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Ģeogrāfijas olimpiāde   

 Aprīļa mēnesī notika Rīgas rajona olimpiāde ģeogrāfijā. Olimpiādei gatavojos trīs mācību stundas. Mācījos par klimata 
joslām, dabas zonām, par visādām pilsētām, valstīm utt. Tas viss man olimpiādē noderēja! 
 Olimpiādes pirmā daļa sākās 11.00. Tā bija par valstīm un kontūrkartēm. Otrā daļa bija turpinājums pirmajai. Vēlāk bija 
neliels pārtraukums un sākās trešā daļa. Tajā man veicās labi, jo tā bija viegla. Bija jāzīmē klimatogrammas.  
 Kaut rezultātus vēl nezinu, tomēr domāju, ka tie ir diezgan labi.    

Viktorija Vogina, 7. a kl 

Informātikas nedēļa     

 Ar ko šī nedēļa bija īpaša? Varbūt ar izvietoto raibo afišu pirmajā 
stāvā? Visas aktivitātes šogad notika 2. stāvā. Šim pasākumam skolēni 
gatavojas jau no rudens. 4.a un 4.b klase darbojas datorgrafikas pulciņā, kurš 
notiek reizi nedēļā, un informātikas nedēļas pasākumā varam redzēt, cik kurš ir 
daudz apguvis un iemācījies. 5. a klases skolēni un 7. a klases skolēni bija 
izstrādājuši projektus par tēmu „Iepazīsti datoru pasauli!”. Darbi bija skaisti 
noformēti, un katrs strādājis pēc savām spējām. Turpat pie pretējās sienas 
varēja apskatīt 4.a un 4. b klases skolēnu darbus datorgrafikā. Blakus 
informātikas kabinetam uz monitora bija iespēja redzēt video par skolas dzīvi 
no 1. septembra . Trešdien, 19. martā, informātikas nedēļas noslēgumā, notika 
labāko darbu prezentācijas. 4.a klases kolektīvs atklāja šo pasākumu ar šovu 
„Iepazīsti datorpasauli!”. 
 Ar veiksmīgu debiju šovā piedalījās 7.a klases skolniece Linda 
Vološčuka, kurai bija Pepijas loma. Tika prezentētas 16 īsfilmas. 6. a klases 
skolēns Dāvis Liniņš bija izveidojis filmu par 6. klasi „ Tādi mēs esam” - 4.a 
un 4.b klases skolēni prezentēja filmas par dažādām tēmām. Tā kā pasākums 
notika informātikas kabinetā, tad vietu trūkuma dēļ visiem šo pasākumu nebija 
iespējams noskatīties. Skatītāji bija skolotāji un 3.a un 3. b klases skolēni, un, 
protams, informātikas un datorgrafikas pulciņa dalībnieki. Speciāla žūrija 
vērtēja datorgrafikas darbus. Labākie darbu autori tika apbalvoti. Diplomus 
saņēma Annija Ušacka, Roberts Kalniņš, Eduards Košolaps, Kristaps Turļuks, 
Maksims Moslovs, Dmitrijs Ņilovs, Viktors Vološčuks, Paula Robežniece. 
Labākie filmu autori no 4. b klases-Diāna Siliņa un Anastasija Bagajeva. No 5. 
klases - Paula Robežniece. No 4.a klases filmas demonstrēja Kārlis Grīnvalds, 
Gustavs Reinholcs, Evija Jakovļeva, Guna Žukovska. Visi saņēma diplomus un 
kompaktdiskus. 
 15.aprīlī 11.klases skolēni, informātikas pulciņa dalībnieki un 4.a 
klases skolēni apmeklēja pasākumu Ķīpsalā „Zinātnes un tehnoloģiju diena 
„Robotika 2008””. Bija iespējams apskatīt zinātnes un tehnoloģiju izstādi, kā 
arī pašiem darboties jaunrades tehniskajās darbnīcās. Mūsu skolēni ar lielu 
interesi piedalījās robotu – auto izgatavošanā. No piedāvātajiem materiāliem 
vajadzēja izgatavot ejošu auto. Bez tam auto vajadzēja būt tādam, lai izturētu 
izmēģinājuma braucienu pa izveidotu trasi. Mūsu skolēni izgatavoja 5 auto -
robotus. 7.a klases meitenes-Natālija, Linda un Jana - ar savu auto – robotu 
uzvarēja braukšanas sacensības ātrumā un iekļuva finālā. 4.a klases skolēni 
uzbūvēja 2 auto-robotus. Katrs savu auto-robotu izgatavoja arī Alekss Pjats - 5. 
a klases skolēns, un 6.a klases skolēns Dāvis Liniņš. Bija iespēja fotografēties 
un iejusties izgudrotāju lomā. Bildes varat apskatīt internetā  www.fotoo.lv. Arī 
mēs tur esam. RTU un RTK studenti demonstrēja pašbūvētus robotus. Varējām 
darboties ar interaktīvo tāfeli. Jaunrades Tehniskās darbnīcas vadītājs Jānis 
Ozoliņš bija sajūsmā par mūsu skolēnu atsaucību un uzaicināja mūs uz 
sacensībām rudenī Rīgas skolēnu pilī. 
 Paldies par atsaucību un uz sadarbību arī turpmāk! 

