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MŪSU ABSOLVENTI 

Novēlu skolot ājiem labus skol ēnus! Romans Atrahimovi čs, 9.b  

Spilgt ākais notikums bija ekskursija uz Tartu Igaunij ā, kad m ēs visi kop ā jautri 
pavad īj ām laiku. Spilgtas atmi ņas paliks par deju konkursu šaj ā gad ā, kur izc īnīj ām 
3.vietu. Tas bija ļoti p ārsteidzoši! Un p ēdējais zvans, kurš nesen noskan ēja m ūsu sird īs! 
Atmi ņā paliks smiekl īgi izteicieni un notikumi, kas paliks uz visiem lai kiem skolas 
telp ās. 
Novēlu turpm āk b ūt lab ākiem un lab ākajiem, g ūt uzvaras sacens ībās, diplomus olimpi ādēs un 
konkursos, b ūt radošiem un akt īviem! Anna Marija Vetere, 9.a  

 
 

Aicin āj ām mūsu 9.klašu skol ēnus atcer ēties notikumus no skolas dz īves, dal īties atmi ņās, 
kuras paliks no skolas laika, k ā ar ī uzrakst īt nov ēl ējumus skolai, skolot ājiem, 
audzin āt ājiem. 

Mēs savuk ārt nov ēlam vi ņiem veiksmi eks āmenos, 
iztur ību un m ēr ķtiec ību turpm ākajos m ācību gados! 

 

Novēlu visiem Baložu skolas skolot ājiem turpin āt m ācīt b ērnus, vesel ību un laimi! 
 Sergejs Be ļuns, 9.b 
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Spilgt ākais notikums skolas dz īvē man bija m ūsu Tradicion āl ās m ūsdienu dejas konkurss. 
Šogad bija daudz labu deju, tom ēr ž ūrija deva 1.vietu tieši mums. T ā bija emocij ām bag āta 
diena! 
Man ļoti pat īk, ka m ūsu klas ē ir maz skol ēnu. Tas rada pat īkamu atmosf ēru. Skolot ājiem 
nov ēlu laimi, stipru vesel ību. Lai skol ēni pret jums iztur ētos ar cie ņu! V ēl vair āk 
pozit īvu emociju un dz īvespriec īgu smaidu! Jekaterina Petrikina, 9.b  

 

Man patika skolas diskot ēka. Bija ļoti 
ska ļi un jautri. Bija daudz dal ībnieku. 
Grib ētos, lai ar ī n ākamaj ā gad ā tiek 
organiz ēta diskot ēka!:) 
Atmi ņā man paliks skolot āji un m ūsu klase. 
Mūsu klas ē pavisam ir 9 skol ēni. 
Pateicoties tam, mums vienm ēr ir jautri un 
amizanti. Nov ēlu, lai skol ā b ūtu vair āk 
skol ēnu. Lai b ūtu vair āk labu skol ēnu! 
Ņikita Žarovs, 9.b  

 
Atcer ēšos jautro, mazo klasi. Nov ēlu, lai ar ī turpm āk b ūtu labi  un laipni skolot āji! 
Niklass Jan čenkovs, 9.b  

 

Visspilgt ākais notikums bija 4.klas ē, kad svin ēj ām Jauno gadu, bija Salavecis. No 7.-
9.klasei katru dienu bija jautri, visu laiku m ēs sm ēj āmies! Ļoti patika š ī gada pas ākums 
„Mūsdienu deja”, kur ā mēs uzvar ēj ām un sa ņēmām k ūku, diplomu un kausu! Bija pat īkami! 
Man paliks atmi ņā tas, ka 7.klas ē bij ām 5 cilv ēki, bet dev ītaj ā – 9 cilv ēki. Atcer ēšos 
ļoti daudz jautru momentu. 
Novēlu, lai skola augtu un b ūtu v ēl liel āka un skaist āka, bet skolot ājas v ēl jautr ākas un 
spož ākas. Lai veicas gan skolot ājiem, gan skolai, gan ar ī mūsu lab ākajai direktorei Vitai 
Brokai! Paldies par visu! Olga Ļeļkova, 9.b  

 

Pats spož ākais notikums, manupr āt, bija 
mūsdienu deju konkurss 2014.gad ā. Kr āšņie 
kost īmi, vij īgās, plastisk ās un as ās 
kust ības, bez šaub ām, paliks atmi ņā v ēl 
daudzus gadus. 
Vēl atmi ņā man paliks m ūsu maz ā klase ar 
mūžīgi jautrajiem z ēniem, t āpat ar ī 
skolot āji, kuri m ūs atbalst īja un m ācīja 
visus šos gadus. 
Skolot ājiem nov ēlu paciet ību, jo vi ņi veic 
apjom īgu darbu un iztur vienk ārši 
neizturamu spiedienu! 
Veronika Rakova, 9.b 
 

Pati iedvesmojoš ākā bija m ūsu uzvara modern ās dejas konkurs ā. Visvair āk atmi ņā man paliks 
mūsu klase ar nelielo skol ēnu skaitu.  
Novēlu savai skolai uzplaukumu, daudz, daudz jaunu skol ēnu, un lai skola b ūtu lab ākā 
Latvij ā! Mihails Oniš čuks, 9.b  

 

Visvair āk man patika m ūsdienu dejas 
konkurss, kas notika šaj ā mācību gad ā. Tur 
bija ļoti jautri un interesanti. M ēs, 9.b 
klase, izc īnīj ām 1.vietu! M ūsu dej ā tr īs 
meitenes p ār ģērb ās par puišiem, un tieši 
t āpēc m ūsu deja uzvar ēja. 
Pats d īvain ākais, lab ākais un jautr ākais 
ir tas, ka man bija maza klase.  
Dārgie skolot āji! Gribu jums nov ēl ēt 
paciet ību un gudr ību. B ērni m ēdz b ūt 
daž ādi, un j āatrod pieeja katram no 
vi ņiem. Ziniet, m ēs j ūs m īlam! 
Marija Bekiša, 9.b 
 

 

Man patika ekskursijas uz Kuld īgu un Tartu. M ūsu skol ā notikuši daudzi pas ākumi. Bijuši 
daudzi pulci ņi, lai ar ī tajos neg āju. V ēl ējos sp ēl ēt volejbolu. Man ļoti patika diskot ēka 
un mūsu p ēdēj ā deja!:)  
Smiekl īgi bija, k ā viens klases biedrs otram b āza atkritumu spaini uz galvas. Īpaša man 
paliks atmi ņā diena, kad pirmo reizi s ēdēj ām audzin āt ājas Ievas Apines kabinet ā 5.klas ē. 
Bija jautri, man patika!:) 
Paldies vis ām skolot āj ām un m ūsu audzin āt āj ām par m ūsu atz īmēm un to, ka mani 
izaudzin ājušas un iem ācījušas man daudzas gudr ības!:) Anastasija Gromova, 9.a  

Atcer ēšos vienu skolas diskot ēku 2011.gad ā, jo k āda skol ēna d ēļ t ā izjuka. V ēl atmi ņā b ūs 
gadījums ar atkrituma spai ņa likšanu galv ā. Un, protams, k ā ar Di ānu Mežaka ķī pa melno 
trasi g āj ām raud ādamas!  
Lai izdodas viss iecer ētais skolas lab ā! Maruta Kalni ņa-Laksa, 9.a  

 

