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Šajā numurā piedāvājam (klikšķiniet uz sadaļu, kas interesē vairāk): 

 Daudz laimes, Latvija! 

 Afišu stabs 

 Interešu izglītība 

 Aiz klašu durvīm 

1. – 4. klases 

5. – 9. klases 

10. – 12. klases 

 

 Mācību priekšmetos 

Šogad Latvija svin savu 97.dzimšanas 

dienu. Liekas, ka laiks, kad tika dibināta 

Latvijas valsts, pasaulē bija mierīgāks kā 

šodien. Notikumi visapkārt mums liek domāt 

par to, cik varam būt laimīgi, ka pie mums 

nav kara un nemiera. Mums ir jānovērtē 

cilvēki, kuri strādā, lai mēs būtu drošībā. 

Atzīmējot mūsu valsts svētkus, būsim 

domās ar Francijā cietušajiem un bojāgājušo 

ģimenēm. 

Aicinu jūs visus svinēt mūsu valsts 

svētkus. Tas var būt svētku mielasts mājās 

vai ciemos, došanās lāpu gājienā vai 

pulcēšanās Daugavmalā, lai kopīgi nodziedātu 

valsts himnu un noskatītos svētku uguņošanu. 

Priecīgus svētkus! 

 

Direktore Vita Broka 
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DAUDZ LAIMES,  LATVIJA! 

Cik labi, ka ir novembris! Ja valsts svētki būtu vasarā, kas 

zina, vai tie nepazustu jāņuzāļu vainagu krāsās. Bet novembrī 

gaiss sāk sastingt, un cilvēkiem ir laiks ne vien apstāties, 

bet arī padomāt - rudens darbi aiz muguras un Ziemassvētku 

kņada vēl nav sākusies. Valsts svētkos nekas nav jāizdomā no 

jauna- tie paši sarkanbaltsarkanie karogi un tā pati himna. 

Valsts dzimšanas diena ir diena, kad mēs varam tai novēlēt visu 

to, ko parasti vēlam cits citam dzimšanas dienā. Jo kas tad ir 

valsts? Valsts esam mēs paši, mēs paši to veidojam. Gluži tāpat 

kā ticība savai valstij sākas ar ticību pašam sev. Un sakot- 

nemīlu savu valsti, sakām, ka nemīlam paši sevi. Mums ir sava 

valsts! Maza, bet stipra valsts! Daud laimes dzimšanas dienā, 

Latvija! 

Agita Ķīle, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

Latvija - tie esam mēs visi, kas šo zemi sauc par savām mājām, dzimteni! Katrs, 

kurš priecājas par šīs zemes skaistumu un godā tās tradīcijas ir daļa no lielās 

saimes, kas mīl šo zemi un tās vērtības. Lai Latvijai ir stipri dēli un cēlas 

meitas, kuri , neatkarīgi no tautības, vienotībā nosargā tās vērtības un ļauj 

Latvijai plaukt! Daudz laimes, Latvija! 

Ieva Apīne, vēstures un angļu valodas skolotāja 

Foto no 18.novembrim veltītas svinīgās līnijas skolā 17.novembrī. 

Mums ir svētki, bet arī šajās svētku gaidās mēs 

nedrīkstam aizmirst tos, kurus skārusi liela nelaime.  

Saistībā ar 13. novembra uzbrukumiem mierīgajiem 

iedzīvotājiem Francijas galvaspilsētā Parīzē Eiropas 

Savienības valstu vadītāji pirmdien, 16.novembrī aicināja 

pasauli ar klusuma brīdi pieminēt Parīzes traģēdijas 

upurus. Pirmdien, plkst. 13.00 un otrdien svinīgajā 

līnijā arī mūsu skolā skolēni, skolotāji un kolēģi ar 

klusuma brīdi apliecināja līdzjūtību Francijas tautai. 
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AFIŠU STABS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20. novembrī DISKOTĒKA 

un 10.klases iesvētības 

Paldies vecākiem un bērniem, kuri ievēro mūsu skolas 

aizsākto tradīciju ikdienā nēsāt skolas formas! 

Atgādinām, ka nākamā skolas formu pasūtīšanas kampaņa 

notiks no 5.janvāra līdz 20.janvārim. 

Piegāde uz skolu līdz 13.martam. 

Sīkāka informācija: www.skolasforma.lv. 

