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„Viņš /februāris/ ierodas ar vislabākajiem nolūkiem, jo ir sveču
mēnesis un pasaulē nav nekā glāsmaināka par sveču gaismu – iekrīt
redzokļos un līpinās rimti un silti. Savas četras nedēļas viņš
aizvadītu bez mazākā diskomforta. Bet vienmēr kāds viņam pačukst par
kalendāru – un viņš sāk trakot, ka nepagūs. Viņš plosās un atskārtas,
ka citiem dots vairāk nekā viņam. Kāpēc? Par ko? Par kādiem grēkiem?!
Viņam vairs nepietiek ar augsto sveču mēneša titulu, jo ko gan vērta
tāda svece, kad jau rūgst kā mīkla bezgalīgā debesu gaisma! Viņš
prasa trīsdesmit dienu. Viņš nepaģēr privilēģijas. Viņš nepieprasa,
sacīsim, četrdesmit. Viņš cīnās tikai par vienlīdzību. Izplēsis
trīsdesmit, viņš tūdaļ karos par trīsdesmit vienu, un, dabūjis
trīsdesmit vienu, viņš... Nu, to varam vienīgi minēt kā mīklu. Varbūt
nožēlā kaisīs pelnus uz galvas, jo, šad tad izmocījis divdesmit
deviņas, viņš atkal tās muļķīgi izzaudē – un viss sākas no gala!
(R.Ezera)

Tas lieliskais, kas izdosies šodien,
varēs tikt pieminēts nākamos 4 gadus!
Liekā diena, garais gads, papildu 86 400 sekundes, virsdiena –
ik pa brīdim sajūtamies īpaši!
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OLIMPIĀDĒS
APSVEICAM!
AFIŠU STABS
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
DROŠS INTERNETS
AIZ KLAŠU DURVĪM
MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
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OLIMPIĀDĒS
TURPINĀM SVEIKT VISUS LAUREĀTUS AR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBU PRIEKŠMETU
OLIMPIĀDĒS NOVADĀ UN STARPNOVADOS!
Ķekavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. un 6. klasēm
15.februārī.
Jānis Stepanovs, 5.c – 1.vieta, sk. A.Ķīle, Matīss Žilko, 5.a – 3.vieta, sk.
R.Ansone, Zane Zlēmete, 5.a – ATZINĪBA, sk. R.Ansone, Nora Dambe, 6.c – 2.vieta,
sk. A.Ķīle.
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Siguldas un Salaspils novadu
apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 10.februārī.
Arina Marimonova, 2.b – 2.vieta, sk. Olga Paturska, Terēze Linda Indāne, 3.c –
2.vieta, sk. Vizma Keterliņa
Starpnovadu
(Carnikava,
Ķekava,
Olaine,
Salaspils,
Ikšķile)
matemātikas
66.olimpiāde 2.posms 5. – 8.klasēm 12.februārī.
Kristiāna Broka, 8.a – 3.vieta, Jānis Stepanovs, 5.c – ATZINĪBA, sk. Ē.Dubinska.
Starpnovadu 66.matemātikas olimpiādes 2.posms 9. – 12.klasēm

5. februārī.

Sandis Blūmentāls, 11.a – ATZINĪBA, sk.Tatjana Druka.
Novadu apvienības krievu valodas olimpiāde.
Jekaterina Petrikina, 11.a – ATZINĪBA, sk. Nadežda Krastiņa