Ir daudzi spilgti notikumi! K ā vienu 
var ētu min ēt braucienu ar klasi uz pirti, 
kā ar ī ekskursiju uz Igaunijas AHHA 
centru. 
Atmi ņā man paliks visi klases biedri un 
skolot āji. 
Novēlu skolai att īst īties un skolot ājiem 
turpin āt izgl ītoties! 
Krista Ratniece, 9.a 

 

Man ļoti patika brauciens uz Kuld īgu. Tur staig āj ām pa ledu un g āj ām sen ās m āj ās. Patika 
ekskursija uz Anatomijas muzeju un Igauniju. Īpaši man paliks atmi ņā skolot āji, kas 
vienm ēr pal īdz, klases biedri un citi cilv ēki, deju konkursi, dažas foršas  ekskursijas, 
pati skola. 
Novēlu labu ekonomisko st āvokli ! Evel īna Nadob ņikova, 9.a  
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Labākais bija ekskursija uz Ādažu čipsu 
fabriku. Tas bija ļoti interesanti - 
vērot, k ā taisa čipsus, un uzzin āt, no k ā 
tie sast āv. Atmi ņā man paliks daudzi 
skolot āji un klases biedri. 
Novēlu visiem skolot ājiem b ūt tikpat 
izpal īdzīgiem un pretimn ākošiem k ā l īdz 
šim un turpin āt m ācīt tikpat labi un 
interesanti! Sandis Bl ūmentāls, 9.a  

 

Spilgt ākais notikums bija divu klases 
biedru cenšan ās uzlikt galv ā atkritumu 
spaini. Tas bija 6.klas ē. 
Kas man paliks atmi ņā? Š ī skola l īdzin ās 
mākslas skolai, jo uz katru pas ākumu visas 
skolas telpas ir izdekor ētas atbilstoši 
pas ākuma tematikai. Š ī skola vienm ēr ir 
koša un jauk ās pavasara kr āsās. 
Skolot ājiem nov ēlu vienm ēr palikt tikpat 
atsauc īgiem, tikpat draudz īgiem un 
smaid īgiem, jo tad vienm ēr ir prieks 
ierasties stund ā! 
Anna-Al īsija Tararuja, 9.a 

 

Ir piedz īvots daudz kop ā ar manu klasi. Piem ēram, šobr īd dom āju, ka atmi ņā paliks 
braukšana uz pirti, jo tur mums g āja jautri un bija daudz jaunu piedz īvojumu. Ar ī mūsu š ī 
gada skolas deju, par kuru izc īnīj ām 3.vietu. 
Man noteikti paliks atmi ņā mani klases biedri, skolot āji un viss labais, kas te ir 
noticis. 
Novēlu skolai vair āk r īkot interesantus pas ākumus, kas aizrautu visus skol ēnus un kas 
piesaist ītu ar ī jaunus skol ēnus! Līga D īķe, 9.a  

 

Mūsu skol ā ir daudz jaunu pas ākumu, skola atdz īvojas! Klas ē bija daudz spilgtu notikumu, 
par kuriem t ā īsumā nevar izst āst īt. Ž ēl, ka šie notikumi paliks tikai atmi ņās. Baložu 
vidusskol ā visi jaunieši ir ļoti draudz īgi. Te ātri var iejusties klas ē, vienm ēr k āds 
pal īdzēs! 
Lai veicas ar jauniem skol ēniem, ceru, ka m ūsu klase ar ī paliks atmi ņā! 
Di āna Slesar čuka, 9.a 

 

Man patika ekskursija uz Kuld īgu un 
Igauniju. Īpaši paliks atmi ņā 
ekskursijas, atgad ījumi, cilv ēki. Nov ēlu 
skolai draudz īgus, saprotošus skol ēnus! 
Edgars Puj āts, 9.a  

 

Labākā ekskursija – 4.klases divu dienu ekskursija. Gad ījums ar atkritumu spai ņa likšanu 
galv ā. Īpaši man paliks atmi ņā draugi. Viktors Znoti ņš, 9.a  

 

Spilgt ākais notikums – diskot ēka, ko veidoj ām ar skol ēnu padomi šaj ā ziem ā. T āpat ar ī 
daudz ās ekskursijas ar klasi, p ēdējais zvans un atgad ījums ar to pašu atkritumu spaini. 
Noteikti atcer ēšos klases biedrus, jaunos draugus, kas te ieg ūti, jautr ību un 
piedz īvojumus. 
Paldies par visu, turpiniet b ūt tikpat jauki, forši  un saprotoši skolot āji! 
Hel ēna Mūrniece, 9.a 

 
9.klašu izlaidums notiks 

piektdien, 13.j ūnij ā, plkst. 15.00. 
Laipni gaid īti!  

 
 

Mūsdienu dejas vis ā kr āšņumā 
Lielu atsauc ību ieguvušais m ūsdienu deju konkurss norisin āj ās ceturtdien, 10.apr īl ī, 

kad sporta z āl ē pulc ēj ās kr āsainos un tematiskos t ērpos ģērbušies klašu komandu 
dal ībnieki. Par titulu Grand Prix  sap ņoja noteikti visi, ta ču šoreiz šo godu un slavu 
izc īnīja 8.b un 9.b klašu  apvienotais priekšnesums . 2.vieta  - 7.b klasei , bet 3.vieta  - 
9.a klasei . 

Paldies visiem dal ībniekiem par r ūpīgu sagatavošanos, kas priec ēja un uzmundrin āja 
visu l īdzjut ējiem piepild īto z āli, k ā ar ī sporta skolot ājai Daigai Jirgenai par 
organiz ēšanu. Ar balv ām - milz īgiem kli ņģeriem - tika apbalvotas visas komandas, t ādēj ādi 
pateicamies ar ī skolas vad ībai par atbalstu. 
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11.marts  
Starpnovadu latviešu valodas olimpi āde 1.- 4.klas ēm. 1.vieta J.Stepanovs, 3.c 
(sk.K. Čujevska), 2.vieta M.Žilko, 3.a (sk.I.Š.Sadovska), 2 .vieta B.K alnciema, 2.a 
(sk.L.A.Drozde), atzin ība A.Ve ļķere, 1.a (V.Šeinfiša) 
12.marts  
Starpnovadu kombin ēt ā olimpi āde 4.klas ēm. Piedal īj ās 4.a, 4.c. 
12.marts  
„Drošie un veiklie” sacens ību re ģion ālais fin āls. 
26. marts  
Starpnovadu krievu valodas olimpi āde 7.-8.klas ēm. 2.vieta V.Ždanovi ča, 7.a, Atzin ība 
D.Bomi ņai, 7.a (sk. N.Krasti ņa)  
27.marts  
Starpnovadu koru 1.k ārtas skate 5.-9.klas ēm, 2.pak āpe (sk.I.Spro ģe) 
4.apr īlis  
Inform ātikas olimpi āde vidusskol ām. Piedal īj ās M.Vaiš ļa un T.Zaharova, 11.a 
(sk.V.Misevi ča) 
8.apr īlis  
Starpnovadu vizu āl ās m ākslas olimpi āde 1.-4.klas ēm. 2.viet a M.S īka, 1.a (sk.V.Šeinfiša), 
atzin ība M.Jevdasina, 3.b (sk. V.Potapova) un K.Redliha, 4.c (sk.K. Čujevska) 
Matemātikas olimpi āde „Tik vai cik”, 4.k ārta. Piedal īj ās K.C īrulis, 4.a, R.Laic āns, 4.c. 
10.apr īlis  
Starpnovadu m ākslas darbu konkurss „Dabas ainava” 5.- 6.klas ēm. 2.vieta K.Rubene, 6.a 
(sk.A.Lesnika) 
15.apr īlis  
Starpnovadu turn īrs futbol ā 2002.-2003.gad ā dzimušajiem. 6.vieta. 
17.apr īlis  
Skatuves runas konkurss krievu valod ā (svešvalod ā) Siguldas Valsts ģimn āzij ā. Piedal īj ās 
K.Vu ļs un R.Kalni ņš, 10.a (sk.N.Krasti ņa)  
25.apr īlis  
Starpnovadu ang ļu valodas olimpi āde 10.- 12.klas ēm. Piedal īj ās L.Cankova, 11.a 
(sk.I.Apine) 
25.apr īlis  
Angļu valodas konkurss „I can do it”, 1.vieta K.Po ļaka, 5.a, E. Romanovs 2.vieta, 5.a 
(sk.S.Ozola)   
29.apr īlis  
Jauno satiksmes dal ībnieku foruma pusfin āls, 1.vieta Baložu vidusskolas 1. komandai 
(Rainers Grass, Edvards Veters, J ānis Stepanovs, Laura Matisone, Sanija Klaka, Marta 
Plauka), (sk.A.Žilko) 