 

27. novembrī - Adventes sveces iedegšana 

TAUTAS DEJAS, vadītāja Līga Plēpe 

Aicinām talkā vecākus, skolēnus un kolēģus! Meklējam nosaukumu mūsu skolas 

tautas deju kolektīvam. Tādu, kas būtu oriģināls, neparasts, asprātīgs un 

tajā pašā laikā piemērots Baložu vidusskolas tautas deju kolektīvam. 

Daži nosacījumi: 

- Nosaukums nevar būt tāds, kāds kādam deju kolektīvam jau ir.(pirms sava 

nosaukuma iesūtīšanas, lūdzam internetā (www.google.com) pārliecināties, 

vai tādi kolektīvi ar šādu nosaukumu jau Latvijā nav) 

- Nosaukumam jāatbilst visām kolektīva vecuma grupām, proti, no 1. – 9. 

klasei. 

Idejas un ideju autora vārdu lūdzam iesūtīt līdz š.g. 30.novembrim uz e-pastu 

avize@balozuskola.lv ar norādi Tautas dejām vai iesniegt Tautas deju pulciņu 

vadītājai Līgai Plēpei personīgi. Liels paldies! 

 

KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS 

 

KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS KONKURSS 

 

mailto:avize@balozuskola.lv
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIZ KLAŠU DURVĪM 

1.a, audzinātāja Ināra Šauro-Sadovska 

VELODROŠĪBA, vadītājs Andris Žilko 

Baložu Velodrošība 5.posms 

7.novembrī norisinājās ceļu satiksmes dalībnieku sacensību Baložu Velodrošība 

5.posms, kurā daudz panākumu guva mūsu skolēni. 1.vietu savās vecuma grupās 

izcīnīja: Viesturs Tomass (5.a), Sanija Klaka (6.c), Anete Katrīna Breikša 

(5.c), Aleks Pavilons (4.c) un Jānis Stepanovs (5.c). Starpcitu Jānis šoreiz 

ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu-500, tādējādi kļūstot par posma 

absolūti labāko!. 2.vietu izcīnīja Kristaps Cīrulis (6.a), Anete Krūmiņa 

(3.c), bet 3.vietu - Rinalds Ābele (4.a), Matīss Žilko (5.a). Tiekamies 

nākamajās sacensībās „Ziemas Balva” 12.decembrī. Sīkāka informācija: 

www.velodrosiba.lv 

Piedalāmies “Gribu būt mobils” 

Piekto gadu pēc kārtas startējam Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotajā 

konkursā “Gribu būt mobils”, kurā piedalās 6.-8.klašu skolēni. Šogad Baložu 

vidusskolas komandu pārstāv Rainers Grass (6.c), Sanija Klaka (6.c), Kristaps 

Cīrulis (6.a), Ieva Līga Kajaka (8.a). Esam iesūtījuši atbildes neklātienes 

kārtai, kuras rezultāti būs zināmi no 7.-11.decembrim. Pēc rezultātu 

apkopošanas 10 labākās Rīgas un Rīgas reģiona skolu komandas tiks uzaicinātas 

uz pusfinālu, kas norisināsies no 2016.gada 11.janvāra-18.martam. Kopumā no 

Rīgas un Rīgas reģiona šobrīd pieteikušās 26 skolas, tai skaitā 3 no Ķekavas 

novada (Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola, privātā pamatskola Gaismas 

tilts) 

Iepriekšējos gadus šajā konkursā esam iekļuvuši 10 labāko Lavijas skolu 

skaitā, taču līdz godalgotai vieta ir pietrūcis tikai nedaudz. Tieksimies uz 

to labāko šajā gadā! 

Ilze Kajaka, konkursa konsultējošā skolotāja 

Es Tev novēlu, lai Tu būtu daiļa! Es Tevi ļoti mīlu, mana daiļā Latvija! Toms 

http://www.gribubutmobils.lv/
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1.b, audzinātāja Valentīna Potapova 

 

 

 

 

 

 

 

1.c, audzinātāja Malda Grauziņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.d, audzinātāja Valentīna Vīksna 

 

 

 

Pašā pēdējā oktobra dienā 1.d klases skolnieki ar vecākiem devās uz Latvijas 

Nacionālo operu un baletu, uz baleta izrādi „KARLSONS LIDO ...”. Teātris ar 

lielo skatuvi, krāšņo griestu un balkonu dekorējumu izraisa apbrīnu gan lieliem, 

gan maziem, gan tiem kas pirmo reizi teātrī, gan tiem kas uz kādu izrādi jau 

bijuši. Nepilnās divās stundās Karlsons ar Brālīti pagūst uzlaist gaisā tvaika 

mašīnu, saēsties saldumus, noķert laupītājus un izāzēt Bokas jaunkundzi. 

