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BALOŽU VIDUSSKOLA
tel: 67917725, 67917729
e-pasts: balozu.vidusskola@kekava.lv
e-pasts avīzei: avize@balozuskola.lv
adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads
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No pieredzes, no ikdienas, no sevis.
Pārbaudīti ieteikumi un sirsnīgi vēlējumi topošajiem pirmklasniekiem.
Ir vērts izlasīt!
Panākumi matemātikā, sportā un kultūrā.
Mācības un ikdiena. Viena izglītojoša un
viena izglītojoša un salda ekskursija.
Veselības apļi pie skolas trešdienās – Nāc un piedalies!
Ko darīt brīvlaikā?
Dažas lietas pirms Lieldienām!

•
•
•
•
•
•
•

APSVEICAM!
AFIŠU STABS
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
AIZ KLAŠU DURVĪM
TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM
MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
KO DARĪT BRĪVLAIKĀ?
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APSVEICAM!

Ar
medaļām
un
diplomiem.
Terēze (2.no labās) un viņas
skolotāja
Vizma
Keterliņa.
Ramona
(2.no
kreisās)
un
viņas skolotāja Lillija Anna
Drozde.

Vērienīgajā
matemātikas
olimpiādē,
ko
organizēja
privātā
pamatskola
“RIMS-Rīga
International
meridian
school”
divas
mūsu
skolnieces – Ramona Poreteire (4.a) un Terēze
Linda Indāne (3.c) – finālā izcīnīja vietas
starp labākajiem 50 dalībniekiem, tādējādi
tika uzaicinātas uz Apbalvošanas ceremoniju.
Ramona Poreitere 4.klašu grupa ieņēma 33.vietu,
Terēze Linda Indāne 3.klašu grupā – 41.vietu.
Tas ir liels panākums, jo arī šogad tika
aicināti piedalīties skolēni no Rīgas, Jūrmalas,
Bauskas, Jelgavas, Ogres, Babītes, Mārupes,
Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Ropažiem,
Stopiņiem, Garkalnes, Ādažiem un Carnikavas –
kopā ap 900 dalībnieku! Olimpiāde tika īstenota
divās kārtās – 1. kārtā (2015. gada 26.
novembrī) skolēni pildīja olimpiādes uzdevumus
savās skolās, bet 2. kārta
kārta (2016. gada
16. janvārī), kurā
tika aicināti piedalīties
labākie
150
dalībnieki
no
katras
klašu
grupas, norisinājās privātajā pamatskolā “RIMS”.

Interesenti un aizrautīgie matemātiķi var ielūkoties rīkotāju mājas lapā, kur
atrodami iepriekšējo gadu olimpiāžu uzdevumi - www.rims.edu.lv
Un vēl viens mazliet
apvienības sākumskolu
izcīnīja 2.vietu un
Sveicam skolnieces un

aizkavējies sveiciens. 10. februārī norisinājās starpnovadu
matemātikas olimpiāde, kurā Arina Marimonova 2.klašu grupā
Terēze Linda Indāne 3.klašu grupā arī izcīnīja 2.vietu.
viņu skolotājas Olgu Patursku un Vizmu Keterliņu!

AFIŠU STABS
VESELĪBAS APĻI 2016 – Nāc un piedalies!
Jau trešo sezonu pavasaru un rudens trešdienās Baložu vidusskolas stadionā un
mežā pie stadiona norisinās Veselības apļi, kuros aicināti piedalīties visu
vecumu dalībnieki 2 aktivitāšu veidos – kājniekos (gājēji, nūjotāji, skrējēji) un
riteņbraucējos. Katrā posmā var piedalīties vienā vai abos aktivitāšu veidos.
Turklāt bez dalības maksas!
Šopavasar notiks 8 posmi, proti, no 9.marta līdz 27.aprīlim brīvi izvēlētā laikā
no plkst. 14.30 – 17.30. Nosacījums vienkāršs – dalībnieks veic nomarķētas
distances apļus un viņam tiek saskaitīti šajā laikā veiktie pilnie apļi.
1.posmā manījām, ka vieni no aktīvākajiem bija 1.c, 3.a un 3.c klases skolēni.
Aicinām arī pārējos! Tas ir lielisks veids, kā skolēniem veselīgi piepildīt,
piemēram, pagarinātās dienas grupas laiku.
Labākie dalībnieki tiks apbalvoti krosa skriešanas sacensību „Baložu Bizons 2016”
1.posmā 9.maijā sacensību centrā plkst. 19.15.
Veselības apļus rīko Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas
sporta iniciatīvu centrs. Mob.tel. 26352704, http://sports.kekava.lv
Lauma Žilko, BSIC vadītāja