PALDIES skolēniem un skolotājiem par uzņemšanos piedalīties šajās mācību
priekšmetu olimpiādēs!
Ķekavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.un 6.klasēm.
Roberts Andris Barlots, Markuss Lācis – abi 6.a, sk. A.Ķīle. Renārs Laicāns, Diāna
Ušacka – abi 6.c, sk. A.Ķīle.
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Siguldas un Salaspils novadu
apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 10.februārī.
Danika Dišlere, Mariss Elans Zandersons - abi 2.d, sk.V.Šeinfiša. Marko Deksnis,
2.a, sk. I.Kronberga. Mihails Krotovs, 3.b, sk.Valentīna Žukova. Alise Tautiete,
3.a, sk.Vineta Šeinfiša. Renārs Klāvs Apinis, 4.a, sk. Larisa Šiļko. Matīss
Meikulāns, 4.a, sk. Lillija Anna Drozde.
Starpnovadu
(Carnikava,
Ķekava,
Olaine,
Salaspils,
Ikšķile)
matemātikas
66.olimpiāde 2.posms 5. – 8.klasēm 12.feburārī.
Laura Ribkinska, 8.a, Sandis Maskaļonoks, 7.a, Viesturs Tomass, 5.a, sk. Ērika
Dubinska. Roberts Andris Barlots, Kristaps Cīrulis – abi 6.a, sk.Ilze Kurme.
Leonīds Turčenko, Valentīns Zaicevs, Marija Kuļigina – visi 6.b, Marija Jevdasina,
Maksims Kovals – abi 5.b, sk. Margarita Ižika.
Starpnovadu pamatskolas informātikas olimpiāde 8. februārī.
Reinis Junga, 5.a, Markuss Lācis, 6.a, Sandis Maskaļonoks, 7.a, sk. Astrīda Beča.
Germans Pedelis, 5.b, Milana Ivanova, 6.b, sk.Vizbulīte Miseviča.
2.posma novadu apvienības politikas zinību olimpiāde
Kārlis Juris Grīnvalds, Edgars Robins Tone – abi 12.a, sk.Ilze Kajaka.
Starpnovadu 66.matemātikas olimpiādes 2.posms 9. – 12.klasēm 5. februārī.
Artūrs Mednis, Viktorija Nasirova, Violeta Rastopčina – visi 9.b, sk.Margarita
Ižika. Vladlens Gurkins, 10.a, sk.Tatjana Druka, Anna Alīsija Tararuja, 11.a,
sk.Tatjana Druka.
Novadu apvienības krievu valodas olimpiāde
Daniils Oļeiņiks, Vladlens Gurkins – abi 10.a, Anna Alīsija Tararuja, Krists
Eglītis, 12.a, sk. Nadežda Krastiņa.
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APSVEICAM!
MINIBASKETBOLS
16.februārī mūsu skolas zēni piedalījās starpnovadu
sporta spēlēs minibasketbolā. Starp Salaspils un Ķekavas
novada
komandām
(2005./2006.g.
dzimušo
grupā)
mūsu
komanda izcīnīja godpilno 3.vietu. Jāatzīmē, ka komandā
lielā pārsvarā startēja jaunākā gada – 2006.gada puiši,
kuriem nācās cīnīties ar gadu vecākiem.
Apsveicam Kārli, Tomu, Kristianu, Ričardu, Kristeru, Arti
no 3.c klases un Franci no 4.c klases, kā arī sporta
skolotāju Edgaru Gailīti un basketbola treneri Jāni
Bērziņu ar šo vērā ņemamo panākumu!

SPORTA DEJAS
Ar veiksmīgiem rezultātiem sporta deju sacensībās “Salaspils 2016” sveicam
Baložu
vidusskolas
skolēnus
Martu
Poreiteru,
Sabīni
Zvejnieci,
Adrianu
Poreiteru, Madaru Luīzi Griķi, Denisu Šilovski, Oļesju Pusloselovu, Darinu
Admiralovu, Sevillu Sāru Smildziņu, Luīzi Balto!

AFIŠU STABS

10.marts - klašu vecāku sapulces
14. - 18.marts PAVASARA BRĪVLAIKS
21. - 25.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei

Vecāki, kolēģi!
Ja jums mājās aizķērušies dziju, flaneļu un kokvilnas audumu pārpalikumi, tad
tos ar mūsu skolas līdzdalību ir iespējams ziedot labdarības akcijai „Sirds
siltuma darbnīca” (www.sirdssiltumadarbnica.lv). Sīkāk par šo akciju, kurā
piedalāmies arī mēs, lasīt avīzes sadaļā Mācību priekšmetos 11. lpp.

