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Valsts valodas nedēĜa 
 

 No 12. – 16. novembrim skolā norisinājās valsts valodas nedēĜa „Latvijai 89”. Tās ietvaros bija vairāki konkursi – 
fotoplakātu konkurss, eseju konkurss „Latvija, mana Dzimtene”, zīmējumu konkurss „Latvijas skaistākās vietas”, apsveikumu 
kartīšu konkurss „Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”. 
 Par labākajiem eseju konkursā kĜuva Jūlija Prostunkina (8.b) – 1. vieta, Arina Sevirjova (5.b) – 2. v. un Margarita Arabadži 
(9.b) – 3.v. Zīmējumu konkursā uzvarēja Anna Voronko (5.b), 2. vietu ieguva Vadims KoĜenkovs (9.b), 3. vietu – JevgeĦija Laptjeva 
(5.b). Apsveikumu kartīšu konkursā 1. vietu dalīja Arina Sevirjova (5.b) un Anna KuzĦecova (9.b), 2. vietu ieguva Arturs Sokolovs 
(5.b) un 3. vietu – Georgijs KĜimovs (6.b).  
 Minētie uzvarētāji tiks apbalvoti ar grāmatām. 

     direktores vietniece audzināšanas darbā Ligita Brauėe 
 
 Eseja „Latvija – mūsu dzimtene” 

  
 Latvija ir skaista zeme. Es šeit dzīvoju kopš bērnības. Latvijā ir daudz skaistu 
vietu. Šeit ir skaisti meži un ezeri. Man Ĝoti patīk piejūras pilsēta Jūrmala. Tur ir 
redzams skaistais Rīgas līcis. Jūrmalā dzīvo mana draudzene. Man Ĝoti patīk Tērvetes 
parks un tā apkārtne! Tur ir daudz skaistu mājiĦu, kuras ir būvētas no dēĜiem. Vēl tur ir 
tādi smieklīgi rūėīši. Man Ĝoti patīk arī Sigulda. Tur ir skaisti, lieli un gari torĦi. Latvijā 
ir arī skaistā Rundāles pils. Tur ir skaistas istabas. Tā kādreiz bijusi vasaras pils, kur 
dzīvojis kāds kungs. Pie pils ir arī skaists parks, kur ir brīnišėīgi ziedi, krūmi un koki. 
Latvijas galvaspilsēta Rīga arī ir skaista. Latvijā ir vēl Ĝoti daudz skaistu vietu, par 
kurām varētu runāt. 
 Latvija ir mūsu dzimtene, un es savu dzimteni mīlu. 

 

2. vietas ieguvēja eseju konkursā Arina Sevirjova, 5.b 
 

Anna KuzĦecova, 9. b 
1. vieta apsveikuma kartīšu konkursā 

18. Novembris Baložu vidusskolā 
  

 Mūsu skolā pasākums par godu 18.Novembrim notika 16. novembrī, jo, kā zinām, 18. Novembris bija svētdiena. Visi 
skolēni un skolotāji sapulcējās zālē uz svinīgo līniju. Tika atskaĦota Latvijas valsts himna, dziedāja skolas ansambĜi, un skolēni 
skaitīja dzejoĜus. Tika stāstīti arī svarīgākie vēstures notikumi saistībā ar mūsu valsts neatkarību. Arī skolas direktore uzrunāja 
klātesošos. Pasākums izvērtās Ĝoti jauks, jo par godu šai dienai tika zīmēti arī plakāti, kas izstādīti skolas gaiteĦos. Daži no tiem 
aplūkojami arī šeit. 

 Evija KalniĦa, 11.a 
 

Policija par drošību 
  

 17. oktobrī pie mums skolā 
atbrauca policija, lai pastāstītu par 
mūsu drošību, tiesībām un 
pienākumiem. Klausīties lekciju bija 
ieradušās abas 9. klases. Mums stāstīja 
par smēėēšanu – kur atĜauts smēėēt un 
kur nav, kā arī par to, kādi ir sodi, ja 
smēėē neatĜautā vietā. Vēl mums 
stāstīja par lamāšanos, kaušanos un 
par alkohola lietošanu. Bija interesanti 
klausīties par narkotikām, jo policiste 
minēja daudz piemēru. 