 

PALDIES VISIEM OLIMPI ĀŽU UN KONKURSU 
DALĪBNIEKIEM UN VI ŅU SKOLOTĀJIEM PAR 
PIEDALĪŠANOS UN AUGSTIEM PANĀKUMIEM! 

 

 

Futbols  
15.apr īl ī Salaspil ī notika starpnovadu sacens ības 
futbol ā. No m ūsu skolas piedal īj ās 2002.-2003.gad ā 
dzimušie puiši. Komandu p ārst āvēja Toms Bi čevskis, 
Renāts Bukovskis, Em īls Ginters (5.a), Artjoms 
Malnieks, Aleksejs Ribakovs, Danats Zabolujevs, 
Aleksejs Vonda (5.b), Ernests Spri ņģis, 4.c, P āvels 
Bekišs, 4.b. 
Komandas bija sp ēcīgas, un visas sp ēles bija 
spraigas. Šoreiz uz sacens ībām l īdz brauca futbola 
treneris Jevg ēnijs, kurš Baložos tren ē b ērnus. 
Šaj ās sacens ībās m ūsu skola ieguva 6.vietu.  

Daiga Jirgena, sporta skolot āja  
  

Starpnovadu krievu 
valodas olimpi ādes 7.-
8.klas ēm 2.vietas 
ieguv ēja V.Ždanovi ča 
7.a(no kreis ās). 
Atzin ība D.Bomi ņai, 7.a  

(sk. N.Krasti ņa) 
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Ceļu satiksmes noteikumos – Latvij ā lab āko divdesmitniek ā!  
4.apr īl ī R īgas Birž ā norisin āj ās konkursa „Lab ākā CSDD satiksmes droš ības skola-

2013” nosl ēguma pas ākums, uz kuru tika aicin āta ar ī mūsu skola. 
„Lab ākās CSDD satiksmes droš ības skolas” rezult ātus veido divu CSDD sacens ību 

jauniešiem – „Jauno satiksmes dal ībnieku forums” (4.-6.klašu skol ēniem) un „Gribu b ūt 
mobils!” (6.-8.klašu skol ēniem) - rezult āti. Tika v ērt ēti un ņemti v ēr ā skol ēnu sasniegumi 
(kvalitat īvie rezult āti) abos konkursos; k ā ar ī skolu iesaiste un aktivit āte 
(kvantitat īvie rezult āti). L īdztekus izgl īt ības iest ādēm  īpaši tika sveikti lab ākie 
skolot āji (m ūsu skol ā Andris Žilko, Sandra Ozoli ņa) no 20 skol ām, kuri pal īdzējuši saviem 
audz ēkņiem sagatavoties un ar pan ākumiem start ēt abos konkursos. Kopum ā 2013.gada sezon ā 
CSDD sacens ībās piedal īj ās 195 izgl īt ības iest ādes.  

Aizraujoš ākās pas ākuma da ļa bija gan ekskursija gida vad ībā par R īgas Biržu, gan 
kl ātesošo skolot āju savstarp ēj ā sacens ība, kur ā bija j āatrisina tie paši uzdevumi, kas 
tika doti skol ēniem min ētajos konkursos. Saj ūtas gluži k ā skol ēniem – satraukums un 
spriedze par iek ļaušanos laik ā un ieg ūtajiem punktiem! 

 

Ieguld ītais darbs nes aug ļus!  

Velodroš ības pulci ņa lab ākie dal ībnieki ļoti veiksm īgi uzs ākuši c īņu ikgad ēj ās Ce ļu 
satiksmes droš ības direkcijas r īkotaj ās sacens ībās "Jauno satiksmes dal ībnieku forums" . 
Pirmaj ā sacens ību k ārt ā, 29. apr īl ī, starp R īgas un R īgas re ģiona skolu komand ām, Baložu 
vidusskolas 1.komanda (Rainers Grass, Edvards Veter s, J ānis Stepanovs, Laura Matisone, 
Sanija Klaka, Marta Plauka) izc īnīja 1.vietu , kas dod ties ības piedal īties 2. sacens ību 
kārt ā - Latvijas fin āl ā. Šaj ā pusfin āl ā start ēja ar ī Baložu vidusskolas jaukt ā komanda, kas 
izc īnīja 1.vietu  R īgas komandu konkurenc ē, t ādēj ādi ar ī tai ir iesp ēja piedal īties Latvijas 
fin āl ā. 

Šogad sacens ībās bija j āveic š ādi p ārbaud ījumi – ce ļu satiksmes noteikumu un satiksmes 
droš ības jaut ājumi, pirm ās pal īdzības sniegšana, velosip ēdu tehnisk ā st āvok ļa p ārbaude un 
divi praktisk ās braukšanas iema ņu p ārbaud ījumi. 

Sveicam visus dal ībniekus  un vi ņu treneri Andri Žilko  ar pan ākumiem! S ākas gatavošan ās 
fin ālam!            Sandra Ozoli ņa 

 

Svaru bumbu celšanas sacens ības  
 
16.apr īl ī Baložu vidusskol ā notika svara bumbu celšanas sacens ības. Š āda veida sacens ības 
Baložu vidusskol ā notika pirmo reizi, dal ībnieku nebija daudz, bet rezult āti bija labi.  
Zēni tika sagrup ēti p ēc svara div ās kategorij ās. Atseviš ķā kategorij ā start ēja ar ī 
meitenes. 
 