VALENTĪNDIENAS DISKOTĒKA
12. februārī norisinājās skolas diskotēka veltīta Valentīndienai. Skolēnu
pašpārvalde sagatavoja atrakcijas, dziesmas, ko skolēni bija iesūtījuši, un
skaisti izdekorēja zāli.
Diskotēkā bija ļoti laba atmosfēra. Skanēja jautras un foršas dziesmas.
Drosmīgākie un atraktīvākie bērni kāpa uz skatuves un rādīja priekšā kustības,
kuras citiem jāatkārto. Trīs labākie ieguva balvas - Ērika, Kristīna un
Gabriels. Tad spēlējam limbo - tas bija ļoti jautri!
Diskotēkas beigās mēs izdalījām diplomus: „Visslinkākais visas diskotēkas
laikā”- Lelde un Kendija, 8.a un Ričards un Kristers, 9.a, „Visskaistākā visas
diskotēkas laikā”- Diāna Pētersone 8.a, „Visatraktīvākais visas diskotēkas
laikā”- Ērika Jermakova, „Vissmaidīgākais visas diskotēkas laikā”- Laura
Ribkinska un „Visatbilstošāk ģērbies diskotēkai” - Markuss Lācis. PALDIES
VISIEM, kas atnāca uz diskotēku un padarīja to foršāku, jautrāku un
interesantāku, kā arī paldies skolēnu pašpārvaldes biedriem par zāles
dekorēšanu. Vēlamies teikt paldies skolotājai Sandrai un skolas direktorei par
sarūpētajām pārsteiguma balviņām.
Jana Vīksna, 8.a
skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja
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AFIŠU STABS
SKOLAS ZVAIGZNE
Piektdien, 19. februārī, norisinājās ikgadējais jauno talantu konkurss „Skolas
zvaigzne”. To organizēja 8.a klase un cītīgi domāja, kā to padarīt
interesantāku. Mēs gatavojām krāšņus, interesantus plakātus, dekorējām zāli un
iedrošinājām dalībniekus. Priekšnesumi bija ļoti skaisti, jauki un labi
sagatavoti. Mūsu klase arī labi sastrādājās. Kristiāns un Vendija vadīja šo
pasākumu. Un mūsu priekšnesums bija kā pirmais, kas arī iesildīja mūsu skolas
zvaigznes. Tad sekoja dzejoļi, dejas, burvju triki, instrumentu spēles un reps.
Vēlreiz sveicam godalgoto vietu ieguvējus:
1. vieta - Ramona Poreitere (4.a klase) un Marians Zandersons (3.c klase)
2. vieta - Kristiāns Šauro-Sadovskis (1.c klase)
3. vieta - 3.a klases REPERIEM (3.a klase)
Vislielākie sveicieni ADELĪNAI TRAUTMANEI (2.a klase)- mūsu SKOLAS ZVAIGZNEI!
Un paldies arī žūrijai: skolotājām Agitai Ķīlei, Līgai Plēpei, Astrīdai Bečai,
Sigitai Strāķei un Dacei Melverei!
Jana Vīksna, 8. klase,
skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja

Vecāki, kolēģi, skolēni!
Izglītības atbalsta programmas „Savai skolai” (org. SIA „Maxima Latvija”) sakrātās
uzlīmes vēl variet atnest arī šajā - 29.februāris – 4.marts nedēļā. No 6. – 13.
martam ar klašu audzinātājiem un skolotājiem vienosimies par iegādājamajām precēm.
Par
programmu
internetā
lasiet
www.savaiskolai.lv.
Paldies
visiem,
ka
piedalījušies!
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Tautas deju kolektīviem IR nosaukums!
Ir
noslēgusies
balsošana
par
tautas
deju
kolektīvu nosaukumu. Un sīvā cīņā ir uzvarējis
nosaukums
„SIMTKĀJĪTIS”,
tādējādi
radot
nākamos kopīgos uzdevumus – kolektīva logo,
kolektīva karoga izstrādi. Varbūt kādam ir jau
idejas? Lūdzam sūtīt uz avize@balozuskola.lv.
Pateicamies
visiem
aktīvajiem
nosaukumu
iesūtītājiem, kā arī balsotājiem! Atsaucība bija
liela
–
252
balsis!
Un
īpašs
sveiciens
„Simtkājītis” idejas autorei Edvarda Znotiņa
mammai Vivitai! Lai dejo „Simtkājītis”!
Kolektīva vadītāja Līga Plēpe

Balsošanas rezultāti, %-os

JAUNSARDZĒ

Jaunsargi un orientieristi Baložu, Ķekavas un Olaines skolās ir
aktīvi uzsākuši jauno 2016 gadu. Iespēju robežās bez parastajām
nodarbībam esam piedalījušies 2 sacensību "Ziema 2016" posmos
Baložos. Kaut arī daži no mums uz slēpēm stāvēja pirmo reizi
mūžā,rezultāti bija visai iespaidīgi. Piemēram, savā vecuma
grupā jaunsargs no Baložiem Ernests Sprinģis (6.c) izcīnīja 1.
vietu. Viņš burtiski "nolidoja" 2km ar super labu rezultātu
8:48. Skaidrs, ka tas ir tāpēc, ka Ernests trenējas distanču
slēpošanā. Tāpat priecēja arī Roberta un Ernesta kopējā uzvara
jautrajā biatlonā. Mājās visi atgriezās gandarīti par saviem
sasniegumiem.
Ar dažiem Baložu orientieristiem un jaunsargiem pamācījāmies arī kalnu slēpošanu
Riekstukalnā. Paldies Ķekavas novada Domes darbiniekam Mārtiņam par iespēju
izmantot transportu, lai nokļūtu uz šiem pasākumiem!
Jaunsagri piedalījās arī Aizsardzības ministrijas izsludinātajā konkursā par vārdu
došanu iepirktajai bruņu tehnikai. Rezultātus uzzināsim vēlāk.
Tāpat arī iesaistījāmies Olaines 1.vidusskolas un sākumskolas organizētajā
"Labdarības
nedēļā"
un
palīdzējām
vākt
līdzekļus
Martas
rehabilitācijai.
Uzrakstījām arī vēstuli Martai.