 
Jūsu informātikas skolotāja-Vizbulīte Misēviča. 
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Maija mēneša pirmdienās – 5., 12., 19. un 26. maijā – Baložu mežā (norādes no autobusa pieturas „Meža iela”) 
norisināsies krosa skriešanas sacensības „Baložu Bizons 2008”. Starts no plkst. 18.00 – 19.00. 

Skolēnu piedalīšanos šajās sacensībās vērtēs sporta skolotāja Daiga Jirgena, izliekot gada vērtējumu. 
Sīkāka informācija par sacensībām mājas lapā internetā www.balozubizons.lv, kā arī skolā pie ziņojuma dēļiem.  

 

Skolēnu padome aicina sekot līdzi informācijai radio un televīzijā par plašu labdarības akciju 10. maijā un piedalīties tajā. 

Skolotāji arī mācās   

 Lai strādātu ir jāzina, lai zinātu, ir jāmācās. Jā, arī skolotājiem ir jāmācās. Aprīļa mēnesī vairākas mūsu skolotājas apguva 
zināšanas augstskolās, kārtoja ieskaites, eksāmenus un apmeklēja kursus. To skaitā bija skolotāja Everita Melne, Inga Kauliņa, Astrīda 
Lesnika, Olga Kaļiņina, Sandra Žilko un Tatjana Andrejeva.  
 Savukārt 18. aprīlī aizsākās seminārs visām mūsu skolotājām par tēmu „Mācīšana un mācīšanās”, ko skolas telpās vada 
lektore V. Vaivade. Šis seminārs ir veidots trīs daļās un turpināsies jūnija sākumā.  
 Novēlu gan skolotājiem, gan skolēniem veiksmīgi gatavoties visiem pārbaudījumiem un tos nokārtot!  

Linda Grīnvalde, 
direktores vietniece mācību darbā 

Kam vairāk soda punktu? 
  
 18. martā visi, kas vēlējās varēja piedalīties mazās sacensībās basketbolā soda metienu mešanā, cik no 10/? vari iemest. 
Atsaucība bija neliela, taču ļoti aktīvi soda metienu mešanā iesaistījās 5. a klase. 1. vietu ieguva Sandis Popovičs (5. a) – 5 grozi, 2. 
vietu ieguva Kristaps Turļuks (4. a) – 3 grozi un Armands Maļugins (5. a) – 3 grozi. 3. vieta Tomam Zoltneram (5. a) – 2 grozi. 
 Ja mācību gada beigās būtu jānosauc sportiskākā klase, tad tā noteikti ir 5. a klase!   

