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• MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

BALOŽU VIDUSSKOLA 
tel: 67917725, 67917729 
e-pasts: balozu.vidusskola@kekava.lv  
e-pasts av īzei: avize@balozuskola.lv  
adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads 
www.balozuskola.lv 

 

Čaklie un atsauc īgie skolas avīzes rakstu veidot āji  – skol ēni, skolot āji un 
vec āki, ac īgie bilžu meistari, jauko z īmējumu un radošo liter āro darbu 

autori un visbeidzot j ūs – m ūsu uztic īgie un d ārgie av īzes las īt āji! 

Ar šo numuru m ēs nosl ēdzam skolas av īzes izdošanu šaj ā mācību gad ā. 

Atskatoties uz m ūsu visu pozit īvo sadarb ību, j āteic, ka iecerei „Skolas 
avīze tav ā e-past ā” ir ielikti droši pamati. Par to var ēj āt p ārliecin āties 

divas reizes m ēnes ī. Un, t āpat k ā daudz ām jaun ām liet ām, 
šai iecerei ir kur augt un pilnveidoties. 

Taču, kam ēr av īze ietur pauzi, joproj ām svar īgākajam un jaun ākajam skol ā 
aicin ām sekot l īdzi m ūsu m ājas lap ā www.balozuskola.lv, 

kā ar ī soci ālajos t īklos! 

Sirsn īgs paldies visiem, un nov ēlu lab ām, teicam ām un izcil ām sekmēm bag ātu 
mācību gada nosl ēgumu! 

                               Lai veicas! Sandra O zoli ņa, av īzes veidot āja 

APRĪLIS – SULU MĒNESIS 
„Pavasaris ir laiks, kad daba mostas no ziemas mieg a un s ākas ros ība. 

Čivina putni ņi, uzzied pirm ās pu ķītes, un dr īz vald īs kr āšņums. 
Visur – p ļavā, mež ā, pat m āj ās – smaržos p ēc pavasara!” Mat īss Žilko, 5.a 
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Sveicam 5.c klases skolnieci An eti Katr īnu Breikšu  un m ājtur ības un tehnolo ģiju 
skolot āju Astr īdu Lesniku ar ieg ūto 2.vietu  Siguldas, Ķekavas, Salaspils, 
Olaines, Carnikavas, Garkalnes un Ikš ķiles novadu apvien ības 5.atkl ātaj ā 
starpnovadu m ājtur ības olimpi ādē „RUDENS” 5.klašu grup ā. 
Dal ībniekiem no l īdzpa ņemtajiem, iepriekš nor ādītajiem materi āliem p ēc melnbaltas 
fotogr āfijas bija j āizveido kr āsains z īmējums un kr āsains dekors. Apsveicam Aneti 
un skolot āju Astr īdu Lesniku! 

29.mart ā Ikš ķil ē norisin āj ās Ikš ķiles, Ķekavas, Olaines, 
Salaspils novadu skolu sacens ības florbol ā, kur ā piedal īj ās 
ar ī Baložu vidusskolas komanda un izc īnīja 3.vietu ! 
Apsveicam komandu un treneri Edgaru Gail īti!   

23.mart ā Garkalnes M ākslu un visp ārizgl ītojoš ā vidusskol ā 
notika 6.vizu āl ās m ākslas konkurss 5.-12.klas ēm 
„Transform ācija”. Starp Siguldas, Garkalnes, Ķekavas, 
Salaspils, Olaines, Carnikavas un Ikš ķiles novadu skol ēniem 
vidusskolas grup ā 1.vietu  izc īnīja m ūsu skolas 11.a klases 
skol ēns Mihails Oniš čuks . Apsveicam Mihailu un skolot āju 
Astr īdu Lesniku!  

Tautas deju kolekt īvu koncerts 
Sestdien, 9.apr īl ī plkst. 15:00  mūsu skol ā tautas 
deju kolekt īvu koncerts. Koncert ā piedal ās: PII 
"Avoti ņa" b ērni, Baložu vidusskolas PII b ērni, 
Baložu vidusskolas 1.-7. klašu dejot āji, jauniešu 
deju kolekt īvs "Trejdevi ņi". Otraj ā da ļā 
dal ībniekiem un vec ākiem  balle  – sp ēl ēs br āļi 
Puncuļi no Latgales. 
Kolekt īvu vad īt āja L īga Pl ēpe 
 

Nāc dejot! 
Ja v ēlies izjust Visp ār ējo latviešu 
Dziesmu un Deju sv ētku garu un deja ir 
Tev sird ī, tad aicin ām Tevi m ūsu deju 
pulk ā. 
Gaid īsim Tevi otrdien ās, ceturtdien ās no 
19.30, Baložu vidusskol ā, Skolas iel ā 6. 

