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Sveicam skolot ājus , kuri 
mums pievienojušies 
šogad!  

 
Gaļina Aile  (V ēsture), 
Astr īda Št āla  (Latviešu 
valoda un literat ūra), Vizma 
Keterli ņa 1.c, Valent īna 
Žukova  1.b, Juris Jerums  
(Ekonomika), In ārs Be ļinskis  
(Mājtur ība un tehnolo ģijas) 

Cik za ļas lapas kokam, 
Tik za ļi paši m ēs. 
Un nopietni pa jokam, pa jokam, 
pa jokam - 
Zaļš prieks mums iekš ā s ēž. 

Sirsn īgi sveicam m ūsu pirmklasniekus, skolas gaitas uzs ākot! 
Novēlam jums un j ūsu audzin āt āj ām aizraujošu jauno m ācību gadu! 

Zin ību diena  
Šī gada 2.septembr ī bija Zin ību diena. Zin ību diena bija 
sadal īta 2 da ļās – s ākumskolas klas ēm un pamatskolas 
klas ēm. Un šaj ā dien ā pirmo reizi ar skolas telp ām 
iepazin ās pirm ās klases. Otr ā sv ētku l īnija bija 
pamatskolas un vidusskolas klas ēm. 10.klasei uzd āvin āja 
planšetdatorus, lai viegl āk b ūtu mekl ēt inform āciju 
mācībām. V ēl iepaz īstin āja ar jaunaj ām skolot āj ām. Un deva 
vārdu apmai ņas skol ēna, Aleksam no It ālijas. 

Melisa Romanovska, 8.a 

Skol ā es iem ācīšos r ēķin āt un man pat īk te ātris un 
Skolot āju diena.(Elza V.) Skol ā ir parast ā t āfele, 
bērnud ārz ā bija interakt īvā (Elza Š.) Skol ā iem ācīšos 
daudz las īt, r ēķin āt un m ācīt b ērnus, kad izaugšu 
liels b ūšu policists (Andris D.) Es b ūšu galdnieks, 
kr āsošu m ēbeles un man garšo kartupe ļu biezputra! 
(Ri čards A.)Man pat īk z īmēt ar vaska kr īti ņiem, no 
pas ākumiem man patika Skolot āju diena, jo tad nebija 
stundas. Pusdien ās k ādreiz grib ētos š ķelto zir ņu 
zupu!(Agate). Skol ā var negul ēt! (Evita) Man patika 
tirdzi ņš (Alise), bet man patika Sporta diena (Ieva). 
Skol ā man pat īk m ācīties! (Monta)Gribu b ūt cirka 
māksliniece (Kristi āna) Man garšo makaroni! 
(Valters) Man pat īk z īmēt un r ēķin āt. (Sab īne)  

Art ēmijs, Val ērija H.: „Skol ā mēs iem ācīsimies 
mīcīt m ālu, iem ācīsimies matem ātiku un 
valodas. Kad izaugšu liels, b ūšu policists 
(Art ēmijs), es b ūšu b ērnud ārza audzin āt āja! 
Mums patika Mi ķeļdienas tirgus, iesv ēt ības un 
Sporta diena. Sporta diena patika divas 
reizes! Skol ā mācās, nevis k ā b ērnud ārz ā – 
spēl ējas! Skol ā nevajag gul ēt! Ēdnīcā man 
garšo pank ūkas un frikade ļu zupa, kartupe ļu 
biezputra un putukr ējums, bet grib ētos ar ī 
vistas k āji ņas.”  

Marians, Ter ēze, Toms: „Dien ās es b ūšu zob ārste 
(Ter ēze), es – ugunsdz ēsējs (Toms), es – 
policists (Marians). Mums garšo makaroni, bet 
grib ētos pank ūkas, un lai mamma dod l īdzi 
sald ējumu. Ļoti patika Z īļuka sv ētki un te ātris! 
Skol ā ir lab āk, jo nav j āguļ pusdienlaiks, bet 
toties ir j āmācās, nevar daudz sp ēl ēties. P ēc 
bērnud ārza nebija m ājas darbi, tagad ir! Bet m ēs 
iem ācīsimies z īmēt, r ēķin āt, las īt, kr āsot un 
daudz ko citu! 

1.septembr ī mācības uzs āka 48  pirmsskolas audz ēkņi, 259  
sākumskolas (1.-4.klase) skol ēni, 157  skol ēni no 5.-
9.klasei un 19  vidusskol ēni. Kopā 483  skol ēni, kurus ik 
dienu atbalsta skolas darbinieku kolekt īvs. Lai pozit īva 
sadarb ība, radoši darbi, lai īstenojas iecer ētais, lai 
visiem veicas !  
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Baložu viduss kolas  
komandai 2. vieta Latvij ā!  
 
