs neizkusa. Tikai vasarā tas pavisam izkusa, bet uz zemes vēl aizvien stāvēja 
sniegavīra smaids. Sandis Blūmentāls, 7.a 

 

„Rudens aiziet, ziema nāk, 
Visi svētkiem posties sāk! 
Sev un klasei vēlu prieku, 

lai jautri pavadītu katru dienu! 
Skolai vēlu izturību, 

Lai gadu beigtu ar centību! 
Labas atzīmes liecībā, 

Lai varam iestūrēt vasarā! 
 

Līva Andžāne, 8.a 
 

Ko sola 2012. gads? 
 

Melnais(Ūdens) Pūķis ir sagatavojis grandiozus plānus visām zodiaka zīmēm. Pūķis – 
varonis un reizē arī ļaundaris vienā personā – intrigu vērpējs pasaules mērogā, kas personīgi 
pārbaudīs uz izturību katru no mums. Īpašu labvēlību būs pelnījuši ar humora izjūtu apveltītie, 
talantīgie, kas ir aktīvi visās dzīves jomās. Talanti plauks, zinātnē tiks veikti atklājumi, kas cilvēci 
pacels jaunā attīstības līmenī. 

Gada sākums būs saspringts un intensīvs. Darbi solās būt sarežģīti, kas neļaus tos paveikt 
ātri un bez aizķeršanās. Pagātnes problēmas varēsiet novērst 2012. gada vasaras mēnešos, kad strādāt 
kļūs vieglāk un Jūs pamanīsiet, ka paveiktais darbs dod labus rezultātus.  

Zvaigznes brīdina, ka gada beigas nav labākais laiks, lai uzsāktu jaunus projektus. Labāk 
pievērsieties jau uzsākto darbu attīstībai. 

Melnā Pūķa gads būs labvēlīgs, lai nopietni pievērstos savstarpējo attiecību veidošanai un 
jau esošo sakaru nostiprināšanai. Gads sola laimi un mīlestību tiem zodiaka zīmju pārstāvjiem, kuri 
būs gatavi mainīties paši – gan personīgajā dzīvē, gan profesionālās darbības jomā. 

(Avots: tvshopextra.lv) 
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Uzstājas 1.c klases skolēni 

Dāvanas mums un dāvanas jums jeb ... 
... Ziemassvētki sākumskolā. Vēl mirkli pirms brīvlaika 1. - 4. klašu skolēni ar dažādiem aizraujošiem priekšnesumiem 

iepriecināja gan viens otru, gan arī garām skrejošos rūķus. Viņi izrādījās veiklāki kā domājām, jo dāvanas zem lielās egles bija 
atstājuši mums nepamanot. No malas raugoties, varam droši teikt, ka dāvanas bērni godam nopelnījuši, jo priekšnesumu 
sagatavošanā ieguldīts liels darbs, par kuru lielākais paldies jāsaka enerģiskajām klašu audzinātājām! 

 

Ziemassvētki pirmsskolā 
 

Notici br īnumam!  
 22. decembrī plkst. 19.00 mūsu skolā notika Ziemassvētku koncerts „Notici brīnumam!”, kurš bija ļoti jauks. Tomēr, lai viss 
izdotos, kā iecerēts, vienmēr ir kārtīgi jāpastrādā, tāpēc jau nedēļu pirms pasākuma sākās lielā rosīšanās. Tika rotāta skola, bija arī 
ģenerālmēģinājumi, kuros viss tika kārtīgi plānots.  Arī svētku noskaņojums bija jūtams pirms koncerta, jo skola bija jauki izrotāta. 
Visa tā gatavošanās bija ļoti interesanta, vismaz man patika! 
 Un tad pienāca diena, kad beidzot varējām visiem skatītājiem parādīt to, ko bijām tik cītīgi gatavojuši. Vēl varu piebilst, ka 
skatītāju bija daudz! 
 Ar Ziemassvētku sākās koncerts. Priekšnesumu bija daudz! Tika dziedātas dziesmas – ansambļa, kora, klašu un solo 
izpildījumā, tika skaitīti dzejoļi, spēlēti instrumenti un dejotas dejas. Kad koncerts bija beidzies, ārā no zāles gāja smaidīgi vecāki, 
tātad varam secināt, ka skatītājiem patika. 
 Man pašai arī šis koncerts ļoti patika, un tas man likās vislabākais pasākums no visiem, kuri ir bijuši. Es ceru, ka arī nākamie 
Ziemassvētki skolā būs izdevušies tikpat labi. 

