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Sasniegumi m ācību olimpi ādēs un konkursos  
Sveicam visus, kas piedal ījušies starpnovadu olimpi ādēs un ieguvuši godalgotas 

vietas. 
Marina Vaiš ļa no 11.b klases ieguva 2. vietu  starpnovadu olimpi ādē krievu valoda k ā 

svešvaloda (skolot āja Nadežda Krasti ņa), savuk ārt Vlada Andrejeva no 8.b klases ieguva 
4. vietu  starpnovadu olimpi ādē valsts valod ā (skolot āja Astr īda Št āla).  
Starpnovadu v ācu valodas olimpi ādē, kas norisin āj ās Siguld ā, 2.vietu  ieguva Alex 
Bernardin. 

Un starpnovadu Latvijas un pasaules v ēstures olimpi ādē 1.vietu  ieguva Hel ēna 
Mūrniece (skolot āja Ieva Apine). Šaj ā olimpi ādē v ēl piedal īj ās Anna Marija Vetere (9.a), 
Anna Al īsija Tararuja (9.a), Olga Ļeļkova (9.b), Jekaterina Petrikina (9.b).  
Gaid īsim rezult ātus no biolo ģijas un fizikas olimpi ādes! 
Apsveicam dal ībniekus un vi ņu skolot ājus!  

Un atminoties vizu āl ās m ākslas konkursu "Skaista mana t ēvu zeme" , kura darbi tika 
izst ādīti un v ērt ēti t/c Liiba Ķekav ā, varam apsveikt četrus m ūsu dal ībniekus: 

Anna Seredjuka, 3.klase ( 1.vieta ) (sk. Valent īna Potapova) 
Eridana Romanovska, 3.klase ( 1.vieta ) (sk. Krist īne Čujevska) 

Rasa V ītoli ņa, 6.klase ( 1.vieta ) (sk. Astr īda Lesnika) 
Kristi āna Broka, 6.klase ( 2.vieta )  (sk. Astr īda Lesnika)  

 

Sveicam Latviju 95. dzimšanas dien ā! 
 

2013.gada 18.novembr ī Latvijas Republika svin ēja savu 95.dzimšanas dienu. Par godu tam 
15.novembr ī Baložu vidusskol ā notika svin īgā l īnija, kur ā piedal īj ās visas klases. 
Svin īguma noska ņu pas ākumam pieš ķīra Latvijas karoga nešana apk ārt z ālei, kas bija uztic ēta 
10.a klases skolniekam Kristianam Vu ļam un div ām meiten ēm no 11.a klases, Artai un Laimai. 
Tika dejotas tautas dejas un dzied ātas patriotiskas dziesmas, k ā ar ī skait īti skaisti 
dzejo ļi.  

Šī svin īgā l īnija kl ātesošajos rais īja ļoti patriotiskas j ūtas. 
Laima Pl ēpe, 11.a 

Ir d īvaina saj ūta gadu mij ā,  
Kad zvaigž ņot ā debess sudrabu sij ā,  

Tad zogas gan prieks, gan nezi ņa kr ūt īs,  
Ko n ākamā gada pute ņi s ūt īs -  
Ir d īvaina saj ūt ā t ādā br īdī,  

Kad satiekas gadi uz īsu br īdi:  
Tu pats it k ā st āvi v ēl durvju priekš ā,  

Bet domas sen jau atrodas iekš ā.  
(J. Tab ūne) 

Gaišus Ziemassv ētkus un 
skaist āko Ziemassv ētku sap ņu iepild ījumu! 

Panākumiem un 
mīlest ības bag ātu Jauno gadu! 

 
Vita Broka, direktore 

 

2014  
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Svētku g ājiens ar l āpām 
 
Šā gada 14.novembr ī Baložu vidusskolas skol ēni, k ā ar ī 

Baložu un Titurgas iedz īvot āji dev ās svin īgā g ājien ā pa 
Baložu iel ām un apk ārt Titurgas ezeram. Pas ākums notika par 
godu Latvijas 95.dzimšanas dienai un Baložu pils ētas 
22.dzimšanas dienai. 

Daudziem šis jaukais vakars s ākās ātr āk, jo skolas 
pagrab ā tika izgatavotas l āpas. Bija tik jauki redz ēt, ar 
kādu prieku, saj ūsmu un lielu aizraut ību mazie un lielie 
tais īja l āpas. G ājien ā piedal īj ās daudz cilv ēku. Tas tieš ām 
bija neaprakst āmi skaisti. Tums ā l āpas izskat īj ās 
iespaid īgi! Pa ce ļam tika dzied ātas patriotiskas dziesmas, 
kas šaj ā vakar ā izklaus īj ās v ēl svin īgākas. 

Es uzskatu, ka š ādi vakari m ūsu tautu salied ē v ēl 
vair āk un m ēs m ākam nov ērt ēt to, ko m ūsu sen či ir mums 
izc īnījuši. 

Laima Pl ēpe, 11.a 
Foto no port āla www.parkulturu.lv  

 

 

 

Kurš ir no mums prec īzākais?  
 

Nosvin ējuši Latvijai sv ētkus, n ākamaj ā dien ā, 
19.novembr ī, p ēc stund ām sporta z āl ē notika nelielas 
sacens ības basketbola metienos. Gaid īti tika visi, 
kuriem ļoti pat īk basketbols, un ar ī tie, kuri 
basketbolu apguvuši tikai sporta stund ās. 
Sacens ības notika 2 grup ās – 4. – 6.klase un 7. – 
11.klase. Pavisam kop ā sacens ībās piedal īj ās 16 
skol ēni. K ā jau sacens ībās, bija uztraukums un bumba 
nemaz t ā groz ā nekrita, k ā b ūtu grib ējies, tom ēr 
lab ākos noskaidroj ām. Paldies visiem tiem, kuri 
atn āca! 

