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Februāris, marts – olimpiāžu mēneši! 
   

 Baložu vidusskolas skolēni šogad piedalījušies Rīgas rajona informātikas, vizuālās mākslas, matemātikas, dabaszinību 
olimpiādēs. Vislabāk veicies ir 7. a klases skolniecei Jekaterinai ĥikuĜinai, kura vizuālās mākslas olimpiādē ieguva 3. vietu, un Aleksam 
Pjatam no 6. a klases, kurš dabaszinību olimpiādē ieguva atzinību. Paldies visiem skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm! 
  

Skolotājai Larisai Kuzminai – 60! 
 

Baložu vidusskolā – 15 projekti 
 
 NedēĜā no 16. – 20. februārim, kad pirmklasnieki atpūtās, skolā notika pamatīga rosība visās pārējās klasēs, proti, norisinājās 
Projektu nedēĜa. Šogad sākumskolā pamattēma bija grāmatas. Vieni no projekta mērėiem bija: pareizas iemaĦas grāmatu lietošanā, 
grāmatu veidošana un iepazīšanās ar grāmatas uzbūves pamatelementiem. NedēĜas laikā skolēni izgatavoja arī paši savas grāmatiĦas, 
apmeklēja bibliotēku, tikās ar grāmatu autoru un mākslinieku V. Novikovu, savukārt 3. un 4. klase devās arī ekskursijā uz izdevniecību un 
tipogrāfiju „Diena”. 
 Par fiziskām aktivitātēm un veselīgu uzturu projektu veica 5. un 8. klase. 7. klase iepazinās ar angliski runājošām valstīm un 
angĜu valodas īpatnībām tajās.  
 Vecākajās klasēs tēmas bija saistītas ar nākamās profesijas izvēli un karjeras attīstību. Skolēni pildīja dažādus psiholoăiskos 
testus un veica analīzi.  
 Kopējais skolotāju un skolēnu iespaids un atzinums par projektu nedēĜu ir pozitīvs, jo vairums uzskata, ka šāda veida darbs, kad 
skolēniem jāstrādā grupās, jāsadarbojas, jāmācās strādāt ar informāciju, sekmē arī ikdienas mācību darbu. 
 Informācija par projektiem, to gaitu un rezultātiem ir apskatāma arī skolas mājas lapā internetā: www.balozuskola.lv.  
 

 Sandra Žilko, 
direktores vietniece informātikas jautājumos 

  

Pavasara brīvlaiks no 2009. gada 3. – 13. aprīlim. 
Mācības atsāksies 14. aprīlī. 

Un mūsu olimpieši! 

20. februāra matemātikas olimpiādes 
dalībnieki. No kreisās: Viktorija Kikste, 
8.a, Viktors Vološčuks, 6.a, Annija 
Ušacka, 5.a, Paula Robežniece, 6.a, 
skolotāja Inga KauliĦa. Olimpiādē 
piedalījās arī Jekaterina ĥikuĜina. 

 

19. februāra vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieki 
(sk. S. MeĦăele un A. Lesnika) 

No kreisās: Jekaterina ĥikuĜina, 7.a – ieguva 3. vietu, 
Viktorija Vogina, 8.a, Emīls Urtāns, 2.a. 

 

16. februāra informātikas olimpiādes 
dalībnieki (sk. V. Miseviča). No kreisās: 
Viktors Vološčuks, 6.a, Alekss Pjats, 
6.a, Dāvis LiniĦš, 7.a. Olimpiādē 
piedalījās arī Jekaterina ĥikuĜina. 

 

26. februāra dabaszinību olimpiādes dalībnieki Paula Robežniece un 
Alekss Pjats no 6.a klases (sk. L.A. Drozde). Alekss šajā olimpiādē 
ieguva atzinību. Paula par olimpiādēm: „Es uzskatu, ka olimpiādes 
ir lielisks pasākums, kurā var iegūt zināšanas, pieredzi. Es vienmēr 

cenšos piedalīties pēc iespējas vairākās olimpiādēs.” 
 

16. martā ĥikita Žarovs piedalījās sākumskolas 
matemātikas konkursā „Tik vai cik” (sk. T. SkĜarova). 

 

Nākamais avīzes numurs jau pirms pavasara brīvlaika! 
Visi aicināti publicēties! 

Avīzes veidotāja Sandra Žilko 
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Koncertlekcija   

 Projektu nedēĜā, 18. februārī, notika koncertlekcija. Tās tēma – komponists V.A. Mocarts toreiz un tagad. Tajā atskaĦoja Mocarta 
mūziku. Dejoja meitenes no Šona deju studijas. Modernizēto Mocarta mūziku atskaĦoja dīdžejs. Koncertlekcija bija interesanta! 

Annija Ušacka, 5.a 
  

Mūsu skolēni Baložu pilsētas sacensībās „Ziema 2009” 
  
 28. februāra saulainajā sestdienā tepat, skolas stadionā, Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs organizēja sacensības „Ziema 
2009”, kurās piedalījās mūsu skolēni: Maksims Maslovs, Aleksandrs ěeĜkovs, Dmitrijs Nilovs, Vitālijs Girdjuks, Anžela Utināne (5.b), 
Anna Voronko (6.b), Aleksandrs BlizĦuks (2.b), Kristaps LagzdiĦš (4. a), Lauma Aleksejeva (5. a) un Marina Pavlova (6. a). 5. b  un 4. 
a klases skolēniem sacensības bija arī kā labs treniĦš, jo uz tām viĦus aicināja viĦu riteĦbraukšanas nodarbību treneris Uldis Puzaks. 

