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• MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

„Vi ņš / febru āris / ierodas ar vislab ākajiem nol ūkiem , jo ir sve ču 
mēnesis un pasaul ē nav nek ā gl āsmain āka par sve ču gaismu – iekr īt 
redzok ļos un l īpin ās rimti un silti. Savas četras ned ēļas vi ņš 
aizvad ītu bez maz ākā diskomforta . Bet vienm ēr k āds vi ņam pa čukst par 
kalend āru – un vi ņš s āk trakot, ka nepag ūs . Vi ņš plos ās un atsk ārt as, 
ka citiem dots vair āk nek ā vi ņam. K āpēc? Par ko? Par k ādiem gr ēkiem?! 
Vi ņam vairs nepietiek ar augsto sve ču mēneša titulu, jo ko gan v ērta 
t āda svece, kad jau r ūgst k ā mīkla bezgal īgā debesu gaisma! Vi ņš 
prasa tr īsdesmit dienu. Vi ņš nepa ģēr privil ēģijas. Vi ņš nepieprasa, 
sac īsim, četrdesmit. Vi ņš c īnās tikai par vienl īdzību. Izpl ēsis 
tr īsdesmit, vi ņš t ūdaļ karos par tr īsdesmit vienu, un, dab ūjis 
tr īsdesmit vienu, vi ņš... Nu, to varam vien īgi min ēt k ā mīklu. Varb ūt 
nož ēl ā kais īs pelnus uz galvas, jo, šad tad izmoc ījis divdesmit 
devi ņas , vi ņš atkal t ās mu ļķīgi izzaud ē – un viss s ākas no gala! 

(R.Ezera)  

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 

 

Tas lieliskais, kas izdosies šodien, 
var ēs tikt piemin ēts n ākamos 4 gadus! 

Liek ā diena, garais gads, papildu 86 400 sekundes, virsdiena  – 
ik pa br īdim saj ūtamies īpaši !  
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OLIMPI ĀDĒS 

TURPINĀM SVEIKT  VISUS LAUREĀTUS AR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBU PRIEKŠMETU 
OLIMPI ĀDĒS NOVADĀ UN STARPNOVADOS! 
 
Ķekavas novada latviešu valodas un literat ūras olimpi āde 5. un 6. klas ēm 
15.febru ār ī. 
Jānis Stepanovs, 5.c –  1.vieta , sk. A. Ķīle, Matīss Žilko, 5.a – 3.vieta , sk. 
R.Ansone, Zane Zl ēmete, 5.a –  ATZINĪBA, sk. R.Ansone, Nora Dambe, 6.c – 2.vieta , 
sk. A. Ķīle. 
Carnikavas, Garkalnes, Ikš ķiles, Ķekavas, Olaines, Siguldas un Salaspils novadu 
apvien ības s ākumskolas matem ātikas olimpi āde 10.febru ār ī. 
Arina Marimonova, 2.b –  2.vieta , sk. Olga Paturska, Ter ēze Linda Ind āne, 3.c – 
2.vieta , sk. Vizma Keterli ņa 
Starpnovadu (Carnikava, Ķekava, Olaine, Salaspils, Ikš ķile) matem ātikas 
66.olimpi āde 2.posms 5. – 8.klas ēm 12.febru ār ī. 
Kristi āna Broka, 8.a – 3.vieta , Jānis Stepanovs, 5.c – ATZIN ĪBA, sk. Ē.Dubinska. 

Starpnovadu 66.matem ātikas olimpi ādes 2.posms 9. – 12.klas ēm  5. febru ār ī. 

Sandis Bl ūmentāls, 11.a – ATZIN ĪBA, sk.Tatjana Druka. 

Novadu apvien ības krievu valodas olimpi āde. 

Jekaterina Petrikina, 11.a – ATZIN ĪBA, sk. Nadežda Krasti ņa 

 
PALDIES skol ēniem un skolot ājiem par uz ņemšanos piedal īties šaj ās m ācību 
priekšmetu olimpi ādēs!  

Ķekavas novada latviešu valodas un literat ūras olimpi ādē 5.un 6.klas ēm. 

Roberts Andris Barlots, Markuss L ācis – abi 6.a, sk. A. Ķīle. Ren ārs Laic āns, Di āna 
Ušacka – abi 6.c, sk. A. Ķīle. 

Carnikavas, Garkalnes, Ikš ķiles, Ķekavas, Olaines, Siguldas un Salaspils novadu 
apvien ības s ākumskolas matem ātikas olimpi āde 10.febru ār ī. 

