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Ar ī skolotāji mācās 
Pateicoties skolas direktores iniciatīvai, skolotājām ir iespēja mācīties angļu valodu. 

Kursi notiek divas reizes nedēļā tepat mūsu skolas telpās. Kā jau mācībās, arī šeit process 
ir dažādots – lasīšana, dialogu veidošana, stāstīšana, rakstīšana. 

„Very good!” par kursiem kopumā ar priecīgu smaidu atzīst mūzikas skolotāja Ināra 
Laure 

Augsim lieli, augsim stipri!  
 

Mācību gada sākums aizskrējis nemanot. Padarītā un 
darāmā mums visiem ir daudz, taču, kad tas viss nes patīkamas, acīm 
redzamas pārmaiņas un atsauksmes, tad darbs rada prieku. 

Šogad mūsu skolotāju kolektīvu kuplinājuši septiņi jauni 
skolotāji. 

Prieks, ka pirmklasnieku skaits arvien pieaug, jo jau otro 
gadu mums ir trīs pirmās klases. 

Jaunajā mācību korpusā pavisam drīz varēs uzsākt mācības 
gan pirmsskolas grupas, gan sākumskolas. Tas viss nozīmē, ka mēs 
augam, tāpēc arī gribas teikt šai situācijai atbilstošiem dzejas 
vārdiem: „Augsim lieli, augsim stipri, augsim sveiki, veseli!” Novēlu 
visai Baložu vidusskolas saimei ražīgu mācību gadu! 

 

Vita Broka, Baložu vidusskolas direktore 
 

 

Zinātņu nakts 2011 
 

2011. gada 23. septembrī mēs, 11. a klases skolēni – Ginta, Viktorija, Rūta, Laima un Rihards –, braucām uz Zinātņu nakti. 
Nebijām vieni, jo braucām kopā ar Ķekavas un Daugmales jauniešu grupām. Mēs bijām ļoti liela grupa, jo autobusā bija jāstāv 

kājās. Pirmo mēs apmeklējām Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu. Tur mēs ekskursijā gājām paši. 
Apskatījām dažādus eksperimentus, kurus nekad nebijām redzējuši, piemēram, eksperimentus ar sauso ledu, augļu spēju ražot 

enerģiju u.c. 
Nākamo mēs apmeklējām Koksnes ķīmijas institūtu. Tur mēs pavadījām ilgu laiku, jo piedalījāmies grupveida ekskursijā pa 

dažādām telpām, kurās tika demonstrēti eksperimenti – papīra ražošana, makrofleksa ražošana, stikla pūšana u.c. 
Vakars bija izdevies, jo viss tika pieredzēts pirmo reizi! Mēs iesakām visiem doties uz Zinātņu nakti nākošgad. 

Rihards Preiss, Viktorija Vogina, 11. a 

 

Šajā mācību gadā skolas gaitas 
uzsāka 58 pirmklasnieki. Pavisam 
skolā mācās 354 skolēni, no 
kuriem 176 ir meitenes, bet 178 
zēni. 

Savukārt skolotāju kolektīvam  
pievienojušies 7 jauni skolotāji. 
Apsveicam un novēlam radošu 
darbu! 

 

Apsveicam! 
Septembrī Ķekavas novadā svinīgā ceremonijā 

tika sveikti labākie novada pedagogi.  
Apsveicam arī mūsu ilggadējo sākumskolas 

skolotāju Valentīnu Potapovu ar titulu „Labākais 
skolotājs 2010./2011. mācību gadā”! Skolotāja mūsu 
skolā strādā kopš 1982. gada. 

1. a klase, audzinātāja Ināra Šauro - Sadovska 1. c  klase, audzinātāja Kristīne Čujevska 

1. b klase, audzinātāja Valentīna Potapova 

1 
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Sporta diena 
  

Vēl pavisam nesen – 21. Septembrī – notika Baložu vidusskolas 
Sporta diena, kurā piedalījās visi skolas skolēni. Ja jaunākajām klasēm 
sporta disciplīnas bija tendētas vairāk uz veiklību – florbola un futbola 
bumbas vadīšana, lēkšana maisā, stafetes, tad vecākajām tās bija veidotas 
tā, lai tiktu nodarbināts ne tikai ķermenis, bet arī prāts, piemēram, telts 
celšana, ugunskura vietas taisīšana, priekšmetu lasīšana ar acīm ciet, 
kross, virves vilkšana, jautrā stafete. Jāatzīmē arī labākie - krosā ātrākie 
bija Diāna Bomiņa no 5. a, Aleksandrs Kosušenko no 9. b, telts celšanā 
veiklākie bija 5. b un 6. a klase, priekšmetus ar acīm ciet visātrāk salasīja 
Ginta Žuhovska un Emīls Fogelis no 11. a. Paldies sporta skolotājiem 
Daigai un Edgaram par atraktīvo Sporta dienu! 