Aizraujošais Karlsona lidojums beidzas ar ģimenes sagādātu dzimšanas dienas 

dāvanu Brālītim – mazu sunīti un septiņām tortēm ar vienu svecīti. (turp. 

6.lpp.) 

 

Ekskursijā uz Līgatni 24.oktobrī devāmies kopā ar skolotāju, saviem vecākiem, 

brāļiem un māsām. Krustu šķērsu izstaigājuši pasakainās Līgatnes meža takas, 

mielojāmies vienreizējā kafejnīcā “Pie Jančuka” turpat Līgatnē. 

Pārliecinājāmies, ka tur nu tiešām var paēst garšīgi, ātri un lēti! 

Marts Poreiters: “Man patika Līgatnē, jo tur bija meža cūkas, lūši un pūces. 

Vēl man patika, ka es varēju taisīt no bērza tāses čiekurus. Tas bija Amatu 

mājā. Mēs vēl bijām kafejnīcā.” 
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2.a, audzinātāja Inese Kronberga 

“Karlsons lido…” 

Šī gada 31.oktobrī 1.d klases audzēkņi apmeklēja Latvijas Nacionālā operā baleta 

izrādi „Karlsons lido....”. Iestudējums tapis pēc Astridas Lindgrēnes stāsta 

“Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Bērnu iecīnītais stāsts nu tika iepazīts 

savādākā kultūras formā – baletā.  

Greznais operas nams, svingā viesu pulcēšanās, orķestra mūzikas atskaņojums, it 

viss radīja patīkamu satraukumu par gaidāmo izrādi. Milzu lustras spuldzes dzisa 

un vērās priekškars. Bērniem pirmais mulsums par trūkstošām sarunām vai vārdu 

pilnām dziesmām uz skatuves, ātri vien izzuda, jo izrāde ar tēlaino dejas 

stāstījumu aizrāva te, pie Brālīša istabā, te, ar skursteņslauķiem uz jumta, te, 

košā konfekšu dejā, te, laupītāju sagūstīšanā, te, neprātīgi iespaidīgā modes 

skatē un mulsinošā Bokas jaunkundzes izjokošanā. Pavisam negaidīts pārsteigums 

bija iecienītāko „Laimas” konfekšu „Serenāde”, „Vāverīte”, „Trifele”, „Magone” 

deja, kad Karlsons iztēlē redz ap sevi simtiem konfekšu, kas virpuļo priecīgā 

dejā. Smalki izstrādātie balerīnu košie tērpi nekavējoties atsauca atmiņā saldos 

kārumus. Krāšņais uzvedums pārsteidzoši ievilināja fantāzijas pasaulē, sagādājot 

neviltotu prieku par katru Karlsona atgriešanos. 

Pēc izrādes, mazos skatītājus klasesbiedrenes Annas mamma veda uz lielās 

skatuves iepazīt tuvāk Brālīti un pašu Karlsonu. Sirsnīgā tikšanās un kopīgo 

foto mirkļu fiksēšana bija labs noslēgums Latvija greznā operas un baleta nama 

apmeklējumam.  

Sabīnes mamma Silveta 

Bet 1.d klases skolniekiem lielākais pārsteigums sekoja pēc izrādes – 

fotografēšanās ar Karlsonu un Brālīti. Un vēl satraucošāks bija fakts, ka 

fotografēšanās notika uz teātra skatuves. Iespēja kaut nedaudz redzēt to, kas 

notiek uz skatuves aiz aizvērtiem aizkariem pēc izrādes beigām patīkami 

satrauca gan skolniekus, gan vecākus.  

Reinis ar mammu. 

 

Es lepojos ar savu ģimeni! Laima 
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2.b, audzinātāja Olga Paturska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.d, audzinātāja Linda Grīnvalde 

 

 

 

 

 

Mani sauc Arina. Es nodarbojos ar 

sportu – ušu. Uz šīm sporta 

nodarbībām eju jau ceturto gadu. 

Man ļoti patīk šis sporta veids. 

 

 

Polina, 8 gadi. Man patīk skriet. Ar 

skriešanu nodarbojos 2 gadus. Medaļu 

izcīnīju 2013. gadā. 

 

 Antons, 9 gadi. Velosports – lielisks sporta veids! Nodarbojos 5 mēnešus, 

medaļu ieguvu 2015. gadā. Man ļoti patīk! 

 

 
Kirils, 8 gadi. Džudo trenējos 5 gadus un džudo ir mans mīļākais sporta veids. 