14. - 18.marts PAVASARA BRĪVLAIKS skolā jābūt 21. martā
21. - 25.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei
31.martā no plkst. 18.00 – 21.00 DISKOTĒKA “Brīvdienas Holivudā”
Dreskods: Jocīgs apģērbs, Holivudas zvaigznes
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AFIŠU STABS
SADRAUDZĪBAS SPORTA SACENSĪBAS
2016. gada 26. februāris ienāks mūsu skolas
vēsturē, jo tieši šajā dienā, Baložu vidusskolā
norisinājās
SADRAUDZĪBAS
SPORTA
SACENSĪBAS.
Piedalījas Baložu vidusskola, Ķekavas vidusskola,
Daugmales pamatskola, Gaismas tilts-97.
Kopā bija atbraukuši 96 bērni. Mēs izveidojām 7
jauktās komandas, lai skolēni varētu sadraudzēties
un saliedēties. Skolēni veica dažādas stafetes:
nesa bumbiņu uz galvas, skrēja apkārt konusiem,
meta
bumbiņas
grozā
u.c.
Pēc
tam
komandas
piedalījās
viktorīnā.
Bija
sagatavoti
ļoti
interesanti, aktuāli jautājumi, un jāpiebilst, ka
komandas labi spēja uz tiem atbildēt.
Es esmu ļoti priecīga, ka šis pasākums notika.
Visi bija tik draudzīgi, laipni un uzmundrināja
viens otru! LIELS
PALDIES sporta skolotājam
Edgaram
Gailītim
par
aktīvu
iesaistīšanos
gatavošanās procesā. UN LIELS PALDIES arī visiem
skolēniem,
kas
cīnījās,
piedalījas
sporta
sacensībās un atbalstīja savas komandas! Šķiet, ka
pūles nebija veltīgas un pasākums izdevās.
Jana Vīksna 8.a, skolēnu pašpārvales priekšsēdētāja

Vecāki, kolēģi, skolēni!
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 iepriekšējā skolas avīzes numurā.

Izglītības atbalsta programmas „Savai skolai” (org. SIA „Maxima Latvija”) sakrātās
uzlīmes esam nosūtījuši akcijas organizatoriem. Līdz ko saņemsim apstiprinājumu,
ka uzlīmes ir saņemtas un izvēlētās preces atbilst to daudzumam, publicēsim preču
sarakstu. Par programmu internetā lasiet www.savaiskolai.lv. Paldies visiem, kas
piedalījās!

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

1.–4. klašu ansamblis

1.-4.klašu ansamblim 19.februārī notika
starpnovadu skate „Balsis”, kurā piedalījās 14
dziedātāji. Dziedājām R.Paula dziesmu „Es
vēlos” divbalsīgi un latviešu tautas dziesmu a
capella
„Ko,
runcīti,
tu
domāji?”.
Lai
iemācītos dziedāt a capella, dziedātāji cītīgi
nāca uz mēģinājumiem, kā arī notika daudz
papildmēģinājumi.
Skatē
mūsu
dziedātāji
dziedāja pārliecinoši a capella, labi skanēja
arī R.Paula divbalsīgā dziesma, jo 9 no 14
bērniem skatē divbalsīgi dziedāja pirmo reizi
un ansamblī uzsāka dziedāt tikai šajā mācību gadā. Konkursā ieguvām II pakāpi.
Skolotāja Ināra Laure
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA
FLORBOLS
1.martā
Ikšķilē
norisinājās
Ikšķiles,
Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu
sacensības florbolā, kurā piedalījās arī mūsu
skolas
labākie
florbolisti.
Līdzīgi
kā
minibasketbola sacensībās mūsu komanda bija viena
no jaunākajām dalībnieku gadu skaita ziņā - daži
zēni no 4.klases, - kuriem nācās spēkoties pat ar
7.klases skolēniem! Taču neatlaidība un sacensību
gars mūsos palīdzēja izcīnīt godpilno 3.vietu!
Sveicam Bruno, Kristu, Reini, Arnoldu, Ernestu,
Robertu, Rūdolfu, Kristeru un treneri Edgaru Gailīti!