Helēna Mūrniece, 7.a  
 

 

Latvijas labākie trenējas pie mums  

Jau trešo reizi Ceļu satiksmes drošības direkcija un Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs sadarbībā ar Baložu vidusskolu 
organizē mācību dienas Latvijas izlases dalībniekiem, kas pārstāv valsti Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās. Skola 
nodrošina dalībniekiem mācību telpas, iespēju nakšņot, kā arī izmantot praktisko treniņu inventāru – velosipēdus un šķēršļu joslas. 
Šoreiz pie mums mācījās Beāte Mazūre un Matīss Kļaviņš no Kusas pamatskolas un Sanda Upeniece un Alēns Reķēns no Aizputes 
novada Skolēnu jaunrades centra, kuri tūlīt pēc mācībām devās tālajā ceļā uz Parīzi. Šogad Eiropas sacensībās Latvijas komanda 
izcīnīja augsto 5. vietu. 

Jāpiebilst, ka šo mācību dienu ietvaros 11. septembrī notika nodarbība – velo pārgājiens Tērvetes dabas parkā, kurā piedalījās 
arī Baložu vidusskolas sekmīgākie velodrošības pulciņa audzēkņi. 

Svarīgi minēt, ka izlasei un pulciņa dalībniekiem, kā arī visiem citiem interesentiem bija iespēja piedalīties starptautiskā 
festivāla VIA Ķekava sporta aktivitāšu dienā Baložos, kurā viena no disciplīnām bija arī velodrošība, tai skaitā, velosipēda praktiskā 
vadīšana šķēršļu joslās un ceļu satiksmes noteikumu zināšanu pārbaude. 

Paldies par viesmīlību un atbalstu! 
Lauma Žilko, Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centra vadītāja 

Interkross  
  

Ceturtdien, 6. oktobrī mums bija neparasta stunda sportā –  
uzaicinājām  interkrosa treneri Dinu no Rīgas Jauno tehniķu centra. 11. a 
klasi viņš apmācīja interkrosa spēlē. Daudzi pirmo reizi uzzināja par šo 
spēli. No malas izskatījās vieglāk, nekā pašiem spēlēt.  

Interkrosa spēlei nepieciešams laukums 20x40 metri, speciāla 
nūja, bumba un vārti. Komanda sastāv maksimāli no 12 laukuma 
spēlētājiem un 2 vārtsargiem. Interkrosa spēlē iespējams trenēties Bērnu 
un jauniešu centrā „Laimīte” vai Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 
88. Vairāk par šo jauno sporta veidu var uzzināt Latvijas Lakrosa 
federācijas Interneta mājas lapā www.llf.lv .  

Daiga Jirgena, sporta skolotāja 
 

 

Skolotāja panākumi  
  

Arī pagājušās sezonas Latvijas 
čempionvienība florbolā vīriešiem 
RTU/”Inspecta”, kuras sastāvā spēlē arī 
mūsu sporta skolotājs Edgars Gailītis, 
 9. oktobrī triumfēja jaunizveidotajā 
„EuroFloorball” turnīrā. Līdz ar to komanda 
kvalificējās nākamā gada Eiropas čempionu 
kausa sacensībām. Apsveicam un novēlam 
panākumus arī turpmāk! 

 

Nākamais avīzes numurs iznāks pirms 
Ziemassvētku brīvdienām. Aicinu piedalīties ikvienu 
tās veidošanā, rakstot par notikumiem skolā, klasē, 
par jūsu panākumiem. Fotografējiet, zīmējiet, 
saceriet! Apbrīnosim un leposimies kopā!  

 

Avīzes veidotāja Sandra Ozoliņa 
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Festivāla VIA Ķekava jauniešu programma „Back to roots” 

Jau 1. augustā daži pārstāvji no Latvijas un Turcijas satikās, lai iepazītos un 
apspriestu programmu, kā mēs pavadīsim nedēļu Latvijā kopā ar turku jauniešiem. 
Vasaras brīvlaika pēdējā mēnesī 11.a klase satikās skolā un pārrunāja, pilnveidoja 
plānu. Mēs taisījām prezentācijas par Latviju, Ķekavu un Baložu vidusskolu, 
meklējām tērpus, mācījāmies tautas dejas, domājām par to, kā pastāstīt par mūsu 
kultūru  un tradīcijām.  