Danika Dišlere, Mariss Elans Zandersons - abi 2.d, sk.V.Šeinfiša. Marko Deksnis, 
2.a, sk. I.Kronberga. Mihails Krotovs, 3.b, sk.Vale nt īna Žukova. Alise Tautiete, 
3.a, sk.Vineta Šeinfiša. Ren ārs Kl āvs Apinis, 4.a, sk. Larisa Ši ļko. Mat īss 
Meikul āns, 4.a, sk. Lillija Anna Drozde.  

Starpnovadu (Carnikava, Ķekava, Olaine, Salaspils, Ikš ķile) matem ātikas 
66.olimpi āde 2.posms 5. – 8.klas ēm 12.febur ār ī. 

Laura Ribkinska, 8.a, Sandis Maska ļonoks, 7.a, Viesturs Tomass, 5.a, sk. Ērika 
Dubinska. Roberts Andris Barlots, Kristaps C īrulis – abi 6.a, sk.Ilze Kurme. 
Leonīds Tur čenko, Valent īns Zaicevs, Marija Ku ļigina – visi 6.b, Marija Jevdasina, 
Maksims Kovals – abi 5.b, sk. Margarita Ižika. 

Starpnovadu pamatskolas inform ātikas olimpi āde 8. febru ār ī. 

Reinis Junga, 5.a, Markuss L ācis, 6.a, Sandis Maska ļonoks, 7.a, sk. Astr īda Be ča. 
Germans Pedelis, 5.b, Milana Ivanova, 6.b, sk.Vizbu l īte Misevi ča. 

2.posma novadu apvien ības politikas zin ību olimpi āde 

Kārlis Juris Gr īnvalds, Edgars Robins Tone – abi 12.a, sk.Ilze Kaja ka. 

Starpnovadu 66.matem ātikas olimpi ādes 2.posms 9. – 12.klas ēm 5. febru ār ī. 

Art ūrs Mednis, Viktorija Nasirova, Violeta Rastop čina – visi 9.b, sk.Margarita 
Ižika. Vladlens Gurkins, 10.a, sk.Tatjana Druka, An na Al īsija Tararuja, 11.a, 
sk.Tatjana Druka. 

Novadu apvien ības krievu valodas olimpi āde 

Daniils O ļei ņiks, Vladlens Gurkins – abi 10.a, Anna Al īsija Tararuja, Krists 
Egl ītis, 12.a, sk. Nadežda Krasti ņa. 
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MINIBASKETBOLS 
 
16.febru ār ī mūsu skolas z ēni piedal īj ās starpnovadu 
sporta sp ēl ēs minibasketbol ā. Starp Salaspils un Ķekavas 
novada komand ām (2005./2006.g. dzimušo grup ā) m ūsu 
komanda izc īnīja godpilno 3.vietu . J āatz īmē, ka komand ā 
liel ā p ārsvar ā start ēja jaun ākā gada – 2006.gada puiši, 
kuriem n ācās c īnīties ar gadu vec ākiem. 
Apsveicam Kārli, Tomu, Kristianu, Ri čardu, Kristeru, Arti 
no 3.c klases un Franci no 4.c klases , k ā ar ī sporta 
skolot āju Edgaru Gail īti  un basketbola treneri J āni 
Bērzi ņu ar šo v ēr ā ņemamo panākumu! 

SPORTA DEJAS 
Ar veiksm īgiem rezult ātiem sporta deju sacens ībās “Salaspils 2016” sveicam 
Baložu vidusskolas skol ēnus Martu Poreiteru, Sab īni Zvejnieci, Adrianu 
Poreiteru, Madaru Lu īzi Gri ķi, Denisu Šilovski, O ļesju Pusloselovu, Darinu 
Admiralovu, Sevillu S āru Smildzi ņu, Lu īzi Balto! 
 

10.marts  -  k lašu  vec āku  sapulce s  
14. - 18.marts PAVASARA BR ĪVLAIKS 

21. - 25.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei  

 
Vecāki, kol ēģi!  
Ja jums m āj ās aiz ķērušies  dziju, flane ļu un kokvilnas audumu p ārpalikumi, 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 av īzes sada ļā Mācību priekšmetos 11. lpp. 