 sporta skolotāja Daiga Jirgena 

Skriešanās Babītē 
 
 22. aprīlī Babītes pagastā notika sacensības Rīgas rajona pavasara krosa stafetēs. Mūsu skola piedalījās D grupā ar 2 
komandām. Šajā grupā kopumā startēja 30 komandas un konkurence bija liela. Stafetes etapa garums bija 750 metri, kurus veica 1996., 
1997., 1998. gadā dzimušie zēni un meitenes. 
 Mūsu pirmā komanda izrādījās stiprāka un veiklāka par otro komandu. Tajā startēja Vitālijs Ivanovs (5. a), Ketija Beikune 
(5. a), Roberts Kalniņš (4. a), Guna Žuhovska (4. a), Ņikita Žarovs (3. b), Kitija Lode (3. a). 
 Zēniem trasi pa mežu noskriet bija vieglāk nekā meitenēm. Cīnījāmies godam un finišējot aiz sevis atstājām vēl daudzas citas 
komandas.   

sporta skolotāja Daiga Jirgena 
 

Aicinām skolēnus (1995., 1996., 1997., 1998. g. dz. zēnus un meitenes) 
piedalīties vai skatīties Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku sacensības 

„Baložu Velodrošība 2008” 10. un 11. maijā pie Baložu vidusskolas. 
 Sīkāka informācija interneta mājas lapā: www.velodrosiba.lv  

 

Š. g. 2. maija darba diena tiek pārcelta uz 10. maiju. Šajā dienā vecāki tiek aicināti uz 
Atvērto durvju dienu – apmeklēt pirmās trīs mācību stundas. 

No plkst. 12.00 – 14.00  5. – 11. klases skolēni piedalīsies pilsētas sakopšanas talkā. 
 1. – 4. klašu skolēni pēc pusdienām dodas mājās. 

Autobuss plkst. 12.00 un 14.00. 
 

Skolas administrācija 
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Veiklības sacensības   

 Velo sezona atkal atklāta! 5. un 19. aprīlī Baložu vidusskolā nu 
jau trešo gadu norisinājās „Velodrošības” sacensības. Baložu pilsētas 
rīkotās sacensības ir kļuvušas populāras ne tikai pašos Baložos, bet arī 
visā Latvijā. Par to liecina lielais dalībnieku skaits. 
 1. posmā – 5. aprīlī piedalījās 77 dalībnieku, savukārt otrajā 
posmā – 19. aprīlī – aptuveni 68 dalībnieki. 
 Konkurence, protams, bija liela, tomēr ir interesanti sacensties, 
jo pirmās trīs vietas katrā vecuma grupā vienmēr apbalvo ar vērtīgām 
balvām, kuru dēļ vien ir vērts pacensties. Īpaši vērtīgas balvas var 
saņemt tie dalībnieki, kuri piedalīsies 2 dienu starptautiskajās sacensībās 
tepat, Baložos, 10. un 11. maijā. Pieteikties šīm sacensībām var interneta 
mājas lapā www.velodrosiba.lv.  
 Bet nu par rezultātiem. 1. posmā godalgotajās vietās ierindojās 
mūsu skolnieces Krista Ratniece, Paula Robežniece un Linda 
Vološčuka, 2. posmā ļoti labu rezultātu uzrādīja Roberta Anna Bambe, 
Krista Ratniece un arī Paula Robežniece un Linda Vološčuka – visām 
godalgotas vietas. Apsveicam un gatavojamies nākamajām sacensībām!  
 

Paula Robežniece, 5. a 

Mūsu skolēni labākie Rīgas rajonā! 
 