Sens, bet atz īmēšanas v ērts notikums no paša vasaras 
sākuma. 8.j ūnij ā, nosl ēdzās liel ākās jauno satiksmes 
dal ībnieku sacens ības Latvij ā "Jauno satiksmes 
dal ībnieku forums", kur ās tikai noskaidroti Latvijas 
lab ākie velosip ēdisti. Vair āku m ēnešu ilg ās un 
intens īvās m ācības un treni ņi velodroš ības pulci ņā, 
un treni ņnometne karstaj ā ned ēļā pirms svar īgā 
starta Baložu vidusskolas komandai vainagoj ās ar 
augsto  2. Vietu  31 komandu jeb 186 skol ēnu 
konkurenc ē no visas Latvijas. 1. vietu šogad 
atk ārtoti izc īnīja Kusas pamatskolas komanda, l īdz 
ar to izc īnot ties ības piedal īties Eiropas Jauno 
satiksmes dal ībnieku sacens ībās. 
Jāpiemin, ka ar Baložu vidusskolas un Ķekavas novada 
Baložu Sporta iniciat īvu centra atbalstu Ce ļu 
Satiksmes droš ības direkcijas vad ībā ar ī šogad 
Baložu vidusskol ā norisin āj ās treni ņnometne 
dal ībniekiem pirms min ētaj ām Eiropas sacens ībām. 
Treni ņnometn ē piedal īj ās ar ī mūsu pulci ņa lab ākie 
audz ēkņi. 
Ieguld īt ā mācību darba aug ļi septembra nogal ē Kusas 
pamatskolas komandai ir izc īnīt ā augst ā 3.vieta 
Eirop ā!  

Sandra Ozoli ņa 

www.etwinning.net 
www.etwinning.lv  

 
Tilti savieno krast us .  
Tilti savieno cilv ēkus.  
 
Šī gada 17.oktobr ī 11.a klase ar audzin āt āju Tatjanu 
Druku dev ās uz veco Juglas dzelzce ļa tiltu, par kuru 
st āst īsim visai pasaulei ar ī Eiropas skolu kopienas 
eTwinning  projekt ā "Tilti savieno krastus. Tilti 
savieno cilv ēkus." posmiem. M ēs uzzin āj ām daudz ko 
jaunu. Dev āmies neliel ā pastaig ā uz k ūdras fabriku, 
kura sen vairs nedarbojas. Parun āj ām ar viet ējiem 
iedz īvot ājiem, kuri gan daudz neko mums nevar ēja 
past āst īt. P ēc tam dev āmies uz Mežaparku un jauki 
pavad īj ām laiku Zood ārz ā. Tas bija interesants 
pas ākums. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

 

 
Labs skolot ājs ir labs cilv ēks!  
 
Stingrs, taisn īgs un atbild īgs, izskaidro, demonstr ē un iedvesmo, prot jokot, iet l īdzās 
un atbalsta! Skolot ājs pal īdz piepild īt skol ēnu sap ņus! T āds ir labs skolot ājs!  
Piektdien  4. oktobr ī, m ūsu skolu piepild īja Ķekavas novada skolot āju saime, lai sveiktu 
novad ā ilg āk str ādājošos skolot ājus (vair āk nek ā 25 gadi) un lai sveiktu 2012./2013. 
mācību gada lab ākos skolot ājus.  Aizkustinoš ā pas ākuma kulmin ācij ā tika nosauktas un 
godin ātas tr īs galven ā titula „Lab ākais skolot ājs” ieguv ējas, tostarp  pirmsskolas 
izgl īt ības programm ā – Gundega T īrone no pirmsskolas izgl īt ības iest ādes „Avoti ņš” (Baložu 
pils ēta), visp ār ēj ās izgl īt ības programmas 1.- 12. klašu grup ā – Silvija Z ītare no 
priv āt ās pamatskolas „Gaismas tilts 97” ( Ķekava), profesion āl ās ievirzes izgl īt ības 
programm ā – Daiga Rozent āle no Ķekavas M ūzikas skolas ( Ķekava). 
Īpaši gribam izcelt mūsu ang ļu valodas un v ēstures skolot āju Ievu Apini, kas tika 
izvirz īta konkursa nomin ācijai „Lab ākais skolot ājs” visp ār ēj ās izgl īt ības programmas 1.-
12. klašu grup ā!  
Sīkāk par konkursa m ēr ķi un rezult ātiem var las īt Ķekavas novada m ājas lap ā www.kekava.lv .  

Sandra Ozoli ņa 

Sudraba kausa ieguv ēji Rainers 
Grass, Rasa V ītoli ņa, Ieva L īga 
Kajaka, Kristaps C īrulis, Laura 
Matisone un Edvards Veters. 
Laura Matisone tika nomin ēta k ā 
lab ākā meitene velosip ēda 
praktiskaj ā vad īšan ā, satiksmes 
droš ības jaut ājumos un ce ļu 
satiksmes noteikumu zin āšan ā. Par 
Baložu vidusskolas komandas 
izc īnīto 2.vietu Ķekavas novada 
dome pieš ķīra 2000Ls finans ējumu. 
Paldies deput ātiem par šo l ēmumu, 
l īdzek ļi tiek izmantoti visas 
Baložu komandas att īst ībai. 
Aicin ām 7.decembr ī uz velodroš ības 
sacens ībām „Ziemas Balva”, pašiem 
kl ātien ē skat īt šo ieguld ījumu. 
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Izp ēt īt Latvijas Tautas fronti  
 
Šogad Latvija atz īmē Tautas frontes 25.gadadienu. 9. – 12. klases skol ēniem tika uzdots 
aptauj āt Tautas frontes dal ībniekus un uztais īt nelielu projektu, apkopojot šo 
inform āciju. Kad darbs bija padar īts, skol ēni no 9.a – Sandis un Hel ēna, 9.b – Olga, 10.a 
– Kristi āns un K ārlis, Laima no 11.a dev ās uz Ķekavu atr ādīt savus darbus Tautas frontes 
dal ībniekiem un Ķekavas un Daugmales skol ām. Pas ākums tieš ām bija izdevies, jo uzzin āj ām 
daudz jauna gan par to laiku, gan t ā laika apst ākļiem un cilv ēkiem un ar ī par cilv ēkiem 
mums apk ārt. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

 

Ceļojoš ā izst āde 
"Latvijas Tautas frontei 25!"  
 