VALENTĪNDIENAS DISKOTĒKA 
12. febru ār ī norisin āj ās skolas diskot ēka velt īta Valent īndienai. Skol ēnu 
pašp ārvalde sagatavoja atrakcijas, dziesmas, ko skol ēni bija ies ūt ījuši, un 
skaisti izdekor ēja z āli. 
Diskot ēkā bija ļoti laba atmosf ēra. Skan ēja jautras un foršas  dziesmas. 
Drosmīgākie un atrakt īvākie b ērni k āpa uz skatuves un r ādīja priekš ā kust ības, 
kuras citiem j āatk ārto. Tr īs lab ākie ieguva balvas - Ērika, Krist īna un 
Gabriels. Tad sp ēl ējam limbo - tas bija ļoti jautri! 
Diskot ēkas beig ās m ēs izdal īj ām diplomus: „Visslink ākais visas diskot ēkas 
laik ā”- Lelde un Kendija, 8.a un Ri čards un Kristers, 9.a, „Visskaist ākā visas 
diskot ēkas laik ā”- Di āna P ētersone 8.a, „Visatrakt īvākais visas diskot ēkas 
laik ā”- Ērika Jermakova, „Vissmaid īgākais visas diskot ēkas laik ā”- Laura 
Ribkinska un „Visatbilstoš āk ģērbies diskot ēkai” - Markuss L ācis. PALDIES 
VISIEM , kas atn āca uz diskot ēku un padar īja to forš āku , jautr āku un 
interesant āku, k ā ar ī paldies skol ēnu pašp ārvaldes biedriem par z āles 
dekor ēšanu. V ēlamies teikt paldies skolot ājai Sandrai un skolas direktorei par 
sar ūpētaj ām pārsteiguma balvi ņām. 
 

Jana V īksna, 8.a 
skol ēnu pašp ārvaldes priekšs ēdēt āja 
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AFIŠU STABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni! 

Izgl īt ības atbalsta programmas „Savai skolai” (org. SIA „M axima Latvija”) sakr āt ās 
uzl īmes vēl variet atnest ar ī šaj ā - 29.febru āris – 4.marts  ned ēļā.  No 6. – 13. 
martam ar klašu audzin āt ājiem un skolot ājiem vienosimies par ieg ādājamaj ām prec ēm. 
Par programmu internet ā lasiet www.savaiskolai.lv . Paldies visiem, ka 
piedal ījušies!  

SKOLAS ZVAIGZNE 
Piektdien, 19. febru ār ī, norisin āj ās ikgad ējais jauno talantu konkurss „Skolas 
zvaigzne” . To organiz ēja 8.a klase un c īt īgi dom āja, k ā to padar īt 
interesant āku. M ēs gatavoj ām kr āšņus, interesantus plak ātus, dekor ēj ām z āli un 
iedrošin āj ām dal ībniekus. Priekšnesumi bija ļoti skaisti, jauki un labi 
sagatavoti. M ūsu klase ar ī labi sastr ādāj ās. Kristi āns un Vendija vad īja šo 
pas ākumu. Un m ūsu priekšnesums bija k ā pirmais, kas ar ī iesild īja m ūsu skolas 
zvaigznes. Tad sekoja dzejo ļi, dejas, burvju triki, instrumentu sp ēles un reps. 
Vēlreiz sveicam godalgoto vietu ieguv ējus:  
1. vieta -  Ramona Poreitere (4.a klase) un Marians  Zandersons (3.c klase)  
2. vieta - Kristi āns Šauro-Sadovskis (1.c klase)  
3. vieta - 3.a klases REPERIEM (3.a klase)  

Visliel ākie sveicieni ADEL ĪNAI TRAUTMANEI (2.a klase)- m ūsu SKOLAS ZVAIGZNEI!  
Un paldies ar ī ž ūrijai: skolot āj ām Agitai Ķīlei, L īgai Pl ēpei, Astr īdai Be čai, 
Sigitai Str āķei un Dacei Melverei! 
Jana V īksna, 8. klase, 
skol ēnu pašp ārvaldes priekšs ēdēt āja 
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INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 

Ar dažiem Baložu orientieristiem un jaunsargiem pam ācīj āmies ar ī kalnu sl ēpošanu 
Riekstukaln ā. Paldies Ķekavas novada Domes darbiniekam M ārti ņam par iesp ēju 
izmantot transportu, lai nok ļūtu uz šiem pas ākumiem! 
Jaunsagri piedal īj ās ar ī Aizsardz ības ministrijas izsludin ātaj ā konkurs ā par v ārdu 
došanu iepirktajai bru ņu tehnikai. Rezult ātus uzzin āsim v ēl āk. 
Tāpat ar ī iesaist īj āmies Olaines 1.vidusskolas un s ākumskolas organiz ētaj ā 
"Labdar ības ned ēļā" un pal īdzēj ām v ākt l īdzek ļus Martas rehabilit ācijai. 
Uzrakst īj ām ar ī v ēstuli Martai. 