Sacens ību rezult āti: 
1.grupa z ēni l īdz 60 kg 
1.vieta Danils O ļei ņiks, 266 punkti 
2.vieta P āvels Belijs, 208 punkti 
3.vieta Daniels Liepi ņš, 190 punkti 
 
2.grupa z ēni virs 60 kg 
1.vieta Silvestrs Be ļinskis, 270 punkti 
2.vieta Art ūrs Pavlovs, 250 punkti 
 
Meiten ēm: 
1.vieta Anastasija Ponomarenko, 225 punkti 
2.vieta Krist īne Silava, 210 punkti       In ārs Be ļinskis 
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4.klasei ZZ čempion āta pusfin āls  
 
 Br īvdien ā, 2.maij ā, piedal īj āmies ZZ čempion āt ā (ZZ 
čempion āts  ir Latvijas skol ēnu sporta un pr āta sp ēles, 
sacens ības radošos un netradicion ālos sporta veidos starp 
4.-5., 6.-8. un 9.-12. klas ēm), kur piedal īj ās daudz klašu 
no visa Zemgales novada, k ā ar ī mēs no Ķekavas novada. M ēs 
bij ām: Patr īcija Pried īte - piedal īšan ās 
iniciatore,organizatore un komandas kapteine, Gusta vs 
Ciesnieks, Gabriels Javorivskis, Evija Verba,  Dani ela 
Pastare, Kristaps C īrulis, Ralfs Daniels Ūks, Tesa 
Askerova, Roberts Andris Barlots, Markuss L ācis (4.a 
klase), Kristers Kleistrovs, Ketija  Kolberga, Jur ģis 
Cīrulis, Kristi āna Redliha (4.c klase). Tas notika Jelgav ā, 
Jelgavas sporta hall ē. M ūsu klasei tur ļoti patika. S ākumā 
bija g ājiens ar karogiem un plak ātiem. P ēc tam bija 
erud īcijas jaut ājumi par Latviju, par v ēsturi, par sportu, 
vēl bija lo ģikas jaut ājumi. Tad mums tika iedota komandas 
karte ar uzdevumiem (stafet ēm), un pirms katras stafetes 
visai komandai bija j ānofotograf ējas dotaj ā nosac ījum ā, 
bija j āizt ēlojas, ka sp ēl ē gaisa ģit āru, vilcienu, piram īdu 
utt. Mums ļoti patika veikt š īs stafetes. Kad m ēs 
pabeidz ām, mums bija „Acum ēru” uzdevumi par M āri 
Štrombergu, BMX riteni un olimpiskaj ām sp ēl ēm. Šie 
jaut ājumi tieš ām bija gr ūti un dr īkst ēja izmantot 
telefonus, kuros ir internets. Atp ūtai sp ēl ēja Miks Dukurs 
ar savu grupu. Nosl ēgumā piedal īj āmies zibensturn īr ā „Kurš, 
kuru”, kur bija j āatt ēlo l āči, mednieki un nindzas. M ēs 
šaj ā uzdevum ā tik ām l īdz fin ālam. ZZ čempion āt ā var ēja 
dabūt autogr āfus no Z ē un Z ī un v ēl no Aleksa. Visi 
nopeln īja atzin ības, daž ādas balvi ņas. Bet, kad deva 
balvas, bija m īļi apsk āvieni no ZZ l ācīša. Š īs sacens ības 
tieš ām bija interesantas, saspringtas, aizraujošas. 
Nākamgad piedal īsimies atkal un iesak ām to dar īt ar ī cit ām 
klas ēm! 

Tesa Askerova, 4.a 
 

 

Brauciens uz kino  
 
 Mēs ar klasi un skolot āju 1.maij ā dev āmies uz kino 3D filmu „Misija rieksti”. T ā bija 
jauka un interesanta multfilma. No š īs filmi ņas var ēja m ācīties to, ja Tu pret saviem 
draugiem izturies g ļēvi, tad vi ņi t ā ar ī iztur ēsies pret tevi. Manupr āt, m ēs ar klasi labi 
pavad īj ām laiku. Es ceru, ka ar ī n ākamajos 8 gados m ēs tik labi saprat īsimies un 
priec āsimies. Un v ēl - kino naš ķoj āmies ar popkornu.  

Patr īcija Pried īte, 4.a 
 

2.c Rund āles pil ī, motormuzej ā 
Es ar klasi biju ekskursij ā uz Rund āles 
pili. Rund āles pils ir ļoti skaista! Man 
patika istaba, kur ā bija rožainas sienas. 
Visvair āk man patika d ārzs, jo tur bija 
kr āsainas tulpes, str ūklaka, narcises un 
kr ūmi. Tad, kad m ēs visu apskat īj ām, tad 
gāj ām pļavi ņā pa ēst. Bet p ēc tam brauc ām uz 
Motormuzeju. Man patika meln ā maš īna, t ā 
izskat īj ās p ēc limuz īna, taj ā bija piecas 
vietas. Nu es past āst īju, k ā man g āja! 

Estere Mihalc ēvi ča, 2.c 
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Dabaszin ību, matem ātikas un tehnolo ģiju diena  
Piektdien, 28.mart ā, Baložu vidusskol ā norisin āj ās Dabaszin ību, matem ātikas un 

tehnolo ģiju dienas pas ākumi:  skol ēnu p ēt ījumu prezent ācijas, eksperimentu demonstr ējumi, 
10. un 11. klases uzvedums, komandu konkursi „Zin āt ir stil īgi!”, „Ekstr ēmā trase”,  
„Sap ņu mājas celtniec ība”.  Skolas 3.st āvā izst ādīti ar ī skol ēnu darbi –augu  „o āzes” un 
uzskates darbi matem ātik ā .  

Konkursus vad īja un demonstr ēja  eksperimentus 9.-11.klašu skol ēni. 
Skolas stikla z āl ē pulc ēj ās skol ēni un skolot āji un ar interesi klaus īj ās 11.klases 
skolnie ču Tatjanas Zaharovas un Marinas Vaiš ļas ZPD prezent āciju „K ā izmantot cilv ēka 
kust ības elektronisku ier īču nodrošin āšanai ar ener ģiju?”. Jaun āko klašu skol ēni 
prezent ēja savus darbus dabaszin ībās: 5.a klases skol ēns  Sandis Maska ļonoks „Vielu 
pārv ērt ības – og ļsk ābās g āzes veidošan ās”, 5.b klases skolnieces Gerasimova Sofija, Ļaksa 
Jana, M ētere Glorija, Savko Angelika „Kaze īna l īmes pagatavošana” un „Zilo k āpostu 
nov ār ījuma izmantošana:  indikators sk ābas un s ārmainas vides noteikšan ā”.  
Skol ēni ar interesi v ēroja ķīmiskas p ārv ērt ības un atbild ēja uz jaut ājumiem matem ātik ā .  

Visus kl ātesošos pat īkami p ārsteidza 10.-11.klašu skol ēnu uzvedums – tiesas  s ēde, 
kur ā tika izskat īta aps ūdzība pret inerci. Protams, inerce netika atz īta par vain īgu, ta ču 
gan aps ūdzība, gan aizst āvības liec ības apstiprin āja skol ēnu zin āšanas fizik ā. 

Pasākuma turpin ājum ā skol ēnu komandas sa ņēma maršruta  kartes, lai piedal ītos 
konkursos  „Zin āt ir stil īgi!” un  „Ekstr ēmā trase”.  Konkurs ā „Zin āt ir stil īgi!” 2.-
8.klašu komand ām bija iesp ēja apliecin āt savas zin āšanas un erud īciju, atbildot uz 
jaut ājumiem, un koment ēt eksperimentos redz ēto fizikas, ķīmijas, matem ātikas un 
ģeogr āfijas kabinetos. Divu stundu laik ā ar neatsl ābstošu interesi skol ēni v ēroja, mekl ēja 
atbildes uz jaut ājumiem, apliecin āja savu erud īciju daudz ās jom ās, bet darbn īcu vad īt āji -   
skol ēni un skolot āji atz īmēja lab ākos veikumus. P ēc rezult ātu apkopošanas skol ēni, kuri 
izc ēl ās ar savu erud īciju un zin āšan ām, tiks īpaši sumin āti. 

turpinājums 8. lpp. 

Saist ībā ar matem ātikas m ācību priekšmeta standartu 9.klasei veica 
ļoti radošu, uz matem ātiku balst ītu, precizit āti prasošu un 
rezult āt ā skaistu uzdevumu origami t ēmā. Att ēlos redzami apjom īgie 
darbi! 