Sporta skolot āja Daiga Jirgena 
 

4.-6.klašu grup ā: 
1.vieta Evai Indri ķei,6.a 
2.vieta Kristeram Kleistrovam, 4.c 
3.vieta Jur ģim C īrulim, 4.c 
 

7.-11.klašu grup ā: 
1.vieta Katarinai Lomtevai, 8.a 
2.vieta Ņikitam Žarovam, 9.b 
3.vieta Laimai Pl ēpei, 11.a 
 

Nākamaj ā gad ā nov ēlu visiem stipru garu un fizisku iztur ību, k ā ar ī veiksmi visiem, 
kas šogad beidz pamatskolu. T ā k ā n ākamais ir „sarkan ā zirga” gads, tad tiem, kas tiecas 
pēc ātr ām uzvar ām bez piep ūles, un tiem, kas m ēr ķi sasniedz s ūr ā darb ā, nov ēlu rakstura 
stingr ību un nepak ļauties v ājuma mirk ļiem. M ūsu skolas pedagogiem un person ālam nov ēlu 

lielu iztur ību un vesel ību! 
 

Tatjana Druka, 11.a klases audzin āt āja 

 

Kaut mazliet s āp, ka gads ir atkal gar ām, 
Tu tom ēr smaidi: Jaunais n āk! 

Lai laimes daudz, lai b ēdas steidzas 
gar ām, 

Lai sirds ik dien ā prieku atrast m āk! 
 

Ērika Dubinska, matem ātikas skolot āja 
 

Lai Ziemassv ētku br īnums atn āk pie katra – pa 
baltu un t īru sniega taku! 

Lai Ziemassv ētki katr ā māj ā smaržo p ēc 
pipark ūkām, egl ītes un sve ču liesmi ņas sasilda 

katru sirsni ņu! 
 

Astr īda Lesnika, m ājtur ības un 
vizu āl ās m ākslas skolot āja 
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Ziemai v ārti va ļā jeb no M ārti ņiem l īdz Ziemassv ētkiem  
 

10. novembris - M ārti ņi jeb M ārti ņdiena. Laiks, kad latviešiem ierasts sagaid īt ziemu. M ēs 
to s ākām dar īt 8.novembr ī ar āžu, rukšu, l āču, lapsu un pat vella mask ām, skaitot 
tautasdziesmas, tic ējumus, ejot rota ļās un k ārt īgi izdancojoties. Paldies skolot ājai 
Larisai Ši ļko par vad īšanu un visiem akt īvajiem masku nes ējiem! 

 

Iespaidi par M ārti ņiem un gatavošan ās darbi ziemai no 2.a klases: 

Mārti ņdien ā es biju ka ķītis. Skolot āja 
Larisa vad īja M ārti ņdienu. Man patika 
deja „C ūkas d īri ķos”. M ārti ņdiena notika 
stikla z āl ē. M ēs ļoti daudz l ēkāj ām. M ēs 
min ēj ām mīklas. M ūsu klas ē bija viena 
nāve, p ūce, lauva, l ācis un aita. Man 
ļoti patika M ārti ņdienas sv ētki! 

Elizabete 

 

Šodien, piektdien, m ēs svin ēj ām Mārti ņdienu stikla z āle. Tur svin ēja pirm ā un otr ā klase. 
Es biju pele. Man patika viss! Un m ūsu skolot āja bija pele. Tie tik bija lust īgi sv ētki! 

Beatrise 

Mārti ņos vajadz ēja l ēkāt. Es biju gudr ā p ūce. Un bija 
jautri! M ūsu klas ē bija vilks, za ķi, lapsas, l ācis, lauva, 
nāve, ka ķi, peles un es-p ūce. 

Valters  

Mārti ņos bija vis ādas dejas un v ēl m ēs min ēj ām mīklas. Mūsu klas ē bija  2 lapsas, 1 kaza, 
1 lauva, 1 l ācis, 1 p ūce, 1 n āve, 2 za ķi, 4 ka ķi, 1 gailis, 3 vilki, 3 peles 1 taurenis. 

Matīss R.  

Mēs svin ēj ām Mārti ņus piektdien. Sv ētkus mums vad īja 2.c klases skolot āja Larisa. Es biju 
vilks. M ūsu skolot āja bija pel īte. Man patika dejot „C ūkas dri ķos”. Un v ēl man patika 
„Plauksti ņpolka”. Man patika šie M ārti ņi! 

Kaspars  

Mūsu skol ā Mārti ņdiena notika piektdien ā, 8.novembr ī. Es 
biju gailis. Daži b ērni skait īja tautasdziesmas un las īja 
tic ējumus. Pas ākumu vad īja skolot āja Larisa. M ārti ņi notika 
stikla z āl ē. Tur bija 1.un 2.klase. Man patika deja „C ūkas 
dri ķos”. Bija daudz daž ādu masku. Es dejoju ar draugu 
Robertu. Man šie sv ētki patika!     Bruno 

Teika par gaili  
Senos laikos gailim bijusi t āda pati aste k ā vistai. Gailis ieraudz īja, ka 
mākslinieks kr āso ziedus. Gailis nol ēma: man ar ī vajag kr āsainu asti. Vi ņš 
jaut āja m āksliniekam: „Vai nokr āsosi man skaistu asti?” M ākslinieks 
atbild ēja: „Protams, ja paliks p āri.” M āksliniekam bija drusku no katras 
kr āsas. Un t ā gailis tika pie kr āsainas astes. 

Rinalds, 2.a  

DISKOTĒKA 
2013.gada 7.novembr ī Skol ēnu padome uz ņēmās, es teiktu, ļoti 
sarež ģīta, bet noteikti interesanta pas ākuma organiz ēšanu. Skolas 
diskot ēka! Manupr āt, ar to jau viss ir izteikts. Laba m ūzika, 
ātras dejas, labi pas ākuma vad īt āji un lab ākā komp ānija šo 
pas ākumu padar īja neaizmirstamu. T ās emocijas un tas azarts, ar 
kādu visi dejoja, bija vienreiz ējs! Diskot ēkas vad īt āji m ēģin āja 
visus ievilkt dej ās, k ā ar ī izdom āja daž ādas interesantas 
atrakcijas. Vis ām dziesm ām tika dzied āts l īdzi, un prasm īgākie 
dejot āji savas sp ējas un deju so ļus atr ādīja citiem. Manupr āt, 
diskot ēkas kulmin ācija bija tas moments, kad skol ēnu padomei 
izdev ās iesaist īt jautraj ā dejas sol ī mūsu jaukos skolot ājus. 
Vakars tieš ām bija izdevies. Paldies Skol ēnu padomei par atsauc ību 
un organiz ēšanu un skolas vad ībai par at ļauju! 