 

 

Maksims, 8 gadi. Florbolā eju 6 

gadus. Man patīk šis sporta veids! 

Tas ir brīnišķīgs. 

 

 

Nastja, 8 gadi. Ar daiļslidošanu 

nodarbojos 2 gadus. Man patīk šis 

sporta veids. 

 

 

Kristiāna, 8 gadi. Mākslas vingrošanā trenējos 2 gadus. Man patīk! 

 

 

Jaroslavs, 8 gadi. Džiu-džitsu trenējos 2 gadus un man patīk šis sporta veids! 

 Dāvids, 8 gadi. Ar karatē nodarbojos 3 gadus. Man patīk! 

 Katja, 8 gadi. Man ļoti patīk dejot un skriet! 

 

Gribam pastastīt, ar kādiem sporta veidiem nodarbojamies ārpus mācībām. Kā 

redziet, esam guvuši jau daudz panākumus. 
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3.a, audzinātāja Vineta Šeinfiša 

 

 

 

 

 

 

3.b, audzinātāja Valentīna Žukova 

 

 

 

 

 

 

 

3.c, audzinātāja Vizma Keterliņa 

 

Mārtiņos, 10.novembrī pie mums – 2.d klases ķekatās ciemos bija atnākušas 3.c 

klase ar audzinātāju Vizmu Keterliņu un 4.a klase ar audzinātāju Lilliju Annu 

Drozdi. Viņi mums uzdeva mīklas, lasīja ticējumus, un visi kopā gājām rotaļās. 

Lai mūsu laipnie un krāšņie ciemiņi atgūtu spēkus, mēs viņus cienājām kaņepju 

sviesta maizītēm. Izrādījās, ka daudzi bērni to ēda pirmo reizi un atzina par 

garšīgu! Paldies 3.c un 4.a klasei! 

Savukārt 11.novembrī, Lāčplēša dienā, tiešraidē no klases noskatījāmies 

Nacionālo bruņoto spēku parādi. 

 

 

Pilsēta krītiņu tehnikā.  

 

 

Darbi “Mana pilsēta” vizuālās mākslas stundā. Aplikācija, guaša. 

 

 

Skatīsim Latviju no pašu gatavotiem gaisa baloniem! 

 

 

LATVIJA VISLABĀKĀ! LATVIJA VISSKAISTĀKĀ! 

LATVIJA VISMĪĻĀKĀ! LATVIJA VISDROŠĀKĀ! 
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4.a, audzinātāja Lillija Anna Drozde 

 

Mēs lepojamies ar Tevi, 

LATVIJA! 

Latviešu tauta var lepoties ar saviem sasniegumiem sportā. Ar to, ka 2014.gadā 

bijām Eiropas kultūras galvaspilsēta, notika koru olimpiāde, Eiropas čempionāts 

basketbolā, 11.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Lepojamies arī 

ar brīvību un neatkarību. Jūgendstila ēkām, Gūtmaņa alu, Zvārtes iezi, Daugavu 

un citām upēm un ezeriem. Lielajiem ozoliem. Bruno 

Latvieši ir maza, bet stipra tauta un arī viņai ir ar ko lepoties. Latvieši var 

lepoties ar savām tradīcijām, ar Televīzijas torni, kas ir augstākā celtne 

Eiropā. Varam lepoties ar Brīvības pieminekli, Trīs brāļiem Un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. Latvieši var lepoties arī divreiz izcīnīto neatkarību. 

Protams, mums ir arī sava basketbola un hokeja izlase un citi sportisti, kas 

izcīnījuši labus panākumus. Ramona 

Es domāju, ka Latvija var lepoties ar saviem skaistajiem, 

zaļajiem mežiem. Un savu galvaspilsētu Rīgu. Mūsu Latvija ir 

lepna ar saviem novadiem Kurzemi, Zemgali, Latgali un 

Vidzemi. Latgale ir zilo ezeru zeme un valoda viņiem 

atšķiras. Mūsu Latvija ir tik skaista! Mums ir savs rags – 

Kolkas rags, kur krustojas Baltijas jūra un Rīgas jūras 

līcis. Mums ir sava likteņupe Daugava.  

Iesaku braukt uz Latviju, jo tas, ko es stāstu, ir tikai 

mazākā daļa, kas te ir.Vai, piemirsu! Mums taču ir, protams, 

arī ezeri, sava himna, arī skaistā Liepāja. 