Savuk ārt 10.klas ē fizikas stund ās ar moderno tehnolo ģiju 
pal īdzību akt īvi tiek izm ēģin āti jaun ākie m ācību l īdzek ļi daž ādu 
fizik ālu – gaismas, temperat ūras, ska ņas u.c. - m ēr ījumu 
noteikšanai un sal īdzin āšanai. Rezult āti tiek fiks ēti un 
saglab āti dator ā, bet secin ājumi tiek aprakst īti speci āl ās darba 
lap ās. Skol ēniem interes ē! 

Ar ī skolot āji m ācās 
17.mart ā, 4. un 16.apr īl ī skolot āji apguva t āl ākizgl īt ības kursu „M ūsdienu skolot āja un 
vec āku sadarb ības veidošana un to izaicin ājumi”. 

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!  
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turpinājums no 7. lpp. 
Dabaszin ību, matem ātikas un tehnolo ģiju diena  
 

        Skolas stadion ā pulc ēj ās  „Ekstr ēmās trases ” komandas. Intrigas saglab āšanai 
inform āciju par veicamajiem uzdevumiem tras ē  dal ībnieki sa ņēma tieši uz starta l īnijas. 
Turpat pirms  starta komandas sa ņēma orient ēšan ās karti ar iez īmētu distanci un 
elektronisk ās atz īmēšan ās sist ēmas karti Sport Ident , ar kuru mež ā atz īmēties 
kontrolpunktos. Starp dažiem dal ībniekiem izc ēl ās pat maza diskusija par to, kuram to 
uztic ēt, jo kam gan negrib ētos b ūt tam, kurš veic šo moderno atz īmēšanos kontrolpunkt ā.  

Pirmaj ā kontrolpunkt ā komanda izpild īja kop īgu g ājienu pa st āvu nog āzi, turoties pie 
virves. Pie otr ā kontrolpunkta dal ībniekus sagaid īja virvju labirints, no kura izk ļūt 
nācās, piesait ētiem ar karab īnēm pie virv ēm, un k āpel ējot p āri un zem t ām. Trešaj ā punkt ā 
dal ībniekiem bija j āatbild uz 3 jaut ājumiem par r īcību, non ākot purv ā, augstos kalnos un 
gadījum ā, kad iekodusi čūska. M ēs zin ām, ka jebkur ā situ ācij ā k ādam var gad īties trauma, 
t āpēc j ābūt gataviem pal īdzēt. Ceturt ā kontrolpunkta uzdevums – j āpārvieto „cietušais” no 
punkta A l īdz punktam B. Un tad jau visi kop ā nosv īduši uz finišu. K ā papildus 
apgr ūtin ājums, bet dabai pretimn ākošs pas ākums tras ē bija atkritumu v ākšana, kas bija 
j ānogādā finiš ā. Vienlaic īgi par nož ēlu un prieku finiš ā sav ācās pr āvi maisi! 

Visus Dabaszin ības dienas pas ākumus ar savu kl ātb ūtni pagodin āja ar ī Ķekavas novada 
pašvald ības Izgl īt ības da ļas vad īt ājs Vitolds Krievi ņš. 

Dabaszin ību, matem ātikas un tehnolo ģiju diena Baložu vidusskol ā notiek jau otro gadu 
un to organiz ē Zin āt ņu un tehnolo ģiju metodisk ās komisijas skolot ājas. Paldies komisijas 
vad īt ājai Tatjanai Drukai, skolot āj ām Ērikai Dubinskai, Margaritai Ižikai, Sandrai 
Družkovai, Ritai Onzulei, Vizbul ītei Misevi čai par erud īcijas konkursu organiz ēšanu, k ā 
ar ī Baložu Sporta iniciat īvu centram par cilv ēkresursu atbalstu un invent āra nodrošin āšanu 
„Ekstr ēmaj ā tras ē”. Paldies sirsn īgs B ērnu un jauniešu centram IK Auseklis un SAA 
“Magnēts”, īpaši Henrijam Freimanim par ieinteres ēt ību un atbalstu elektronisk ās 
atz īmēšan ās sist ēmas nodrošin āšan ā. 

Uz tikšanos n ākamaj ā gad ā! 
Tatjana Druka, Sandra Ozoli ņa 

 

Ai, za ķīti, garaus īti, 
Kā es tevi sen gaid īju 
Ar raib ām oli ņām, 
Ar kadi ķu ziedi ņiem. 
 
Lieldienu za ķi  

Kas ir Lieldienas? Pajaut ājiet mazajiem, un atbildes b ūs daž ādas: t ās ir 
br īvdienas, tad kr āso olas, tad jau ir silti un var papriec āties saul ītes staros. 

No seniem laikiem cilv ēki paklan īj ās Saul ītei, l ūdza Dievu, lai b ūtu visiem 
cilv ēkiem miers, laba vesel ība, laim īga dz īve, maiz īte uz galda. Katrai tautai ir savas 
trad īcijas Lieldienu svin ēšan ā. 
Bet papriec āties ir jautr āk ar klases biedriem. To izdev ās pirmo klašu skol ēniem pirms 
un p ēc Lieldienu pas ākuma. 
Manā vad ībā kop ā ar 4.a un 4.c klases meiten ēm r īkoj ām Lieldienu svin ēšanu skolas z āl ē. 
Prieks atz īmēt, ka pirmklasnieki labi zina  tautasdziesmas, tic ējumus, pat prot 
past āst īt par olu kr āsošanas metod ēm un labpr āt sp ēl ēja sp ēles, mekl ēja olas, las īja 
tic ējumus un piedal īj ās vis ās aktivit āt ēs, ko organiz ēja 4.klases skolnieces. 

Gan skol ēni, gan audzin āt ājas atz īmēja, ka 4. klases meiten ēm izdev ās labi 
noorganiz ēt Lieldienu sv ētkus. 

Es pateicos 4.klases meiten ēm Ketijai Kolbergai, Sanitai Klakai, Kristi ānai 
Redlihai,Patr īcijai Pried ītei, Katr īnai Šev čenko par vi ņu atsauc ību pas ākuma 
organiz ēšan ā. 

Tatjana Andrejeva, skolas bibliotek āre 

 

Mēs Lieldienas svinam ģimenes lok ā. Kr āsojam olas, 
šūpojamies, ar ī dziedam. Esam jautri un atrakt īvi.  

Amanda, 5.a 
 

 Lieldien ās m ēs v ār ām olas un liekam kl āt s īpolu mizas, lai 
olas nokr āsojas br ūnā kr āsā. Un v ēl m ēs kr āsojam ar ot ām un 
guašu daž ādas olas, lai t ās paliek kr āsainas. M ēs p ērkam 
parasti ļoti daudz olu, sitamies ar ol ām un ar ī ripin ām. V ēl 
ejam ār ā š ūpoties un skait ām dzejo ļus. 

Roberts, 5.a 
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Es esmu kaktuss, man nepat īk dien ā, jo klas ē b ērni trokš ņo. Bet man pat īk nakt ī skat īties uz 
zvaigzn ēm un zvaigzn ājiem. Man pat īk skat īties uz b ērniem, kad vi ņi c īt īgi m ācās. Tas man 
priec ē! 
It īpaši man pat īk rokdarbi un matem ātika, jo b ērni tur m ācās c īt īgi. V ēl man pat īk, ka mani 
ilgi nelaista. 
Man pat īk skat īties uz to, kad b ērni s ēž klusi un pilda m ājas darbus. Un, neskatoties uz to, 
ka b ērni trokš ņo, man vi ņi ir pat īkami! Tagad tu saprati, k ā es dz īvoju? 