JAUNSARDZĒ 
Jaunsargi un orientieristi Baložu, Ķekavas un Olaines skol ās ir 
akt īvi uzs ākuši jauno 2016 gadu. Iesp ēju robež ās bez parastaj ām 
nodarb ībam esam piedal ījušies 2 sacens ību "Ziema 2016" posmos 
Baložos. Kaut ar ī daži no mums uz sl ēpēm st āvēja pirmo reizi 
mūžā,rezult āti bija visai iespaid īgi. Piem ēram, sav ā vecuma 
grup ā jaunsargs no Baložiem Ernests Sprin ģis (6.c) izc īnīja 1. 
vietu. Vi ņš burtiski "nolidoja" 2km ar super  labu rezult ātu 
8:48. Skaidrs, ka tas ir t āpēc, ka Ernests tren ējas distan ču 
sl ēpošan ā. T āpat priec ēja ar ī Roberta un Ernesta kop ēj ā uzvara 
jautraj ā biatlon ā. M āj ās visi atgriez ās gandar īti par saviem 
sasniegumiem. 

Jaunsargu  " Ēnu dien a" Saeimā 
3.novada 117.vien ības 14 jaunsargi piedal īj ās " Ēnu dien ā" Saeim ā. " Ēnoj ām" visu 
poz īcijas partiju deput ātus, tai skait ā, Ingm āru L īdaku, Armandu Krauzi un J āni 
Trupavnieku (ZZS), Ati Leji ņu un Edgaru Putru (Vienot ība), Imantu Par ādnieku, 
Kārli Kr ēsli ņu un Andri Bui ķi (VL-TB/LNNK). 
Jaunsargi no Olaines, Baložu un P ļavniekkalna ( Ķekavas vien ības) skol ām iepazin ās 
ar deput ātu darba dienu, piedal īj ās ar ī Saeimas s ēdē un iepazin ās ar pašu Saeimas 
ēku, k ā ar ī salika tematisk ās "puzles" velt ītas Barik āžu atceres dienai, Baltijas 
ceļam un Neatkar ības deklar ācijas pie ņemšanai. Diena bija gara, bet notikumiem un 
iespaidiem bag āta. Baložu skolas jaunsargi  statistik ā par ādīj ās k ā viena no trim 
viskupl āk p ārst āvēt āj ām skol ām.  Vair āk bilžu: 
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu- diena-1  
http://www.lejins.lv/2016/02/15/enu-diena-2016/  
Lūk ar ī daži iespaidi:  
Markuss L ācis, 6.a:  „" Ēnoju" Imantu Par ādnieku, visvair āk patika izbraukuma s ēde 
Latvijas bank ā.” 
Jāatz īstas, ka sarun ā ar pašu deput ātu vi ņš pats uzsv ēra, ka darba grupas s ēdes 
tieš ām skol ēniem var ētu b ūt garlaic īgas,jo runa bija par ļoti specifiskiem 
jaut ājumiem, kuros iedzi ļin āties ir gr ūti. 
Rainers Grass, 6.c:  „" Ēnoju" K ārli Kr ēsli ņu - visvair āk patika, k ā vi ņš st āst īja 
par sevi un savu gr āmatu.” 

turpin ājums 6.lpp  

Tautas deju kolekt īviem IR nosaukums!  
Ir nosl ēgusies balsošana par tautas deju 
kolekt īvu nosaukumu. Un s īvā c īņā ir uzvar ējis 
nosaukums „SIMTK ĀJĪTIS” , t ādēj ādi radot 
nākamos kop īgos uzdevumus – kolekt īva logo, 
kolekt īva karoga izstr ādi. Varb ūt k ādam ir jau 
idejas? L ūdzam s ūt īt uz avize@balozuskola.lv . 
Pateicamies  visiem akt īvajiem nosaukumu 
ies ūt īt ājiem, k ā ar ī balsot ājiem! Atsauc ība bija 
liela – 252 balsis! Un īpašs sveiciens 
„Simtk āj ītis”  idejas autorei Edvarda Znoti ņa 
mammai Vivitai! Lai dejo „Simtk āj ītis” ! 
Kolekt īva vadīt āja L īga Pl ēpe 