Viktorija Vogina, 11.a 
 

 

Liecības saņemam muzejā 
  
 23. decembrī, liecību saņemšanas dienā, mēs devāmies uz Vecrīgu. Vecrīgā mēs apskatījām ledus skulptūras un arī pabijām 
Latvijas Kara muzejā. Visi šie notikumi Kara muzejā saistās ar karu. Muzejā atradās bagātas ieroču, foto, dokumentu, ordeņu, formas 
tērpu un citas kolekcijas. Ienākot muzejā, mūs sagaidīja daži cilvēki, kuri mūs pavadīja līdz garderobei. Garderobē mēs novilkām 
virsjakas, cepures, šalles u.c. Tālāk mēs devāmies uz 1. zāli. Pavisam muzejā bija 4 stāvi, un katrā stāvā bija 2 zāles. Katrā zālē varēja 
apskatīt karotājus un to varoņdarbus, kā arī ordeņus un ieročus. 8. zālē (pēdējā) varēja noskatīties filmu, kā tas viss ir veidojies  un no 
kā sācies.  
 No šī muzeja visai klasei palika ļoti labas atmiņas. Ekskursija bija aizraujoša, interesanta, kā arī mazliet pamācoša. Šinī pašā 
muzejā pirms iešanas ārā mēs saņēmās savas sen gaidītās liecības!:) 
 Pēc muzeja mēs devāmies nosvinēt savas liecības saņemšanu uz McDonald restorānu, bet daži – uz pelmeņu kafejnīcu. 
 Lūk, tāda bija mūsu pēdējā skolas diena! 

Anna Tararuja, 7.b 

Koncertu vadīja 11.a klases skolēni 
Jānis Joksts un Viktorija Vogina 

3. a klases zēni dzejā aicināja 
radīt gaišumu ar svecēm 

Tautas deju kolektīvs dejā 
izvārīja Ziemassvētku putru 

Noskaņai atbilstoša iestudēta deja 
drosmīgo 8.a klases zēnu un meiteņu 

izpildījumā 

Pasākumu vadīja 2.c klases 
audzinātāja Lienīte Nagle 

Rūķu dejā 1.a klase Burvja lomā 4.a klases 
skolēns Haralds Mūrnieks 

Satinot kamolus, 
klases tika pie 

nopelnītām dāvanām 
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Kupl ā dalībnieku skaitā aizvadītas velodrošības sacensības "Ziemas balva" 
Jau piekto gadu pirmā semestra noslēgumā velodrošības pulciņš rīko sacensības ar gadalaikam atbilstošu nosaukumu "Ziemas 

balva". Ziemu gan vēl tā pa īstam tikai gaidām, bet varbūt runas par to tās atnākšanu paātrinās. Skolēni "Ziemas balvā" sacenšas ar 
zināšanām ceļu satiksmes noteikumos, pirmajā palīdzībā, velosipēda uzbūvē un velosipēda praktiskajā vadīšanā. Šoreiz, atšķirībā no 
iepriekšējiem gadiem, uz šīm sacensībām tika uzaicināti arī visu to skolu skolēni un skolotāji, kas tradicionāli iecienījuši „Baložu 
Velodrošības” sacensības, tādējādi aptverot ļoti plašu Latvijas teritoriju - Balvus, Gulbeni, Alūksni, Madonu, Jelgavu, Popi.  

Pateicoties skolas direktorei Vitai Brokai par atsaucību un mūsu skolas jaunajām un plašajām telpām, sestdien, 17. decembrī, 
varējām uzņemt ap 100 jauno ceļu satiksmes dalībnieku. Starp Ziemassvētku rotājumiem un lielajām, krāšņajām eglēm skolas telpās 
izvietotās dažādās velosipēda praktiskās vadīšanas trases daudzos klātesošajos radīja patīkamu pārsteigumu, jo kurš gan bija domājis, 
ka tāda mēroga sacensības varētu notikt telpās? 

 Kā nozīmīgākā sacensību disciplīna tika atzīmēta "Velopilsētiņa" (krustojumu labirints), kurā dalībniekiem, ievērojot izliktās 
ceļa zīmes un apzīmējumus un ceļu satiksmes noteikumus, ar velosipēdu jānokļūst no starta līdz finišam. Cik mums zināms, Latvijā 
šādā disciplīnā skolēni sacentās pirmo reizi. Sacensību galvenais tiesnesis un "Velopilsētiņas" idejas autors un īstenotājs Andris Žilko 
teic: "Šoreiz tas bija eksperiments, kurā izdevās noteikt labāko. Strādāsim pie tā, lai "Velopilsētiņa" sacensībās būtu arī turpmāk. 
Protams, daudz atkarīgs no finansēm, jo šādai disciplīnai nepieciešamas speciāli izgatavotas ceļa zīmes un apzīmējumi." 