Raineru,

Maksimu,

VELODROŠĪBA
Jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu skola aktīvi piedalās Ceļu satiksmes
drošības direkcijas (CSDD) rīkotajos konkursos skolēniem. Apkopojot rezultātus par
2015.gadu, arī šoreiz esam iekļuvuši 20 labāko skolu vērtējumā “LABĀKĀ CSDD
SATIKSMES DROŠĪBAS SKOLA – 2015” un esam uzaicināti uz svinīgo sveikšanu š.g.
15.martā, Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
Jāatzīmē, ka “Labākās CSDD satiksmes drošības skolas” rezultātus veido divu
CSDD sacensību bērniem un jauniešiem – “Jauno satiksmes dalībnieku forums”
(2015.gadā izcīnījām 1.vietu) un “Gribu būt mobils!” (2015.gadā izcīnījām 4.vietu)
rezultāti, kā arī startējošo komandu skaits (aktivitāte!) no vienas skolas
konkursā. Būtiskāko vērtējuma daļu nosaka masveidība – jo vairāk komandu piedalās
no vienas skolas, jo augstāks vērtējums. Būtiski piebilst, ka kopumā tika vērtētas
vairāk kā 200 skolas no visas Latvijas un kopējā rezultātu tabulā esam 12.vietā.
Lai ieinteresētu Latvijas skolēnus par satiksmes drošību, kā arī, lai
pilnveidotu viņu zināšanas un izpratni par drošu satiksmi, CSDD jau vairāk kā 20
gadus īsteno dažādus izglītības projektus un konkursus visu vecumu jauniešiem.
Vairāk informācijas: www.csdd.lv un www.berniem.csdd.lv
Sandra Ozoliņa

AIZ KLAŠU DURVĪM
2.a, audzinātāja Inese Kronberga

Pavasaris
tuvojas!
2.a
klases
aizrāvušies
ar
akvareli
un
pludināšanu!

bērni
krāsu

2.b, audzinātāja Olga Paturska
Vizuālā māksla. Vispirms noklājām lapu
ar
krāsainiem
eļļas
vai
vaska
krītiņiem. Tad uzkrāsojām melnu guašu,
ļāvām nožūt. Pēc tam, skrāpējot ar
asiem kociņiem, veidojām brīvas tēmas
zīmējumu.
4
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turpinājums no 4.lpp, 2.b klase
Dzijas aplikācija. No sākuma dziju sadala gabaliņos, tad pielīmē, lai izveidotos
aplikācija. Dzīvnieki, putni, puķes, augi, priekšmeti.

2.c, audzinātāja Lienīte Nagle
Klases stundā „noskaidrojām” savu vietu klasē.
Zīmējām simbolisku cilvēka figūru – sevi un
pielīmējām
to
kopējā
plakātā
„Es
klases
kolektīvā”. Uzdevums bija pielīmēt savu zīmēto
figūru vienalga kurā vietā uz plakāta. Tajā labi
atspoguļojas savstarpējās attiecības.
Prieks, ka visi ar interesi piedalījās un mierīgā
ceļā atrada savu vietu plakātā.
Mēs savā klases kolektīvā jūtamies labi!
8.martā mēs, 2.c klase, devāmies uz Baložu
pilsētas bibliotēku. Tur tikām uzaicināti uz
UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” pasākumu.
Tā
mērķis
ir
popularizēt
stāstīšanas
tradīcijas, saglabāt kultūras vērtības. Jau
trešo gadu Baložu bibliotēkā kāds ievērojams
Ķekavas novada iedzīvotājs lasa savu mīļāko
bērnības
pasaku
un
stāsta
par
bērnības
atmiņām, savu darbu utt. Šogad tikšanās bija
ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Andi
Damlicu. Damlica kungs bija izvēlējies mums
pastāstīt A.Sakses pasaku „Jasmīns”.
Erlends: „Mēs bijām bibliotēkā. Mēs satikām A.Damlicu. Mēs dzirdējām pasakas par
puķēm. Uzzinājām daudz par viņa bērnību. Piemēram, ka viņš nav bijis teicamnieks
un viņam bijušas 2 dienasgrāmatas. Vēl man patika, ka viņš mums bija atvedis
konfektes.”
Lolita: „Man ļoti patika, kā viņš
lasa. Man patika „Pasakas par
ziediem”. Viņš ir ļoti kulturāls
un
ļoti
gudrs
cilvēks,
labs
lasītājs
un
noteikti
labs
matemātiķis. Man gribētos zināt,
vai viņam patīk ģeogrāfija? Es
novēlu, lai viņš ir bagāts un
labsirdīgs!”
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2.d, sociālo zinību, ētikas skolotāja Larisa Šiļko
Sociālajās zinībās un ētikā bērniem patīk strādāt grupās. Tēmās „Medikamentu
lietošana” un „Kādai jābūt mūsu klasei?” tika veidoti plakāti. Pievērsiet
uzmanību tam, kā grupas biedru starpā veikta darbu uzskaite!