Laima Pl ēpe, 11.a 
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***** ZIEMASSV ĒTKI ***** ZIEMASSV ĒTKI ***** ZIEMASSV ĒTKI *****  

Mūsu m āj ā t ētis brauks p ēc egl ītes. 
Mamma un es rot āsim egl īti. Egl īt ē 

būs svec ītes. Ziemassv ētkos es 
salat ēvam nolikšu cepumus un pienu! 

Rinalds Ābele, 2.a  

Gatavošan ās Ziemassv ētkiem. M ūsu klas ē uz loga ir d ūrai ņi un uz sienas ir sniegav īri ņi, 
egl ītes un zvaigznes. Ēdnīcā ir ziemas ainava. Stikla z āl ē virs galv ām ir bumbas. Un mums 

ir ludzi ņa! M ūsu klas ē uz palodzes ir elektrisk ās svec ītes. 
Valters Vaivars, 2.a 

Mūsu klase gatavoja sniegav īrus, egl ītes, 
dūrain īšus, zvaigzn ītes. M ēs tais ām ar ī 

Ziemassv ētku gr āmati ņas. M ēs ar ī izdom āj ām 
atnest īstus cimdus. M ēs griba Ziemassv ētkus! 

Laura Strode, 2.a 

Gatavošan ās. Es ar br āli uz Ziemassv ētkiem sataisu sniegav īrus. M āmiņa uzliek adventes 
vainagu. T ētis uzliek egl īti un uz logiem uzliek gaismi ņas. M ēs ar br āli puš ķojam egl īti. 

Mana omīte Ludmila gatavo sv ētku vakari ņas. Op ītis Val ērijs m ūs sagaida. L ūk, t ā mēs 
gatavojamies sv ētkiem! 

Paula Kerija Celm āre, 2.a 

Ziemassv ētki skol ā. M ūsu klas ē ir daudz laim īgu sniegav īru un daudz tumšu un gaišu egl īšu. 
Vēl mazas, lielas zvaigznes. Stikla z āl ē ir tumši zilas zvaigznes. Bufet ē ir kr āšņa ziemas 
ainava. Dr īz ar ī Ziemassv ētku d ēļ b ūs ziemas br īvlaiks. Mums uz loga ir pap īra d ūrai ņi. Uz 

t āfeles ir īsti d ūrai ņi. Skola lieliski gatavojas Ziemassv ētkiem! 
Beatrise Kalnciema, 2.a 

Ramona: „Ziem ā silda, 
pavasar ī n īkst, vasar ā z ūd, 

ruden ī atdz īvojas”. 

Laura un Elizabete: „Nav 
tauri ņš, bet lido, l īdzīgs 
zvaigznei, nav zvaigzne”.  

Valters un Bruno: 
„Gulbis laižas, spalvas put”. 

 Priec īgus 
Ziemassv ētkus 

un Laim īgu 
Jauno gadu! 

 

2.a klase 
 

Kora Ziemassv ētku egl īte  
 
16.decembra p ēcpusdien ā 5.-9.klašu koris svin ēja 
gaid āmos Ziemassv ētkus. Pas ākums svin īgi tika atkl āts 
ar pašceptu pipark ūku pasniegšanu k ā sirsn īgs sveiciens 
sv ētkos no kora vad īt ājas un goda rakstu sa ņemšanu 
daž ādās nomin ācij ās. Piem ēram: Gada ap ņēmība – t ām 
dzied āt āj ām, kas visc īt īgāk apmekl ējušas kora 
mēģin ājumus un koncertus; Gada miegamice – kurai gr ūt āk 
piecelties uz agrajiem r īta m ēģin ājumiem; Gada kapr īzes 
– kas bieži opon ē daž ādiem priekšlikumiem; Gada 
lakst īgala; Gada jauni ņā – t ām, kuras korim pievienoj ās 
tikai semestra beig ās, un cit ās nomin ācij ās.  
Neofici ālaj ā da ļā notika tradicion āl ā Ziemassv ētku 
dāvani ņu loterija, sirsn īgas un skan īgas sarunas un 
akt īvas atrakcijas.  

5.-9.klašu koris ir draudz īgs kolekt īvs, kas gaida 
arvien jaunus dzied āt ājus. Ja ar ī TEV ir skan īga balss 
un v ēlies piedal īties daž ādos skolas un ārpus t ās 
r īkotos pas ākumos, ja v ēlies mums pal īdzēt nok ļūt l īdz 
2015.gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
sv ētkiem, n āc un pievienojies mums! M ēs gaid ām! 

Ieva Spro ģe, m ūzikas skolot āja 
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Brauciens uz Dabas muzeju  
 

27.novembr ī mēs, 3.a klases skol ēni, dev āmies ekskursij ā uz Latvijas Dabas muzeju, 
lai iepaz ītos ar t ā daž ādaj ām ekspoz īcij ām. Latvijas Dabas muzejs, atkar ībā no skol ēnu 
vecuma, pied āvā daž ādas nodarb ības, lai izzin ātu dabu, Sauli, ener ģiju, cilv ēku. 

Ceļu uz R īgu mēroj ām, saspiedušies 23.autobus ā. No Centr āl ās stacijas l īdz muzejam 
nav t ālu. P ēc br īža ekskursijas vad īt āja m ūs aicin āja uz muzeja 5.st āvu un pied āvāja 
klaus īties un l īdzdarboties izzinošaj ā lekcij ā „Skelets un kauli”. Š ī programma paredz ēta 
skol ēniem no 1.-12.klasei. M ēs izzin āj ām atš ķir ības starp dz īvnieka un cilv ēka skeletu, 
to, k ā izvair īties no skeleta boj ājumiem un nelaimes gad ījumiem. Var ēj ām praktiski 
darboties ar ekspon ātiem un aizpild īt darba lapas. Katrs var ēja minoties saražot 
elektr ību, likt skeleta puzli un apl ūkot dz īvniekus. Man š ī ekskursija ļoti patika. 
Jaunaj ā gad ā iepaz īstin āsim j ūs ar citiem aizraujošiem 3.a klases ce ļojumu aprakstiem! 