Lai gan esam maza tauta, esam ļoti jauki. Un varbūt labi, ka 

Latvija ir diezgan maza. Es lepojos ar savu dzimteni 

Latviju! Rēzija 

Mārtiņi 

Šogad skolā ir jauna tradīcija, kā svinēt Mārtiņdienu. Es biju cālēns. Mēs 

gājām ciemos pie 2.klases un skaitījām tautas dziesmas. Rinalds un Aleksandrs 

dejoja lāču deju un mēs dziedājām dziesmu „Dipu, dapu lācis nāk”. 2.klases mūs 

cienāja ar zirņiem, ūdeni, rīsiem, kaņepju sviestu. Darījām vēl daudz ko citu 

un ceru, ka visiem šī diena paliks atmiņā! Bruno 

Katru gadu 10.novembrī svinam Mārtiņdienu. 

Mārtiņdiena ir gadskārtu tradīcija. Tiek svinētas 

rudens beigas un ziemas sākums. Visjautrākā Mārtiņu 

ieraža ir maskotie gājieni. Mārtiņa bērni, budēļi, 

ķekatas un čigāni devās no mājas uz māju, priecājās 

un mielojās kopā ar mājiniekiem.  

Šogad Mārtiņdienu skolā svinējām savādāk nekā citus 

gadus. Mēs – ceturtā klase gājām ķekatās pie otrajām 

klasēm. Tāpat trešās klases gāja pie pirmajām. Mēs 

skandējām skaitāmpantus, grabinājām grabuļus un daudz 

improvizējām. Mēs arī rādījām priekšnesumus un 

spēlējām spēles. Man šie Mārtiņi patika! Ramona 

Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu, 

Nu mēs tevi pavadām. 

Nāc atkal citu gadu, 

Tad mēs tevi gaidīsim. 

(Latviešu t.dz.) 
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4.b, audzinātāja Olga Naruševiča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu tauta var lepoties ar savu himnu, karogu, galvaspilsētu Rīgu, kultūru, 

ēdienu, svētkiem, gadalaiku daudzveidību, sportistiem, mūziķiem, zinātniekiem. 

Es lepojos ar savu latviešu valodu.  

Mūsu Latvija ir vislabākā! Mēs varam lepoties ar savu jauko, mīļo un skaisto 

Latviju! Reičela 

Latvija var lepoties ar to, ka viņa pastāv. Tauta var lepoties ar skolām, kuras 

māca bērnus, ar skolotājiem, treneriem, atbalstītājiem, jauno prezidentu, ar 

brīvību, ārstiem, ar esamību Eiropas Savienībā, ar Dziesmu un deju svētkiem, 

basketbolistiem, augsto televīzijas torni, kultūru, muzejiem. 

Es pat nevaru visu uzrakstīt, bet te būs vēl: ar aktieriem, spēkavīriem, jauno 

„Gaismas pili”, Rīgu, pilsētām, jaunajiem mūziķiem, hokejistiem, arēnu Rīga, 

olimpisko centru, policistiem, arhitektiem, izgudrotājiem un vēl un vēl 

daudziem citiem cilvēkiem un lietām! Mērija 

Pirmssvētku dienās mūsu klase rakstīja sacerējumus „Latvija-mana dzimtene”, 

kuros skolēni pauda savu mīlestību un vēlējumus Latvijai. 

Es novēlu savai zemei skaistumu, laimi 

un ilgus gadus! Es mīlu savu dzimteni! 

Maša 

Es mīlu savu dzimteni un novēlu tai 

mieru, laimi, labklājību un tīrību! 

Nastja 

Es vēlos, lai Latvija būtu bagāta, plaukstoša un veiksmīga! Roberts 

Lai mana valsts turpina augt! Vika 

Es ļoti mīlu savu dzimteni un novēlu, lai pie mums vienmēr būtu miers, lai 

visi cilvēki dzīvotu laimīgi! Oļegs 

Es vēlos, lai mūsu valstī nebūtu karš! Es ļoti mīlu savu dzimteni! Ruslana 

Es mīlu Latviju un novēlu 

tai kļūt vēl skaistākai! 

Daša 

Es gribu novēlēt Latvijai, 

lai tā kļūtu pati labākā 

valsts! Maša 

Es novēlu Latvijai izaugsmi, savstarpēju sapratni starp valsts 

iedzīvotājiem un pasauli! Vladislavs 

Dzīvot Latvijā ir ērti, pie mums ir 

droši. Lai tā būtu arī turpmāk! Darina 

Es novēlu, lai mūsu zemē visi būtu 

laimīgi, nebūtu nepatikšanas un 

problēmas! Kostja 

Es esmu priecīgs, ka esmu piedzimis Latvijā un novēlu tai izaugsmi! Daniels 
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4.c, audzinātāja Larisa Šiļko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Latvija ir vislabākā, jo esmu 

piedzimis Latvijā. Latvija ir ļoti tīra. 