Rūdolfs Īzaks  

Es esmu kaktuss. Es esmu no Turcijas. Bet 
šoreiz es esmu Baložu vidusskolas 2.c 
klas ē uz palodzes. Es ļoti gribu k ļūt par 
skol ēnu. Man t ā šeit pat īk! Man blakus ir 
iest ādīts ozols. 

Aur ēlija H. 

Labdien! Vai gribi, lai es tev past āstu par 
sevi un savu dz īvi? Tad klausies! Es esmu 
kaktuss, es augu podi ņā uz palodzes pie loga. 
Es izskatos tumši za ļā kr āsā ar maz ām adat ām. 
Man pat īk visu b ērnu darbi. Man ļoti pat īk, k ā 
bērni m ācās, un visvair āk man pat īk, k ā Dana 
un Estere z īmē. 

Estere M. 

Mani sauc Kaktuss. Es k ādreiz dz īvoju m āj ā, bet tagad es dz īvoju skol ā. Vispirms es 
dzīvoju uz palodzes, bet tagad uz plaukta. Kaut uz pla ukta ir augstu, bet uz palodzes bija 
lab āk, jo tad var ēja lab āk saredz ēt āru. Kaut es atkal dz īvotu uz palodzes! K āpēc es 
dzīvoju uz plaukta? Man nav draugu, jo es esmu vien īgais augs uz plaukta, bet uz palodzes 
man bija daudz draugu. 

Alise 

Sveiki! Esmu Ozols! Gribat par mani dzird ēt? Tad klausieties! Es dz īvoju Baložu vidusskolas 
2.c klas ē uz palodzes. Man šeit pat īk. Šeit ir ļoti ērti. Varu redz ēt gan klasi, gan āru. 
Es dzirdu, ko katrs saka. Daži pasaka rupjus v ārdus. Bet b ūs j āizcieš.  
Īsten ībā pats esmu mazs. Man blakus ir kaktuss. Es br īnos, ka b ērni stund ās gu ļ. T ā jau 
šeit ir labi. Es pats grib ētu m ācīties skol ā, jo gribu iepaz īt citus augus. Gribu dab ūt 
draugus, jo te ir garlaic īgi vienam pašam. Īsti es neesmu viens, man apk ārt ir skol ēni. 
Nakt ī ir garlaic īgi, jo visi ir prom. Nu t ā man šeit iet.  

Renārs  Apinis  

Es esmu Ozols, vai gribat es past āst īšu par sevi? Es augu pu ķu pod ā ar kaktusu. Bet vi ņš 
mani trauc ē un kož ar as ām adat ām. Es esmu klas ē, kur ir b ērni. Vi ņi dažreiz mani trauc ē. 
Bet pa nakti skatos pa logu uz zvaigzn ēm. Un man gribas augt ār ā, jo tur ir gaiss. Man 
tuvum ā (es esmu starp diviem augiem) ir: palma un kaktuss . Mani laista ar ūdeni, ja mani 
nelaist īs, es nov īt īšu. 
Un es aizmirsu pateikt – es redzu b ērnu darbus. Es redzu sapulces, un man ž ēl, ka visi 
cien ājas, bet man nedod. Es redzu, ko b ērni starpbr īžos dara – daži apsauk ājas.  
Re, cik es jums past āst īju par sevi!        Markuss   

Es esmu ozols. Man š ķiet, ka man ir dv īnis – v ēl viens ozols. Man blakus aug kaktuss. Vi ņa 
ir k ā mūsu vec ākā māsa, kura s ūkst ās, ka ir par slapju. Man nepat īk dienas, jo ir par 
ska ļu! Kad visi b ērni aiziet, ar ī skolot āja, tad ir tikai br īti ņš, lai atp ūstos, jo atn āk 
apkop ēja. Un s āk t īr īt klasi. Nakt īs man pat īk lab āk, jo ir miers un klusums. Ap 8:09 
atkal nav miera. Es dzird ēju, ka m ūs izliks ār ā no klases! Ta ču es nezinu, k ā b ūs jaunaj ā 
dzīves viet ā?! Kad es skatos pa labi, es pat nev ēlos skat īties. Viss izskat ās tik 
piem ēslots. Ta ču man ar ī te pat īk, neieskaitot to b ļaust īšanos.  

Francis P ūli ņš 

Vai j ūs gribat dzird ēt manu monologu? 
Es esmu Palma! Dz īvoju es uz palodzes, mani laista. Vakaros es pa log u varu redz ēt 
zvaigznes un m ēnesi, pa dienu es nov ēroju daž ādus b ērnus. Es grib ētu b ūt cilv ēks. Es esmu 
iest ādīta oranž ā podi ņā, tur ir ērti. Man pat īk, ka mani laista. Kaut es k ļūtu par 
cilv ēku! Es redzu sauli, m ākoņus, m ājas, cilv ēkus. Dažreiz klas ē ir nepklaus īgi b ērni. Un 
tas mani neiepriecina. K ādēļ es neesmu cilv ēks? Man pat īk mani draugi! 

Linda T. 

 „Kaktusa, palmas, ozola  monologi”  
2.c klases radošie darbi latviešu valod ā 
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 60 min ūtes las īt kop ā 
Jeb ieskandin āt Lielo talku , kas ofici āli Latvij ā 

notiks r īt, 26.apr īl ī. M ēs to dar īj ām šodien, 25.apr īl ī. 
Las īj ām, v ācām, gr ābām, nes ām un rak ām ar ī! Liels vai mazs, 
pieaudzis vai nepieaudzis - katrs ar sav ām gana atkl ātaj ām 
attiec ībām ar dabu un, protams, ar talkas maisiem, cimdiem u n 
darbar īkiem dev ās sakopt skolas apk ārtni. Vieniem talkošana 
ir k ā zobu s āpes, citiem prieks! Ta ču kaut maz āko 
gandar ījumu, dom ājams, sajuta visi, un dabai ar ī prieka deva 
ir tikusi. Paldies Baložu pils ētas Sporta iniciat īvu centram 
par atbalstu! 

 

Panākumi m āksl ā 
 
Piektdien, 9.maij ā, konkursa „Trejdevi ņas 
saulec lec” dal ībnieki kop ā ar skolot āju 
Astr īdu Lesniku dev ās uz Siguldu. Skolot āja 
Astr īda kop ā ar keramikas pulci ņa 
dal ībniekiem izc īnīja 3.vietu par darbu „Ar 
saules z īmi uz sp ārniem”. 
Pēc apbalvošanas visi dev ās ekskursij ā uz 
kādas m ākslinieces pap īra darbn īcu, kur mums 
bija iesp ēja pašiem izgatavot un izrot āt 
papīru. M ēs apmekl ēj ām mākslinieka smilšu 
galeriju, tur uz vietas m ēs paši var ēj ām ar ī 
izm ēģin āt šo tehniku-glezna no kr āsain ām 
smilt īm. Ļoti aizraujoša bija ekskursija uz 
Siguldas pilsdrup ām, kur ās m ēs var ēj ām 
iejusties viduslaiku atmosf ēr ā! 

Anna Marija Vetere, 9.a 

Mākslas dien as  
 

10.maijs – saulains, silts un notikumiem p ārpild īts! Tradicion ālaj ām Mākslas dien ām pa 
vidu Joku diena, kur ā anekdošu un joku st āst īšan ā sacent ās gan drosm īgie un atrais ītie 
sākumskolnieki, gan vec āko klašu skol ēni, gan ar ī skolot āji. Jautr ības netr ūka!  