Sacensības noslēdzās ar svētku pusdienām, apbalvošanu un fotografēšanos. Visā notiekošajā iesaistījās un dalībniekus vēroja 
arī Ziemassvētku vecītis, kurš solījās pie visiem mājās būt arī nākamajā nedēļas nogalē. Esam priecīgi par Baložu vidusskolas skolēnu 
aktīvu dalību (kopā 23 bērni) sacensībās un viņu panākumiem: Edvardam Veteram (3.a) - 1. vieta,  Raineram Grass (2.c) - 2. vieta, 
Laurai Matisonei (3.a) - 1. vieta, Viktoram Kivlānam (7.a) - 2. vieta, Ričardam Tomasam Saretokam (5.a) - 3. vieta. 

Paldies visiem par ieguldīto darbu, atbalstu un ieinteresētību jauno ceļu satiksmes dalībnieku izglītošanā! 
Fotogrāfijas no pasākuma Baložu Velodrošības mājas lapā www.velodrosiba.lv.  

Sandra Ozoliņa 
 

Mācīt, izmantojot divas vai vairākas valodas 
 
Domājot par savas profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienu izglītības izaicinājumiem, pagājušā gada novembrī 

mūsu angļu valodas un vēstures skolotāja Ieva Apine uzsāka 50 stundu kursu programmā „M ācību satura un valodas integrētas 
apguves metodika", ko pirmo reizi Latvijā organizēja Latviešu valodas aģentūra un Britu padome.  

Kursu norises laikā skolotāji iepazinās ar mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) principiem un mērķiem, ļoti 
daudz uzmanības tika veltīts tādiem jautājumiem kā CLIL mācību stundu plānošana, mācību resursi, materiāli, IT integrēšana mācību 
procesā. Skolotāji domāja, kā sniegt atbalstu skolēnam CLIL mācību procesā, kā vērtēt skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Par kursos sasniegto darbu šā gada 6. janvārī sertifikātus ieguva 12 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no dažādām Latvijas 
skolām, kuri vēlējās sava mācību priekšmeta apguvē izmantot angļu valodu.  

Apbrīnojam skolotāju Ievu par mērķtiecību un apsveicam ar iegūto sertifikātu! 
Sandra Ozoliņa 
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Ekskursija uz Br īvdabas muzeju 
 
 Nedēļā pirms Ziemassvētkiem, 20. decembrī 2.a un 2.c klase bija ekskursijā uz Latvijas 
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Lūk, dažas atsauksmes no pašiem ekskursantiem: 

„Br īvdabas muzejā mēs spēlējām spēli „Aiti ņas mājās”. Mēs taisījām saulītes, braucām 
ar zirgu un lējām laimīti. Redzējām dažādus zirgu ratus un vienu karieti. Man patika spēle 
„Aiti ņas mājās”. Man patika taisīt saulīti. Man patika braukt ar zirgu, patika visi rati un viena 
kariete.” 

Diāna Ušacka, 2. c 

„M ēs ar klasi bijām aizbraukuši uz Brīvdabas muzeju. Man patika, ka lējām laimes. 
Kalēja māja bija maziņa, no koka baļķiem taisīta. Es arī jautāju: „Vai var izgatavot zobenu?” 
Vēl mēs braucām ar zirgu. Mūsu klasei bija trīs reizes ar zirga pajūgu jābrauc. Tad mēs 
spēlējām spēli, kurā vārdi bija šādi: „Aiti ņas mājās, nevaram, kāpēc nevarat? Vilks krūmos, ko 
viņš tur dara? Asina zobus, cik asus? Kā tērauds. Cik spožus? Kā saule, aitiņas mājās.” Mēs 
ēdām pusdienas vecā, senlaicīgā mājā uz grīdas skala gaismā. Mēs iegājām baznīcā un 
klausījāmies ērģeles. Sieviete tautas tērpā mūs vadīja un stāstīja, ko senajos laikos darīja un kā 
dzīvoja cilvēki. 