3.a, audzinātāja Vineta Šeinfiša
Dabaszinībās
noslēdzām
tēmu
„Zemes
attēlojums”.
Izmantojot kartes „Okeāni, jūras, līči un šaurumi”,
katrs
no
krāsainiem
plastalīniem
izveidoja
savu
kontinentu karti.
Pielietojot šādu metodi, bērni, pirmkārt, nostiprināja
zināšanas par kontinentu atrašanos kartē, otrkārt,
viņi
iesāka
mācīties
kontinentu
nosaukumus,
kas
ietverts jau nākamajā dabaszinību tēmā.

3.b, audzinātāja Valentīna Žukova
Mājturības un tehnoloģiju stundā gatavojām sviestmaizītes. Skolēni strādāja grupās
un paši izlēma, kādas sviestmaižu sastāvdaļas katrs nesīs. Rezultātā, protams,
bija prezentācija ar degustāciju – visinteresantākais moments visā gaitā!
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turpinājums no 6.lpp, 3.b klase
Alise:
„Mājturības
stundā
gatavojām
sviestmaizes. Strādājām draudzīgi un bija
interesanti. Es liku zaļumus un dekorēju.
Artemijs uz maizēm lika desu un taisīja
sviestmaižu
formu.
Maksims
klāja
mērci,
Mihails grieza desu.”
Aleksandrs: „Es strādāju ar saviem draugiem
Robertu, Ēriku, Konstantīnu, Aleksandru. Es
uztaisīju visgaršīgāko sviestmaizi!”
Jana: „Mūsu sviestmaizes bija ar burkāniem
un
gurķiem,
desu.
Mums
sanāca
mazi
hamburgeri.
Beigās
mēs
visi
izbaudījām
sviestmaizes.
Mums
patika
strādāt
draudzīgi!”
Konstantīns: „Es biju grupā ar Robertu, Ēriku un Aleksandru.
domstarpības, tāpēc katrs taisīja sava veida sviestmaizes.”

Mums

radās

4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde
Mācoties dabaszinībās par siltuma joslām, nolēmām tās vizualizēt,
karstās, aukstās un mērenās klimata joslas raksturojošo ainavu.

izveidojot

5.a, audzinātāja Astrīda Beča
5.a ceļojums uz “Šokolādes muzeju”
Trešdien,9. Martā, mēs devāmies ekskursijā. Mums pievienojās arī Natas mamma,
Viestura mamma un mazā māsa. Mēs uz skolu atnācām 8.45 un izbraucām 9.00 ar skolas
autobusu.
Braukt vajadzēja pusotru stundu. Kad ieradāmies, mūs jau svinīgi sagaidīja - nu kā
jau visus viesus. Pēc tam mēs gājām iekšā. Tur bija pupiņkoks. Mums stāstīja par
šokolādi un par kakao vēsturi. Tad mēs izstaigājām vēl dažādas istabas, kur mums
pastāstīja par balto šokolādi un par actekiem. Kad bijām izstaigājuši visas
paredzētas vietas, devāmies uz mini zāli skatīties īsfilmu par šokolādi un kakao.
Tad atnāca sieviete, kura parādīja meistarklasi, kā pagatavot trifeles.
Filmas
skatīšanas laikā mums iedeva nogaršot tumšo šokolādi, piena šokolādi un balto
šokolādi. Pēc tam mēs gatavojām marcipāna konfektes un šokolādes figūriņas uz kociņa
no tumšās šokolādes. Tad mēs gājām uz veikalu un sapirkām daudz saldumu un devāmies
uz autobusu un braucām atpakaļ uz Baložiem. Tā mūsu klase pavadīja trešdienu – 9.
martu. Ja būtu iespēja, es noteikti dotos vēlreiz šajā ekskursijā, jo tur bija ļoti
forši!
Tīna Estere Vilka, Nata Dunajevska
turpinājums 8.lpp
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turpinājums no 7.lpp, 5.a klase