 
Dal ībnieku vecums no 16 gadiem. 
Līdzi ņem dejošanai atbilstošu 
apģērbu un apavus. 
 
Inform ācijai: L īga Pl ēpe (25135120) 

Apr īl ī – Talkas diena 
3. maijs – konkurss "M ūsdienu deja” 
13. maijs - P ēdējais zvans 9. un 12. klas ēm 
30. maijs - M ācību gada nosl ēgums 
 

Hei, hei, hei!  
Jau 4.gadu p ēc k ārtas skol ā notiks deju konkurss 5.- 12.klas ēm 

„Mūsdienu deja 2016”.  
 Dal ība vis ām klas ēm oblig āta!  

Deju stils – p ēc izv ēles. 
Norises laiks  – š.g. 3.maijs 11.30.  
Norises vieta – skolas sporta z āle.  
 Sporta skolot āja Daiga Jirgena  
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Sestdien, 19.mart ā,  Baložu vidusskolas jauniešu deju 
kolekt īvs "Trejdevi ņi" dev ās uz savu pirmo koncertu 
Nākotn ē. 
Kaut ar ī bij ām mazā skait ā, jut āmies ļoti labi uz 
Nākotnes omul īgas skatuv ītes. Uz koncertu bija 
sabraukuši kolekt īvi no daudz ām Latvijas pils ēt ām, 
pat no Liep ājas. 
Pēc koncerta bija balle, kur ā par godu 
"Trejdevi ņiem" sp ēl ēja ar ī "Balli Baložos". Ball ē 
kārt īgi izdancoj āmies un izl ēkāj āmies.  
Nedaudz p ēc pusnakts sumin āj ām jubil āri Janu V īksnu. 
Vakars bija fantastiski pavad īts un paliks atmi ņā uz 
ilgu laiku. 
Ar nepaciet ību gaid ām nākošo koncertu 9. apr īl ī 
Baložu vidusskol ā. 
Laura  Pl ēpe,9.a  klase  

Pirmais koncerts!  

VESELĪBAS APĻI 2016 –  Nāc un piedalies! 

Jau trešo sezonu pavasaru un rudens trešdien ās  Baložu vidusskolas stadion ā un 
mežā pie stadiona norisin ās Vesel ības ap ļi , kuros aicin āti piedal īties visu 
vecumu dal ībnieki  2 aktivit āšu veidos – k ājniekos (g āj ēji, n ūjot āji, skr ēj ēji) un 
rite ņbrauc ējos. Katr ā posm ā var piedal īties vien ā vai abos aktivit āšu veidos. 
Turkl āt bez dal ības maksas! 

Šopavasar notiks 8 posmi, proti, no 9.marta l īdz 27.apr īlim  br īvi izv ēl ēt ā laik ā 
no plkst. 14.30 – 17.30 . Nosac ījums vienk āršs – dal ībnieks veic nomar ķētas 
distances ap ļus un vi ņam tiek saskait īti šaj ā laik ā veiktie pilnie ap ļi. 

Labākie dal ībnieki tiks apbalvoti krosa skriešanas sacens ību „Baložu Bizons 2016” 
1.posm ā 9.maij ā sacens ību centr ā plkst. 19.15. 

Vesel ības ap ļus r īko Ķekavas novada pašvald ības sporta a ģent ūras Baložu pils ētas 
sporta iniciat īvu centrs. Mob.tel. 26352704, http://sports.kekava.lv   
Lauma Žilko, BSIC vad īt āja 

Piektdien, 18. ma rt ā Baložu vidusskol ā notika 
metodisk ā diena, kur ā skolot āji dal īj ās lab ās prakses 
pieredz ē ar kol ēģiem.  
Metodiskaj ā dien ā pieredz ē dal īj ās Solveiga 
Akmenti ņa, vieslektore no Juglas vidusskolas - 
"Las īšanas prasmju att īst īšanas variants svešvalod ā 
Rīgas Juglas vidusskol ā 9. -12. kl.", k ā ar ī mūsu 
skolas skolot āji Ieva Ap īne  - "M ākslas filmu fragmentu 
izmantošana valodas apguves proces ā", Sandra Ozola  - 
"Visu skol ēnu iesaist īšana akt īvā darb ībā mācību 
stund ā, vienlaic īgi saglab ājot klusumu klas ē", Astr īda 
Lesnika  - "Forma un kr āsa man ā sap ņu māj ā". 
 