Gaidītais 5. septembris pienāca ļoti ātri, un mēs visi satikāmies Rāmavas Depkina 
muižā. Mūs ar laipniem sveicieniem sagaidīja turku jaunieši, un tas bija ļoti jauki no 
viņu puses, uzreiz pazuda uztraukums un smaids atplauka visu sejās. Ātri 
iepazināmies un kļuvām par draugiem, tomēr tas netraucēja spēlēt iepazīšanās spēles, 
kuras mēs spēlējām četras stundas. Vēlāk bija arī pusdienas, prezentāciju skatīšanās 
un klausīšanās no abu valstu pusēm. Visu, ko rādījām prezentācijā, apsolījām arī 
parādīt dzīvē – mūsu skolu, Ķekavu, Rīgu... Ātri pienāca arī vakars un gaidītais 
welcome party! Gāja lieliski un jautri! Visi dejoja, dziedāja, smējās... Tikai ap 
desmitiem vakarā gājām mājās un jutām patīkamu nogurumu. 

 
Viktorija Vogina, 11.a 

Mi ķeļdienas tirgus 
Septembra beigās norisinājās tradicionālais 

Miķeļdienas gadatirgus kopā ar rudens ražas kompozīciju 
izstādi. Stāsta meitenes no 4. a klases. Jana Vīksna: „Es 
Miķeļdienas gadatirgū piedalījos tāpat kā visi citi. Pārdevu 
un iepirkos. Sapirkos daudz, nopelnīju 10 Ls vai mazāk. 
Man ļoti patika tas, ka varēja kaulēties. Un es nopirku 
rūķīti, bet pēc tam man paprasīja to atpakaļ. Jauks bija 
balons, pildīts ar kartupeļu cieti. Man ļoti patika.” 

Vendija Apine: „Vakar skolā zumēja kā bišu stropā – 
bija Miķeļi! Es pārdevu auskarus – kā katru gadu! Es 
nopelnīju 2,59 Ls. Man pirmo reizi nenopirka visus 
auskarus. Bet ir viena labā puse un sliktā. Sliktā ir tā, ka 
man bija maz pircēju, bet labā – man palika nenopirktie 
auskari. Man ļoti patika šī diena!” 

Skursteņslauķi šoreiz ne uz mūsu jumta   
 

Nedēļā pirms brīvlaika skolā viesojās leļļu teātris „Tims” ar 
koncertprogrammu „Skursteņslauķi...”. Lūk, kādus pirmos iespaidus uzrakstījis 
Tomass Ādams Jensens no 2. c klases: „Viņi tīrīja skursteņus. Divi vīrieši tīrīja 
skursteņus. Nedarbus izdarīja viena pele. Paņēma vecmāmiņas cepuri, uzlika uz 
skursteņa. Bet labi, ka vecmāmiņa pabrīdināja skursteņslauķus. Mēs ar 
skursteņslauķiem tur darbojāmies un dziedājām.” 
 

Dzejas dienas 
  

Kā jau katru gadu, arī šogad oktobrī notika dzejas diena, kurā piedalījās 
skolēni no 1. līdz 12. klasei. Dzejoļi tika skaitīti latviski, krieviski un angliski. 

Šogad bija daudzi dzejoļi par rudens tēmu un arī daudz jauku dzejoļu, par 
kuriem varēja pasmaidīt. 

No mūsu 11.a klases piedalījās Laima, Viktorija, Ginta , Madara un Rūta. 
Dzejoļi tika sameklēti interesanti, lai skatītājiem patīk un mums pašām patīk. Tika 
domāts arī, kā dzejoļus skaitīs pa vienam vai arī vairāki cilvēki skaita vienu 
dzejoli. Bija liels prieks piedalīties šajā pasākumā, jo viss izdevās lieliski. Tagad 
tikai jāgaida nākamais gads, kad atkal notiks dzejas dienas, un nākamais gads 
mūsu klasei ir īpašs, un tādēļ mums būs dzejas dienā jānoskaita kāds īpašs dzejolis 
,jo viss labais paliek atmiņās. 