Balsošanas rezult āti, %-os 
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DROŠS INTERNETS 
DROŠS INTERNETS  DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS 

Internets ir laba lieta, bet internet ā vajag 
piesarg āties! 12.febru ār ī 2.stundas laik ā mēs dev āmies 
uz bibliot ēku un tur mums st āst īja par drošu 
internetu. Bibliot ēkā mums bija sagatavota lekcija un 
uzdevumi. Pie ņemsim, kas ir internets? Internets ir 
milz īgs t īmeklis, kur ā ir iesaist īta VISA pasaule.  
Kā droši lietot internetu? Nespiest uz sait ēm, kas 
ats ūt ītas uz e-pastu, un kuras neatpaz īsti. T ādēj ādi 
var dator ā ieg ūt v īrusu un nodot to citiem.  
Soci ālie t īkli. Neapstiprin āt draudz ību ar 
svešiniekiem! Tas var slikti beigties! Par to var 
noskat īties filmu „Ka ķis mais ā”.  

turpin ājums no 5.lpp  

Kristaps C īrulis , 6.a:  „" Ēnoju" K ārli Kr ēsli ņu - visvair āk patika ekskursija pa 
Saeimu.” 
Roberts Andris Barlots, 6.a:  „" Ēnoju" Ingm āru L īdaku. Patika viss, iz ņemot 
sēdes.” 
Deput āts I.L īdaka apliecin ājum ā par piedal īšanos „ Ēnu dien ā” par Robertu atsaucas 
šādi:   
 

 
Jāatz īmē, ka " ēnot āji" sa ņēma daž ādas piemi ņas veltes no deput ātiem. 
Visv ērt īgākās, ar kur ām var ēsim "padal īties" b ūs Ata Leji ņa uzd āvin ātais CD ar 
filmu par Afganist ānu un K ār ļa Kr ēsli ņa gr āmata, kur ā ir ļoti vert īga inform ācija 
ar ī par Latvijas bru ņoto sp ēku v ēsturi. 
Anita Kasakovska, Jaunsargu  instruktore un orient ēšan ās pulci ņa trenere  
 

„ Paldies par sekošanu deput āta garlaic īgajai ikdien ai un dal ību 
div ās komisijas s ēdēs! Roberts ir p ārsteidzoši drošs, patst āvīgs 
un ieinteres ēts. T ā turpin āt un Latvijai b ūs savs Einšteins, 
Ulmanis vai ģener ālis!” 

Drošas paroles nosac ījumi. Noteikti k ā savu paroli neizmantojiet j ūsu v ārdu, 
telefona numuru, dzimšanas datumu! Lietojiet neeksi st ējošus v ārdus! Par savas 
paroles droš ību var p ārliecin āties m ājas lap ā www.drosaparole.lv . Ja j ūs 
uzklaus īsiet visus šos punktus, jums b ūs drošs internets!Galvenais nepublic ējiet 
savu telefona numuru un m ājas adresi! Lietojiet internetu droši! 
Beatrise Kalnciema, 4.a 

DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS 

Pret v īrusiem var bru ņoties ar leg āliem antiv īrusiem. Paroles nedr īkst b ūt 
vien ādas. T ām j ābūt unik āl ām un neatk ārtojam ām! Mat īss 
Ja gribi, lai Tava parole ir droša, ieraksti to www.drosaparole.lv . Parolei ir 
liela noz īme! Kaspars 
 
DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS 
 
Neviens nezina, ar ko vi ņš sarakst ās internet ā, jo bildi var p ārtais īt un visu 
inform āciju – v ārdu, gadus un citu var vienk ārši uzrakst īt, izdom ājot to. T ādēļ, 
ja j ūs k ādreiz esat izl ēmis iet uz tikšanos, dariet to sabiedrisk ā viet ā gaiš ā 
dienas laik ā, un lai k āds labs cilv ēks b ūtu blak ām! Laura 
No soci ālajiem t īkliem vienm ēr izej, uzspiežot pogu „Iziet”. Un neliec savu e-
pastu soci ālajos t īklos! Rinalds 