Metodisk ā diena Baložu vidusskol ā 
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Angļu valodas p ēcpusdiena  

31.mart ā 6.stundas laik ā norisin āj ās ang ļu valodas p ēcpusdiena, kuras m ēr ķis 
bija anglisk ā gaisotn ē pavad īt m ācību dienas nosl ēgumu. Pas ākumu ar ļoti 
atrakt īvu deju un dziesmu pop ūriju un slaven ību atdarin āšanu atkl āja 8.a klase. 
Ar ang ļu valodas skolot āju pal īdzību gandr īz visas klases bija sagatavojušas 
kādu priekšnesumu ang ļu valod ā. Skol ēni dzied āja, skait īja dzejo ļus, r ādīja 
uzvedumus. Nosl ēgumā dal ībniekus p ārsteidza konfekšu lietus. 
Astr īda Be ča, ang ļu valodas skolot āja 

DISKOTĒKU seri āla  nosl ēgums 
Šī gada 31.mart ā notika p ēdēj ā skolas diskot ēka, kur ā galven ā t ēma bija 
„Holivudas zvaignes”. 
Bērni no skol ēnu pašp ārvaldes bija sar īkojuši ori ģin ālu iesild īšanas priekšnesumu 
– vi ņi bija p ār ģērbušies par Holivudas zvaigzn ēm un vi ņi bija uztais ījuši 
Popielu. B ērni bija p ār ģērbušies par t ādām zvaigzn ēm, k ā Ketija Perija (Laura – 
Luīze Šimfa), Jessie J (Patr īcija Pried īte), Britnija Sp īrsa (Jana V īksna), 
Ariana Grande (Lelde Brok āne) un Džastins B ībers (Niks Cin ītis)! 
Diskot ēkas apmekl ēt āji bija saj ūsmā un dejoja kop ā ar zvaigzn ēm! Skan ēja 
fantastiska m ūzika un tika sp ēl ētas ar ī sp ēles! 
Kā katr ā diskot ēkā, tika sar īkots deju konkurss, dejot āji sadal īj ās pa grup ām un 
noteikt ā laik ā vajadz ēja izdom āt deju. Visas dejas bija fantastiskas, bet 
uzvar ēja grupa „Bula čkas”! Deja bija amizanta un ori ģin āla! Diskot ēka bija ļoti 
forša  un liels paldies visiem r īkot ājiem, k ā ar ī pašiem apmekl ēt ājiem - 
dejot ājiem!!! 
Vendija Kate Ap īne, 8.a 

Pavasara t īr īšana ar ī j ūsmāj ās? 
Ja t ā, tad, ja jums m āj ās aiz ķērušies  dziju, flane ļu un kokvilnas audumu 
pārpalikumi, tad tos ar m ūsu skolas l īdzdal ību ir iesp ējams ziedot labdar ības 
akcijai „Sirds siltuma darbn īca” ( www.sirdssiltumadarbnica.lv ). S īkāk par šo 
akciju, kur ā piedal āmies ar ī mēs, las īt 8. av īzes numur ā. T āpat šie materi āli lieti 
noder ēs m ājtur ības un tehnolo ģiju stund ās. Paldies jau iepriekš par atsauc ību! 
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3. vieta konkursa „Gribu b ūt mobils” FIN ĀLĀ!  
Š.g. 4.mart ā Baložu vidusskolas komanda ( Ieva L īga Kajaka, 
8.a, Sanija Klaka, 6.c, Rainers Grass, 6.c un Krist aps 
Cīrulis, 6.a ) ieguva augsto 3.vietu  republikas m ēroga 
sacens ībās „Gribu b ūt mobils”, ko r īko Ce ļu satiksmes 
droš ības direkcija (CSDD). P ēc vair āku gadu piedal īšan ās 
sīvaj ā konkurenc ē un neatlaid ības, šogad esam izc īnījuši 
augsto 3.vietu .  
Sacens ības norisin āj ās pie mums - Baložu vidusskol ā un 
dal ībniekiem bija j āveic š ādi uzdevumi: velo simulators, 
ceļazīmju izvietošana uz interakt īvā galda, braukšanas 
maršruta iez īmēšana, atbildes uz jaut ājumiem ar 
interakt īvaj ām pult īm, nepareizo z īmju nosv ītrošana satiksmes 
shēmā, tr ūkstošo v ārdu mekl ēšana, transportl īdzek ļu 
izvietošana satiksmes sh ēmā un m ājas darba prezent ācija.  
Novēlam turpm ākos gadus Baložu vidusskolas komandai turpin āt 
ies ākto un, protams, uzlabot savus rezult ātus un pak āpties 
vēl augst āk! 
Ilze Kajaka, konsult ējoš ā skolot āja 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni!  