Man šī ekskursija ļoti patika!” 
Roberts Andris Barlots, 2.a 

Džimbas drošības ceļojumā 
 
 Tā ir 3 stundu gara, preventīvi izglītojoša, interaktīva programma, kas notiek Džimbas mājvietā, centrā „Dardedze”. 
Programmas mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem, svešiem, 
vienaudžiem vai pieaugušajiem. 
Pagājušo reizi ceļojumā devās 2.a klase, šoreiz – 2.c klase. 
 „M ēs staigājām pa istabām. Un katrā istabā bija 1 vai 2 drošības noteikumi. Džimbas namiņā mēs iepazinām 5 veidus, kā 
pamanīt briesmas. 1. veids: sirds sitas straujāk, 2. veids: kājas trīc, 3. veids: rokas trīc. Džimbas teātrī mēs noskatījāmies videoierakstu 
un rādījām teātri. Džimbas darbnīcā mēs slēdzām vaļā skapīšus un skatījāmies, kādus darbus darīja cilvēki – labus vai sliktus. 
Kafejnīcā mēs paēdām un aizgājām iepirkties par Džimbas dālderiem. Un tad braucām uz skolu rakstīt šo darbu.” 

Rainers Grass, 2.c 
 
 „M ēs braucām ar vilcienu. Un meklējām puzles gabalus. Ņēmām čemodānus. Gājām uz istabām. Džimbas teātrī mēs 
uzstājāmies uz skatuves. Un mēs uzzinājām par drošību. Ja tev briesmas draud, sauc palīgā! Es esmu es! Nedari man tā, man tā 
nepatīk! Mans ķermenis ir mans, mans, mans! Man patika teātris, Džimba, dālderi, Džimbas istabas, pirkumi, suvenīri. Un man 
nepatika skraidīt pa istabām.” 

Kristers Kleistrovs, 2.c 
 

 „M ēs staigājām pa dažādām  istabām. Tur bija 5 istabas. Tās sauca „Stāstu parks”, „Džimbas darbnīca”, „Džimbas teātris”, 
„Džimbas namiņš”, „Kafejnīca”. Vēl mēs braucām ar vilcienu. Mēs uzzinājām par drošību un pareizu rīcību. Vēl mēs uzzinājām, ko 
darīt, kad kāds prasa, lai nāk līdzi. 
 Man patika Džimba. Man patika, ka katrā istabā deva dālderus. Man patika, ka tur māca par drošību. 
 Man viss patika. Pasākums bija jauks. 

Nora Dambe, 2.c 
 

Mājup ar atzin ību! 
 

Š. g. 18. janvārī Ķekavas vidusskolā norisinājās Starpnovadu vēstures 18. olimpiāde 12. klasēm. Baložu vidusskolu pārstāvēja 
12.a klases skolēni: Barbara Plotka, Jūlija Prostunkina, Edgars Buka. Jāatzīmē, ka14 dalībnieku konkurencē Barbara ieguva 4. vietu un 
atzinību no olimpiādes rīkotājiem. Vēstures olimpiādes tēma bija „Parlamentārā demokrātija un partijas Latvijā 1920. – 1934.g.”. Tā kā 
šis ir bijis sarežģīts un interesants laiks Latvijas valsts vēsturē, tad arī olimpiādes darbs par šo tēmu bija samērā sarežģīts. Tas prasīja no 
olimpiādes dalībniekiem plašas zināšanas, erudīciju un pacietību, pildot apjomīgo darbu.  

Priecājamies par mūsu skolēnu atsaucību un drosmi piedalīties tik grūtā olimpiādē. Paldies! 
Linda Grīnvalde, vēstures skolotāja 

Janvāris un Februāris ir skolu konkursu un mācību olimpiāžu mēneši. 
Arī mēs jau esam paspējuši piedalīties vairākos. Un cītīgi 

gatavojamies vēl tiem, kas tikai notiks. Par to, kā būs gājis, lasiet 
nākamajā „janvāra/februāra” avīzes numurā. Lai MUMS veicas! 
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Pirmā pusgada noslēgumu svinam uz slidas 
 
 2011. gada 23. decembrī mēs – 9.b, 8.b, 7.b un 9.a klase – bijām „Lido” 
slidotavā. Tā bija laba un jautra aktivitāte pirms ziemas brīvlaika. 
 Braucām no paša rīta. Tā kā nebraucām ar skolas autobusu, tad nokļuvām  tur 
vispirms ar 23. autobusu, tad ar 12. Bijām agri no rīta, tomēr cilvēku „Lido” bija 
daudz, un mums bija jāstāv lielā rindā. 
 Neskatoties uz aukstumu, mēs slidojām ilgi un pastaigājāmies pa „Lido” 
parku. Protams, paēdām arī garšīgas pusdienas. 
 Pa „Lido” kompleksu staigāja arī Ziemassvētku vecītis, ar kuru mēs 
fotografējāmies un jautājām par viņa bārdas īstumu. 
 Tieši man sanāca slidot tikai otro reizi mūžā. Kritu, protams, vairāk nekā 
slidoju, bet kopā ar jautriem klases biedriem bija ļoti jauki! 