Dmitrijs Stancels, 9.b Skolēnu padome š.g. 6. decembrī pēc 
sapulces, kurā nolemts par tuvojošos 

labdarības akciju. 

Gaidāmā aktivitāte skolēnu padomē 
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 Dzīvnieku aizsardzības diena 
 

 Mūsu klases audzinātāja 4. oktobrī skolā 
rīkoja Vispasaules Dzīvnieku aizsardzības dienu. 
Tajā piedalījās 7. a, 8. a, 8. b 9. a, 9. b klases 
skolēni. Vislielākā aktivitāte bija 7. a klasē. Mūsu 
skolā šī diena notika tā: gandrīz katrs no klases 
zīmēja zīmējumu vai arī viedoja aplikācijas, 
kolāžas, kā arī rakstīja eseju „Mans mīĜākais 
dzīvnieks”. Īpaši gribas uzsvērt tos skolēnus, 
kuriem bija visrūpīgāk veiktie darbiĦi, no kuru 
esejām staroja īpaša mīlestība un patiesas rūpes 
par dzīvniekiem, - Jana Kučere, Viktorija Vogina, 
Līga Freimane, Linda Vološčuka no 7. a klases, 
Ieva Evardsone no 9. a klases un Margarita 
Arabadži no 9. b klases. Un, protams, visi mūsu 
6. a klases aktīvākie ar saviem darbiem – Dāvis 
LiniĦš (suns Geris), Agnese Muša (kaėis Kika), 
Inga Seile (kaėis Muris), Elīna Popoviča 
(polārlācis Bruncītis), Jekaterina ĥikuĜina (kaėis 
Pušoks un suns Bims). 
 Dalībnieki no mūsu klases Ĝoti centās, 
visi darbi bija tik glīti! Zīmējumu bija daudz, lai 
arī visi nepiedalījās.  
 Esmu priecīga, ka gandrīz katrs cilvēks 
tik Ĝoti mīl dzīvniekus, jo dzīvnieki ir labākie 
draugi! Kurš tad, ja ne viĦi, gaida tevi vakaros 
pēc skolas, lai priekā skrietu tev pretī! 

 
Jekaterina ĥikuĜina, 6.a 

 

Iespaidi par leĜĜu teātri „Lidojošais paklājs” 
 

 2007. gada 16. novembrī 3. b klase devās uz leĜĜu teātri. Tas notika 
kultūras namā. Bija daudz apmeklētāju: no bērnudārza, skolas un pieaugušie 
kopā ar bērniem. Izrādē man patika, ka vectētiĦš gāja pēc vardes, bet tur bija 
ikru graudiĦi. Bet pēc tam graudiĦu nebija. Man nepatika, ka šī pasaka ir 
domāta jaunākā vecuma bērniem. Dažus vārdus es tur nesapratu. 

 
Jekaterina Petrikina, 3.b 

  

 2007. gada 16. novembrī mūsu klase gāja uz izrādi „Lidojošais 
paklājs”. Tas notika kultūras namā. Uz skatuves bija dekorācijas. Mūsu klasei 
Ĝoti patika. Es sapratu, ka izrāde ir kā stāsts. Vislabāk man patika, kā Rūėītis 
ceĜoja, jo tas bija Ĝoti interesanti. Izrādi skatījās daudz bērnu no bērnudārza, no 
skolas. Pirms izrādes bija interesanti zināt, kas tas būs par teātri. Es visu 
sapratu latviešu valodā. Es gribētu vēl aiziet uz tādu izrādi, jo man patika! 

   
Liza Čavkina, 3.b 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks – Advente 
 

 Advente ir īpašs laiks pirms Ziemassvētkiem, kad pārdomāt labos un sliktos darbus, lai Ziemassvētkos būtu ar gaišu 
noskaĦojumu. Adventi svin decembra svētdienās četras nedēĜas. Vienai svētdienai ir viena svecīte, un pēdējā svētdienā iededz visas 
četras sveces, kuras ievietotas Adventes vainagā. Parasti tie ir apaĜi un tiek veidoti no egĜu vai priežu zariĦiem. Tos rotā ar čiekuriem, 
ziediem un pīlādžiem. Bieži cilvēki izveido un rotā vainagus paši. Es Adventi svinu vienmēr, un mana mamma katru reizi viedo 
skaistus Adventes vainagus. Kad ir klāt pēdējā Adventes svētdiena, zinu, ka Ziemassvētki būs drīz. Arī tagad Ziemassvētkus gaidu ar 
nepacietību! 