Izgl īt ības atbalsta programmas „Savai 
skolai” (org. SIA „Maxima Latvija”) 
ietvaros m ūsu skola kop ā sakr āja 6844 
uzl īmes, tai skait ā, 720 uzl īmes mūsu 
skolai bija velt ījuši pirc ēji 
veikalos. Kop ā ar klašu audzin āt ājiem 
izv ēl ēj āmies sakr ātajam uzl īmju 
skaitam atbilstoš ās preces no 
pied āvāt ā pre ču saraksta. Interesanti, 
ka kop ējais min ētais uzl īmju skaits 
atbilst pre ču v ērt ībai 649,51 EUR . 

Tabul ā public ējam klases un izv ēl ēt ās 
preces. J āatz īmē, ka bija klases (5.c, 
6.b, 7.a, 7.b, 8.b), kur ām uzl īmju 
skaits nebija pietiekošs, lai 
izv ēl ētos k ādu no prec ēm, t ādēļ š īs 
klases savas uzl īmes labpr āt īgi atdeva 
tiem, kuriem mazliet pietr ūka. 
Sirsn īgs paldies! Un dom ājams, ka pie 
nepieciešam ības viens ar otru 
padal īsimies. 
Preces skol ā organizatori sol ās 
pieg ādāt l īdz š.g. 29.maijam. 
Gaid īsim! 
Par programmu internet ā lasiet 
www.savaiskolai.lv . 
Paldies visiem, kas piedal īj ās!  

Sandra Ozoli ņa 

Klase Izv ēl ēt ā prece

1.a Globuss

1.b Sienas karte "Latvijas daba"

1.c Globuss, Kin ētisk ās smiltis 1gb.

1.d Globuss

2.a Globuss

2.b Kin ētisk ās smiltis 3gb.

2.c Globuss

2.d Sienas karte "Latvijas daba"

3.b
Novusa komplekts, Globuss, Sienas 

karte "Latvijas daba"

3.c Globuss, Guašu kr āsu komplekts

4.a Kin ētisk ās smiltis 1gb.

4.b Sienas karte "Latvijas daba"

4.c Kin ētisk ās smiltis 1gb.

6.c

Latvijas administrat īvā sienas 

karte, Pasaules politisk ā sienas 

karte

8.a Eiropas politisk ā sienas karte

9.b Melnbaltais printeris

Veikalos iesniegt ās 

uzl īmes, kas adres ētas 

visai skolai

Papīru komplekts z īmēšanai, 

Globuss

INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 
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TĀ SVIN ĒJĀM LIELDIENAS  

 

 

 