Lai gan te nav daudz lietas, kas citur 

ir, man vienalga. Piemēram, Latvijā nav 

haizivju un citu sliktu dzīvnieku. 

Es vēlos kaut Latvija vienmēr ir tik 

skaista! Es novēlu cilvēkiem nepiemēslot 

dabu un varbūt kādreiz Latvija būs viena 

no zināmākajām valstīm. Vai tas kādreiz 

notiks? 

TEV, LATVIJA! 

Ja pat Latvija ir maziņa valsts, es ar viņu lepojos. Ikdienā Latvija izskatās ar 

darbu pilna. Čaklie cilvēki strādā caurām dienām, lai Latvija būtu droša, varena 

valsts.  

Latvijā cilvēki pārsvarā ir laipni un draudzīgi. Cilvēki ziedo slimiem bērniem, 

būvē mājas un ēkas, sargā dabu un laipni pieņem ārvalstu viesus. 

Ir kas tāds, ar ko latvieši lepojas vairāk. Tā ir daba. Latvijā ir pauguri, meži, 

upes, rumbas, ainavas, pilis, pludmales, parki, ezeri un klintis. 

Es redzu Latviju ar lielām pilsētām, ar ostām, tiltiem. Es redzu Latviju ar 

košiem dārzeņiem un augiem. Es redzu Latviju ar rakstniekiem un dzejniekiem, kuri 

raksta dzeju un stāstus bērniem. Skataties uz pļavām, es redzu tauriņus, ziedus, 

kukaiņus! 

Es mīlu, Tevi Latvija! 
Rūdolfs Īzaks 

Latvijā es jūtos mierīgi, jo Latvija ir mierīga zeme un tajā nenotiek kari! 

Latvijā es jūtos tā, it kā es prom no Latvijas ne soli nespertu, jo manuprāt, 

Latvija ir vislabākā zeme pasaulē!Latvijā ir labi, mīļi, izpalīdzīgi un 

labsirdīgi cilvēki. Es domāju, ka nākotnē Latvija būs tikpat laba kā tagad! 

Latvija panāks daudzas zemes! 

Dana Dukure  

Man patīk dzīvot Latvijā starp cilvēkiem, kuri arī zin latviešu valodu. 

Latvijā, protams, ir četri gadalaiki, tāpēc cilvēki ģērbjas, lai būtu labi. Man 

šķiet, ka Latvija lepojas ar savu tautu. Es novēlu, lai Latvija būtu sev liela 

valsts! Un vēl es novēlu, lai visi, kas dzīvo Latvijā, būtu labi un draudzīgi 

cilvēki! 

Aleks Pavilons 

Latvija ir ļoti skaista zeme, un es to esmu atklājusi! Jo es dzīvoju Latvijā! Es 

mīlu Latviju, jo te ir burvīgi parki un Latvijā es jūtos ļoti labi. 

Man patīk, kad ir Latvijas dzimšanas dienas nedēļa, jo tad ir Staro Rīga. Un 

18.novembrī ir burvīgs salūts.  

Es ļoti mīlu Latviju! Es apsveicu Latviju dzimšanas dienā! 

Linda Tarando 

Mana mīļa Latvija. 

Latvija ir ļoti jauka, 

Latvija ir ļoti skaista. 

Apsveicu es Latviju, 

Dzimšanas dienā! 

Linda Tarando 

Tev nu ir deviņdesmit septiņi gadi. 

Cik veci ir Tavi radi? 

Latvija nemaz nav melna 

Ārā nav neviena pelna. 

Kamēr citi mālu maļ. 

Tikmēr daudzās skulptūras kaļ. 

Daudz Tev ļoti laimes, 

Neredzēt te vispār bailes! 

Renārs Klāvs Apīnis 
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5.a, audzinātāja Astrīda Beča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par klases vakaru mums paziņoja dažas nedēļas iepriekš. Tā kā katrs skolnieks 

no mūsu klases bija ievēlēts kādā „amatā”, katram bija savs pienākums un katrs 

bija atbildīgs par kaut ko. Piemēram, spēļu organizatoru komanda bija 

atbildīga par izklaidi. 

Kad pienāca tā diena, un tas bija 23. oktobrī, visi ļoti gaidīja piekto 

stundu, jo tā nozīmēja klases vakara sākumu. 