Mākslas dienu t ēma šogad - „Cepures”. Ar ī šeit netr ūka gan jautr ības, gan izdomas. Vai 
varat iedom āties, ka galv ā var uzvilkt ar ī sald ējumu?! 
Un dienas nosl ēgumā Māmiņdienas koncerts ar skolas ansamb ļu, kolekt īvu, klašu un 
individu āliem priekšnesumiem. 

Paldies skolot ājai Astr īdai Lesnikai par iniciat īvu M ākslas dienu r īkošan ā, skolot āj ām 
Sarmītei Liepi ņai par Joku dienu un Sandrai Ozolai par M āmiņdienas organiz ēšanu. Un, protams, 
liels paldies direktorei Vitai Brokai par atbalstu un tehnisko pal īdzību! 

 

Annas Marijas Veteres  person ālizst āde 
Mākslas dienu laik ā var ēj ām apskat īt Annas (9.a) gleznu 
person ālizst ādi. T ā tika veidota no darbiem, kas tapuši 6 
gadu garum ā, m ācoties Muižnieces M ākslas skol ā. Darbi 
izpild īti daž ādās tehnik ās: z īmulis, ogle, tuša, e ļļas 
kr āsas. Atseviš ķi darbi, p ārst āvot ar ī mūsu skolas v ārdu, 
piedal ījušies konkursos. Izst āde ir piem ērs citiem, ka 
talants un neatlaid īgs darbs vainagojas ar atzin ību un 
panākumiem.  N ākotn ē Anna pl āno izgl ītoties m ākslas jom ā 
J.Rozent āļa Mākslas skol ā. Lai vi ņai veicas!   
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Tikšan ās ar deput ātu Juri Jerumu  
29.apr īl ī pie 6.a klases viesoj ās Ķekavas novada domes deput āts Juris Jerums. L ūk, 
iespaidi: „Es dom āju, ka tas ir interesanti, kad k āds n āk uz m ūsu stund ām un st āsta par 
savu darbu. Sapratu, ka nav tik viegli kaut ko pils ēt ā uzcelt, piem ēram, baseinu. Man 
patika š ī stunda, jo var ēja paklaus īties un uzzin āt daudz ko jaunu par cit ām valst īm. 
Var ēju uzzin āt, kuras valstis maniem klases biedriem visvair āk pat īk. 

Evita Meiersone 
„J ā, vajadz ētu vair āk uzaicin āt daž ādus speci ālistus. Piem ēram, pag ājušo reizi bija 
deput āts, kurš past āst īja par pašvald ības darb ību. Uzzin āju, ka, lai pie ņemtu l ēmumu, 
nepieciešams deput ātu vair ākuma balsojums, tas ir „par” 9 no, piem ēram, 17 deput ātiem.  
Šaj ā stund ā klases biedri st āst īja par daž ādām valst īm un to paz īmēm, simboliem. Manupr āt, 
t ā ir laba iesp ēja uzzin āt ko jaunu. Man patika š ī stunda, un es dom āju, ka vajadz ētu 
vair āk š ādus radošus darbus, kuru var prezent ēt klasei. Mana atz īme: 10!:)” 

Rasa V ītoli ņa 
 

10 min ūtes las īt kop ā 
Ceturdien, 24.apr īl ī, Baložu pils ētas bibliot ēkas 
aicin āti, m ūsu skol ēni dev ās uz zibakciju "Las īsim 
kop ā!", kas jau vair ākus gadus tradicion āli norisin ās 
pie kult ūras nama "vardes". Uzdevums vienk āršs - 
katrs ņem l īdzi las āmvielu un 10 min ūtes klusum ā 
lasa. T ā ar ī izdar īj ām un pirms klus ās izkl īšanas ar ī 
nofotograf ēj āmies. 
P.S. Zibakcija  jeb flashmob  ir cilv ēku grupa, kas 
pēkš ņi san āk kop ā publisk ā viet ā, īsu laika spr īdi 
veic neierastu darb ību un p ēc tam ātri izkl īst.  
 

 

Mēr ķtiec ība? Veiksme? Talants?  
Viena no liel ākaj ām soci ālaj ām platform ām pasaul ē, kuras uzdevums ir atrast jaunus 
talant īgus fotogr āfus, veicin āt to savstarp ējo komunik āciju un sadarb ību, ka ar ī veikt 
fotogr āfu apm ācību – World Photography organization – katru gadu sa darb ībā ar komp āniju 
SONY organiz ē starptautisko fotokonkursu „Sony World Photography  Awards”, kas ir viens 
no noz īmīgākajiem un liel ākajiem konkursiem foto pasaul ē. Konkurs ā var piedal īties gan 
profesion āļi, gan ies ācēji – visi ieinteres ētie. Vi ņu darbi tiek v ērt ēti daž ādās 
kategorij ās: profesion āļi, amatieri un juniori (l īdz 19 gadiem).  Uzvar ēt āji var dab ūt 
l īdz 25 000$ pr ēmiju, un vi ņu darbi tiek public ēti gada gr āmatā un r ādīti lielaj ā 
izst ādē. Šogad š ī izst ādē notiek London ā, liel ākaj ā izst āžu kompleks ā.  
Šogad konkurs ā piedal īj ās cilv ēki no 166 valst īm un kop ā tika ies ūt ītas 139 554 bildes. 
Starp t ām bija ar ī manēj ā. Katr ā kategorij ā tika izv ēl ētas 10 bildes, kuras tiks 
public ētas gada gr āmatā, un 3, kuru autori vinn ēs naudas balvu un ce ļojumu uz Angliju. 
Kā ar ī papildus 20 bildes, kuras ir izcilas, bet ne tik, lai dab ūtu naudas balvu, kaut 
gan ar ī tiks r ādītas izst ādē. Es ies ūt īju bildi ar nosaukumu „Vikings”, un t ā tika 
atlas īta šo 20 skait ā. Kad man atn āca v ēstule no WPO, biju tik liel ā saj ūsmā, grib ēj ās 
ātr āk tikt uz šo pas ākumu! 
Izst ādes atv ēršana notika 1. maij ā un bija apskat āma l īdz 4.maijam.  Atv ēršanas laik ā 
tika apbalvoti uzvar ēt āji. Pas ākuma ietvaros notika ar ī daž ādas tikšan ās ar pasaul ē 
slaven ākajiem fotogr āfiem, notika jaun ās tehnikas demonstr ējumi, radoš ās darbn īcas un 
kursi. Piedal īšanas šaj ā konkurs ā deva man lieliskas iesp ējas satikt varen ākos 
fotogr āfus, parad īt savus darbus, saprast, ko uzlabot, un, protams, i epaz īt Londonu.  

Marina Vaiš ļa, 11.a 

Konkursa fotogr āfija „Vikings” 
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Uz dinozauru valst ību 
23.apr īl ī mēs ar 7.b klasi bij ām ekskursij ā uz Lietuvu. Brauc ām 
uz delfin āriju un dinozauru parku. Bija ļoti interesanti! Tur 
var ēja redz ēt dinozauru „Rex”, kas ir 15 metrus garš. Var ēja 
apskat īt ar ī mazos dinozaurus, š ūpoties š ūpol ēs, kas virv ē 
piesietas pie koka. P ēc dinozauru parka m ēs brauc ām uz pr āmi, 
kas ved uz Delfin āriju. Š ķērsoj ām upi un nok āpām no pr āmja, un 
gāj ām 2 kilometrus l īdz delfin ārijam. Tur skat īj āmies 
interesantu šovu ar delf īniem, kuri peld ēja, leca un m ācēja 
spēl ēt basketbolu un pacelt cilv ēku. Šie dz īvnieki ir ļoti 
gudri. P ēc šova m ēs g āj ām atpaka ļ un brauc ām uz centru 
„Akropolis”. Tur m ēs var ēj ām paēst un nopirkt kaut ko 
interesantu.  
Ekskursija bija ļoti aizraujoša, man ļoti patika ar ī ilgais 
ceļš autobus ā. Es ieteiktu visiem doties š ādā ekskursij ā, jo 
tur var redz ēt daudz ko neparastu! 