turpin ājums 7.lpp  
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

1.b, audzin āt āja Valent īna Potapova 

Atz īmēj ām ziemas aiziešanas un pavasara sagaid īšanas sv ētkus. Izzin āj ām Mete ņu 
trad īcijas 7 dienu garum ā ( jau iepriekš atvainojamies par neprec īzu tulkojumu ): 
pirmdien ā – tikšan ās un satikšan ās, otrdien ā – rota ļāšan ās, trešdien ā – k ārumu 
ēšana, ceturtdien ā – plaša svin ēšana, piektdien ā  - znotu ciemošan ās pie sievas 
māt ēm, sestdien ā – vecāku sestdiena, sv ētdien ā – piedošana un atvad īšan ās no 
Meteņiem.  
Bērni z īmēja Mete ņu svin ības un vienu no Mete ņu trad īcij ām – pank ūku cepšanu un 
ēšanu. Pank ūkas var ēst visu Mete ņu ned ēļu. Ar iev ār ījumu, medu, kr ējumu, ikriem, 
sviestu, sieru, cukuru, šokol ādes un citiem kremiem! 
 

DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS 
 
Ja tu izveido k ādā t īkl ā savu profilu, tad raksti paties ību! Labāk nesaraksties ar 
svešiniekiem. Bibliot ēkā r ādīja īsfilmi ņu „Ka ķis mais ā” par internetu, kur viens 
puisis internet ā atrada draudzeni, sarun āja randi ņu, bet kad vi ņš vi ņu satika, 
ieraudz īja v īrieti un s āka b ēgt! Esi ļoti uzman īgs lietojot internetu!  Mat īss. 
 
Internets ir milz īgs t īkls, kas iek ļauj visu pasauli. Tas noz īmē, ja esi sevi 
public ējis internet ā, tad par tevi var uzzin āt visu. Ja esi k ādā soci ālaj ā t īkl ā, 
tad esi p ārliecin āt, ka parole ar ī ir droša, neizpaud p ār āk daudz inform ācijas! 
Mērija 
 
DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS DROŠS INTERNETS 

Mani vec āki man ir st āst ījuši jau par šo t ēmu, bet šeit es var ēju uzzin āt v ēl 
papildus par drošu internetu. Bibliot ēkā par šo t ēmu st āst īja interesanti un ne 
tikai st āst īja, bet ar ī mums uzdeva jaut ājumus. Ja tev ir k āds nepaz īstams draugs 
soci ālajos t īklos un vi ņš uzaicina tevi uz tikšanos, tad lab āk tiecies sabiedrisk ā 
viet ā un neej viens, ej ar k ādu kop ā! Rei čela 
 
Soci ālajos t īklos ir j āuzmanās! Nav j ātic tam, ko saka nezin āms cilv ēks! Un par 
sevi daudzas lietas nedr īkst atkl āt! Paula 
 
Parolei j ābūt drošai! Piem ēram, tu vari savai parolei lietot teikuma v ārdu pirmos 
burtus. Piem ērs: Mans t ētis J ānis dzimis 1972.gad ā – MtJd1972.g. P ārbaudi savu 
paroli www.drosaparole.lv ! Valters 
 
Ja k āds nepaz īstams cilv ēks s āk par tevi interes ēties, tad past āsti par to 
vec ākiem, un ja tas ir v ēl nopietn āk, vajag zi ņot policijai! R ēzija 

turpin ājums no 6.lpp  
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2.c, audzin āt āja Lien īte Nagle 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.c, audzin āt āja Vizma Keterli ņa 

 

 

 

  

 

 

 

4.a, audzin āt āja Lillija Anna Drozde 

 

Vizu āl ās m ākslas stund ā Valent īna dienas iespaid ā tapa z īmējumi – radošie darbi 
„Mist ērija par sirds t ēmu”. Darba nosac ījumi – interesanti, abstrakti un t ēlaini 
zīmējum ā iev īt sirds un m īlest ības t ēmu. K ā redzams, b ērnu fant āzija ir 
pārsteidzoša! 

No mazas dzijas LIELA  dzija!  
Kā sol īts sniedzam mazu ieskatu Loisas m āksl ā ad īt ar rok ām (bez adat ām!). 
 

Ņemu savu garo, 
lielo darbu. 

Aptinu ap pirkstiem un 
pārlieku dziju. San āk 

5 cm plats ad ījums. 

Šo 5 cm plato ad ījumu 
atkal p ārad īšu t āpat un 

būs rupja ad ījuma šalle! 

turpin ājums 9.lpp  

Mājtur ības un tehnolo ģiju stundu 
sasaist īj ām ar dabaszin ībām, 
mācoties priekšmetu materi ālus 
un veidojot aplik āciju.  Š īs 
starppriekšmetu saites rezult āt ā 
rad ās dekorat īvi darbi. 