Pavasara pasaka  
Lieldien ās, kad sniegs v ēl nebija nokusis, b ērni g āja mekl ēt olas mež ā. B ērni tik 
ļoti ilgoj ās p ēc Pavasara, kas aizst ās lielos kupenu kalnus ar ziedoš ām pļavām un 
silto, dzelteno sauli. 
Dažas dienas v ēl āk no meža biezok ņa izn āca Pavasaris, t ērpies samta biks ēs un 
krekl ā, kas za ļoja un zied ēja vis ā kr āšņumā. Zem vi ņa sniegs nokusa, un uzzied ēja 
sniegpulksten ītes. Dr īz vien aukst ā ledus viet ā up ē bija dzidrs ūdens. 
Bērnu prieki bija ska ļi, bet ne ilgi, jo ierad ās Ziemelis. Tas v ēl nebija aizg ājis 
zīmēt leduspu ķes uz logiem cit ā pasaules mal ā. Ziemelis no dusm ām uzs ūt īja puteni, 
bet Pavasaris izdzen āja draud īgos m ākoņus. Pavasaris teica: „Pietiek tev sald ēt šo 
zemi, ej nu vien t āl āk!” 
Ziemelis bija spiests atk āpties. Tad tik var ēja s ākties pavasaris. 
Kitija Meldere, 5.a 
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursija uz Namdara darbn īcu 
24.mart ā 1.a klase kop ā ar Baložu vidusskolas pirmsskolas grupu „M ār ītes” dev ās uz 
Garkalnes novada „Namdara darbn īcu”. Laiks bija fantastisks.  Kop ā ar za ķi Garausi 
mēs atcer ēj āmies Lieldienu trad īcijas. Tika ripin ātas koka olas. Tad skaist ā 
Ugunskura nami ņā katrs b ērns nokr āsoja savu oli ņu, uzman īgi ielika katl ā un 
saimnieks uzlika t ās uz uguns v ār īties.  
Te mēs uzzin āj ām, cik atš ķir īgi izskat ās, skan un smaržo daž ādu sugu koki. B ērni 
izm ēģin āja roku koku z āģēšan ā ar z āģi. Kop ā ar meistaru katrs b ērns nomizoja ba ļķi 
ar sl īmestu un izveidoja skaistu piemi ņas suven īru. 
Ugunskura nami ņā cep ām desi ņas, baud īj ām smarž īgu t ēju.  
Vēl āk dev āmies neliel ā pastaig ā pa meža taku, kur atkal satik ām za ķi Garausi, kurš  
lielaj ā koka ba ļļā tur ēja m ūsu nokr āsotas olas. Katrs izv ēl ējas sev olu un s ākās 
kārt īgas olu kaujas. Kuram t ā ola ir iztur īgākā? Turpat ar ī ar s āli t ās ap ēdām.  
Visvair āk b ērniem patika nobrauciens pa trosi p āri d īķim un aktivit ātes svaigaj ā 
gais ā.  
Mēs ļoti labi pavad īj ām laiku. Paldies pirmsskolas grupi ņai par labu komp āniju! ☺ 
 

1.a, audzin āt āja In āra Šauro - Sadovska 

Manas skol ēnu br īvdienas Francij ā 
Pavasara br īvdien ās es biju Francij ā, Sainte Maxime 
pils ēt ā. Tur man bija BMX nometne. K ā jau nometn ē, bija 
savs rež īms – 8.00 r īta kross 2km, 10.00 – 12.00 treni ņš 
tras ē un katru otro dienu ar ī vakara treni ņš tras ē no 
18.00 – 20.00. Laiks bija lielisks! Silts un saulai ns. 
Br īvajos br īžos braucu ekskursij ās. Pabiju Monako – p ēc 
teritorijas otraj ā maz ākaj ā valst ī pasaul ē, Nic ā, Kann ās, 
Verodnas aiz ā, Zoolo ģiskaj ā d ārz ā, Monako akv ārij ā, 
tuv ēj ā cietoksn ī un pat brauc ām ar kartingiem. 
Lieliski pavad īts laiks ar ģimeni un BMX draugiem! 
Ralfs Mugurevi čs 

1. c, audzin āt āja Malda Grauzi ņa 



Baložu Vidusskolas Dz īve  2016. gada 5. apr īl ī, #11 

   8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 23.mart ā 3.b un 4.b klase brauc ām ekskursij ā uz Ķeguma 
hidroelektrostaciju (HES).  Mums izst āst īja, kur ā gad ā atkl āja 
elektr ību. Par ādīja pirmos televizorus un f ēnus. Man ļoti patika 
šī ekskursija.” Val ērija, 3.b. 

„Man patika veco elektropre ču izst āde. Es uzzin āju, ka pati 
bīstam ākā av ārija ir elektr ības. T ā var b ūt n āvējoša!” 
Evel īna, 3.b  

Darj a, 3.b :  „Ekskursija bija par elektr ību. Bija jautri un 
interesanti!” 

Taisija, 3.b :  „Man ļoti patika skat īties pirm ās lietas. V ēl man patika, kad 
st āst īja par elektr ības sp ēku. Bija ļoti interesanti un izgl ītojoši.” 

Veronika, 3.b:  „M ēs bij ā ekskursij ā uz Ķeguma HES. Man patika 
veco elektrolietu izst āde. Piem ēram, televizors ar lielu 
lupu, f ēns, kas k ādreiz atradies Putni ņas kundzes friz ētav ā.” 

Anastasija, 4.b:  „Man ļoti patika š ī ekskursija. Es uzzin āju, 
ka 1901.gad ā R īgā tika atkl āta pirm ā tramvaja l īnija. Ta ču to 
nevad īja elektr ība, bet zirgi.” 