Septembra beig ās skol ā bija apskat āma izst āde 
"Latvijas Tautas frontei 25!", kas atspogu ļo 
Latvijai tik ļoti b ūtiskos v ēsturiskos notikumus. 
Tas ir laiks, s ākot no 80-to gadu beig ām l īdz 90-to 
gadu s ākumam. Laiks, kura notikuma saknes ir 1940. 
gads. Lo ģiska notikumu sec ība, uzskat āmi t ā laika 
vēstures avoti - fotogr āfijas, raksti, apliec ības, 
protokoli un citi - rosina uz p ārdomām to laiku 
piedz īvojušos, savuk ārt š ī laika skol ēnos bag ātina 
zin āšanas par neseno pag ātni.  
Paldies izst ādes veidot ājiem - Ķekavas 
novadp ētniec ības muzejam un Latvijas Republikas 
Kult ūras ministrijai par finansi ālo atbalstu! 
 

Bibliot ēkas apmekl ējums  
 
16.oktobr ī mūsu klase dev ās uz Baložu pils ētas bibliot ēku. Diena bija apm ākusies, bet tas 
mums nemaz netrauc ēja. M ēs ar aizraut ību kr āsoj ām darba lapas, las īj ām. Atcer ēj āmies savu 
pirmo bibliot ēkas apmekl ējumu. Vienam t ā bija kop ā ar vec ākiem, citam – kop ā ar 
bērnud ārza grupi ņu. 
Mūsu klase bija sar ūpējusi dzejo ļus. Tos ar prieku deklam ēja Kirils, Mario, Reinis, Marta 
un Art ūrs. Bibliot ēkai m ēs uzd āvin āj ām nelielu plak ātu ar pašsacer ētiem dzejo ļiem un 
nov ēl ējumu. 
Vēl m ēs min ēj ām mīklas, klaus īj āmies dzejo ļus, apl ūkoj ām Biki buki gr āmati ņas, kuros ir 
viens dzejolis un ļoti daudz z īmējumu. Bibliotek āres uzcien āja m ūs ar gardiem āboliem. 
Pasākums bija izdevies! 

Kirils Boga čovs, 3.a 

Kur m ēs g ūstam zin āšanas? 
Kur m ēs rodam atbildes? 

Miķeldienas t irdzi ņš – šoreiz v ēl ar latiem!  
 

27.septembr ī norisin āj ās ikgad ējais Mi ķeļdienas gadatirgus, kur ā piedal īj ās skol ēni no 
1. – 11.klasei, kas p ārdeva daž ādus rokdarbus un pašgatavotus kulin ārijas br īnumus. 
Īpaš ā atmosf ēra, kas tobr īd vald īja skol ā, p ār ņēma skol ēnu un skolot āju pr ātus un 
kārdin āja vi ņu acis un v ēderus.         Krists Egl ītis, 
10.a  

Grāmatās t ās atrodam 
Bibliot ēkā pasl ēpuš ās. 
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Superklase  
 

Skol ēnu padome ir nol ēmusi šogad skol ā atjaunot superklasi. Pirmais superklases uzdevums 
būs izdekor ēt klasi rudens noska ņās. Konkurs ā tiks ņemts v ēr ā ar ī vid ējais v ērt ējums 
klas ē. T ā ka str ādājiet c īt īgi, kr ājiet punktus, un, kas zina, varb ūt tieši j ūsu klase 
uzvar ēs! 

Laima Pl ēpe, 11.a 
 

Skol ēnu padome - interes ant ākai skolas dz īvei  
 

Skol ēnu padome šogad akt īvi uzs ākusi savu darb ību. Pl āni 
daž ādi – turpin āt Superklases konkursu, organiz ēt 
diskot ēku, atjaunot skolas radio, veikt daž ādas 
aptaujas, piedal īties pas ākumu r īkošan ā un īstenot 
daudzas citas ieceres. Par padomes prezidenti šogad  
iev ēl ēta Laima Pl ēpe no 11.a klases, kura ar lielu 
atsauc ību ir sagatavojusi vair ākus rakstus šai av īzei. 
Aicin ām atsaukties ar ī citus skol ēnus, ņemiet piem ēru no 
Laimas un j ūsu v ārds b ūs av īzē!  
Skol ēnu padome satiekas katru pirmdienu 8.stundas laik ā 
10.kabinet ā, s ēdes ir atkl ātas, t āpēc ikviens 
interesents var n ākt un piedal īties. 
 

 

Vai skol ēns var b ūt skolot ājs?! J ā!  
 