Mājtur ība + Dabaszin ības!  

Literat ūra  + Mājtur ība!  

Dabaszin ības  + Vizu āl ā māksla!  

Vai tas IR IESP ĒJAMS? JĀ!  
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4.c, audzin āt āja Larisa Ši ļko 

 

 

 

 

 

 

 

.c

Maketu veidošana p ēc pasaku mot īviem. Ar ī šeit izdev ās veiksm īga starppriekšmetu – 
literat ūras un m ājtur ības – saikne.  B ērniem bija iesp ēja str ādāt grup ās un katram 
pild īt sev piem ērot āku darbu.   

„K ā lapsa m ācīja 
vilkam zvejot” 

„K ā ka ķis un pele 
māju vald īja” 

„Za ķīša m āja” „K ā ka ķis un pele 
māju vald īja” 

turpin ājums no 8.lpp  

Sapņu ķēr ājs p ēc Zieme ļamerikas indi āņu le ģendas ir r āmītis, kuru pakar virs 
gultas galvgala, lai labie sap ņi r āmīša t īkl ā tiktu notverti un patur ēti, bet 
sliktie caur t īkla caurumu aizvad īti proj ām. 

17.febru ār ī mēs z īmēj ām z īmējumus 
un t ēma bija l īnijas. M ēs 
uzzin āj ām, cik daž ādas ir l īnijas. 
Man tas lik ās jautri! Mums bija 
j āzīmē ar melno tušu. Liekas, ka 
visiem tas patika. Manu z īmējumu 
nov ērt ēja visvair āk b ērnu un man 
par to bija liels prieks! 
Vispirms desmitniekus dab ūja tikai 
manas draudzenes un es. Protams, 
pēc daž ām min ūt ēm jau bija vair āk 
un vair āk desmitnieku. 
Tā diena izdev ās super īga ! Tas 
tieš ām bija jautri. Z īmējumi bija 
jauki. M ūsu skolot ājai z īmējumi ar ī 
ļoti patika!  
Linda Tarando, 4.c 
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8.a, audzin āt āja Linda Gr īnvalde 

 

 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

Šaj ā mēnes ī manas klases liel ākā da ļa piedal īj ās divu skolas pas ākumu 
organiz ēšan ā – „Diskot ēka” un „Skolas zvaigzne”. Meitenes un z ēni bija uz ņēmīgi, 
ieinteres ēti, draudz īgi un patst āvīgi. Paši ar ī bija sagatavojuši aizraujošu 

priekšnesumu. Vēlos pateikties par vis ām š īm aktivit āt ēm!  J ūs esat 

vislab ākie!:) Audzin āt āja Linda Gr īnvalde.  

LATVIEŠU VALODA 
 
„Valodas kr āšņums – t āmnieku dialekts” 
Šodien, 26.febru ār ī, m ēs (5.a) bij ām Baložu bibliot ēkā. Tas bija 2.stundas laik ā. 
Mūs laipni sagaid īja bibliot ēkas darbinieces. M ēs skait īj ām L.V āczemnieka dzejoli 
„Pr ātv ēders”. Par dialektiem mums daudz past āst īja gr āmatu redaktore Zaiga 
Lasenberga. Bija interesanti uzzin āt ko jaunu! Z.Lasenberga mums past āst īja, ka 
pati ir no Talsiem un tur run ā t āmnieku dialekt ā. Vi ņa mums past āst īja to, cik 
daž ādi run ā dialektos. Z.Lasenberga no galvas t āmnieku izloksn ē run āja pagaru 
dzejoli par rudeni. Tad mums iedeva mazas lapi ņas ar v ārdiem t āmnieku izloksn ēs. 
Mums bija j āmin, ko tas noz īmē. Man patika šis pas ākums.  
Tīna Estere Vilka, 5.a 

Pasākums bija organiz ēts, atz īmējot Dzimt ās valodas dienu, kas ir 21.febru ār ī. 
Kl ātesošajiem patika skol ēnu run ātais dzejolis, kur ā ir t āmnieku izloksn ēm 
rakstur īgas v ārdu formas. Ar interesi klaus īj āmies, k ā Z.Lasenberga no galvas 
skait īja garu dzejoli dzimtaj ā izloksn ē. 
Neikdieniš ķā mācību stunda pag āja tik ātri! Redz ētais, dzird ētais, pašu izrun ātie 
vārdi t āmnieku dialekt ā – kaut kas no t ā skol ēniem noteikti paliks atmi ņā. 
Paldies bibliot ēkas vad īt ājai D.Markelovai un darbiniec ēm par šo jauko, bet cit ādo 
mācību stundu! 
Skolot āja R.Ansone 