Agnese Muša, 6.a 

Leonardo da Vinči izstādes apmeklējums 
 

 Uz izstādi braucām ar 9. b un 11. a klasi 9. novembrī pēc pirmās stundas. Nekādu starpgadījumu 
nebija, un skolotāja bija Ĝoti mīĜa un atĜāva pa ceĜam ieskriet dažos veikalos, jo laiks mums bija. 
 Izstāde bija ierīkota Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirms tās vēl paspējām turpat iedzert tēju un 
papĜāpāt. Runājām par skolām, kurās mēs domājam mācīties pēc 9. klases. 
 Pēc tam devāmies uz izstādi, tur varēja noskatīties arī filmu. Bija eksponāti, kurus varēja 
aptaustīt ar rokām un izmēăināt, kā tie darbojas. Izstādē bija daudz interesantu izgudrojumu, piemēram, 
pārnēsājamās klavieres, peldriĦėis, vēja rādītājs, kurus izmanto arī mūsdienās. Vēl bija arī ierīce, ar kuras 
palīdzību, būvējot mājas, var vieglāk pārvietot smagumus. Arī šodien tādu izmanto, tikai modernāku. 
 Leonardo da Vinči bija talantīgs itāĜu arhitekts, anatomists, skulptors, inženieris, izgudrotājs, 
ăeometrijas pētnieks, zinātnieks, matemātiėis, mūziėis un gleznotājs. ViĦš tiek uzskatīts par vienu no 
pasaules izcilākajiem gleznotājiem un dižākajiem ăēnijiem. 

Inese Austrupa 
 

Leonardo da Vinči 
(1452 – 1519) 

Samuilu Maršaku pieminot 
  
 30. novembrī 1. – 6. klase 
piedalījās literārajā pasākumā, kas veltīts 
krievu rakstnieka S. Maršaka 120. 
gadadienai. Skolēni lasīja dzejoĜus, 
minēja mīklas un uzstājās ar mazām 
ludziĦām. 5. b klase rādīja rakstnieka 
pasaka fragmentu.  
 Pasākuma nobeigumā 
dalībnieki tika arī pie mazām garšīgām 
balvām. Man personīgi patika viss 
notiekošais, bija Ĝoti jautri un interesanti. 

 
Artūrs Sokolovs, 5.b 

 5. b klases uzvedums 
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MārtiĦdienas tirgus 
  
 MārtiĦdienas tirgus visiem Ĝoti patīk. Daudzi skolēni tajā 
piedalās. Katrs, kas piedalās tirgū, sagatavo kaut ko, lai pēc tam 
pārdotu. Visvairāk gatavo ēdamo, Ĝoti daudz ir saldumu. Tirgū var 
piedalīties jebkurš skolēns. MārtiĦdienas tirgus šogad notika 9. 
novembrī, garajā starpbrīdī un ceturtās stundas laikā. ěoti skaistus 
darbus bērni bija taisījuši paši savām rokām. Šogad bija diezgan 
daudz apmeklētāju, daži pirka, bet daži tikai skatījās. 
 Liels prieks, ka piedalījās 1. – 4. klases skolēni, viĦiem 
bija Ĝoti daudz kas pašu taisīts. 
 Manuprāt, pasākums varēja būt ilgāks, tad varētu vairāk 
pārdot. Tomēr mums arī vajag iet uz stundām un mācīties! 

 

Jekaterina ĥikuĜina, 6.a 
 

Tirgū varēja iegādāties skolēnu pašu darinātas lietas: 
apsveikuma kartiĦas, māla figūras, rotaslietas, 

kārumus un mājturības stundās gatavotus svečturus. 