Zanes un Martas iespaidi par ekskursiju uz “Šokolādes muzeju”:
“Trešdien, 9. martā, mēs braucām uz “Šokolādes muzeju” Pūrē. Izbraucām 9.00.
Autobusā spēlējam dažādas spēles, tāpēc laiks pagāja nemanot, lai gan līdz muzejam
bija jābrauc pusotra stunda. Kad bijām klāt, skolotāja iegāja muzejā samaksāt par
biļetēm. Pēc kādām 5 minūtēm no muzeja iznāca gide un mēs gājām iekšā.
Mums pastāstīja par šokolādes un kakao vēsturi. Tad gājām pa dažādām telpām.
Kad bijām izstaigājuši visas paredzētās istabas, devāmies uz mini zāli, kurā
skatījāmies filmu par kakao pupiņām, pēc tam mēs veidojām trifeles un šokolādi uz
kociņa.Pēc saldumu pagatavošanas, mēs devāmies uz mazo veikaliņu, kur visi kopā
iepirkāmies.
Mums bija perfekta diena kopā ar mūsu lielisko skolotāju Astrīdu!”

TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM
4.c klases padomi topošajiem pirmklasniekiem
Pirmā klase!
Labdien, skolniek! Kad sāksi iet pirmajā klasē, iesaku tev sēdēt ar puisi, bet
nečalojiet par daudz, savādāk jūs izsēdinās! Pirmajā klasē jums nebūs atzīmes no
1 līdz 10, bet gan „+” (plusi), „-” (mīnusi), „vidēji”. Iesaku tev klausīt
skolotāju, iesaku tev censties un iegūt „+”. Neskraidi pa gaiteni, bet
pastaigājies! Esi, lūdzu, klusāks, jo tagad man ausis sprāgst dēļ skaļajiem
pirmklsaniekiem! Veiksmi tev 2016./2017. mācību gadā!
Rūdolfs Īzaks

Pirmklasniekam!

Sveiks, jaunais sākumskolniek!

Labāk nevajag bļaut un skraidīt, jo
pēc tam būs vēl sliktāk. Tu vari
ieskrieties
kādā!
Un
skolotāja
rakstīs piezīmi. Nevajag špikot, jo
ja skolotāja pamanīs, tad tev būs
pazemināts vērtējums.
Rolands Kalniņš

Es apsveicu tevi ar skolas sākšanu! Iesaku
tev neskriet un nebļaut pa gaiteni. Iedošu
pāris padomus skolai. Pirmais, lūdzu,
nesakaitini skolotāju! Labāk nevajag
runāt ar rupjiem vārdiem. Var dabūt
nepatikšanas no skolotājas.
Francis Pūliņš
8
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turpinājums no 8.lpp, 4.c ieteikumi, vēlējumi topošajiem pirmklasniekiem

Es jums iesaku, kad iemācaties jaunu tēmu, atkārtojiet to mājās. Kad jums ir
garais starpbrīdis, es jums iesaku celties no krēsla un spēlēties. Es jums iesaku
klausīt skolotāju, iet uz pulciņiem, lasīt daudz grāmatas, jo tad jums būs
vieglāk rakstīt stāstiņus. Es jums ieteiktu sagatavoties katram pārbaudes
darbam. Es jums ieteiktu draudzēties ar visiem klases bērniem!
Aurēlija Hincenberga

Sveiki, pirmklasnieki!
Mani sauc Ernests. Es šajā skolā mācos jau
ceturto gadu. Šī skola ir ļoti forša! Te var
iegūt
daudz
draugu.
Protams,
ja
jūs
neskraidīsiet,
labi
mācīsieties,
klausīsieties skolotājas teiktajā, lasīsiet
grāmatas, jūs būsiet skolotājas mīluļi.