Mario Čenere, 3.a 
 

Fantastisk ā ekskursija!  
 

Es ar klasi un skolot āju biju ekskursij ā uz Dabas muzeju. Lai tur nok ļūtu, m ēs 
brauc ām ar sabiedrisko autobusu. Kad nok ļuvām Dabas muzej ā, m ēs dev āmies apskat īt visu. 
Mums bija iesp ēja redz ēt dz īvniekus, kuri dz īvojuši pirms vair ākiem simtiem gadu. Mums 
bija lekcija par cilv ēka un dz īvnieka skeletu. M ēs paši var ēj ām ražot elektr ību un redz ēt, 
kā t ā darbojas. T ā bija ļoti jauka ekskursija! Paldies m ūsu jaukajai skolot ājai In ārai, 
kura mums ekskursiju pied āvāja! 

Marta Plauka, 3.a 
 

 

Matemātikas o limpi āde 
Sestdien, 23.novembr ī, notika matem ātikas olimpi āde, uz kuru es ar ī biju ieradusies. 

Olimpi ādei es gatavojos vair ākas ned ēļas, pildot daž ādus uzdevumus. T ā notika cit ā skol ā 
(priv ātaj ā pamatskol ā „Riga Meridian School”), uz kuru m ūs veda klases biedra mamma. 

Man l īdzi brauca un piedal īj ās v ēl tr īs klases biedri – Kirils Boga čovs, Mat īss 
Žilko, Art ūrs Patriks Gri ķis – un mana skolot āja In āra. Vi ņa mūs atbalst īja.  

Bija j āatrisina 35 uzdevumi 80 min ūt ēs. Manupr āt, uzdevumi nebija gr ūti. Man veic ās 
labi, ar ī p ār ējiem draugiem veic ās labi. Atpaka ļ no olimpi ādes m ūs veda skolot āja ar savu 
mašīnu. Rezult ātus uzzin āsim 20.decembr ī. 

Zane Zl ēmete, 3.a  

 

Kafija ar politi ķiem  
 
2013.gada 27.novembr ī Baložu kult ūras nam ā notika forums „Kafija ar politi ķiem”. Taj ā 

piedal īj ās jaunieši no visa Ķekavas novada. Šogad tika diskut ēts par piec ām jaunatnes 
politikas pamatnost ādnēm – l īdzdal ību, inform ācijas pieejam ību, vienl īdzīgām iesp ēj ām, 
labv ēl īgiem ekonomiskiem priekšnosac ījumiem un integr āciju. 

Pēc 3 stundu ilg ām debat ēm jaunieši prezent ēja savas idejas un ierosin ājumus, nor ādot 
uzmanību uz liel ākaj ām probl ēmām. 

Kā pirm ā probl ēma tika atz īta, ka tr ūkst vienot ības starp pagastiem. Lai atrisin ātu šo 
probl ēmu, tika ieteikts vienots novada transports starp B aložiem, Ķekavu un Daugmali. Tika 
ierosin āta ar ī novada iedz īvot āju anket ēšana. Tika ar ī uzsv ērta minorit āšu integr ēšana 
sabiedr ībā un l īdzciet ības veicin āšana, t āpat ar ī vienl īdzīgas pieejas veicin āšana cilv ēkiem 
ar īpaš ām vajadz ībām, jo Ķekavas novad ā ir maz iest āžu, kur ās var iek ļūt un p ārvietoties 
cilv ēki ar kust ību trauc ējumiem. 

Pārsvar ā diskusijas norisin āj ās ap tematiem, kas skar pas ākumu organiz ēšanu jauniešu 
auditorijai ne tikai sava pagasta vai pils ētas ietvaros, bet apvienojot visu novadu. 

Pašā nobeigum ā jaunieši atzina to, ka pašiem ir j āiesaist ās un j ābūt akt īviem novada 
uzlabošan ā. 

Edgars Tone, 10.a 
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Kara muzej ā 
 
23. oktobr ī 9.a klase dev ās m ācību ekskursij ā uz Kara muzeju, lai noskaidrotu vair āk 

par 1. Pasaules karu. Gide interesanti mums izst āst īja par muzeja ekspon ātiem. M ēs 
uzzin āj ām par daž ādiem iero čiem, zemn īcām, medic īnisko apr īkojumu. Visi bija apmierin āti 
ar šo ekskursiju. Dr īzumā mēs atkal gribam uz turieni aizbraukt. 

Maruta Kalni ņa – Laksa, 9.a  

Vecr īga 3. dece mbrī. Divi st āsti.  
 
Mūsu 4.a un 4.c klase dev ās ekskursij ā uz Vecr īgu. M ēs apskat īj ām celtnes „Tr īs 

br āļi”, Doma bazn īcu, J ēkaba katedr āli, bij ā pie Zviedru v ārtiem, apskat īj ām Pulvertorni 
no ārpuses un uzzin āj ām, ka k ādreiz tas bija smilšu tornis. G āj ām pa Trokš ņu ielu, 
nofotograf ēj āmies pie liel ās egles Doma laukum ā, pieg āj ām pie R īgas Domes un Melngalvju 
nama un ieg āj ām vien ā no Tr īs br āļiem. Tas notika gida pavad ībā. 

Pirms š īs ekskursijas m ēs dev āmies uz koncertlekciju, kuru sauca „T īne.Zalktis.T ēva 
josta”. V ēl ekskursij ā mēs Doma laukum ā redz ēj ām aitas. Mums past āst īja le ģendas par Doma 
bazn īcu. Un ar ī dzird ēj ām teiku par R īdzenes upi. Lietder īgo apvienoj ām ar pat īkamo, 
ietur ēj ām malt īti McDonald ā. 