Šā gada 4. oktobr ī mēs skol ā atz īmēj ām mūsu m īļo skolot āju dienu. Manupr āt, tas patieš ām 
bija jauks un izdevies pas ākums, jo p ārmai ņas p ēc skolot ājiem tika dota iesp ēja iejusties 
skol ēnu ādās un 9. – 11. klases skol ēniem-skolot āju darb ā. Skol ā tika nomain īta ar ī 
vad ība, kas pasniedza m ācību stundu skolot āju klasei, bet jaunie skolot āji vad īja stundas 
1. – 8. klasei. Svin īgaj ā l īnij ā gan skol ēni, gan skolot āji atr ādīja padar īto, kas visus 
patiesi iepriecin āja. Galu gal ā šis bija ļoti interesants un jauks veids, k ā pateikt 
skolot ājiem paldies par pal īdzību un atbalstu, ko vi ņi mums sniedz. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Skolot āju diena skol ēna ac īm 
 
4.oktobr ī mūsu skol ā tika svin ēta Skolot āju 
diena. P ēc pirm ās m ācību stundas notika svin īgā 
l īnija. L īnijas laik ā tika nosaukti vec āko klašu 
skol ēni, kas vad īs stundas maz āko klašu 
skol ēniem. P ēc l īnijas skolot āji dev ās uz z āli 
mācīties it āļu dziesmu (slaveno Felicita), bet 
skol ēni g āja uz stund ām. Stund ās skol ēni loc īja 
origami putnus un bumbas. P ēc treš ās stundas 
notika atk ārtota svin īgā l īnija, kur ā skolot āji 
dzied āja dziesmu, un vec āko klašu skol ēni ienesa 
zāl ē lielu kli ņģeri. Skol ēni laida gais ā 
izloc ītos putnus un bumbas. 
 
LAIMĪGU ŠO MĀCĪBU GADU!  
        Art ūrs Patriks Gri ķis, 3.a 
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Zīļuka sv ētki  
 
Ceturtdien, 10.oktobr ī, m ēs, 11.a klase, sveic ām 1.b klasi „Z īļuka sv ētkos”, t ā teikt, 
ieved ām vi ņus jaunas dz īves s ākumā. Atceroties b ērn ību, sp ēl ēj ām ar vi ņiem sp ēles, skr ēj ām 
stafetes un nedaudz panaš ķoj āmies ar saldumiem, kas visiem ļoti patika. Kad mazie bija 
izdauz ījušies, tie nodzied āja mums dziesmi ņu, kas sirsn īgi pabeidza šo tik jauko pas ākumu. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Klasika visos laikos - skriešanas KROSS  
 
2013. gada 4. oktobr ī skolas apk ārtn ē 

norisin āj ās krosa skriešanas sacens ības, kur ās 
piedal īj ās 5. – 11. klases skol ēni. Skol ēni 
skr ēja savam vecumam atbilstoš ās distanc ēs, un 
bija iesp ēja c īnīties par godalgot ām viet ām. 
Distance virz īj ās pa skaistaj ām Baložu meža 
tak ām. Paldies skol ēniem, kuri piedal īj ās 
kros ā! 

    Kristi āns Silamednis, 8.a 

Uzvar ēt āji:  
 

5.klašu grup ā (0,9km)R.Bukovskis (03:53) 
6.klašu grup ā (0,9km) Ņ.Gorbatjuks (03:54) 
7.klašu grup ā (0,9km)A.Bliz ņuks (03:28) 
8.klašu grup ā (0,9km)R.Plasi ņš (03:29) 
9.klašu grup ā (1,4km) Ņ.Žarovs (04:39) 
10.-11.kl.grup ā (1,4km)A.Bernardins (04:28)  

 

Zīļuka komanda iesv ēt ī pirmos  
Par vair āk k ā pussimts 7-gad īgu b ērnu uzman ības notur ēšanu veselas mac ību stundas garum ā 
t ās īstenot ājiem pien āktos balva, jo tas nav pa sp ēkam jebkuram no mums. Bet nu šoreiz mazo 
pirmklasnieku azarts un respekts atsver jebkura sma guma apbalvojumu. Runa ir par 1.a un 1.c 
klases iesv ēt ībām, ko 2. oktobr ī sar īkoja Z īļuka komandas "10.a" puiši Kristi āns, Eduards, 
Krists, K ārlis, Edgars un Roberts. Iesv ēt ību ritu āl ā skol ēni komand ās las īja z īles, min ēja 
mīklas, g āja rota ļās un z īmēja savas audzin āt ājas. V ērojot pas ākuma gaitu, skolot āj ām rad ās 
pārdomas, vai uzman ības notur ēšan ā vainīgi Zīļuka komandas sl ēptie talanti vai r ūpīgi 
pl ānots pas ākums. Vair ākums atzina pirmo variantu:) Paldies 10. a klasei, audzin āt ājai 
Astr īdai Lesnikai un m ūzikas skolot ājai Ievai Spro ģei! 

Sandra Ozoli ņa 

P.S. Saist ībā ar šo pas ākumu kaut kur uz keramikas kr āsns sliekš ņa savu r ūdīšanos gaida ar ī 
daudzie pirmklasnieku veidotie m āla "Z īļuki".  

 

Spēka diena  
Svētdiena, 15.septembris - Sp ēka diena! 
Vislatvijas Sp ēka diena ir projekts, kuru jau 
otro gadu p ēc k ārtas organiz ēja VAS „Latvijas 
dzelzce ļš” sadarb ībā ar Latvijas Ielu 
vingrošanas sporta biedr ību. T ās galvenais 
mēr ķis ir mudin āt sabiedr ību dom āt par vesel īgu 
un akt īvu dz īvesveidu, k ā ar ī apzin āties labas 
fizisk ās formas noz īmi ikdienas dz īvē. 
Un Sp ēka diena ar ī pie mums Baložos Ielu 
vingrošanas laukum ā!  Jaut āsiet, k āpēc gan šeit 
par to rakst ām? Ļoti vienk ārši -  daudzi, m ēs 
pat nebr īnītos, ja teju puse no vair āk k ā 90 
dal ībniekiem bija m ūsu bijušie un esošie 
skol ēni! M ēs bij ām, esam un b ūsim stipri!  
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Valodu ned ēļa 
 