Jelizaveta Jermolajeva, 7.b 
 
Man ļoti patika š ī ekskursija. Bij ām dinozauru tak ā un 
Delfin ārij ā. Dinozauru tak ā bija daudz dinozauru, par kuriem es 
nemaz nezin āju. Par katru bija kaut kas uzrakst īts. Tak ā bija 
ar ī š ūpoles, kur ās m ēs ar Violetu š ūpoj āmies.  
Delfin ārij ā bija ļoti laba programma un mums bija īpaši labi, 
jo m ēs aps ēdāmies paš ā vid ū, no kurienes viss bija labi 
redzams. Kad g āj ām atpaka ļ, m ēs nopirk ām suven īrus un brauc ām 
atpaka ļ ar pr āmi. „Akropolis” centr ā mēs pa ēdām un mazliet 
pastaig āj ām pa veikaliem.  
Ekskursija bija ļoti laba, grib ētos v ēl t ādu! Es gribu, lai 
citi ar ī tur aizbrauktu! 

Anastasija Gromova, 7.b 

Fant āzijas par dinozauru laikmetu  
 

Ja p ēkš ņi ieraudz īsiet skolas gaite ņos mazus dinozaurus, tad 
nenob īstieties un ziniet, ka tie izš ķīlušies no t ām ol ām, kas 
sild īj ās uz palodzes 2.a klas ē! Bet, ja nopietni, tad otrklasnieki 
mājtur ības un tehnolo ģiju stund ā izveidoja dinozauru olas, kas 
ļoti l īdzin āj ās īstaj ām. Att ēlos olu meistari ar dinozauru olu 
mul āžām.  

Lillija Anna Drozde, 2.a klases audzin āt āja  

SAULAINAS VASARAS BRĪVDIENAS!  
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Manu vecm āmiņu sauc Ieva. Mana vecm āmiņa dz īvo R īgā, N āru iel ā. Ieva nodarbojas ar seniem 
rakstiem. Ieva ir 54 gadus veca. Vecm āmiņas hobijs ir d ārzs! Mana vecm āmiņa p ēt ī daž ādus 
rakstus un akme ņus un ir pat sarakst ījusi gr āmatu, un t ā ir bieza. Mana vecm āmiņa taisa 
ļoti gardus ēdienus. Es m īlu savu m īļumpilno vecm āmiņu! 

Elizabete 
 
 

JAUTRAS 
VASARAS 

BRĪVDIENAS!  

Manu omīti sauc Ilze. Vi ņai ir asto ņdesmit viens gads. Ilze dz īvo m ūsu m āj ā. Vi ņa īr ēja 
dzīvokli, un tad valst ī rad īj ās likums, ka visi, kas īr ē dz īvokli, nevar vairs tur dz īvot. 
Mēs nevar ēj ām vi ņu atst āt uz ielas. M ēs vi ņu pa ņēmām. Omai ir talants tais īt ēst. Ilze ir 
jautra, m īļa, dažreiz kaš ķīga. Man veicas, ka man ir oma! 

Laura 
 
Manu vecm āmiņu sauc Ilga, vi ņai ir 83 gadi. Vi ņa dz īvo Baložos. Vi ņa bieži lasa gr āmatas, 
šuj, ada man cepures, cimdus, šalles un taisa gardu s ēdienus. 
Kad man bija 4 gadi, es vi ņai iedevu iesauku Mimma. No r īta vi ņa dzer kafiju un ēd 
siermaizi. Dažreiz m ēs pild ām cietos riekstus. Sp ēl ējam metbolu ar bumbu. Es no sav ām 
florbola n ūj ām izveidoju v ārtus. Vi ņa met v ārtos, es skaitu punktus. Sp ēl ējam ar ī galda 
hokeju. Cik jauki, ka man ir t āda vecm āmiņa! 

Bruno 
 
Manu vect ēti ņu sauc Alfr ēds, bet es vi ņu saucu vienk ārši par vect ēti ņu. Vi ņš ar manu 
vecmāmiņu vasar ā dz īvo Baložos, toties ziem ā – R īgā, Saulgožos. Vect ēti ņš tikko ir 
aizg ājis pensij ā, bet t ā vi ņš ir treneris florbol ā. Bieži vi ņu var ieraudz īt d ārz ā, bet 
vasar ā lielaj ā basein ā kop ā ar mani un p ār ējiem mazb ērniem. Vect ēti ņa d ēļ es iem ācījos 
peld ēt 2 gadu vecum ā. 
Labi, ka man ir t āds vect ēti ņš! Nezinu, ko es dar ītu bez vect ēti ņa! 

Mērija 
 Manu opi sauc Juris, vi ņam ir 78 gadi. Vi ņš dz īvo Skr īveros. Mans opis str ādā vilcienu 
fabrik ā. 
Manam opim hobijs ir kaut ko remont ēt, tais īt putnu b ūr īšus un ņemties ar motociklu. Vi ņam 
ir ļoti sena maš īna ar nosaukumu „Latvija”. 
Vi ņš man ir vislab ākais opis!              Rinalds 
 
 -Es uzz īmēju dziesmi ņu. 
-K ā? 
-2.a klase dzied. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju m āmiņu. 
-K ā?  
-Mīļa, m īļa māmiņa pie zupas 
katla. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju t ēti ņu. 
-K ā? 
-Ien āk iekš ā, pasl ēpes 
sākas. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju br āl īti. 
-K ā? 
-Pie galda s ēž, gr āmatas 
rok ā. 
-T ā. 
-Es z īmēšu miedzi ņu. 
-K ā? 
-Gulti ņā b ērns gu ļ. 
-T ā. 
-Es lielu b ēdu uzz īmēju. 
-K ā? 
-Skol ā piez īmi dab ūju. 
-T ā. 
-Es lielu prieku uzz īmēju. 
-K ā? 
-Visi veseli L īvu akvapark ā 
peld. 
-T ā. 
Matīss R. 
 

 „Mana vecm āmiņa un vect ēti ņš” 
2.a klase s s t āsti  

Es uzz īmēju...  
Pirmais dzejolis... 

2.a klase  

-Es uzz īmēju dziesmi ņu. 
-K ā? 
-Uz skatuves z ēnu  koris 
dzied. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju m āmiņu. 
-K ā? 
-Pie gultas m āmiņa, rok ās 
pasaci ņa. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju t ēti ņu. 
-K ā? 
-St āv pie maš īnas, sniegu 
t īra nost. 
-T ā. 
-Es uzz īmēju br āl īti. 
-K ā? 
-Apk ārt manti ņas, vid ū 
br āl ītis. 
-T ā. 
-Es nez īmēšu miedzi ņu. 
-K āpēc? 
-Man miedzi ņš nen āk. 
-T āpēc. 
-Es lielu b ēdu uzz īmēju. 
-K ā? 
-Viens smejas, otrs raud. 
-T ā. 
-Es lielu prieku uzz īmēju. 
-K ā? 
-Visi priec īgi ār ā sp ēl ējas. 
-T ā. 
Bruno 
 