Man ļoti patika š ī ekskursija. Es iesaku ar ī cit ām klas ēm piedal īties š ādā 
ekskursij ā.             Kristaps C īrulis, 4.a 

Kad p ēc koncertlekcijas 4.a un 4.c pa ēda McDonald ā, abas klases g āja uz bijušo 
Smilšu torni. Tur m ūs gaid īja gide. Vi ņa mums st āst īja par seno m ūri, m ēs izg āj ām cauri 
Zviedru v ārtiem. Tur, kur m ēs st āvēj ām, kreisaj ā pus ē bijusi bendes m āja. T ā mēs g āj ām 
l īdz J ēkaba bazn īcai. Taj ā bazn īcā bija apsl ēpts zvans un neviens nevar ēja to ieraudz īt. 
Tad mēs g āj ām vien ā no Tr īs br āļiem iekš ā. Caur to m ēs non ācām pagalm ā. Tad m ēs g āj ām l īdz 
Pētera bazn īcai. Tur ir apglab āts b īskaps Alberts. Tur k ādreiz bijusi kaps ēta, kura 
nojaukta kara laik ā. Tad m ēs aizg āj ām l īdz Melngalvju namam. Tur ier īkots d ārglietu 
veikals. Tad m ēs atvad īj āmies no gides. Man liekas, ka š ī ekskursija bija bag āt īga ar 
interesantu v ēsturi. 

Jur ģis C īrulis, 4.c 

Skats uz augšu, uz leju un t ālum ā 
".., un tad m ēs brauc ām uz ļoti lielu un skaistu b āku, kur ā es br īniš ķīgi pavad īju laiku, 
tur man ļoti patika, īpaši man patika skats no t ās, tas atg ādin āja man Siguldu, manu 
jaun ību. T āl āk m ēs dev āmies uz lielo satel ītu, kur ā es iejutos t ādā k ā profesion āļa lom ā, 
un es tieš ām nov ērt ēju, ka br īvā Latvij ā mēs varam apmekl ēt tik skaistas un agr āk 
nosl ēgtas vietas. Un es dom āju, ka t ā tieš ām ir k ā d āvana no debes īm, ka es tur var ēju b ūt 
un izbaud īt šo ce ļojumu, un es dom āju, ka es to atk ārtotu v ēlreiz, jo š ādas vietas var 
apmekl ēt simtiem reižu un neapniks, jo vienm ēr kaut ko palaiž gar ām, kaut ko nedzird. 
Galvenais ir redz ēt un izjust, un par to padom āt m āj ās, k ā ar ī, protams, pavad īt laiku ar 
saviem skolas biedriem, tas ir da ļa no prieka!" K ārlis Gr īnvalds, 10.a. Un skolot āja 
teica: "10!"  
Paldies skolot ājai Tatjanai Drukai par iniciat īvu, Ķekavas novada domei par transporta 
nodrošin āšanu, aizvedot 10.a un 11.a klasi m ācību ekskursij ā uz Ventspili!  
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Tīne.Zalktis.T ēvajosta.  
4.decembr ī mūsu klase brauca uz koncertlekciju. Koncertlekcijas t ēma bija 

„T īne.Zalktis.T ēvajosta”. Koncertlekcij ā st āst īja par k āda t ēva 3 d ēliem. T ēvs mirdams 
atst āja vec ākajam d ēlam t īni (l ādi), vid ējam d ēlam - zalkti, bet t ēvajosta tika jaun ākajam 
dēlam. Vec ākais d ēls ar savu t īni dev ās uz savu istabu, atv ēra to, bet t ā bija tukša. Ilgi 
nedomājot, vi ņš aizg āja gul ēt. Sapn ī vi ņš redz ēja t ēvu, vi ņš teica, lai vec ākais d ēls 
atrod aizmirstu lauku un iest āda graudu, un tad izaugs v ārpa, kas dos maizi. Vid ējais d ēls 
paņēma zalkti un nolika to pie durv īm, bet pats aizg āja gul ēt. Sapn ī vi ņš redz ēja, ka 
zalktis ir ier āpojis istab ā. Vid ējais d ēls grib ēja vi ņam iemest ar akmeni, ta ču zalktis 
pal ūdza, lai vi ņš to nedara, bet lab āk pa ņem vi ņa kroni, jo tas, kurš dab ūs zalkša kroni, 
kļūs vislaim īgākais cilv ēks uz pasaules. 

Trešais jaun ākais d ēls pa ņēma t ēvajostu un g āja gul ēt. Sapn ī vi ņš redz ēja t ēvu, kurš 
vi ņam teica, ka š ī josta d ēlu sarg ās. No r īta vi ņš dev ās ce ļā, kur acis r āda. Vi ņš g āja 
tr īs dienas, tr īs naktis. Vi ņš apg āja visu kara ļvalsti un saprata, ka m āj ās ir vislab āk. 
Koncertlekcija bija interesanta un pam ācoša. 

Ri čards Pl āte, 4.b  

6.novembr ī mums bija tikai 2 m ācību stundas, un tad m ēs brauc ām uz koncertlekciju. 
Koncertlekcijas nosaukums „Pasaka par kurpnieksievu  un zelta kurp ēm”. Ļoti labs koncerts. 
Ļoti labi aktieri. Man ļoti patika muzikantu sp ēle, dejas, dziesmas! Man patika ar ī viena 
sieviete, kas dzied āja un dejoja. Vi ņai bija galven ā loma pasak ā. 
Otraj ā koncertlekcijas da ļā piedal īj ās gan b ērni, gan pieaugušie. B ērni dejoja, pieaugušie 
pārsvar ā sp ēl ēja m ūzikas instrumentus. Katram instrumentam bija skaist a ska ņa un kop ā 
izn āca skaista melodija. Man rad ās daudz iespaidu, man ļoti patika koncerts! 