Klases vakars jau bija sācies un mūzika skanēja diezgan skaļi. Mēs kaut ko 

iekodām un tad spēlējām spēli „Muzikālais maiss”. Pēc šīs spēles mēs kaut ko 

atkal iekodām un uzspēlējām spēli, ko sauca „Jautājumi un atbildes”. Pēc tam 

atkal iekodām un uzspēlējām „Muzikālos krēslus”. 

Beigās mēs visu vācām nost. 

Kopumā mums gāja ļoti jautri.   

Matīss Žilko 

Sveicam Latviju dzimšanas dienā! 
 Latvija ir kā mana otra mamma, 

tā mani sargā un audzina. 

Latvija man deva mājas un 

ģimeni. 

Tādēļ sveicu Latviju viņas 97. 

gadu jubilejā! 
 

Kitija Meldere 

No uzdevuma pārbaudes darbā latviešu valodā. 

Pēc izvēles uzraksti mīklas, sakāmvārdus, tautasdziesmas 

vai dzejoli par zaķi! Vari sacerēt arī pats. 

 

Dzejolis par zaķiem. 

Zaķu māte bērnus sauc,  

tikai nedaudz vārdus jauc, 

nāciet, bērni, mazgāties, 

beidziet dubļos spēlēties. 

zaķu brālis tēvu sauc, 

tēti, viņš man māju jauc, 

bet viņš man mašīnīti jauc. 

Tētis uzbļauj uz abiem brāļiem, 

Beidzat brāļi strīdēties, 

Sākat kopā spēlēties! 

Aurēlija H. 

M. Stārastes ilustrācija 
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6.c, audzinātāja Agita Ķīle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-12.klases 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

 

 

 

 

 

 

5.b klasei mājas darbā bija pašiem jāizgatavo barometrs. 

Pēc dotā apraksta skolēni izveidoja barometra modeli, nedēļu veica novērojumus 

un atbildēja uz jautājumiem pierakstu kladē. Rezultāti bija jāatspoguļo foto 

uzņēmumā. Skolēni izmantoja interneta vietni: fizmix.lv/eksperimenti un kā 

redziet ar aizrautību un interesi, radot pārsteigumu arī mājniekos, sekmīgi 

izpildīja uzdevumu.  

Rainers-"Lai Latvijai zāle vienmēr tik zaļa, lai Latvijai ūdeņi vienmēr tik 

zili, lai Latvijā vienmēr dzīvīte tik laba, sveicu Latviju dzimšanas dienā!" 

Aleksandrs- "Lai vienmēr čivina putni, lai visi Latvijas iedzīvotāji mīl 

Latviju, lai nekad nenotiek karš mūsu Latvijā." 

Diāna- "Lai arī turpmāk mums būtu tādas pašas tradīcijas, svētki un atceres 

dienas! Lai latviešu tauta turētos kopā!" 

Nora - "Sveicu 97.dzimšanas dienā! Vēlos, lai Latvija veiksmīgi sagaidītu 

apaļos 100! " 

Anete-"Es novēlu Latvijai, lai tā būtu mierīga valsts, lai nebūtu kari un 

plūdi!" 

Ričards-"Lai Latvija vienmēr stipra. Lai vienmēr būtu neatkarīga. Lai vienmēr 

būtu skaista. Sveicu tevi Latvija, mūsu dārgā tēvija!" 

Kristers-"Lai dzīve šeit ir laba un zāle zaļa!" 

Gustavs-"Lai manā mīļajā valstī ir daudz mīlestību!" 

Renārs-"Lai latvieši nebrauc prom uz citām zemēm! 

Ketija- "Lai visas ielas un meži ir sakoptas. Lai cilvēkiem būtu prieks par 

savu Latviju!" 

Sanija-"Lai visiem ir prieks dzīvot Latvijā!" 

 

Piektdien, 13. novembrī Ķekavas vidusskolā 

notika VĒSTURES VIKTORĪNA, kurā mūsu 

vidusskolas komanda ieguva godpilno 2.vietu! 

Skolēnu komanda: Anna Alīsija Tararuja (11.a 

klase), Jekaterina Petrikina (11.a klase), 

Kārlis Juris Grīnvalds (12.a klase), 

Kristians Vuļs (12.a klase), Edgars Robins 

Tone (12.a klase) 

Paldies skolotājai Ievai Apīnei! 

Sveicam un lepojamies! 