Konstant īns, 4.b:  „Man ļoti patika brauciens. Tur bija tik 
daudz interesant ā. Es uzzin āju, k ā str ādā elektrostacija, kad 
uzc ēla pirmo HES, par izolatoriem utt. Un v ēl mums 
atg ādin āja, ka ar elektr ību j ābūt uzman īgiem, jo t ā var b ūt 
nāvējoša!” 

Mihails, Viktorija, 4.b:  „ Īpaši mums patika veco elektrisko 
ekspon ātu muzejs.”  

Marija, 4.b:  „Es daudz uzzin āju par elektr ību agr āk un tagad. Un v ēl man patika 
mācību filma par elektr ību un droš ību.” 

3.b, audzin āt āja Valent īna Žukova 
un 

4.b, audzin āt āja Olga Naruševi ča 

1.d, audzin āt āja Valent īna V īksna 
Nesen m ēs visi svin ēj ām Lieldienas. Atn ākot uz 
skolu, b ērni st āst īja, k ādas Lieldienu trad īcijas 
iepazinuši br īvdien ās. Katrs bija pa ņēmis kr āsainu 
Lieldienu olu un c īnīj ās sav ā starp ā, lai uzzin ātu, 
kura ola tad ir sp ēcīgāka. B ērni ar ī ripin āja olas. 
Daži b ērni savus iespaidus  par Lieldien ām 
izsp ēl ēja pašu iestud ēt ā izr ādē, kura pamat ā ir 
pasaka par „Zelta oli ņu”.   
1.d klasei un pagarin āt ās grupas b ērniem ir ar ī 
ļoti interesanta aizraušan ās – dambretes sp ēl ēšana. 
Tas klas ē šobr īd ir ļoti aktu āli, un ir b ērni, 
kuriem tas ļoti labi padodas. J āuzslav ē, ka b ērni 
ar ī viens otru pam āca un pal īdz, neviens neskopojas 
ar sav ām zin āšan ām, bet tieši otr ādi – ir ļoti 
draudz īgi. Paldies skolas vad ībai par sag ādātajiem 
dambrešu komplektiem! 
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Interesantais pasaul ē jeb mans hobijs 

BALETS 
Pirmdien ās, trešdien ās un sestdien ās dodos uz 
baleta nodarb ībām. Man pat īk tas, ka mani 
pārc ēla uz liel āku grupu. Es jau šogad s āku 
mācīties dejot ar puant ēm. Man ļoti pat īk 
dejot ar puant ēm, bet man dažreiz ar ī s āp 
kājas. Tas ir aizraujoši, bet gr ūti. V ārds 
puantes ir c ēlies no fran ču valodas v ārda 
pointe, kas noz īmē smaile, smails gals. Tās 
ir īpašas baleta čībi ņas no atlasa ar cietu 
purngalu, kas ir paredz ētas vingrin ājumiem. 

Baletu m ācos deju studij ā „Grande” pie pedago ģes Jekaterinas 
Sergejevas. 
Mans pirmais baleta koncerts bija 2012.gad ā, kad man bija 7 
gadi. Taj ā koncert ā es dejoju dej ā „Visti ņas”. M ēs ar šo deju 
ļoti bieži piedal īj āmies konkursos un koncertos. Man ā otraj ā 
koncert ā es dejoju dej ā „Lelles”. Tas bija interesanti, jo 
man mamma pirmo reizi saskru ļļoja matus. Tie bija tik 
skaisti! Manupr āt, ja neb ūtu saskru ļļoti mati, tad tas neb ūtu 
tik efekt īvi. Trešaj ā koncert ā dejoj ām deju „Ka ķi”. Tas bija 
aizraujoši – t ēlot ka ķus. Mums bija melni sv ārki, melns 
krekls, balti cimdi ar p ūkain ām roz ā piedurkn īt ēm, baleta 
zeķubikses, čībi ņas un ausis pu ķu veid ā. Mati bija cop ē un 
nekas cits. Šaj ā uzvedum ā piedal īj ās ar ī puisis, kurš t ēloja 
suni. Tas bija interesanti! 