Valodu ned ēļā no 14. - 18. oktobrim norisin āj ās daž ādi pas ākumi, tai skait ā, tika 
deklam ēti dzejo ļi ne tikai nacion ālaj ās valod ās – latviešu un krievu, bet ar ī ang ļu, 
vācu, zviedru, norv ēģu, it āļu, jap āņu un senebreju valod ās. Daudz ās valodas pieš ķīra tik 
lielu daž ādību un sav ādāku nokr āsu visam. 
Vēl valodu ned ēļā s ākumskolu skol ēniem tika novad ītas stundas, kur ās skol ēni no skol ēnu 
padomes las īja pasakas vai sp ēl ēja sp ēles ar vi ņiem ang ļu, latviešu un krievu valod ās. 
Tas bija kaut kas jauns un negaid īts, t āpēc manupr āt padar īja mazo dienu v ēl 
interesant āku. 
Vēl pie katra skolas kabineta durv īm tika izvietoti daž ādi sasveicin āšan ās veidi un ne 
tikai tie, daž ādās valod ās, kas skol ēniem deva iesp ēju uzzin āt daudz ko jaunu. 
Valodu ned ēļā notika ar ī dzejas stunda, kuru vad īja skolot āja Ilze Kajaka. Taj ā 
piedal īj ās skol ēni no 5. – 11. klasei, kas p ēc dzejo ļu noskait īšanas tika pavad īti ar 
ska ļiem aplausiem un maz ām dāvani ņām. 
Daudzos valodu pas ākumus nosl ēdza saskarsmi, sadarb ību un draudz ību veicinošs valodu 
konkurss, kur ā jauktaj ām klašu komand ām nācās tikt gal ā ar daž ādiem āķīgiem uzdevumiem. 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Atbrauc ēji, kas paliek skol ā 
 

Veselu ned ēļu no 11. l īdz 19. oktobrim pie mums Baložu 
vidusskol ā dz īvoja jaunieši no It ālijas, D ānijas un 
Latvijas. Vi ņi nodarboj ās ar dažnedaž ādām aktivit āt ēm. 
Spēl ēja sporta sp ēles, gatavoja ēst viens otram un labi 
pavad īja laiku. Jaunieši gatavoja savas tautas 
nacion ālos ēdienus. Latvieši m ācīja d āņiem un it āļiem 
latviešu valodu un otr ādāk – d āņi un it āļi m ācīja 
latviešiem savas valodas. Vi ņi dal īj ās grup ās un veica 
daž ādas interesantas aktivit ātes. Tais īja daž ādus 
projektus, piem ēram, par za ļāku vidi. Š ādi braucieni un 
apmai ņas programmas dod ļoti daudzas iesp ējas, 
piem ēram, apg ūt jaunas kult ūras, iem ācīties jaunas 
valodas un ieg ūt jaunus draugus. 
Mūsu skolu šaj ā projekt ā p ārst āvēja Roberts Kalni ņš un 
Kristians Vu ļs no 10.a. Roberts atzina: „Agr āk 
nedomāju, ka šis skolas gals (sporta komplekss) var ētu 
būt tik dz īvs!” 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Dipadu dapadu!  

Zirg ā! Tas notika ceturtdien, 12. septembr ī un par to 
raksta Sandis un 11a klase: 
"T ātad m ēs 11.a klase, 12. septembr ī jau otro reizi 
dev āmies uz "Zirgzandal ēm", lai atkal izj ātu ar 
zirgiem. T ā bija izcila, jauka, satriecoša nezi ņa. 
Iesp ēja p ārvar ēt bailes. Pierodot pie zirga, bailes 
paz ūd un paliek lieliskas izj ūtas! Kad dev āmies 
pastaig ā ar zirgiem pa mežu, p ārliecin āj āmies, ka 
varam vad īt zirgus un justies br īvi un skaisti!" 
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Tur  var ēja  ar ī no ģībt!  
  
9.a un 9.b klase kop ā ar skolot āju Ritu Onzuli k ādā jauk ā trešdienas r īt ā dev ās uz 
Anatomijas muzeju, lai uzzin ātu daudz noder īga šim m ācību gadam. 
Anatomijas muzej ā visus sagaid īja atrakt īvais gids Valdis. Klases tika iepaz īstin ātas ar 
cilv ēka ķermeņa uzb ūvi, daž ādiem ekspon ātiem, kas atrodas Anatomijas muzeja īpašumā pat 
vair āk nek ā simts gadus (!), un ar noteikumiem, kas j āiev ēro vesel īga ķermeņa saglab āšanai. 
Interesanti bija apskat īt daž ādu org ānu prepar ātus un cilv ēka skeleta uzb ūvi. Tom ēr, redzot 
vēl nedzimušus aug ļus un embrijus, liel ākajai da ļai ekskursantu k ļuva skumji par 
izdzisušaj ām dz īvībām. Ļoti pam ācoši bija gida monologi par sm ēķēšanas un alkohola 
lietošanas kait īgumu, k ā ar ī uzskat āmie org ānu paraugi, kas par ādīja, kas notiek ar 
org āniem kait īgo vielu iespaid ā. 
Kopumā ekskursanti bija ļoti priec īgi par pam ācošo ekskursiju un interesanto inform āciju. 
Pozit īvā zi ņa – nevienam nek ļuva slikti, neviens neno ģība, un neviens nebija izbijies no 
redz ēt ā! (Kaut gan daudzi pirms ekskursijas apgalvoja, ka t ā gan var ētu b ūt.) 