Ja jūs klausīsieties stundās, tad tikpat
kā var nemācīties mājās!
Ieteikums – ievērot visus skolas noteikumus.
Es jums iesaku iet uz kori, basketbolu un
florbolu.
Tur
vienmēr
būs
gan
jauki
skolotāji, gan draugi un būs interesanti.
Mans novēlējums ir šāds: Lai jums labs
2016./2017. mācību gads!
Ernests Ronis

Pirmklasniek!
Es iesaku: 1. Klausīt skolotāju! 2. Kārtīgi lasīt! 3. Ņemt visu līdz! 4. Neskriet
pa gaiteni!
Svetlana Gromova

Pirmā klase, uzklausiet!
Klausiet savu skolotāju un mācieties ļoti labi! Un lai jums veicas visās
stundās! Domāju, ka jūs būsiet sekmīgi un labi skolnieki! Atrodiet sev labus
draugus un palīdziet visiem, neesiet slikti un kauslīgi! Iesaku iet uz
pulciņiem – florbolu uz velodrošību.

Novēlu jums labas atzīmes un labas dienas skolā!
Markuss Vilmanietis

Sveiki, pirmklasniek!
Mani sauc Aleks, es mācos 4.c klasē. Es pastāstīšu par to, ko nevajadzētu darīt.
Pirmkārt, neskrieniet! Otrkārt, esiet pieklājīgi! Treškārt, dariet, ko liek
skolotāji! Es ieteiktu apmeklēt pulciņus, kādus gribat. Es novēlu, lai veicas
mācībās!
Aleks Pavilons

Labdien!
Es esmu Ričards, un es jums stāstīšu par to, ko nevajag darīt. Ja jūs kāds

apsaukā, tad vienkārši ignorējiet un pasmaidiet,
pretī! Es novēlu jums labas atzīmes un daudz draugu!

tikai

nesakiet

neko

neskriet,

labi

Ričards Haļčickis

Novēlējums
Es
iesaku
nekliegt,
mācīties, draudzēties!
Ģirts Viesturs Ginters

turpinājums 10.lpp
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turpinājums no 9.lpp, 4.c ieteikumi, vēlējumi topošajiem pirmklasniekiem

Ieteikumi pirmklasniekiem
1. Izpildiet mājas darbus laicīgi.
2. Neesiet slinki.
3. Klausiet skolotāju.
4. Ejiet laicīgi uz skolu!
5. Vispirms izpildiet mājas darbus,
pēc tam izklaidējaties.
6. Neaizmirstiet lietas!
7. Klausiet pieaugušos!
Novēlējums: Lai labs mācību gads!
Alise Ļoļāne

Pirmklasniekam!
Kā gatavoties mācībām? Ja ir uzdoti mājas
darbi, tad pirmā lieta būtu izmācīties, un
tad var iet ārā vai darīt kaut ko citu. Kā
ar uzvedību? Ja tu neklausi skolotāju,
treneri un citus, tad tev jāpadomā par to!

Lai tev būtu labas atzīmes! Lai
būtu labas attiecības ar uzvedību!

tev

Jānis Vucens

Pirmklasniekam!
Ja tu esi aizmirsis lineālu, tad tā vietā izmanto zīmuli vai pildspalvu. Vajag
nēsāt somā rezerves burtnīcu, jo, ja tu aizmirsti kādu burtnīcu, tu vari tās
vietā izmantot rezerves! Bet, lai neko neaizmirstu, vajag ielikt somā visu stundu
grāmatas un burtnīcas. Ja uzdod mājas darbu, pie pirmās iespējas izpildi tos! Ja
labi uzvedīsies, skolotāja uz tevi nedusmosies! Lai tev būtu labas sekmes!
Kristians Lipskis