Madara Pozdņaka, 11. a 
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Dzīvnieku aizsardzības diena 
 

4.oktobrī pasaule atzīmē Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, 
kurā cilvēkus aicina aizsargāt dzīvniekus un rūpēties par tiem, apzināties 
atbildību par paša pieradinātiem mājdzīvniekiem un neatstāt savus draugus un 
mīluļus uz ielas bezpalīdzīgā stāvoklī. Šo dienu pasaulē atzīmē kopš 1931. gada. 
Arī mūsu skolā tai pievērš uzmanību jau vairākus gadus. Skolēni gatavo stāstus 
un fotogrāfijas par saviem mājdzīvniekiem, dalās pieredzē. 

   
„Šajā dienā mēs visi sapulcējāmies pirmā stāva zālē un tur bija Titurgas 

veterinārās klīnikas ārste Sigita un dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” īpašniece 
Danuta. Viņām līdzi bija palīgs Maksis – suns. Viņš bija ļoti mīlīgs, jautrs un 
skaists! Viņa stāsts ir šāds – reiz kādu dienu, kāds cilvēks nopirka suni. Viņš to 
audzināja un baroja, līdz suns, proti, Maksis, kļuva nekaunīgs, un tā viņš šo suni 
Maksi iemeta pirmā stāva balkonā pie vecas tantiņas! Arī tantiņa viņu audzināja un 
baroja, bet tad suns Maksis apnika arī tantiņai, un viņa veda Maksi iemidzināt! 
Sigitai roka necēlās 4 mēnešus vecu kucēnu iemidzināt, tādēļ viņa to paņēma sev. 
Tagad Maksim dzīve ir lēna un mierīga pie Sigitas, un viņš vairs nepiedzīvos 
vēlreiz šo stāstu.” 

Vendija, 4. a 
   

Skolotāji skolēnu lomā 
 

30. septembrī mūsu skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Par godu šai dienai 11. a klase sarīkoja mazu pārsteigumu visām 
skolotājām. Skolotājas iejutās skolēnu lomā, bet skolēni no 11. a klases – skolotāju lomā. Šajā pārsteigumā bija arī bargs direktors – 
Jānis Joksts. 

Stunda noritēja interesanti un nedaudz ar humoru. 
„Skolēni” bija tikpat nedisciplinēti kā īstie skolēni: runāja pretī, dauzījās, spēlēja kārtis, ēda konfektes. Viss kā īstā 

stundā!”  Laima Dīķe, 11. a 

Lekcija par atkar ībām 
Šomēnes 7. a klasē viesojās lektore biedrības "Esi brīvs!" valdes priekšsēdētāja Dace Freiberga, kas kopā ar skolēniem 

diskutēja par atkarībām. Klasei ļoti patika lekcija, un tādēļ izskanēja lūgumi noklausīties vēl kādu šīs lektores lekciju.  
Helēna Mūrniece, 7.a 

P.S. Skolēni novērtēja, ka lektore bija laipna pret viņiem, izveidojās atklāta sadarbība, atklātība diskusijās un iespēja 
izteikties. 
 
Rudenīgas rindas 

„Es skatījos uz sarkandzeltenajām un zaļi oranžajām 
kļavas lapām. Nogūlos sauso lapu kaudzē un priecājos 
par krāsaino rudens laiku. Kaimiņu suņi rēja rudens 
dziesmu, putni skandēja savu dziesmu, koki – savu, bet 
es savu dziesmu! „Nāk rudens apgleznot Latviju, bet 
nepūlies, necenties tā ...” 

Amanda Geidāne, 7. a 

„Rudens ir skaists gadalaiks, bet Latvijā tas ir 
visskaistākais. Laikam jau tāpēc, ka Latvija ir mana 
dzimtene. Te lapas šķiet viskošākās un krīt visskaistāk, 
te – vismīļākais rudens vējš.” 

Helēna Mūrniece, 7.a 

„Rudens ir otrs mans mīļākais gadalaiks, kaut arī tas mēdz būt 
vējains un slapjš. Mani ļoti iedvesmo skaistās kļavu lapiņas, vācu tās, 
lieku starp grāmatas lapām un kaltēju.” 

Maruta Kalniņa – Laksa, 7. a 

„Latvij ā rudenī ir ļoti skaisti. Un tās lapas ... Mans vismīļākais 
gadalaiks ir rudens, kad var daudz ko apskatīt, piemēram, Siguldu, 
Ventspili, Bausku.” 