 
Hel ēna Mūrniece, 9.a 

 
Starp maš īnām, motoriem  
 
11. oktobr ī mēs, 8.b klase, brauc ām uz 
ekskursiju - uz Motormuzeju. Bija ļoti 
interesanti ieraudz īt sen ās maš īnas. Daudz 
jauna par maš īnām mums past āst īja 
ekskursijas vad īt āja. M ēs ieraudz īj ām mazas 
un lielas, vecas un atjaunotas, d ārgas un 
daudzkr āsainas maš īnas. Mums ļoti patika š ī 
ekskursija. 

Jana Skuckaja, 8.b 

Manas ģimenes „D ārgumu nami ņš”  
 
Šis ir manas ģimenes d ārgumu nami ņš. 
Māji ņa ir šokol ādes konfekšu 
kast īte. Nami ņš ir īsta m ūsu ģimenes 
relikvija, jo t ā var ētu b ūt 130 
gadus veca. Šo m āji ņu ar konfekt ēm 
nopirka mans vecvecvecvecvecvect ēvs  
Mednis savai m īļotajai meitenei, 
kura gaid īja vi ņu no armijas 25 
gadus. M āji ņa ir pieredz ējusi kara 
laikus. Kara laik ā māji ņa un citas 
svar īgas mantas tika sl ēptas zem 
zemes pie ābeles, t āpēc ar ī tika 
nolauzts skurstenis m āji ņai. Taj ā 
parasti tika glab ātas podzi ņas, 
saktas, krelles, gredzeni. Man ļoti 
pat īk š ī māji ņa. 
 

Rei čele Bubiša, 2.a 

Mana ģimene, mana pils ēta  
  
Manā ģimen ē ir 4 ģimenes locek ļi, protams, 
ieskaitot mani. Man ir br ālis, mamma un t ētis. Vi ņi 
visi ir man ļoti m īļi. M ēs dz īvojam Baložos. Mana 
pils ēta ir maza, bet tur ir Baložu bibliot ēka un 
skola, b ērnud ārzs. Es sav ā ģimen ē un pils ēt ā esmu 
ļoti priec īga!  

Mērija Šarlote Stepi ņa, 2.a 
 

Vitam īnos ir sp ēks!  
Mūsu skol ā dod 

burk ānus, k āļus un 
ābolus. M ēs labpr āt tos 
ēdam. Zin ām, ka tie ir 
vesel īgi. Gribam izaugt 
lieli un vesel īgi! Ja 
mēs b ūsim veseli, 
var ēsim vair āk padar īt. 
 
   Ramona Poreitere, 2.a 

2.a klases radošie darbi Soci ālaj ās zin ībās. 
Ģimene.Saknes.V ērt ības.Relikvijas.V ēsture.Sp ēks.  
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ALEX BERNARDIN. 
Pozit īvisma iemiesojums. Aizraut ība. Piedz īvojums.  
Apmaiņas skol ēns no It ālijas m ūsu 11.klas ē.  
(Netulkojām viņa stāstu, jo kaut ko tik dzīvīgu nav iespējams iztulkot!) 
 
Labdien, 
Now I feel like a Superstar; but ok let's start... 
My name is Alex and I'm 17. I come from Italy (exac tly from the beautiful and famous 
Primiero valley situated in north near Austria), so  yea, I'm used to see mountains every 
where; and it's quite strange for me here in Latvia , because here it's very flat!  
Obviously there are other different between my and your country... for example the 
weather, here when came (25th of august) it was so hot; i just wore t-shirt and shorts, 
but then the autumn started and it was getting cold er every day!  
Now I have to wear my jacket (that I though it was for winter and not for autumn). I don't 
know how I'll survive in winter!  
Then the food it's very different. Here you don't u sually eat together with all your 
family: everybody eat whenever they want and what t hey want.... In Italy we have together 
lunch at 12.00-13.00 and dinner too in depend on th e family but usually at 19.00-20.00 and 
I miss a lot this things, because for us it's very important. 
And the food it's different too! Here you eat lots of potatoes, meat and onions (and lots 
of saldejums and biezpienz ar šokol āde etc etc).... and pasta and pizza? where are they ? I 
love trying new things, i have tried all the Latvia n specialty (I love putra ar jam or 
with fruits... mmm gnam gnam). 
I could continue to write about different, but it's  too long to do... and it's because 
that I chose Latvia. 
I wanted to try something new, something that nobod y knows (I'm sorry but lots of Italians 
think that Latvia it's a part of Russia...), someth ing strange.... and now I'm here in 
Baloži to live one of the most beautiful experience  in my life! Now I have only to study 
Latvian and then I can feel a very Latvian boy ;) 
well, I love orienteering.... I don't know if every body know what kind of sport it's, but 
trust me it's amazing. I'm not very good at all, bu t i feel so good when I run in the 
forest and see new place; when you are alone in the  forest only with a map and you have to 
find the controls... 
Here I did some magn ēts races and I really liked them. 
I like skiing, snowboarding, swimming too and cooki ng, and I don't know, here I want to 
try more thing as I can as lacrosse, hockey, paint course or a dance course. So if you 
know something about these or other curios course, let me know! 
Sometimes it's very difficult  but I'm getting use and now I'm  happy to live here.... 
everything it's magic: the lake, the forest, the au tumn's colors, the people, Riga...  
I hope it'll get better and better in the next mont hs, so then I can come back to Primiero 
and tell to everybody : "Latvjia ir ļoti skaista" 

Alex Bernardin, 11.a 

(I love putra ar jam or with fruits... mmm gnam gna m).  
(and lots of saldejums and biezpienz ar šokol āde etc etc)  

 

Alex m ācās Baložu vidusskol ā Jauniešu apmai ņas programmas AFS Latvija ietvaros  

Avīzi veido direktores vietniece inform ātikas jaut ājumos Sandra Ozoli ņa, iesaistot Skol ēnu 
padomi. Paldies par atsauc ību latviešu valodas skolot ājai Rutai Ansonei! 