Jaunsargu "Ēnu diena" Saeimā
3.novada 117.vienības 14 jaunsargi piedalījās "Ēnu dienā" Saeimā. "Ēnojām" visu
pozīcijas partiju deputātus, tai skaitā, Ingmāru Līdaku, Armandu Krauzi un Jāni
Trupavnieku (ZZS), Ati Lejiņu un Edgaru Putru (Vienotība), Imantu Parādnieku,
Kārli Krēsliņu un Andri Buiķi (VL-TB/LNNK).
Jaunsargi no Olaines, Baložu un Pļavniekkalna (Ķekavas vienības) skolām iepazinās
ar deputātu darba dienu, piedalījās arī Saeimas sēdē un iepazinās ar pašu Saeimas
ēku, kā arī salika tematiskās "puzles" veltītas Barikāžu atceres dienai, Baltijas
ceļam un Neatkarības deklarācijas pieņemšanai. Diena bija gara, bet notikumiem un
iespaidiem bagāta. Baložu skolas jaunsargi statistikā parādījās kā viena no trim
viskuplāk pārstāvētājām skolām. Vairāk bilžu:
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu-diena-1
http://www.lejins.lv/2016/02/15/enu-diena-2016/
Lūk arī daži iespaidi:
Markuss Lācis, 6.a: „"Ēnoju" Imantu Parādnieku, visvairāk patika izbraukuma sēde
Latvijas bankā.”
Jāatzīstas, ka sarunā ar pašu deputātu viņš pats uzsvēra, ka darba grupas sēdes
tiešām skolēniem varētu būt garlaicīgas,jo runa bija par ļoti specifiskiem
jautājumiem, kuros iedziļināties ir grūti.
Rainers Grass, 6.c: „"Ēnoju" Kārli Krēsliņu - visvairāk patika, kā viņš stāstīja
par sevi un savu grāmatu.”
turpinājums 6.lpp
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turpinājums no 5.lpp
Kristaps Cīrulis, 6.a: „"Ēnoju" Kārli Krēsliņu - visvairāk patika ekskursija pa
Saeimu.”
Roberts Andris Barlots, 6.a: „"Ēnoju" Ingmāru Līdaku. Patika viss, izņemot
sēdes.”
Deputāts I.Līdaka apliecinājumā par piedalīšanos „Ēnu dienā” par Robertu atsaucas
šādi:
„Paldies par sekošanu deputāta garlaicīgajai ikdienai un dalību
divās komisijas sēdēs! Roberts ir pārsteidzoši drošs, patstāvīgs
un ieinteresēts. Tā turpināt un Latvijai būs savs Einšteins,
Ulmanis vai ģenerālis!”
Jāatzīmē,
ka
"ēnotāji"
saņēma
dažādas
piemiņas
veltes
no
deputātiem.
Visvērtīgākās, ar kurām varēsim "padalīties" būs Ata Lejiņa uzdāvinātais CD ar
filmu par Afganistānu un Kārļa Krēsliņa grāmata, kurā ir ļoti vertīga informācija
arī par Latvijas bruņoto spēku vēsturi.
Anita Kasakovska, Jaunsargu instruktore un orientēšanās pulciņa trenere

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS
Internets
ir
laba
lieta,
bet
internetā
vajag
piesargāties! 12.februārī 2.stundas laikā mēs devāmies
uz bibliotēku un tur mums stāstīja par drošu
internetu. Bibliotēkā mums bija sagatavota lekcija un
uzdevumi. Pieņemsim, kas ir internets? Internets ir
milzīgs tīmeklis, kurā ir iesaistīta VISA pasaule.
Kā droši lietot internetu? Nespiest uz saitēm, kas
atsūtītas uz e-pastu, un kuras neatpazīsti. Tādējādi
var datorā iegūt vīrusu un nodot to citiem.
Sociālie
tīkli.
Neapstiprināt
draudzību
ar
svešiniekiem! Tas var slikti beigties! Par to var
noskatīties filmu „Kaķis maisā”.
Drošas paroles nosacījumi. Noteikti kā savu paroli neizmantojiet jūsu vārdu,
telefona numuru, dzimšanas datumu! Lietojiet neeksistējošus vārdus! Par savas
paroles drošību var pārliecināties mājas lapā www.drosaparole.lv. Ja jūs
uzklausīsiet visus šos punktus, jums būs drošs internets!Galvenais nepublicējiet
savu telefona numuru un mājas adresi! Lietojiet internetu droši!
Beatrise Kalnciema, 4.a

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

Pret vīrusiem var bruņoties ar legāliem antivīrusiem. Paroles nedrīkst būt
vienādas. Tām jābūt unikālām un neatkārtojamām! Matīss
Ja gribi, lai Tava parole ir droša, ieraksti to www.drosaparole.lv. Parolei ir
liela nozīme! Kaspars

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

Neviens nezina, ar ko viņš sarakstās internetā, jo bildi var pārtaisīt un visu
informāciju – vārdu, gadus un citu var vienkārši uzrakstīt, izdomājot to. Tādēļ,
ja jūs kādreiz esat izlēmis iet uz tikšanos, dariet to sabiedriskā vietā gaišā
dienas laikā, un lai kāds labs cilvēks būtu blakām! Laura
No sociālajiem tīkliem vienmēr izej, uzspiežot pogu „Iziet”. Un neliec savu epastu sociālajos tīklos! Rinalds
6
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turpinājums no 6.lpp