Anastasija Gromova 7. a 

Arī 3. a klasē skolēni stāstīja par saviem 
mājdzīvniekiem. Šeit redzams Renāta 

mīļais papagailis. 

Valodas stili un to lietošana 
  

Katram valodas stilam ir savas īpatnības, bet pilnīgi tos nošķirt nav iespējams. Mūsu laika pazīme ir robežu nojaukšana un arī 
valodas stilu saplūšana. 5. a klases skolēnu darba mērķis latviešu valodas stundā bija iepazīties ar valodas funkcionālajiem stiliem. 
Atbilstoši savām interesēm izvēlēties vienu no tiem. Lielākā daļa izrādīja interesi par zinātnisko valodas stilu un publicistikas 
valodas stilu. Visvairāk interesē tēmas: dzīvnieki, daba un sports. Materiālus savam darbam bērni bija meklējuši žurnālos, avīzēs, 
enciklopēdijās, zinātniskos rakstos un internetā. Izstrādātie darbi bija ar krāšņām ilustrācijām. Katrs skolēns iepazīstināja ar savu 
darbu. Daudzi bija ļoti centušies. Bija izveidoti interesanti un pēc apjoma milzīgi darbi. Paldies viņiem par ieguldīto darbu! 

Sarmīte Liepiņa, latviešu valodas skolotāja 

„Es izskrēju ārā. Laiks bija apmācies, pūta viegls, patīkams 
vējiņš. Ceļa malās stāvēja gandrīz kaili koki, to lapas bira no katra vēja 
pieskāriena. Brīnišķīgs un bagāts izskatījās mežs. Es gāju pa šauru 
taciņu un skatījos uz augšu. Caur koku galotnēm varēja saredzēt vēl 
aizvien apmākušās debesis, likās, ka koki tur tās debesis.” 

Anna – Marija Vetere, 7. a 

6. b klase Dzīvnieku aizsardzības dienu atzīmēja, atnesot uz skolu savus 
mājdzīvniekus, stāstot par tiem – ko tie ēd? ar ko spēlējas? Kas viņiem patīk? 
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Regīnas Ezeras mājās 
Ceturtdien, 13. oktobrī, mums, latviešu valodas un literatūras skolotājām Ilzei Kajakai un Rutai Ansonei, bija iespēja viesoties 

pazīstamās latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras mājās „Brieži”. 
Laiks bija vējains un lietains. Kad bijām netālu no Ķeguma, debesis skaidrojās, uzspīdēja saule. Nogriezāmies no lielā ceļa un 

tuvojāmies „Briežiem”. Skaisti koki, īpaši milzīgā lapegle, lapām piebiris pagalms, uzraksts pie vārtiem „Sētā normāls suns” – tas 
viss mūs sagaidīja, kā arī mājas saimniece Aija Vālodze, R. Ezeras meita, rakstniece, žurnāliste. 

Uzzinājām par mājas vēsturi, tās nodegšanu un atjaunošanu. Mājā pa koka kāpnēm kāpām uz 2. stāvu, kur pēc rakstnieces 
R. Ezeras nāves 2002. gadā viņas darbistaba iekārtota kā memoriālā telpa. Šeit vienkāršā, emocionālā stāstījumā A. Vālodze 

mums, Ķekavas novada skolotājām, atklāja vairāk R. Ezeru kā personību, kā ģimenes cilvēku. 
Klausoties vērojām telpu, kur 2 galdi, rakstāmmašīna, grāmatu plaukti, rakstniecei mīļas lietas. Pie loga aizkariem lidinājās 

tauriņš. 
Iznākot no mājas un paveroties apkārt, secinājām, ka tuvākā apkārtne, proti, mežs ir bijusi lieliska vieta, kur izskrieties 
R. Ezeras mīluļiem – suņiem. 
Atpakaļceļā iebraucām kapsētā, kur apbedīta viena no izcilākajām latviešu rakstniecēm R. Ezera. 
Šī nelielā ekskursija bija kā krāsaina rudens lapa mūsu ikdienā.                  Sk. Ruta Ansone 

 
Uz Igaunijas vasaras galvaspilsētu Pērnavu 
 

Oktobra sākumā skolotāju kolektīvs devās divu dienu ekskursijā uz Igaunijas vasaras galvaspilsētu Pērnavu. Tās bija divas 
lieliskas atpūtas dienas, kurās atpūtāmies, apskatījām pilsētu, veicām dažas relaksējošas procedūras un jauki pavadījām laiku! Paldies 
direktorei Vitai un skolotājai Astrīdai par organizēšanu! 
 