 

DABASZINIBAS, skolotāja Tatjana Druka 

 

https://fizmix.lv/lat/eksperimenti/
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6.a klases skolēniem literatūrā bija mājas darbs, kurā vajadzēja atbildēt uz 

šādu jautājumu- Kas tev šajā pasaulē palīdz būt labākam, cilvēcīgākam! 

Daži teikumi no skolēnu darbiem. 

Evija raksta: "Es kļūstu cilvēcīgāka no tā, ka cilvēki sargā un mīl dabu." 

Tesa: "Smaids un jautrība ir mans dzīves eliksīrs, kas man ļauj justies 

priecīgai un labai visu dienu." 

Gunārs: "Mani cilvēcīgāku padara mani vecāki, vecvecāki, draugi un paziņas." 

Gabriels: "Man labākam cilvekam palīdz būt tētis. Es no tēva mācos kļūt par 

īstu vīrieti." 

Megija: "Ģimene man pasaka un parāda kā būt labākai." 

Marta: "Saprātīgai meitenei man palīdz būt abu vecāku sniegtā mīlestība. 

Saprātīgums nozīmē būt gudram cilvēkam." 

Patrīcija: "Es spēju būt gan laipna, gan jauka, bet tajā pašā laikā neko 

nejust. Tam visam ir viens vārds - cilvēcīgums!" 

 

LITERATŪRA, skolotāja Agita Ķīle 
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PRIECĪGUS SVĒTKUS, LATVIJA! 

 

No 9.-15.novembrim notika Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Tās aktivitātēs 

iesaistījās arī Latvijas bibliotēkas un to lasītāji. Šī gada tēma „Draudzība 

Ziemeļos”. 

12.novembrī 8.a klasei literatūras stunda notika Baložu pilsētas bibliotēkā, kur 

skolēnus laipni sagaidīja un šo pasākumu vadīja bibliotēkas darbinieces Zane 

Cīrule un Lija Silvija Siliņa. 

Vispirms L.Siliņa, izmantojot valstu karodziņus, atgādināja par Ziemeļvalstīm un 

uzdeva jautājumus par šīm valstīm raksturīgo. 

Un tad pazuda jebkurš troksnītis, jo 8.a klase (24 skolēnu sastāvā) uzmanīgi 

klausījās fragmentu no Marjunas S. Šelnesas grāmatas „Raksti smiltīs” Zanes 

Cīrules lasījumā. Klausījās tiešām uzmanīgi, jo atainotās situācijas – draudzeņu 

strīds, dialogi ģimenē, jauna iepazīšanās – varēja ieinteresēt. Vairākas 

meitenes izteica vēlēšanos izlasīt visu grāmatu. 

Pēc fragmenta noklausīšanās skolēniem bija jāveic uzdevums. Katram skolēnam tika 

piešķirta krāsaina lapa, uz kuras, to apkārt sūtot, klasesbiedri rakstīja šī 

skolēna labās īpašības. 

Pēc šī nedaudz jautrā uzdevuma viens otrs īpašnieks, ieraugot savu lapu, bija 

manāmi samulsis: „Tas viss par mani?!” Izrādās, mēs viens par otru varam pateikt 

daudz laba, bet pārsteigums, samulsums liecināja, ka ikdienā šo vārdu bijis par 

maz. 

Man prieks, ka klase bija pieklājīga, draudzīga un ar uzmanīgo klausīšanos 

iepriecināja arī pasākuma vadītājas. Paldies mūsu pilsētas bibliotēkai! 

 

Skolotāja R.Ansone 

LITERATŪRA, skolotāja Ruta Ansone 

 

Lāpu gājiens apkārt Titurgas ezeram 

Atzīmējot Baložu pilsētas 24. gadadienu, jau 5.gadu 13.novembrī tika organizēts 

lāpu gājiens apkārt Titurgas ezeram. Kā ierasts cilvēki vispirms pulcējās Baložu 

vidusskolā, lai izgatavotu lāpas un kopīgi uzsāktu gājienu. 

Gājiena laikā ar patriotiskā dziesmām dalībniekus sildīja Baložu kultūras nama 

koris „Zemdega”, kura balsis jau varēja dzirdēt otrpus ezeram.  

Nonākuši galā, visi tika aicināti cienāties ar siltu tēju, cepumiem un 

pīrādziņiem, ko sarūpējusi Baložu vidusskola.  

Pateicoties siltajam vakaram, cilvēki labprāt uzturējās ilgāk pie ugunskuriem un 

pat vienojās kopīgās dziesmās un dejās. 

Paldies visiem organizatoriem un dalībniekiem par šīs jaukās tradīcijas 

turpināšanu! 