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
ĢEOGRĀFIJA
8.a klases mācību ekskursija ģeogrāfijā notika Dabas muzejā.
Dažas skolēnu atziņas:
Elīna: Dabas muzejā biju pirmo reizi, man tur ļoti patika. Uzzināju interesantus
faktus par Latvijas derīgajiem izrakteņiem. Interesants izskatījās tufs, kalnu
kristāls, obsidiāns u.c.
Kristiāna: Interesanti bija stāvet uz paaugstinājuma, kurš sāka attdarināt
zemestrīci, kad pareizi atbildējām uz jautājumiem. Nodaļā -Vide un cilvēksaizraujoši mināmies ar riteni,lai ražotu elektrību.
Laura Š.: Iepazināmies ar pasaules zīdītāju ekspozīciju,kur varēja vērot, kādi
dzīvnieki dzīvo dažādās dabas zonās.
Evita: Izrādās, ka sviestmaize, kas apēsta pludmalē, satur 7000 smilšu graudiņu.
Jana: Kūdru Latvijā izmanto dažādi, un zinātnieki meklē veidu, kā kūdru atjaunot,
jo tās krājumi samazinās.
Kendija: Apskatījām dzīvnieku un cilvēku kaulu uzbūvi izstādē: Skat – logā
skelets.Varējām apskatīt arī tādus derīgos izrakteņus, kuri mainoties gaismai,
maina krāsu.
Skolotāja Sandra Družkova

Reta iespēja!

Magnezīts pievelk
metāla pildspalvu

Lodīšu smilšakmens

Atrodi
pareizo
dzīvnieku
skeletam
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Stāsta par derīgajiem
izrakteņiem
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KO DARĪT BRĪVLAIKĀ?
Iesaka 6.c klase!
Diāna: „Varētu doties pastaigāties ar draugiem. Aiziet uz kino vai teātri. Var
nodarboties ar savu hobiju. Ar ģimeni kaut kur doties. Apciemot draugus. Var
izmēģināt kaut ko jaunu! Apmeklēt atrakciju parku „Līvu akvaparks”.
Anete: „Braukt uz kino (Alvins un Burunduki), pastaigāties ar draugu/draudzeni,
braukt pie vecmammas. Jauki būtu aizbraukt uz dzīvnieku patversmi un izstaidzināt
dzīvniekus!”
Gustavs: „Es jums ieteiktu aizbraukt uz jūru vai uz kino. Nespēlējiet datorspēles!
Sportojiet!”
Nora: „Brīvlaikā ieteiktu izlasīt kādu labu grāmatu, piemēram, Dž.K.Roulinga
„Harijs Poters”. Aizbraukt pastaigāties ar ģimeni, apciemot radiniekus, kas dzīvo
citā pilsētā.”
Ernests: „Iesaku noskatīties izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī. Izrāde ir par
ģimeni, kura dzīvo nabadzībā, bet atklājas, ka viņiem ir bagāti radinieki.”
Sanija: „Pavadīt brīvo laiku ar draugiem ārā. Braukt uz laukiem palīdzēt radiem.
Apciemot dzīvnieciņus patversmē. Aizbraukt ar ģimeni uz kino: „Nejaukais es 2”
Lasīt grāmatu, piemēram, E.Blaitona „Apburtais mežs”.”
Rainers: „Brīvdienās pagatavojiet šos garšīgos riekstiņus! Jums vajadzēs
zemesriekstus, cukuru, kanēli. Pannu pielej puspilnu ar ūdeni un uzliek uz vidējas
uguns, pieber cukuru un ieber zemesriekstus. Pēc minūtes lēnām pievieno kanēli,
apcep līdz brīdim, kad cukurs un kanēlis ir piecepies pie riekstiem. Bet
atcerieties visu laiku maisīt, citādi cukurs ar ūdeni piecepsies pie pannas! Lai
labi garšo!”

Lai arī labākās idejas rodas pēdējā brīdī, tomēr atļausimies paskriet
mazliet laikam pa priekšu, lai dažas gribētas lietas nepaliktu bez iespējām
tās īstenot. Un, proti, aiz stūra Lieldienu svinēšana.

Ko vajadzētu sagatavot pirms svētkiem?
Pārbaudīt šūpoles!

Sīpolmizas olu krāsošanai!

Sagatavoties olu ripināšanai!

Noskaņai – uzdiedzēt Lieldienu zālīti!

Foto: delfi.lv

11

14. - 18.marts PAVASARA
BRĪVLAIKS.Skolā jābūt 21.martā.
21. - 25.marts PAVASARA
BRĪVLAIKS 12.klasei
31.martā no plkst. 18.00 – 21.00
DISKOTĒKA “Brīvdienas Holivudā”
Dreskods: Jocīgs apģērbs,
Holivudas zvaigznes