Pol īna Polupan, 4.b  

Baložu vidusskolas skol ēni ciemojas Igaunij ā 
21. novembr ī Baložu vidusskolas 7.a klases skol ēni kop ā ar skolot āj ām Ievu Apini un 

Sarmīti Liepi ņu dev ās pieredzes apmai ņas braucien ā uz Tallinas ģimn āziju, kura kopš 
pagājuš ā mācību gada ir sadraudz ības skola. Pag ājušaj ā mācību gad ā Tallin ā ciemoj ās novada 
svešvalodu skolot āji, bet pavasar ī igau ņu skol ēni apciemoja Baložu vidusskolu. Šoreiz bija 
mūsu k ārta doties ciemos pie jaunieg ūtajiem draugiem, ar kuriem visu m ācību gadu norit ēja 
akt īva ar roku rakst īto v ēstu ļu apmai ņa. Sešpadsmit 7. klases skol ēni un viens 11. klases 
apmai ņas skol ēns no It ālijas dev ās uz Tallinu, lai kop ā ar igau ņu skol ēniem piedal ītos 
stund ās, apskat ītu skolu, kop ā ceptu pank ūkas vai gatavotu interesantas sviestmaizes, k ā 
ar ī lai apmekl ētu atrakciju parku, kur ā var ēja izl ēkāties batutos. 

Vēlamies pateikt lielu paldies novada pašvald ībai un person īgi A. J ēkabsonam un V. 
Krievi ņam par atbalstu, lai šis brauciens b ūtu iesp ējams un ies ākt ā sadraudz ība turpin ātos 
ar ī šaj ā mācību gad ā. 

Ieva Apine, ang ļu valodas un v ēstures skolot āja 
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  ‘Reviving Penfriendship’  

Seši  5. klases un četri 6.klases skol ēni  piedal ās projekt ā 
‘Reviving Penfriendship’, kura ietvaros vi ņiem ir iesp ēja 
sarakst īties ar b ērniem no Turcijas un Grie ķijas. Projekta 
autori ir studenti no Turcijas, kas 2.decembr ī  viesoj ās m ūsu 
skol ā. Vi ņi tik ās ar m ūsu skolas b ērniem, kas raksta v ēstules 
citu valstu skol ēniem, nodeva nelielas d āvani ņas no Turcijas, 
kā ar ī iepaz īstin āja ar pašu ideju par v ēstu ļu apmai ņu. 
Tikšan ās dal ībnieki apmain īj ās viedok ļiem par v ēstu ļu 
rakst īšanu ar roku, jo m ūsdien ās daudz popul ār āka un ikdien ā 
ierast āka lieta ir e-pastu s ūt īšana. Izr ādīj ās, ka ne visiem 
pat īk rakst īt v ēstules uz pap īra, jo tas nemaz neesot tik 
viegls process. Čakl ākas v ēstu ļu rakst īt ājas ir meitenes, 
kuras atzina, ka š āda domu apmai ņa ir daudz interesant āka, lai 
ar ī laikietilp īgāka. 10.klases skol ēni un Alekss no 11.klases 
ciemi ņiem par ādīja m ūsu skolu, kas nosl ēdzās ar kop īgu 
kafijas/t ējas dzeršanu un Latvijas saldumu nobaud īšanu. 

Sandra Ozola, ang ļu valodas skolot āja  

 

 

Pretp īpēšanas projekts 6. - 11. klasei  
Jauniešu att īst ības programmas ietvaros Baložu vidusskol ā tika organiz ēta pretsm ēķēšanas 
diena 6. – 11.klasei, kur ā „Go Beyond” dal ībnieki ar daž ādām aktivit āt ēm, rosinoš ām 
spēl ēm un iesildošiem vingrin ājumiem „iekustin āja” klašu atmosf ēru, lai t ā b ūtu dz īvāka 
un akt īvāka. 
Tika uzdoti daž ādi jaut ājumi saist ībā ar sm ēķēšanu, t ās rezult ātiem, sek ām, un k āpēc 
cilv ēki visp ār s āk sm ēķēt. Izskan ēja visdaž ādākās atbildes un pat diezgan kuriozas, 
t āpēc es dom āju, ka laiks bija pavad īts labi, lab ā komp ānij ā un beigu beig ās varb ūt k āds 
ar ī padom ās par šo t ēmu vair āk un r īkosies. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

2 stundas š ļakatu, niršanas un fantastiskas atp ūtas  
 
Mums par trad īciju s āk veidoties daž ādu ikm ēneša pas ākumu r īkošana 
un apmekl ēšana – septembr ī uz savas ādas izbaud īj ām iesv ēt ības 
pamatskol ā un sar īkoj ām klases vakaru Helov īna noska ņās, oktobr ī 
kop īgi uzsp ēl ēj ām boulingu ‘Fantasy Park’, bet 22.novembr ī  kop ā 
ar vec ākiem dev āmies uz Daugmales baseinu, lai izbaud ītu ūdens 
priekus 2 stundu garum ā.  Baseins bija tikai un vien īgi m ūsu 
r īcībā, kas ļāva relaks ēties br īvi un netrauc ēti, izmantojot gan 
baseinu ar kask ādēm, zem ūdens mas āžām, pretstraum ēm, gan pirti. 
Atp ūt āmies par visiem 200%, un laiks paskr ēja nemanot gan mums 
pašiem, gan m ūsu br āļiem, m āsām un vec ākiem. Lauras mammai pat 
rad ās ideja š ādu baseina apmekl ējumu sar īkot 1x m ēnes ī. Un k āpēc 
gan ne? 

Sandra Ozola, 5.a klases audzin āt āja  

 

 

Humora pilna nosta ļģija...  
 
Vien ā no klases vec āku sapulc ēm nol ēmām, ka ar ī vec ākiem ir vajadz īga k āda aktivit āte, tika 
apsp ēl ēti vair āki varianti, bet palik ām pie domas kop īgi noskat īties k ādu humora pilnu 
te ātra izr ādi. Un t ā 5.decembr ī te ātra klub ā „Austrumu Robeža” dz īvoj ām l īdzi izr ādei 
‘Salidojums’. Uz k ādu laiku, kaut vai neilgu, atgriez āmies savos skolas gados, atcer ēj āmies 
darbus un nedarbus, ko paši tik ām dar ījuši.  

“Par draudz ību un skolas gadiem, 
par saules dien ām, draugs, 
Mēs dziesmu dziedam, 
un ikvienu t ā draugu pulk ā sauc!” 