MārtiĦdiena 1. – 4. klasei 
 

 Rudens beigas un ziemas sākums, tie ir MārtiĦi. Sākas 
maskošanās laiks. Sākumskolas bērni MārtiĦus centās sagaidīt pa 
īstam. 3. klasē sanāca MārtiĦbērni – gailīši, vistiĦas, zaėīši un vēl 
citi meža zvēri. Kopā minējām mīklas, spēlējām spēles, dziedājām. 
 Saimnieces cienāja ar pelēkajiem zirĦiem, pīrādziĦiem un 
rudens gardumu – žāvētiem āboliem. Daudzi pirmo reizi ēda 
kaĦepju sviesta maizītes. Bija jauka kopā pabūšana. Paldies 
skolotājām par sagādātajiem svētkiem! 
 

3. a klases audzinātāja Vineta Šeinfiša 
 

 

Š.g. 13. decembrī plkst. 15.00 sporta zālē notiks velodrošības sacensības „Ziemas balva” 1. – 5. klašu skolēniem. 
Programmā: ceĜu satiksmes noteikumi, pirmās palīdzības jautājumi un velosipēda praktiskā vadīšana. 

 

Skolēni, skolotāji un vecāki! Esat laipni aicināti uz Ziemassvētku koncertu, kas notiks ceturtdien, 
20. decembrī, plkst. 18.30 sporta zālē! 

 

KartupeĜu svētki 
 
30. oktobris, diena, kad notika „KartupeĜu svētki”. Pasākumam sākoties, 
skolotāja Ella Indzere apbalvoja skolēnus par Ražas svētku skaistajām 
kompozīcijām, kas rotāja skolas palodzes. 
Vēlāk arī sākās gaidītie svētki. Tas bija vareni! Tika spēlētas dažādas 
spēles: bija jādejo, jāmizo kartupeĜi un jādara daudz kas cits. Visās spēles 
bija nepieciešams ātrums un pacietība. ěoti daudzi piedalījās ar patiku, jo 

 tas bija interesanti, tomēr varbūt arī 
kādu piesaistīa tas, ka par katru 
labāko spēles rezultātu, dāvināja 
saldumus. Tas nav galvenais! 
Pēc pasākuma visi tika laipni 
aicināti nogaršot kartupeĜu 
pankūkas. Tas likās Ĝoti interesanti, 
jo vēl nekur, nekas tamlīdzīgs netika 
redzēts. 
Varu teikt, ka „KartupeĜu svētki” 
izdevās Ĝoti labi un tādu pasākumu 
varētu atkārtot katru gadu. 

 Viktorija Vogina, 7.a 
 

4. a klases meitenes 
kartupeĜu mizošanas 

sacensībās. 

Veiklības stafetē 
Aleksandrs no 5. b 

klases. 
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„Karlson, Tu nu gan esi viens interesants lidojošs cilvēks. Zini, es esmu pamanījusi, ka katra diena Tev ir kā svētki. Es arī tā vēlētos, 
bet laikam tas ir tikai Karlsoniem. Es gribētu Tevi uzaicināt uz savu dzimšanas dienu. Tā gan būs tikai februārī, bet tur būs četrpadsmit 