Zi ņo av īzei uz sandraa.ozolinaa@gmail.com!  
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26. septembris – Eiropas valodu diena  
 
Šaj ā dien ā 11.a klase literat ūras stund ā run āja tekstus daž ādās valod ās. Tie bija dzejo ļi 
gan krievu valod ā, gan A.Puškina darbs norv ēģu valod ā, gan dzejo ļi v ācu, ang ļu, lietuviešu 
valod ā. Dzird ēj ām pasaku fragmentus zviedru valod ā, Aleksa las īto le ģendu par savu pils ētu 
it āļu valod ā. Tatjana m ūs p ārsteidza ar garu dzejojumu jap āņu valod ā. Dzird ēt tik daž ādas 
valodas vien ā stund ā bija neparasti. 
6.a, 9.a rakst īja domrakstus. Viena no t ēmām „Es un valodas”. Cit ēju dažu skol ēnu 
domrakstu fragmentus. 
„Valoda ir svar īga, la saprastos ar citiem un lai var ētu ce ļot, t āpēc iesaku m ācīties 
valodas.” (Rasa, 6.a) 
„It āļu valodu es s āku m ācīties t āpēc, ka š ī valoda ir bag āta un skaista. Sp āņu valodu es 
sāku m ācīties, jo, kas izaugšu, tad v ēl ēšos braukt uz Sp āniju.” (Vendija, 6.a) 
„Es uzskatu, ka valodu apguve paver plašas iesp ējas un atver daudzas durvis. Mani fascin ē 
cilv ēki, kas prot vair ākas valodas, t ādēļ es pati cenšos iem ācīties p ēc iesp ējas vair āk 
valodu.” (Hel ēna, 9.a) 
Mācoties daž ādas valodas, neaizmirs īsim, ka mums katram ir sava dzimt ā valoda – 
saudz ējama, kopjama, lolojama. 
 
„Starp sudraba zemju valod ām, 
Starp zelta zemju valod ām 
Dievzem ītes valoda – 
Latviešu valoda 
Kā rudzi, k ā j ūra, k ā b ērni  
Elpo un aug. 
Senākais, jaun ākais pasaules br īnums.” (V. Ļūdēns)   

Sk. R. Ansone 
P.S.Katru gadu 26. septembr ī Eiropas Savien ības dal ībvalst īs atz īmē  Eiropas Valodu .  
Eiropas Valodu dienas uzdevums ir piev ērst sabiedr ības uzman ību valodu daudzveid ībai, 
nov ērt ēt savas dzimt ās valodas noz īmi un apzin āties, cik b ūtiski ir m ācīties valodas visa 
mūža garum ā. (www.valoda.lv) 

 

 

5.a klases aktivit ātes  

17.oktobr ī 9.a klase mums sar īkoja iesv ēt ības pamatskol ā. Iesild īj āmies ar atjaut ības 
uzdevumu pild īšanu, bet p ēc tam m ūs gaid īja daž ādas aktivit ātes vec ās skolas 4.st āva z āl ē 
– iet ērp āmies vis ādos ap ģērba gabalos, skait īj ām zir ņus un ar boksa cimdiem p ārš ķīr ām 
gr āmatas lapas, dz ēr ām rieb īga izskata dziru, kas garšoja lab āk nek ā izskat īj ās. Uh! 
Viegli nebija, bet forši gan! Paldies dev ītajiem un klases audzin āt ājai Ievai.  
 
18.oktobra vakarpus ē visa klase dev āmies uz Fantasy Park uzsp ēl ēt boulingu. 4 komandas 
sacent ās par liel āko punktu skaitu divu stundu garum ā. Vienaldz īgi nesp ēja palikt pat 
mūsu vec āki – s ākumā pal īdzēja ar padomiem, bet v ēl āk jau paši attap ās ar boulinga bumbu 
rok ās. Pas ākums noteikti b ūs j āatk ārto! 
 
25.oktobr ī san ākam uz pirmo klases vakaru, kura t ēma ir ‘Šausmen īte’. Esam padom ājuši par 
apģērbu un aksesu āriem, grozi ņiem un m ūziku, klases noform ējumu un, protams, labu 
nosaka ņojumu. Prieks, ka pal īdzēt rad īt jautru noska ņu šaj ā vakar ā ir pieteikusies Maruta 
no 9.a klases. Bilžu galerijas skolas m ājas lap ā www.balozuskola.lv  
 
Remonts ang ļu valodas kabinet ā 
Kopš m ācību gada s ākuma par sav ām otraj ām māj ām 5.a klase sauc 2.kabinetu. Vasaras s ākumā 
šī telpa piedz īvoja lielas p ārmai ņas, kad b ūvuz ņēmuma ‘Konsult B’  
( http://www.konsultb.lv/ ) darbinieki 2 ned ēļu laik ā veica lielus remontdarbus, lai jau 
septembr ī šis kabinets sagaid ītu skol ēnus pavisam cit ā vizu ālaj ā izskat ā. Milz īgs paldies 
‘Konsult B’ vad īt ājam Dainim Baško par ieguld ītajiem naudas l īdzek ļiem un vi ņa 
darbiniekiem par kvalitat īvo darbu! 