Nosta ļģisk ās, bet nep ātrauktu smieklu iet ērpt ās noska ņās atcer ēj āmies savu jaun ību.  
Sandra Ozola, 5.a klases audzin āt āja  
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Jauniešu apmai ņas projekts „Butterfly effect”  
Šā gada 11.oktobr ī mēs - Viktorija Vogina, Ginta Žuhovska, K ārlis Gr īnvalds, Edmunds 
Kokins un m ūsu grupas l īdere Astr īda Lesnika - dev āmies uz Turcijas pils ētu Burduru, lai 
piedal ītos jauniešu apmai ņas programm ā „Tauri ņu efekts”, kur ā piedal īj ās 6 valstis- 
Latvija, Polija, It ālija, Horv ātija, Bulg ārija un Turcija.  M ūsu grupa bija p ārst āvji no 
Baložu vidusskolas, kuri prezent ēja savu novadu un, protams, ar ī valsti.  
14 nogurdinošas stundas tika pavad ītas ce ļā, un m ēs bij ām kl āt m ūsu viesn īcā. Pirmais 
iespaids nebija pacil ājošs, jo viesn īca bija pat ļoti parasta, istabi ņas mazas un ar 
daž ādiem defektiem, bet nogurums bija daudz liel āks, t āpēc, nedom ājot par visu p ār ējo, m ēs 
dev āmies gul ēt.  
Pagāja k ādas divas dienas, un m ēs jau bij ām samierin ājušies ar m ūsu viesn īcu, jo īsti 
laika par to dom āt nebija, dienas tika aizpild ītas ar daž ādiem darbiem. Pirmk ārt, katru 
dienu mums bija 4 workshopi , kuros m ēs apspried ām t ēmas mūsu projekta ietvaros. T ā k ā t ēma 
bija par dabas probl ēmām, tad katra valsts r ādīja prezent āciju par savas valsts dabas 
probl ēmām un k ā ar t ām c īnās konkr ētaj ā valst ī. T āpat m ēs ar ī str ādāj ām jauktaj ās grup ās, 
vienreiz izdom ājot k ādu interesantu otrreiz ēj ās p ārstr ādes projektu, otrreiz izstr ādājot 
pl ānu par ekolo ģisku celtni k ādā valst ī.  
Ļoti interesanta un neaizmirstama bija diena, kad, t urpinot str ādāt pie t ās pašas dabas 
t ēmas, m ēs visi dev āmies izbraukum ā ar rite ņiem uz Burdur ezeru.  Š ī izbraukuma m ēr ķis 
bija redz ēt ar sav ām ac īm to dabas probl ēmu, par kuru mums turku p ārst āvji st āst īja 
prezent ācij ā- ezera izž ūšana. Apm ēram divas stundas m ēs pavad īj ām tur, diskut ējot un 
izsakot savus viedok ļus par šo probl ēmu. Š ī diena uz rite ņiem turpin āj ās ar ī t āl āk, jo m ēs 
dev āmies ekskursij ā uz Insuyu alu, kura ir otr ā liel ākā vis ā pasaul ē! Es dom āju, ka šo 
dienu atcer ēsies katrs no mums, jo m ēs kopum ā nobrauc ām 48km! 
Nevar nepiemin ēt ar ī dienu, kad m ēs brauc ām uz Ant āliju, lai apl ūkotu skaisto j ūru un 
pastaig ātos pa br īniš ķīgo ūdenskritumu parku. 
Neskatoties uz visiem darbiem un ekskursij ām, katru vakaru mums bija nacion āl ās naktis, 
kur ās k āda no valst īm prezent ēja sevi, sniedzot inform āciju par pašu valsti, atska ņojot 
nacion āl ās dziesmas un pacien ājot ar nacion ālajiem ēdieniem un dz ērieniem. Latviju m ēs 
prezent ēj ām ceturtie, un, manupr āt, šis bija visinteresant ākais vakars. Daudzi bija 
saj ūsmā par m ūsu valsti, par nacion ālajiem t ērpiem, par Dziesmu un deju sv ētkiem un, 
protams, par bag āt īgo cienastu galdu. Šaj ā vakar ā mēs sa ņēmām daudz komplimentu un 
vair ākk ārt dzird ēj ām v ārdus par to, ka k āds grib ētu aizce ļot uz Latviju. 
Tā nu mums t ās dienas pag āja, ātri un interesanti. Es uzskatu, ka, piedaloties šaj ā 
projekt ā, m ēs katrs esam tikai ieguv ējs, jo tiek dota iesp ēja uzzin āt kaut ko vair āk par 
citu valstu kul ūru, probl ēmām u.c. Ar ī ang ļu valodas pilnveidošana ir ļoti liels ieguvums, 
jo ar katru š āda veida projektu ang ļu valodas zin āšanas tikai palielin ās. Un protams- 
jauni draugi, jauni sakari, jaunas iesp ējas. J āsaka liels paldies par to, ka mums tika 
dota iesp ēja piedal īties šaj ā projekt ā! 

Viktorija Vogina, Baložu vidusskolas absolvente  
 

 