tortes un viena svecīte!” 
/Viktorija Vogina/ 

Par godu Astridai Lindgrēnei un tās pasaku varoĦiem 
 
 Tuvojās zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes 100. dzimšanas diena, un par godu 
tam skolā bija gaidāms pasākums. Mēs – 7. a klases skolēni – vēlējāmies sagatavot mazu 
ludziĦu „Kā Pepija uzsāka skolas gaitas”. Šī ludziĦa bija gatavota par godu šai slavenajai 
rakstniecei. 
 Pasākums notika 2007. gada 23. novembrī skolas zālē. Vairāku klašu skolēni bija 
sagatavojuši ludziĦas, kurās piedalījās rakstnieces pasaku varoĦi. Lielākā daĜa bija izvēlējušies 
Pepiju un viĦas labākos draugus. Mazāk bija Karlsonu. LudziĦas spēlēja gan latviešu, gan 
krievu plūsmas bērni. Pirmo priekšnesumu sniedza 6. a klase, Pepiju atdarināja Elīna 
Popoviča. Nākamā bija 5. b klase, viĦi parādīja epizodi no stāstiem par Brālīti un Karlsonu. 
Arī 5. a klasei bija uzvedums „Kā Pepija uzsāk skolas gaitas”, tajā Pepijas lomas atveidotāja 
bija Sintija Ernstsone. Atceramies arī vēl dažus lugas varoĦu atveidotājus – Ketiju Beikuni, 
Signi KĜaviĦu un Viktoru Vološčuku.  
 Tagad ir pienākusi mūsu kārta. Mūsu ludziĦā Pepiju attēloja Ginta Žuhovska, 
Karlsonu – Viktorija Vogina, skolotāju – Linda Vološčuka, Anniku – Natālija Terentjeva un 
Tommiku – Jana Kučere. Ja jūs nebijāt šajā pasākumā un neredzējāt šīs meitenes, jūs varēsiet 
redzēt viĦas 20. decembrī Baložu vidusskolas Ziemassvētku koncertā! Uz tikšanos! 

  
Ginta Žuhovska un Linda Vološčuka, 7.a 

 

Astrīda Lindgrēna kopā ar kādu 
no Pepijas atveidotājām. 

 Novembrī, laikā, kad pasaule atzīmēja zviedru rakstnieces Astridas 
Lindgrēnes 100. dzimšanas dienu, 7. a klases skolēni rakstīja domrakstu – 
vēstuli rakstniecei vai viĦas grāmatu varoĦiem. Protams, bērni apzinājās, 
ka tas ir domraksts, ka šīs vēstules netiks nosūtītas un rakstniece tās arī 
vairs nesaĦemtu, taču skolēnu darbos bija daudz jaunu vārdu un šobrīd 
vairs neizpildāmu, bet Ĝoti labu vēlēšanos, novēlējumu. 

„Es Jūs pazīstu kā brīnišėīgu rakstnieci. Es vēlētos uzzināt, vai pasakai 
„BrāĜi Lauvassirdis” būs turpinājums.” 

/Līga Freimane/ 

„Laikam ir patīkami būt slavenākajai bērnu un pusaudžu literatūras autorei? 
Jūsu darbus ir prieks lasīt. Mana mīĜākā pasaka ir par Brālīti un Karlsonu. Atceros, ka bērnībā man mamma lasīja Ĝoti interesantu stāstu 

par Pepiju Garzeėi.” 
/Darja Ivanova/ 

 

„Es būtu Ĝoti laimīga, ja varētu Jūs satikt un palūgt autogrāfu. Man 
visvairāk patīk Jūsu pasakas par Pepiju un Karlsonu.” 

/Jana Kučere/ 

„Es neesmu labs grāmatu lasītājs, bet gribētu izlasīt visas Jūsu grāmatas! Man 
patīk izlasītais darbs „Mēs – Sālsvārnas salas vasarnieki”.” 

/MārtiĦš Golasko/ 

„Es gribētu Jums pateikt PALDIES par to, ka Jūs esat uzrakstījusi tik 
interesantas pasakas. Pēc Jūsu grāmatām ir radītas filmas un multfilmas. 

Paldies Jums!” 
/Dmitrijs Ždanovičs/ 

„Man Ĝoti patīk Jūsu darbi, tos zinu jau no četru piecu gadu vecuma. Tie ir brīnišėīgi, patīkami, smieklīgi lasāmi, jautri. Šāda veica 
literatūra mani atkal un atkal iepriecina un padara mani par mazu, mazu meitenīti, kad es atkal pārlasu aizkustinošo stāstu par Pepiju, 

smieklīgās lappuses par Karlsonu, kuram vajadzīgas astoĦas tortes un viena svecīte.” 
/Viktorija Kikste/ 

Apkopoja sk. Ruta Ansone 

„Vai Jūs arvien rakstāt pasakas par Karlsonu? Vai esat viĦu satikusi? 
Ja esat, tad, lūdzu, pasveiciniet no manis!” 

/Artūrs Baumanis/ 

Avīzes veidotāja 
Sandra Žilko 