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

Ja tu izveido kādā tīklā savu profilu, tad raksti patiesību! Labāk nesaraksties ar
svešiniekiem. Bibliotēkā rādīja īsfilmiņu „Kaķis maisā” par internetu, kur viens
puisis internetā atrada draudzeni, sarunāja randiņu, bet kad viņš viņu satika,
ieraudzīja vīrieti un sāka bēgt! Esi ļoti uzmanīgs lietojot internetu! Matīss.
Internets ir milzīgs tīkls, kas iekļauj visu pasauli. Tas nozīmē, ja esi sevi
publicējis internetā, tad par tevi var uzzināt visu. Ja esi kādā sociālajā tīklā,
tad esi pārliecināt, ka parole arī ir droša, neizpaud pārāk daudz informācijas!
Mērija

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

DROŠS INTERNETS

Mani vecāki man ir stāstījuši jau par šo tēmu, bet šeit es varēju uzzināt vēl
papildus par drošu internetu. Bibliotēkā par šo tēmu stāstīja interesanti un ne
tikai stāstīja, bet arī mums uzdeva jautājumus. Ja tev ir kāds nepazīstams draugs
sociālajos tīklos un viņš uzaicina tevi uz tikšanos, tad labāk tiecies sabiedriskā
vietā un neej viens, ej ar kādu kopā! Reičela
Sociālajos tīklos ir jāuzmanās! Nav jātic tam, ko saka nezināms cilvēks! Un par
sevi daudzas lietas nedrīkst atklāt! Paula
Parolei jābūt drošai! Piemēram, tu vari savai parolei lietot teikuma vārdu pirmos
burtus. Piemērs: Mans tētis Jānis dzimis 1972.gadā – MtJd1972.g. Pārbaudi savu
paroli www.drosaparole.lv! Valters
Ja kāds nepazīstams cilvēks sāk par tevi interesēties, tad pastāsti
vecākiem, un ja tas ir vēl nopietnāk, vajag ziņot policijai! Rēzija

par

to

AIZ KLAŠU DURVĪM
1.b, audzinātāja Valentīna Potapova
Atzīmējām ziemas aiziešanas un pavasara sagaidīšanas svētkus. Izzinājām Meteņu
tradīcijas 7 dienu garumā (jau iepriekš atvainojamies par neprecīzu tulkojumu):
pirmdienā – tikšanās un satikšanās, otrdienā – rotaļāšanās, trešdienā – kārumu
ēšana, ceturtdienā – plaša svinēšana, piektdienā
- znotu ciemošanās pie sievas
mātēm, sestdienā – vecāku sestdiena, svētdienā – piedošana un atvadīšanās no
Meteņiem.
Bērni zīmēja Meteņu svinības un vienu no Meteņu tradīcijām – pankūku cepšanu un
ēšanu. Pankūkas var ēst visu Meteņu nedēļu. Ar ievārījumu, medu, krējumu, ikriem,
sviestu, sieru, cukuru, šokolādes un citiem kremiem!
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2.c, audzinātāja Lienīte Nagle
No mazas dzijas LIELA dzija!
Kā solīts sniedzam mazu ieskatu Loisas mākslā adīt ar rokām (bez adatām!).

Ņemu savu garo,
lielo darbu.

Aptinu ap pirkstiem un
pārlieku dziju. Sanāk
5 cm plats adījums.

Šo 5 cm plato adījumu
atkal pāradīšu tāpat un
būs rupja adījuma šalle!

3.c, audzinātāja Vizma Keterliņa
Vizuālās mākslas stundā Valentīna dienas iespaidā tapa zīmējumi – radošie darbi
„Mistērija par sirds tēmu”. Darba nosacījumi – interesanti, abstrakti un tēlaini
zīmējumā ievīt sirds un mīlestības tēmu. Kā redzams, bērnu fantāzija ir
pārsteidzoša!