 

Rīgas Skolēnu pils 
 

21. septembrī ar klasi bijām Rīgas Skolēnu pilī. Muzeju var aplūkot 5 zālēs, kas no tiesas Jūs ieinteresēs. Nedaudz pastāstīšu par 
to, kā un ko muzejā var apskatīt. Jūs varat aplūkot, kādas pildspalvas lietoja agrāk, mūsdienu pildspalvu kolekciju, senu 
rakstāmmašīnu, skolotāju tērpu un daudz ko citu. 

Pēc ekskursijas varat sevi nomierināt ar tasi kafijas, tējas vai kakao. 
1941. gadā Rīgas pilī tika izveidota Rīgas pionieru pils ārpusstundu darbam – te savas spējas un talantu attīstīja tūkstošiem bērnu 

un jauniešu. Ar LR neatkarības atgūšanu Rīgas pils bija jāatbrīvo vadības darbam, un pulciņu nodarbībām tika meklētas citas telpas.  
No piedāvātā tika izvēlēta celtne Krišjāņa Barona ielā 99, kas savā laikā bija veidota kā garīgais seminārs (1880 – 1918), bet no 

1919. – 1940. gadam tā bija Latvijas kara skola. 1994. gadā telpas tiek nodotas Bērnu un jauniešu centram „Rīgas Skolēnu pils”. 
 

Santa Breikša, 5. a 
 

Ekskursija uz Rīgas Skolēnu pili  
 
 21. septembrī mēs kopā ar 5. b klasi braucām ekskursijā uz Rīgas Skolēnu pili. Kad bijām atbraukuši, mēs varējām apskatīt 
izstādi par senlaiku pildspalvām. Pēc tam gājām skatīties viduslaiku klasi. Atļāva apsēsties tikai puišiem, jo meitenes viduslaikos 
negāja skolās. Klases priekšā bija mūks melnā apmetnī. Mums stāstīja, ka viduslaikos, ja skolēns nebija mācījies, tad viņu nopēra. Mēs 
arī dzirdējām, kā mūki dzied. Pēc tam mūs veda uz Krievijas impērijas laika klasi. Klasē bija klavieres, soli, tāfeles utt. Mēs visi 
sasēdāmies solos un klausījāmies, ko mums stāsta. Mums stāstīja, ka agrāk, kad stunda sākās, skolotāja spēlēja klavieres un visi 
dziedāja himnu un skatījās uz cara bildi. Pēc tam mums stāstīja, ka nepaklausīgajiem skolēniem, kas runāja latviešu valodā, lika nēsāt 
soda medaļas. Pēc tam mums iedeva burtu mīklu, kurā bija jāatrod latīņu vārdi. Pirmajiem trīs, kas izpildīja, atļāva uzvilkt policijas 
cepures. Pēc tam mūs veda uz padomju laika klasi, kura vēl nebija pabeigta, bet visiem skolēniem atļāva iepūst taurē. Un nu mūsu 
ekskursija bija beigusies. Mēs visi pateicāmies mūsu gidei un devāmies atpakaļ uz Baložiem. 

Anna Ruķere, 5. a 

Ielūkojoties Latvijas Televīzijā 
 

Rudenīgā piektdienas pusdienlaikā 2.a un 2.c klase devās ekskursijā 
uz Latvijas Televīziju. Bērniem bija pārsteigums, ka šajā ēkā 
neieraudzījām ne TV3, ne LNT. Latvijas televīzijas ēkā darbojas tikai 
LTV1 un LTV7. Apskatījām vairākas studijas, kurās tiek filmēti 
populāri raidījumi, kā „Panorāma”, „100 grami kultūras”, „100.pants”, 
„Kas te? Es te!”. Diemžēl neviena raidījuma filmēšanu neredzējām. 
Bērniem visvairāk patika „Kas te? Es te?” studija. Tur arī bija iespēja 
klausīties, kā top raidījums. Cik tas ir sarežģīts un ilgs process uzfilmēt 
20 minūšu raidījumu! Pārsteigums bija, cik šīs studijas patiesībā ir 
mazas, šauras un visapkārt piekrautas ar daudzām citām dekorācijām. 
Televizora ekrānā viss izskatās daudz plašāk un krāšņāk.  

Lienīte Nagle, 2. c klases audzinātāja 