5.c klases skol ēniem uz literat ūras stundu bija j āsagatavo 
prezent ācija par vienu no skolot ājas ieteiktajiem  dzejniekiem. 
Prezent ācij ā bija j ānor āda dzejnieka dz īves hronolo ģisks 
apraksts, dzimšanas dati, izgl īt ība, izcil ākie darbi, 
sasniegumi u.c.  
Skol ēni darbu veica ar lielu atbild ības saj ūtu. Klases priekš ā 
katrs prezent ēja savu darbu, p ār ējie klaus īj ās un uzdeva 
jaut ājumus. Visi darbi bija īpaši, bet Kristi āna Ķerves darbs 
bija or ģin āls ar to, ka vi ņš uzz īmēja Oj āra V ācieša portretu, 
kas pat īkami m ūs  p ārsteidza, jo l īdzība bija ļoti izteikta. 
Latviešu valodas un literat ūras skolot āja Agita Ķīle  
 

LITERATŪRA 
 

O.V ācie ša portrets.  
Autors: K. Ķerve, 5.c 
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Skolot āju pieredzes apmai ņā E rasmus programm ā 
No 1. – 5.febru ārim Par īzē notika 21 soci ālo zin ību, v ēstures, kulturolo ģijas un 
vizu āl ās m ākslas skolot āju no Eiropas un Āzijas (Tuvie Austrumi) apm ācība un 
pieredzes apmai ņa. M ācīj āmies 11 modu ļos un apguv ām praktisk ās iema ņas, 
klaus īj āmies lekcijas. Bija j ādemonstr ē sa īsin āta m ācību stunda. M ācības notika 
tikai ang ļu valod ā un j āatz īmē, ka intens īvi. Katru dienu no plkst. 9.00 l īdz 
16.00 bez pusdienu p ārtraukuma notika nodarb ības. P ēc lekcij ām dev āmies ekskursij ā 
pa Par īzi fran ču v ēstures skolot ājas pavad ībā. Paguv ām apskat īt galvenos t ūrisma 
objektus un apbr īnot fran ču tautas augsto kult ūru, kas to visu rad ījusi.  
Paldies skolas direktorei Vitai Brokai par doto ies pēju m ācīties šaj ā programm ā un 
kol ēģiem par sapratni! 
Gaļina Aile, v ēstures un soci ālo zin ību skolot āja 

Kopā ar kol ēģiem no Grie ķijas un Rum ānijas 
(Att ēl ā no lab ās: sk.G.Aile) 

Kursu nosl ēgumā, sa ņemot 
apmācību sertifik ātus 

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS  
 
Piedal āmies akcij ā „Sirds siltuma darbn īca”! 
Jau 2.reizi m ūsu skolas 5. – 9.klašu meitenes m ājtur ības stund ās veido rokdarbus – 
zeķītes, mazas vest ītes, siltas sedzi ņas, ko nos ūt īt Latvijas liel ākaj ām dzemdību 
nodaļām, kur ās uzturas priekšlaic īgi dzimušie mazu ļi.  
 

Materi ālus – atbilstošas dzijas, flane ļa un kokvilnas audumus g ādājam pašas, ta ču, 
ja ar ī jums k ādam ir neizmantoti uzkr ājumi, ko velt īt šai labdar ības akcijai, 
priec āsimies, ja atnes īsiet! Gatavos darbi ņus nodosim maij ā. 
Skolot āja A.Lesnika 
 

Daudzkr āsaini tambor ētajos 
kvadr āti ņos, no kuriem 
veidosies silt ās sedzi ņas, 
tiek ieliktas meite ņu 
silt ās domas un m īļi 
vēl ējumi b ērni ņiem augt 
stipriem un veseliem. 

Veiksm īga sakrit ība!  
Akcijas organizatori 
ieteikuši mazu ļiem 
adīt vest ītes, kas 
savuk ārt ir viena no 
t ēmām 8.klašu 
mājtur ības apguves 
programm ā. 

10.marts  - klašu vec āku sapulces  
14. - 18.marts PAVASARA BR ĪVLAIKS 

21. - 25.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei  
 

UZ TIK ŠANOS MARTĀ!  