Kārlis Gr īnvalds, 10.a: „Es dom āju, ka Turcija mums visiem bija ļoti pat īkama un nenov ērt ējama 
pieredze. Iepazin ām citas kult ūras, apskat īj ām skaisto dabu un dom āj ām, k ā pal īdzēt 
ekosist ēmai. K ā ar ī mēs no lab ākās puses par ādīj ām Latviju un m ūsu trad īcijas, 
kas noteikti daudzus ieinteres ēja. Taču galvenais ir tas, ka guvu jaunus draugus un piere dzi, ko 
neaizmirs īšu. Un, protams, mana interese par š ādiem pas ākumiem ir neaprakst āmi augusi.”  
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Iesv ēt ības desmitajiem 
29.novembr ī 10.a klase tika iesv ēt īta ar jauna posma s ākšanu sav ā dz īvē – vidusskolu. 
Iesv ēt ības vad īja 11.a klase, kas 10.a bija pazi ņojuši, ka vi ņiem ir j āierodas milit ār ās 
form ās, ar savu karogu un klases dziesmu. 
Pasākums s ākās ar to, ka 10.a bija j ānodod zv ērests direktorei un 11.a klasei, kas izv ērt ās 
par diezgan lielu kuriozu. P ēc tam katrs 10.a klases skol ēns tika iedal īts p āros ar k ādu 
11.a klases skol ēnu, ar kuru vi ņi dev ās pa stafetes punktiem pa skolu. Stafetes punkti bi ja 
daž ādi: seju kr āsošana, medpunkts, fiziskais punkts, apels īnu nešana starp ce ļiem, puzles 
likšana ar virtuves cimdiem un daudz kas v ēl. P ēc šiem stafetes punktiem 10.a tika iedoti 
atjaut ības jaut ājumi, kurus bija diezgan gr ūti atmin ēt. P ēc tam stikla z āl ē norisin āj ās 
daž ādu sporta vingrin ājumu izpilde. 
Pasākuma nosl ēgums bija ļoti jauks, jo 10.a nodzied āja savu dziesmu, un p ēc t ās vi ņiem tika 
pasniegti diplomi. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Oj āram V ācietim – 80 
 Novembr ī Latvij ā atz īmēja dzejnieka Oj āra V ācieša (1933 – 1983) asto ņdesmito 
jubileju. 
 Literat ūras stund ās 5.a un 6.a klases skol ēni ilustr ēja vair ākus O.V ācieša dzejo ļus, 
piem ēram, „Apels īns”, „Zemes piem ānīšana”, „Pasaka”, „Pasaules gals” u.c. P ēc tam viena un 
t ā paša dzejo ļa ilustr ēt ājiem bija j āapvienojas un j āizdom ā, k ā dzejoli izteiksm īgi un 
interesanti nolas īt. 
 Visi cent ās, bet visspilgt ākais priekšnesums 5.a klas ē bija Amandai, Emmai un 
Renārama („K āda kuram dziesma”), 6.a klas ē interesanti, atrakt īvi uzst āj ās Jana V., Ērika 
ar to pašu dzejoli, k ā ar ī Eva, Evita, Viktorija („Apels īns”). 
 12.kabinet ā bija ilustr āciju izst āde, no kur ām 12 tika izvirz ītas v ērt ēšanai. 
Vērt ēt āji bija 9.a, 10.a, 11.a klases skol ēni. 
 Vec āko klašu skol ēniem patika gan Evas (6.a), gan Ralfa (5.a) darbs, bet uzvar ēt āju 
godā tika Ksenija, Raivo, Amanda. 

Ruta Ansone, latviešu valodas un literat ūras skolot āja 

 

Ksenija 
Rubene,6.a, 

1.vieta  

Raivo 
Str ēlis,6.a, 

2.vieta  

Amanda 
Vanzovi ča,5.a, 

3.vieta 
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Avīzi veido direktores vietniece inform ātikas jaut ājumos Sandra Ozoli ņa, iesaistot Skol ēnu 
padomi. Paldies par atsauc ību latviešu valodas skolot ājai Rutai Ansonei! 

Zi ņo av īzei uz sandraa.ozolinaa@gmail.com!  

 
Lai balti un klusa miera pilni 

atn āk Ziemassv ētki! Lai vesel ība, 
ener ģija un dz īvesprieks aizpilda 

katru jaun ā gada dienu! 
 

1.c klase 
 

Ziemassv ētku br īnums lai ien āk katr ās 
māj ās un sird ī iem ājo prieks! 

Gaišus, sniegotus Ziemassv ētkus un 
pārtic īgu Jauno 2014. gadu! 

 
Ilze Kajaka, 6.b klases audzin āt āja 

Šis jaunais gads pie mums n āk ar p ārsteigumiem, kaut ko jaunu un nezin āmu. Jauns 
gads, lai s āktu jaunu dz īvi un ap ņemtos kaut ko paveikt. Jauns gads, 

lai tuvotos saviem sap ņiem un m ēr ķiem. 
Tāpēc visiem šaj ā jaunaj ā gad ā nov ēlu nepadoties, paveikt visu, kas paveicams, 

tiekties p ēc saviem m ēr ķiem, tic ēt, ka br īnumi notiek. Str ādāt daudz, jo bez smaga darba 
būs gr ūti ko sasniegt. Bet, galvenais, nezaud ēt optimismu, kas m ūs vada cauri dz īvei, un 

smaid īt, neskatoties uz probl ēmām! 
Priec īgus Ziemassv ētkus un laim īgu Jauno gadu! 

 
Laima Pl ēpe,11.a, Skol ēnu padomes priekšs ēdēt āja 

 

Direktorei, visiem skolot ājiem un 
skol ēniem un vec ākiem nov ēlu laimi, veiksmi 

un visu to lab āko Jaunaj ā 2014. gad ā! 
 

In ārs Be ļinskis, z ēnu mājtur ības 

Always smile and have a really positive 
attitude towards everybody and everything! 

 
Sandra, English teacher 

 

Novēlu daudz sniega, daudz br īnumu un daudz 
prieka Ziemassv ētkos un Jaunaj ā gad ā! 

 
Rasa 

 

Visapk ārt sniegs ir uzsnidzis, 
Un r ūķis pie mums atn ācis. 

Vi ņš pa sniegu v ārt ās 
Un zem egles sp ārd ās. 

Mīlest ību maisos sab ēris 
Un zem egles nolicis. 

Pīr āgus tas ap ēdis, 
Uz kaimi ņpusi aizg ājis. 

 
Novēlu jaukus, prieka pilnus, 

gardus Ziemassv ētkus! 
 

Edgars Tone, 10.a 
 

Daudz laimes! Saldu un priec īgu dz īvi! 
Daudz d āvanu jums! 

 
7.b klase 

 

Lai n ākamais gads b ūtu veiksm īgs! 
 

9.b klase 
 

Mieru, satic ību, m īlest ību, vesel ību! 
Lai visiem piepild ās un izdodas tas, 

ko cer j ūsu liel ās un maz ās 
sirsni ņas!  

 
Linda Gr īnvalde, m ācību p ārzine 

 

Priec īgus Ziemassv ētkus un laim īgu Jauno gadu! 
Jaukus, sp īdīgus Ziemassv ētkus un jauno gadu! 

 
2.a klase  

***** ZIEMASSV ĒTKI ***** ZIEMASSV ĒTKI ***** ZIEMASSV ĒTKI *****  