4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde
Mājturība + Dabaszinības!
Literatūra + Mājturība!
Dabaszinības + Vizuālā māksla!
Vai tas IR IESPĒJAMS? JĀ!
Mājturības un tehnoloģiju stundu
sasaistījām
ar
dabaszinībām,
mācoties priekšmetu materiālus
un veidojot aplikāciju.
Šīs
starppriekšmetu saites rezultātā
radās dekoratīvi darbi.

turpinājums 9.lpp
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turpinājums no 8.lpp
Maketu veidošana pēc pasaku motīviem. Arī šeit izdevās veiksmīga starppriekšmetu –
literatūras un mājturības – saikne. Bērniem bija iespēja strādāt grupās un katram
pildīt sev piemērotāku darbu.

„Kā lapsa mācīja
vilkam zvejot”

„Kā kaķis un pele
māju valdīja”

„Zaķīša māja”

„Kā kaķis un pele
māju valdīja”

4.c, audzinātāja Larisa Šiļko
Sapņu ķērājs pēc Ziemeļamerikas indiāņu leģendas ir rāmītis, kuru pakar virs
gultas galvgala, lai labie sapņi rāmīša tīklā tiktu notverti un paturēti, bet
sliktie caur tīkla caurumu aizvadīti projām.

.c

17.februārī mēs zīmējām zīmējumus
un
tēma
bija
līnijas.
Mēs
uzzinājām, cik dažādas ir līnijas.
Man tas likās jautri! Mums bija
jāzīmē ar melno tušu. Liekas, ka
visiem tas patika. Manu zīmējumu
novērtēja visvairāk bērnu un man
par to bija liels prieks!
Vispirms desmitniekus dabūja tikai
manas draudzenes un es. Protams,
pēc dažām minūtēm jau bija vairāk
un vairāk desmitnieku.
Tā diena izdevās superīga! Tas
tiešām bija jautri. Zīmējumi bija
jauki. Mūsu skolotājai zīmējumi arī
ļoti patika!
Linda Tarando, 4.c
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8.a, audzinātāja Linda Grīnvalde
Šajā mēnesī manas klases lielākā daļa piedalījās divu skolas pasākumu
organizēšanā – „Diskotēka” un „Skolas zvaigzne”. Meitenes un zēni bija uzņēmīgi,
ieinteresēti, draudzīgi un patstāvīgi. Paši arī bija sagatavojuši aizraujošu
priekšnesumu. Vēlos pateikties par visām šīm aktivitātēm! Jūs esat
vislabākie!:) Audzinātāja Linda Grīnvalde.

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
LATVIEŠU VALODA
„Valodas krāšņums – tāmnieku dialekts”
Šodien, 26.februārī, mēs (5.a) bijām Baložu bibliotēkā. Tas bija 2.stundas laikā.
Mūs laipni sagaidīja bibliotēkas darbinieces. Mēs skaitījām L.Vāczemnieka dzejoli
„Prātvēders”. Par dialektiem mums daudz pastāstīja grāmatu redaktore Zaiga
Lasenberga. Bija interesanti uzzināt ko jaunu! Z.Lasenberga mums pastāstīja, ka
pati ir no Talsiem un tur runā tāmnieku dialektā. Viņa mums pastāstīja to, cik
dažādi runā dialektos. Z.Lasenberga no galvas tāmnieku izloksnē runāja pagaru
dzejoli par rudeni. Tad mums iedeva mazas lapiņas ar vārdiem tāmnieku izloksnēs.
Mums bija jāmin, ko tas nozīmē. Man patika šis pasākums.
Tīna Estere Vilka, 5.a