Deja „Sniegp ārsli ņas” ar klases meiten ēm. Skolot āja Lillija 
pal ūdza man iestud ēt deju Ziemassv ētku ludzi ņai. S ākumā mazliet 
satraucos, vai var ēšu to izdar īt, bet, kad s āku dom āt kust ības, 
deju so ļi rais īj ās ļoti ātri, jo man ir diezgan liela pieredze 
no balet ā iestud ētaj ām dej ām. Mūziku man pal īdzēja atrast mamma 
un t ētis. Meitenes bija atsauc īgas un cent ās.  
Mana mīļākā baleta izr āde ir „Gulbju ezers”. 
Man pat īk dejot baletu! 
Rei čela Bubiša, 4.a 

4.a, audzin āt āja Lillija Anna Drozde  

Man pat īk š ī skola! 
Man š ī skola ļoti pat īk, jo te ir labi 
skolot āji un interesanti pas ākumi. 
Skolas pagalm ā un skol ā ir skaisti 
Lieldienu rot ājumi. Man ļoti pat īk 
pavasaris! El īna  

Atn āca pavasaris, uzlaboj ās laiks. Dr īz b ūs vasara un br īvlaiks, un tad b ūs viss 
kārt ībā! Daniils un Vladlens  

Es nesen p ārn ācu no Ķekavas vidusskolas uz Baložu vidusskolu. S ākumā domāju, ka 
būs gr ūti pierast, un ka neiejut īšos, bet viss pagaid ām ir bijis ļoti labi. Man 
pat īk visas skolot ājas un ar ī pati skola. Man ar ī pat īk, ka klas ē esam maz 
skol ēnu, un ka nav tik agri j āceļas uz skolu. Roberts  

Man pat īk pavasaris. Man tad ir 
dzimšanas diena. Es v ēl ētos, lai b ūtu 
baseins blakus skolai. Man pat īk š ī 
skola, jo šeit var mac īties un jautri 
pavad īt laiku starpbr īžos. Vlada  

10.a, audzin āt āja Nadežda Krasti ņa 
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SPORTS, sk. Daiga Jirgena  
Badmintons  ir sporta sp ēle, kas att īsta fizisk ās īpaš ības, reakciju, koordin āciju, 
kā ar ī sekm ē vesel ības saglab āšanu un nostiprin āšanu. Sportam, kuru tagad paz īst 
kā badmintonu ir 2500 gadu sena v ēsture. ( www.irlaiks.lv ) 
Šobr īd sporta stund ās apg ūstam šo olimpisko sporta veidu un vienl īdz varam teikt, 
ka t ā ir laba sagatavošan ās akt īvai vasaras un pludmales sezonai. 
Sporta skolot āja Daiga Jirgena 

Ekskursija uz zin ātk āres centru b ērniem „Zili br īnumi” 
Mēs – 5.b klase visi dev āmies uz zin ātk āres centru „Zili br īnumi” R īgā. Kad 
nok ļuvām centr ā, acis burtiski šaud īj ās uz vis ām pus ēm. Šaj ā centr ā mums par ādīja 
vair ākus eksperimentus, kuros var ēj ām piedal īties ar ī paši. Proti, d ūmu ieg ūšana, 
uguns uz plaukstas, d ūmu gredzeni, g āzes bumbas ieg ūšana, eksperimenti ar ziepju 
burbu ļiem. Visiem ļoti patika, un ceram, ka ar ī j ūs tur k ādreiz aizbrauksiet! 5.b 

Sveiki! Mani sauc Roberts un es m ācos 5.b klas ē. Mums visiem ļoti patika šaj ā 
centr ā. Tur bija daudz interesanta, piem ēram, kin ētisk ās smiltis, l āzerstars, 
spogu ļu labirints un daudz il ūziju. Mums bija ļoti laba gide Ļena un eksperimentu 
vad īt āji. 

Es visiem iesaku doties uz šo centru, jo tur ir ko redz ēt. Īpaši bija spogu ļu 
labirinti. Laura 

Šaj ā centr ā bija lieliski! M ēs redz ēj ām daž ādus eksperimentus, sp ēl ēj ām sp ēles, 
spēl ēj ām bungas, g āj ām pa spogu ļu labirintu, z īmēj ām, k ā ar ī g āj ām un g āzāmies pa 
istabu, kur ā zaud ē l īdzsvaru. Un v ēl tur bija kin ētisk ās smiltis. Man tur ļoti 
patika! Val ērija 

5.b, audzin āt āja Margarita Ižika  

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

Hei, hei, hei!  
Jau 4.gadu p ēc k ārtas skol ā notiks deju konkurss 5.- 12.klas ēm 

„Mūsdienu deja 2016”.  
 Dal ība vis ām klas ēm oblig āta!  