Sandra Ozola, 5.a klases audzin āt āja 
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Skaņa, ātrums, kust ība 

Ceturtdien, 3.oktobr ī, m ēs, 9.a klase, dev āmies ekskursij ā uz AHHA zin ātnes centru Tartu 
Igaunij ā. Tur m ēs var ēj ām apskat īt medic īnas izst ādi, kas sniedza apskatu par visu cilv ēka 
ķermeni. Tur var ēja redz ēt veselus org ānus, k ā ar ī prepar ātus ar daž ādām slim ību paz īmēm. 
Turpat Tartu var ēja apskat īt izst ādi par ikdienas p ārtikas lietošanu un p ārsteidzoš ām 
sakar ībām starp p ārtikas viel ām.  
AHHA zin ātnes centr ā bija uzskat āmi par ādīti staru krišanas le ņķi, met āla iedarb ība uz 
ska ņu, ātrums un kust ība. Bija ļoti interesanti nov ērot c āļu izš ķilšanos no ol ām un skudru 
darb ību sav ā mitekl ī. 
Spoguļlabirint ā bija ļoti jautri, un ieskrieties sav ā atspulg ā – smiekl īgi. Ļoti ekstr ēmi 
bija braukt ar riteni pa trosi un gul ēt uz nagl ām. Mums pat atkl āja marcip āna 
pagatavošanas nosl ēpumus! 
Bija ļoti daudz visa k ā neparasta. M ēs bij ām saj ūsmā par labi pavad īto laiku un 
interesanto ekskursiju! Iesak ām ar ī p ār ējiem tur k ādreiz aizbraukt! 

Anna-Marija Vetere, 9.a 

 

Zelta kamols pa kalnu ve ļas  

Atmin ējums virsrakstam ir S A U L E . Sauli izzin āt dev ās 2. c 
klase. Un nevis t ā vienk ārši izejot lauk ā skaidr ā dienas laik ā, 
bet uz speci āli izveidotu Saules muzeju . Renārs Apinis  st āsta: 
"Mēs kop ā ar 2. b klasi 9. oktobr ī brauc ām uz Saules muzeju. Es 
uzzin āju, ka zeme ir ļoti maza. Bet es dom āju, ka zeme ir milz īga, 
bet t ā nav. M ēs apgleznoj ām ģipša saul īti. M ēs skat īj āmies video 
par liel āko zvaigzni. Es visiem ieteiktu aizbraukt uz Saules  
muzeju. Tas ir vien īgais Saules muzejs pasaul ē! N ākamaj ā dien ā mēs 
zīmēj ām kosmosa komiksu." Un Aur ēlijas Aleksas Pu ļas  iespaidi: 
"Mēs ar 2.b klasi skolas autobus ā brauc ām uz Saules muzeju. Es tur 
iem ācījos, ka zeme kustas, bet Saule nekustas. Man ļoti patika 
tais īt Sauli un skat īties filmu. Mums izst āst īja par melno 
caurumu. N ākamaj ā dien ā mēs z īmēj ām komiksu. Es uzzin āju, ka Zeme 
kustas." 

Un reiz ē ar šo zi ņu, pievienojam bildi, kur ā 2.c klases skol ēni 
prezent ē vasar ā las īt ās gr āmatas. Nevis vienk ārša prezent ācija, 
bet le ļļu te ātris ! 

 

Piknik s, laivas un cilv ēks no akmens laikmeta  
 

Kādu dienu (8. oktobr ī) m ēs, 3.a, 3.c un 4.a, dev āmies 
ekskursij ā uz Sabili. Pulc ēj āmies pie Baložu vidusskolas. Kad 
visi bija atn ākuši, m ēs k āpām iekš ā autobus ā un dev āmies 
taisn ā ce ļā uz Sabili. Bet autobus ā pie mums pien āca 
ragani ņa. Dažiem uz kakla vi ņa uzz īmēja miro ņgalvu, dažiem 
r ētu, zirnekli un t ā t āl āk. Kad non ācām Sabil ē, m ēs izvilk ām 
no som ām desi ņas un uz ugunskura t ās uzcep ām. Kad bij ām 
paēduši, g āj ām š ļūkt pa trosi. Daži g āja braukt ar laivu. P ēc 
tam m ēs g āj ām uz lielo trosi, kura bija p āri Abavai. Bet, kad 
pārbrauc ām, par nelaimi, rode ļi nedarboj ās un vajadz ēja 
braukt atpaka ļ. G āj ām, g āj ām un satik ām cilv ēku no akmens 
laikmeta. Vi ņš mums past āst īja, kuras ogas ir ind īgas, kuras 
nav. M ācīja izdz īvot mež ā. Dz ēr ām strauta ūdeni. Kad beidz ās 
ekskursija, visi sak āpām autobus ā un brauc ām uz m āj ām. 
 

Art ūrs Patriks Gri ķis, 3. a klase 

Dana Dukure, 2.c  