Pasākums bija organizēts, atzīmējot Dzimtās valodas dienu, kas ir 21.februārī.
Klātesošajiem patika skolēnu runātais dzejolis, kurā ir tāmnieku izloksnēm
raksturīgas vārdu formas. Ar interesi klausījāmies, kā Z.Lasenberga no galvas
skaitīja garu dzejoli dzimtajā izloksnē.
Neikdienišķā mācību stunda pagāja tik ātri! Redzētais, dzirdētais, pašu izrunātie
vārdi tāmnieku dialektā – kaut kas no tā skolēniem noteikti paliks atmiņā.
Paldies bibliotēkas vadītājai D.Markelovai un darbiniecēm par šo jauko, bet citādo
mācību stundu!
Skolotāja R.Ansone

LITERATŪRA
5.c klases skolēniem uz literatūras stundu bija jāsagatavo
prezentācija par vienu no skolotājas ieteiktajiem dzejniekiem.
Prezentācijā bija jānorāda dzejnieka dzīves hronoloģisks
apraksts,
dzimšanas
dati,
izglītība,
izcilākie
darbi,
sasniegumi u.c.
Skolēni darbu veica ar lielu atbildības sajūtu. Klases priekšā
katrs prezentēja savu darbu, pārējie klausījās un uzdeva
jautājumus. Visi darbi bija īpaši, bet Kristiāna Ķerves darbs
bija orģināls ar to, ka viņš uzzīmēja Ojāra Vācieša portretu,
kas patīkami mūs pārsteidza, jo līdzība bija ļoti izteikta.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Agita Ķīle
O.Vācieša portrets.
Autors: K.Ķerve, 5.c
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MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS
Piedalāmies akcijā „Sirds siltuma darbnīca”!
Jau 2.reizi mūsu skolas 5. – 9.klašu meitenes mājturības stundās veido rokdarbus –
zeķītes, mazas vestītes, siltas sedziņas, ko nosūtīt Latvijas lielākajām dzemdību
nodaļām, kurās uzturas priekšlaicīgi dzimušie mazuļi.
Daudzkrāsaini tamborētajos
kvadrātiņos, no kuriem
veidosies siltās sedziņas,
tiek ieliktas meiteņu
siltās domas un mīļi
vēlējumi bērniņiem augt
stipriem un veseliem.

Veiksmīga
sakritība!
Akcijas
organizatori
ieteikuši
mazuļiem
adīt
vestītes,
kas
savukārt ir viena no
tēmām
8.klašu
mājturības
apguves
programmā.

Materiālus – atbilstošas dzijas, flaneļa un kokvilnas audumus gādājam pašas, taču,
ja arī jums kādam ir neizmantoti uzkrājumi, ko veltīt šai labdarības akcijai,
priecāsimies, ja atnesīsiet! Gatavos darbiņus nodosim maijā.
Skolotāja A.Lesnika

Skolotāju pieredzes apmaiņā Erasmus programmā
No 1. – 5.februārim Parīzē notika 21 sociālo zinību, vēstures, kulturoloģijas un
vizuālās mākslas skolotāju no Eiropas un Āzijas (Tuvie Austrumi) apmācība un
pieredzes apmaiņa. Mācījāmies 11 moduļos un apguvām praktiskās iemaņas,
klausījāmies lekcijas. Bija jādemonstrē saīsināta mācību stunda. Mācības notika
tikai angļu valodā un jāatzīmē, ka intensīvi. Katru dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00 bez pusdienu pārtraukuma notika nodarbības. Pēc lekcijām devāmies ekskursijā
pa Parīzi franču vēstures skolotājas pavadībā. Paguvām apskatīt galvenos tūrisma
objektus un apbrīnot franču tautas augsto kultūru, kas to visu radījusi.
Paldies skolas direktorei Vitai Brokai par doto iespēju mācīties šajā programmā un
kolēģiem par sapratni!
Gaļina Aile, vēstures un sociālo zinību skolotāja

Kursu noslēgumā, saņemot
apmācību sertifikātus

Kopā ar kolēģiem no Grieķijas un Rumānijas
(Attēlā no labās: sk.G.Aile)

10.marts - klašu vecāku sapulces
14. - 18.marts PAVASARA BRĪVLAIKS
21. - 25.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei

UZ TIKŠANOS MARTĀ!
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