Marina Vaišļa, 9.b 

Un vēl!  Skolai pēc daudziem, daudziem 
gadiem ir savs flīģelis! Iespaidīgais mūzikas 
instruments izvietots pārejā uz jauno korpusu. 
To izmanto gan skolas svinīgajos, gan 
ārpusstundu pasākumos. 
  

Konkursa „Gribu b ūt mobils!” pusfin ālā 4. vieta! 
 
 6.b klases komanda „VASAP” drosmīgi ķērās pie darba: studēja grāmatu „Ceļu 
satiksmes drošība pusaudžiem”, grāmatu „Ceļā ar velosipēdu”; mācījās kopā ar pasniedzēju  
Andri Žilko; sērfoja internetā, aptaujāja vienaudžus un pieaugušos par drošību, kas jāievēro, 
braucot ar velosipēdu un mopēdu. 

Aptaujā piedalījās 14 skolēni un 5 pieaugušie. Aptaujas anketas jautājumi bija 
šādi: 1. Vai atļauts braukt ar mopēdu bez roku palīdzības? 2. Vai atļauts braukt tumsā bez 
gaismas? 3. Vai atļauts braukt ar mopēdu pa velosipēda celiņu? 4. Vai atļauts braukt ar 
mopēdu pa trotuāru? 5. Vai atļauts braukt ar mopēdu pa pilsētu ar ātrumu virs 30 km/h? 6. 
Ko darīt, ja tavu acu priekšā notriec mopēda braucēju? (pašam atbildēt!) Atbildes bija 
dažādas: pareizas un nepareizas. 

     Ar aptaujas rezultātiem bija jāuzstājas konkursa dalībnieku priekšā. Tā gan bija 
pieredze! Komanda “VASAP” izpildīja uzdevumus kā pie datora, tā arī pie maketa. 
Atsevišķu uzdevumu izpildīja arī komandas kapteinis Vladlens Gurkins. 

Kopā pēc visu uzdevumu vērtējuma komanda dabūja 4.vietu (1.v.- komandai no 
Rīgas Valsts  3.ģimnāzijas, 2.v.-  Rīgas Valsts  3.ģimnāzijas, 3.v.-  Rīgas Doma kora 
skolas). Komanda “VASAP” uzskata, ka bija laba uzdevumu izpildē. 

Lielu prieku sagādāja Motormuzeja ekspozīcijas apmeklējums. Komandas puiši ar 
interesi aplūkoja dažādu mašīnu, velosipēdu, mopēdu  modeļus. 

Komandai bija grūti, bet komanda uzskata, ka galvenais nav uzvara, bet 
piedalīšanās konkursā! 

Novēlam visiem braucējiem un gājējiem drošu ceļu! 
Tatjana Andrejeva 

Komanda VASAP (no kreisās): Sergejs 
Petrovs, Pāvels Belijs, Vladlens Gurkins, 

Artūrs Pavlovs, Andrejs Čulkovs, 
skolotāja Tatjana Andrejeva 

Tikšanās ar Krišj āni Kari ņu 
9. decembrī Baložu vidusskolā bija ieradies deputāts un uzņēmējs Krišjānis 

Kariņš, kurš pasniedza vienu mācību stundu 11. un 12. klasei. Šī stunda tika aizvadīta 
nepiespiestā gaisotnē, pasmejoties un uzzinot daudz ko jaunu, gan par mums, gan par to, ko 
mēs varam sasniegt. Viņš stāstīja par dzīves pašiem pamatiem, ka nevajag padoties pie 
kritieniem, lai sasniegtu savus mērķus. Protams, piebilda arī par mācībām un ka bez tām 
neiztikt, lai kaut ko sasniegtu. 

Viņš arī atklāja vienu no savām pamatdomām: "Ja tev priekšā aiztaisa durvis, tad 
vienmēr ir logs, pa kuru tikt laukā." Ar šo teicienu viss tika motivēts. Kariņa kungs stāstīja 
arī par to, ka dzīvē nedrīkst stāvēt uz vietas, viņš mudināja cilvēkus kustēties un 
nepadoties.  

Īsumā stunda bija izdevusies un tika iegūta jauna informācija un padomi par 
turpmāko dzīvi, un kā mēs šo dzīvi varam padarīt labāku. 

Jānis Joksts, 11.a 