Deju stils – p ēc izv ēles. 
Norises laiks – š.g. 3.maijs 11.30.  
Norises vieta – skolas sporta z āle.  
 Sporta skolot āja Daiga Jirgena  
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Nākotnes stundas 
Tagad skol ēniem ir diezgan gr ūti iztikt bez sava telefona 
40 min ūtes, nerun ājot jau par visu dienu. M ēs bieži 
nevaram pretoties k ārdin ājumam un ik pa br īdim 
apskat āmies, kas noticis virtu ālaj ā pasaul ē, kam ēr bij ām 
stund ā.  
Bet k āpēc nevar ētu to izmantot sav ā lab ā? Tik daudz 
iesp ējas sniedz tas pats telefons vai planšetdators, kas  
var kardin āli izmain īt stundas norisi un skol ēnu interesi 
par m ācību priekšmetu.  

KRIEVU LITERAT ŪRA, sk. Olga Ka ļi ņina  

Nesen krievu valodas un literat ūras skolot āja Olga Ka ļi ņina uzdeva man izveidot 
st āstu par krievu dzejnieku Vasiliju Žukovski (1783 – 1852). “Tas ta ču ir skumji”, 
es nodom āju, un izv ēl ējos gr ūt āku, bet gan interesant āku veidu, k ā par dzejnieku 
past āst īt klases biedriem. Es uztais īju video! 
Teksts, att ēli, m ūzika un mana balss – s ākumā nelik ās sarež ģīti, bet uz visu darbu 
es pat ēr ēju 5 stundas. Video san āca tieš ām labs un kvalitat īvs, un galvenais, ka 
man bija nepieciešams tikai planšetdators un mikrof ons. Nav tik daudz, vai ne? 
Kopumā varu teikt, ka mani klases biedri š ādu inform ācijas ieg ūšanas veidu uztv ēra 
daudz lab āk, nek ā klasisku las īšanu vai st āst īšanu. S āksim m ācīties, izmantojot 
modern ās tehnolo ģijas! 
Alina Dolgova, 8.b 

ANGĻU VALODA, sk Ieva Ap īne 
Mūsu jaun ā t ēma ang ļu valod ā bija Helov īns un Visu Sv ēto Nakts Meksik ā. Šo t ēmu 
mēs diezgan labi saprat ām un izl ēmām, ka vajadz ētu uztais īt kr āsainus z īmējumus 
kuros att ēloti galvaskausi, kas ar ī ir saist īts ar Visu Sv ēto Nakti Meksik ā. Šie 
izkr āsotie galvaskausi mums ar ī diezgan labi un kr āsaini ir san ākuši. Kr āsainos 
galvaskausu z īmējumus varat apl ūkot ang ļu valodas kabinet ā. 
Anete Ratniece, 6.c 

LATVIEŠU VALODA, sk. Ruta Ansone  
Es z īmēju pavasari. 
Kādā jauk ā, silt ā marta r īt ā es nol ēmu kaut ko 
uzgleznot. Uzgleznot pavasari. Es pa ņēmu savas 
akvare ļu kr āsas: saules dzeltenu , koka br ūnu , 
debess zilu , zāles za ļu, rožu sarkanu , sniega 
baltu . Tad es devos ār ā, noliku molbertu ar 
papīru un s āku dom āt, ko tieši no pavasara z īmēt. 
Nol ēmu z īmēt tuvum ā esošo mežu. Tas bija tik 
skaists!  

Ar zilo kr āsu s āku gleznot fonu. Mazliet balt ās kr āsas m ākoņiem, un fons gatavs. 
Tagad ar br ūno j āzīmē koki – tiem nebija lapu, t ādēļ j āglezno tikai stumbri. Egl ēm 
gan j āizmanto z āles za ļā kr āsa, jo t ās skujas turas gan vasar ā, gan ziem ā. 
Tad es pagriezos un mazliet t āl āk ieraudz īju pasakain ās pavasara v ēstneses – 
sniegpulksten ītes. Man tik ļoti pat īk šie ziedi! Es tos uzz īmēju pie kokiem. 
Tagad laiks z ālei un sniegam, kas v ēl šur tur ēnas pus ē manāms. Un tad mana glezna 
bija gatava. Es nol ēmu to uzd āvin āt saviem vec ākiem. Manupr āt, vi ņiem ļoti patika! 
Zane Zl ēmete, 5.a 