 15. aprīlī Rīgas Motormuzejā norisinājās Jauno ceļu satiksmes dalībnieku 
forums. Šī foruma mērķis, kā rakstīts nolikumā, ir paaugstināt bērnu zināšanu 
līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās 
palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēda uzbūves un bojājumu novēršanas 
jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās 
uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai 
bojā iet bērni.  
 Šis ir jau 4. gads, kopš pastāv mūsu skolas komanda. Trijos no tiem esam 
startējuši ļoti veiksmīgi, iegūstot 1. vietu. Tas nozīmē, ka arī šogad esam izcīnījuši 
tiesības startēt foruma otrajā kārtā, kur piedalīsies visas Latvijas rajonu labākās 
komandas, un tā tradicionāli notiks atpūtas bāzē „Ronīši” Klapkalnciemā 6. un 7. 
jūnijā. 
 Komandu veido 3 zēni un 3 meitenes. Katru gadu komandas sastāvs ir 
mainīgs, un šogad 1. kārtā startēja Elīza Obrazcova (5. a), Marina Pavlova (5. a), 
Krista Ratniece (3. a), Viktors Vološčuks (5. a), Eduards Balodis (3. a), Rihards 
Matīss Lipsnis (3. a). Neatņemama komandas sastāvdaļa ir arī līdzjutēji, un šogad 
tie bija Paula Robežniece (5. a), Roberta Anna Bambe (3. a), Anastasija Noskova 
(3. a), Viktors Kivlāns (3. a) un 3. a klases audzinātāja Vineta Šeinfiša. Un, 
protams, paši galvenie ir treneri, kuri katru gadu ir nemainīgi – Andris un Lauma 
Žilko. 
 Mēs visi esam ļoti gandarīti par to, ka mums izdevās noturēt čempionu 
titulu Rīgas rajonā. Cerams, ka nākamgad mums veiksies tāpat! 
 Darbs velodrošības pulciņā maijā būs vēl intensīvāks, jo cītīgi 
gatavosimies Latvijas sacensībām. Lai mums visiem droša braukšana ar 
velosipēdu! 

  Paula Robežniece, 5. a 

Robotu izstāde 
  
 Otrdien, 15. aprīlī, notika ekskursija uz izstādi „Robotika 2008” Ķīpsalas hallē. 
 Tajā, kā jau saprotams pēc nosaukuma, bija dažādi roboti. Gan tādi, kas palīdz cilvēkiem metināt, gan roboti – apkopēji, mīnu 
meklētāji un neitralizētāji, gan līnijsekotāji, sumo roboti un daudzi citi. Izstādes laikā tās apmeklētāji varēja izgatavot robotus - auto! 
Divus no tiem var aplūkot 4. a klasē 1. stāvā. 
 Izstādē bija fiziķi, matemātiķi, arī lietišķā ķīmija, kurā stāstīja interesantas lietas, piemēram, kā kaut ko aizdedzināt bez 
sērkociņiem. Kā? Pajautājiet 4. a klasei! 
 Izstāde bija ļoti interesanta, to pat grūti aprakstīt, tas bija jāredz! 
 

Annija Ušacka, 4. a 

No kreisās: Anna Roberta Bambe un Anastasija Noskova (3. a), 
pārvarot šķēršļus 

Visa komanda, skolotāji un līdzjutēji 
sacensību noslēgumā 

Krista Ratniece (3. a) trasē 
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Lieldienu konkursi   

 19. martā skolēnu padomes pārstāvji devās novērtēt, kā mūsu skolas klasēm (no 5. – 11.) ir izdevies izdekorēt savas klases 
telpu un izveidot plakātus par Lieldienām. Diemžēl nācās secināt, ka ne visas klases bija aktīvas. Plakātu veidošanā piedalījās 5. a, 5. b, 
6. a, 6. b, 7. a, 9. b, 11. a klase. Katra klase plakātos uzsvēra kādu īpašu tēmu. Savukārt telpas izrotāja 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 11. a 
klase. Ļoti labi varēja redzēt, kurš bija centies vairāk un kurš mazāk. 
 Vērtēšanas sistēma bija šāda: veikumu vērtēja 3 personas no skolēnu padomes – Viktorija Kikste, Viktorija Vogina, Paula 
Robežniece, kā arī skolotāja Ligita Brauķe.  
 Katrs žūrijas pārstāvis darbus varēja novērtēt ar 10 punktiem, tātad maksimālais punktu skaits bija 40 punkti. 
 Rezultātā 5. vietu ieguva 5. b klase (25 punkti), 4. vietu – 6. b klase (31 punkts), 3. vietu – 5. a klase (34 punkti), 2. vietu – 6. a 
klase (37 punkti). Tā nu sanāca, ka 1. vietu dalīja 7. a un 11. a klase, jo abām tika piešķirts maksimālais punktu skaits – 40! 
 Paldies visiem, kas piedalījās un bija aktīvi šajās skolas rīkotajās aktivitātēs, un ceram, ka nākamgad aktīvo klašu skaits būs 
daudz lielāks! 