 

Lauma Aleksejeva un Marina Pavlova 
jautrā biatlona stafetē 

Anžela Utināne, Dmitrijs Nilovs 
un Aleksandrs BlizĦuks 

ragaviĦu vilkšanas sacensībās 
Anna Voronko 

distanču slēpošanā 

No kreisās: Vitālijs Girdjuks un 
Aleksandrs ěeĜkovs pirms starta 

distanču slēpošanā 

Kristaps LagzdiĦš ragaviĦu 
vilkšanas sacensībās kā 

„pasažieris” 

Maksims Maslovs 
jautrā biatlona „šautuvē” 

Mūsējie apbalvošanā 

Pārdomas par ekskursiju uz P. StradiĦa medicīnas vēstures muzeju 
 
 Ekskursija uz P. StradiĦa medicīnas vēstures muzeju notika projektu nedēĜā. No sākuma pirmajā stāvā bija rādīta akmens 
laikmeta medicīna. Tur bija visādi seni galvaskausi, ar kuriem bija kaut kas noticis, un tos ar akmens laikmeta priekšmetiem taisīja vaĜā, 
un operējot diezgan bieži cilvēks izdzīvoja. 
 Otrajā stāvā bija ekspozīcija par viduslaiku medicīnu. Vispirms apskatījām aptieku un pēc tam, kā izskatījās viduslaiku mediėu 
apăērbi un kāda bija medicīna. Viduslaikos, ja kāds cilvēks bija saslimis ar mēri, uz viĦa durvīm uzrakstīja burtu „P” un nelaida ne 
viĦu, ne viĦa ăimeni no mājām ārā, lai ciems, kurā šis cilvēks dzīvo, būtu pasargāts no mēra. 
 Tālākajās zālē bija apskatāmas 20. gs. medicīnas iekārtas, tur bija izstādīts pirmais rentgena aparāts un vēl citas interesantas 
lietas. Vienā no pēdējām zālēm bija kosmosa telpa, kurā bija kosmosa skafandrs, un suĦa izbāzenis kā piemiĦa sunim, kas lidojis 
kosmosā. Pēc tam devāmies uz izstāžu zāli skatīties filmu par narkotikām. 
 Jau akmens laikmetā cilvēki veica operācijas, tāpēc var secināt, ka medicīna ir sena, vienmēr attīstās un kĜūst labāka. 

 

8. a klase un audzinātāja Ināra Laure 

Konkurss „Balsis”   

 2009. gada 6. martā Baložu pilsētas kultūras nams uzĦēma Rīgas rajona bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 
dalībniekus, starp kuriem bija arī mūsu skolas 1. – 4. klašu ansamblis „Garauši” un 5. – 9. klašu ansamblis „Neimas” (vadītāja sk. Ināra 
Laure). Meitenes Alīna Verba un Amanda Žuhovska dalījās savos iespaidos: „Tur bija Ĝoti daudz koristu! Mēs piedalījāmies, aizstāvējām 
skolas godu un varam būt lepni. Mums Ĝoti patika. Mūs vērtēja žūrija. Ieguvām otro pakāpi! Gribētos vēl dziedāt šādā konkursā. Mēs 
esam labi dziedātāji! Pat Ĝoti!” 
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Šogad talantu konkursā rekordskaits priekšnesumu – 26! 
 

 Šī gada 11. februārī notika skolas talantu konkurss „Mūsu skolas zvaigzne”. Konkurss notika sporta zālē. Dalībnieku bija Ĝoti 
daudz – no 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. klases. Visvairāk mūs pārsteidza dalībnieki no 1. klases – tie bija pārsvarā. Skolēni gan dziedāja, gan 
dejoja, gan skaitīja dzejoĜus. Konkursu vadīja sk. Ella Indzere. Žūrijā bija skolotājas: Tatjana Andrejeva, Daiga Jirgena, Ruta Ansone, 
Vineta Šeinfiša un Lillija Anna Drozde. Skatītāju bija daudz. 

Elīna Popoviča, 7.a 

1. vietas ieguvējas 
No kreisās: Anastasija Gromova, 2.b, Kristiāna Broka, 1.a, Lauma Aleksejeva, Evija 

JakovĜeva, Līva Andžāne, Annija Ušacka, 5.a. 
 

Titulu „Mūsu skolas zvaigzne” 
šogad izcīnīja 

Laura Plēpe no 2. a klases. 

2. vietas ieguvēji 
No kreisās: Artūrs Špaks, 3.b, Evita Meiersone, 1.a, Alise Zita Zeidaka, 2.a. 

3. vietas ieguvēji 
Apakšā no kreisās: Marta 

Dambe, 2.a, Gintas Janulis, 4.b, 
AĜona Markule, 6.a, Artjoms 
Builovs, Anna Voronko, 6.b.  

Diplomus par piedalīšanos konkursā ieguva: 
 

1. Alīna Verba, 3.a, 2. Laura Ribkinska, 1.a, 3. Jana Vīksna, 
1.a, 4. Enija Tīrone, 1.a, 5. Violeta Rastopčina, 2.b, 6. Elīna 
Popoviča, 7.a, 7. Kitija Loda, 4.a, 8. Anastasija Noskova, 4.a, 

9. AĜina Dolgova, 1.b, 10. Vendija Kate Apine, 1.a, 11. 
Amanda Žuhovska, 3.a, 12. Jana Skucka, 3.b, 13. Lelde 

Brokāne, 1.a, 14. Vlada Pihurevska, 1.a, 15. Laura Zvereva, 
1.a, 16. Ance Anna Sekace, 1.a. 

1 

2 3 

4 5 

6 

7 

8 9 

12 

11 

13 

14 

10 

16 

15 