Paula Robežniece, 5.a 
skolēnu padomes kultūras grupa 

Putnu dienas skolā 
 
 Katru gadu aprīlī Latvijā norisinās Putnu dienas, kurās cilvēki 
aicināti doties dabā un vērot putnus, kā arī izgatavot putnu būrīšus. 15. 
aprīlī pie mums uz skolu atbrauca Dabas muzeja ornitologs Sergejs. Viņš 
stāstīja par dažādiem putniem – par plēsējiem un graudēdājiem. Ornitologs 
ne tikai stāstīja, bet arī uzdeva jautājumus. Lielākajai daļai bija interesanti, 
un viņi centās atbildēt uz jautājumiem. Visi uzvedās klusi un mierīgi. 
 Daudzi bija jau redzējuši vai vismaz apzinājās par to putnu 
eksistenci, par kuriem viņš stāstīja. Kad beidzās stāstījums, mēs Sergejam 
skaļi aplaudējām un pateicāmies par brīnišķīgo lekciju. 
 Paldies skolas bibliotekārei Tatjanai Andrējevai par pasākuma 
noorganizēšanu! 
 

Līva Andžāne, 4. a 
  

Ekskursija uz Saeimu 
  
 10. aprīlī 3. a klase un audzinātāja Vineta Šeinfiša devās vērot mūsu Saeimas 
darbu. Daži skolēni uzrakstīja savus iespaidus par šo dienu. 
 Roberta Anna Bambe: „Tā bija fantastiska ekskursija. Ar mums sarunājās „Jaunā 
laika” deputāts K. Kariņš – smaidošs un dzīvespriecīgs cilvēks. Vispirms mūs aizveda uz 
ēku, kurā notiek frakciju sēdes. Tur mēs sēdējām deputātu krēslos un jutāmies kā īsti 
deputāti. Mēs visu pārrunājām un daudz ko uzzinājām par deputātiem no Lindas 
Mūrnieces un Krišjāņa Kariņa. Pēc tam mēs viņiem varējām uzdot jautājumus. Daži 
jautājumi pat bija tik āķīgi, ka Kariņa kungs nevarēja atbildēt. Pēc tam mēs gājām uz lielo 
ēku, kur notika sēdes. Tur mēs varējām dzirdēt, kā debatē deputāti. Es redzēju visādus 
politiķus. Mums iedeva „Jaunā laika” pildspalvas. Šo ekskursiju es nekad neaizmirsīšu!” 
 Helēna Mūrniece: „Mēs, 3. a klase, bijā Saeimā! Tur bija jauki! Mūs sagaidīja 
Krišjānis Kariņš, viņš ir deputāts. Mums uzdāvināja bukletiņus un pildspalvas. Sēžu zālē 
notika debates. Es redzēju daudzus deputātus. Man patika, jo bija daudzas interesantas 
lietas!” 
 Anna Tararuja: „Mēs, 3. a klases skolēni, bijām Saeimā. Saeimas ēka ir ļoti liela. 
Tur ir trīs stāvi. Kad mēs atbraucām, mūs sagaidīja un aizveda uz ēku, kurā pulcējas 
deputāti. Tur mēs apsēdāmies pie apaļa galda kā deputāti. Mēs viņiem uzdevām 
jautājumus – Kad viņiem ir brīvdienas? Cik ilgu laiku viņi strādā? Kādus jautājumus viņi 
apspriež? Tad mēs aizgājām uz otru ēku, tur notika Saeimas sēde un debates. Deputātiem 
priekšā stāvēja ļoti gari mikrofoni. Mēs apsēdāmies uz mīkstiem krēsliem un 
klausījāmies, ko apspriež deputāti. Tur bija galds apkārt visai zālei, augsti griesti un lieli 
logi, spožas lustras. Gar sienām bija bildes, kurās bija redzami visi deputāti. Man tur ļoti 
patika. Mēs, visa klase, fotografējāmies pie Saeimas.”   

 Liels paldies Helēnas mammai – Lindai par šo interesanto iespēju! 
 

skolotāja Vineta Šeinfiša 
 

Saeimas ēkas sēžu zāle. Mēs tur bijām! 

Saeimas ēka atrodas 
 Rīgā, Jēkaba ielā 10/12 

Avīzes veidotāja 
Sandra Žilko 
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