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• OLIMPI ĀDĒS 
• APSVEICAM! 
• AFIŠU STABS  
• I NTEREŠU IZGLĪTĪBA 
• AIZ KLAŠU DURV ĪM 
• MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 

Galva k ūp.  Satraukums.  Klusums pirms v ētras.  Jākoncentr ējas!  
Jātic, ka dzi ļās ieelpas pal īdzēs! Un pal īdz ar ī! Š īs saj ūtas 
paz īst tie, kas m ācās un piedal ās, kas gatavojušies c īņai ar 
sevi un citiem . Tie ir gan skol ēni, gan skolot āji, kas p ārst āv 
mūsu Baložu vidusskolu m ācību priekšmetu olimpi ādēs. Janv āris un 
febru āris ir olimpi āžu, sacens ību un konkursu laiks. Lepojamies 
un sveicam visus – gan godalgoto vietu ieguv ējus, gan tos, kuri 
piedal ījušies. Jūs esat m ūsu lab ākie!  Un nov ēlam veiksmi ar ī 
tiem, kuriem izaicin ājumi v ēl priekš ā! Turam īkš ķus par jums!  

BALOŽU VIDUSSKOLA 
tel: 67917725, 67917729 
e-pasts: balozu.vidusskola@kekava.lv  
e-pasts av īzei: avize@balozuskola.lv  
adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads 
www.balozuskola.lv 
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OLIMPI ĀDĒS 

SVEICAM VISUS LAUREĀTUS AR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBU PRIEKŠMETU 
OLIMPI ĀDĒS NOVADĀ UN STARPNOVADOS! 
 
Starpnovadu vizu āl ās m ākslas olimpi āde 1.-4.klas ēm.  Artis Beikuns (3.a, 
sk.V.Šeinfiša) ATZINĪBA un Veronika Šagajeva (3.b, Valent īna Žukova) 3.vieta.   
 
Starpnovadu dabaszin ību olimpi āde 4.-6.klas ēm.  
4.klašu grup ā – Ramona Poreitere – 2.vieta , Beatrise Kalnciema - ATZINĪBA (abas 
4.a, sk.L.A.Drozde) 
5.klašu grup ā – J ānis Stepanovs (5.c, sk.L.A.Drozde) – 1.vieta , Mat īss Žilko (5.a, 
sk.L.A.Drozde) – 2.vieta . Karinai Morozai un Marijai Jevdasinai (abas 5.b, 
sk.T.Druka) – skolas atzin ība. 
6.klašu grup ā – Roberts Andris Barlots  – 1.vieta , Kristaps C īrulis - ATZINĪBA(abi 
6.a, sk.T.Druka. 
Latviešu valodas olimpi āde 8.-9.klas ēm,  Laurai Ribkinskai (8.a) 2.vieta  
(sk.R.Ansone) 
Novada matem ātikas olimpi āde  – Roberts Andris Barlots (6.a) – 1.vieta , sk. 
I.Kurme, J ānis Stepanovs – ATZINĪBA, sk. Ē.Dubinska. 
Krievu valoda vidusskolai 
Jekaterinai Petrikinai – 11.klase (sk.N.Krasti ņa) ATZINĪBA 
 
Latvijas m ēroga "RIMS - R īga International meridian school" r īkotaj ā matem ātikas 
olimpi ādē Ramonai Poreiterei (4.a, sk.L.A.Drozde), Lindai Te r ēzei Ind ānei (3.c, 
sk.V.Šeinfiša) vieta starp lab ākajiem 50 . Prec īzus rezult ātus uzzin āsim p ēc 
apbalvošanas 7.mart ā. 

Paldies skol ēniem un skolot ājiem par uz ņemšanos piedal īties šaj ās 
starpnovadu m ācību priekšmetu olimpi ādēs!  

Latviešu valoda un literat ūra vidusskolai 

Edgars Robins Tone (12.a), Anna Al īsija Tararuja (11.a), skolot āja 
R.AnsoneSilvestrs Be ļinskis, Aleksandrs Brants (9.a), sk. G.Aile, v ēsture. 

Dabaszin ībās 4.-6. klas ēm 

Darina Admiralova, Konstant īns Reste, Meitale Rubin čika (sk. O.Naruševi ča), Aleks 
Pavilons, R ūdolfs Īzaks (sk.Larisa Ši ļko),Maksims Kovals, Markuss L ācis, Leon īds 
Tur čenko, Rainers Grass, Ren ārs Laic āns (sk.T.Druka) 

Angļu valoda vidusskolai 

Jekaterina Petrikina, Franka Nad īna Mehler (abas 11.a, sk. I.Ap īne) 

Novada olimpi āde matem ātik ā 

5.klase Arnolds Blumfelds, Art ūrs Patriks Gri ķis, Reinis Junga, Viesturs Tomass, 
Matīss Žilko,Kristi āns Ķerve, sk. Ē.Dubinska. Marija Jevdasina, Maksims Kovals 
5.b, sk.M.Ižika. 

6.klase Kristaps C īrulis (6.a), Ren ārs Laic āns  (6.c), sk.I.Kurme. Marija 
Kuļigina, Milana Ivanova, Leon īds Tur čenko, Valent īns Zaicevs (6.b), sk.M.Ižika. 

7.klase Aleksejs Ribakovs (7.b), sk. M.Ižika. 

Latviešu valodas olimpi ādē 8.-9.klas ēm Laura Pl ēpe, (9.a), sk. R.Ansone. 

Turpin ājums par olimpiešu gait ām 
sekos n ākamaj ā numur ā! 

Foto no 
novada 
dabaszin ību 
olimp ādes 4.-
6.klas ēm 
Daugmal ē.  
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APSVEICAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATUVES RUNAS UN MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSS 
 
22.janv ār ī Ikš ķiles vidusskol ā norisin āj ās starpnovadu – Carnikavas, Ķekavas, 
Salaspils, Olaines, Ikš ķiles – skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkur sa I 
kārta. Pavisam konkurs ā savus talantus demonstr ēja 57 individu ālie dal ībnieki, 
tostarp ar ī mūsu skolas skol ēni.  
Visaugst āko nov ērt ējumu – I pak āpi – sa ņēma 1.c klases skolnieks Krist īans Šauro – 
Sadovskis. Otro un trešo klašu grup ā, kur bija visliel ākā konkurence, proti, 15 
dal ībnieku, otro godalgoto vietu ieguva 3.c klases skol ēni Anete Kr ūmiņa un 
Marians Zandersons. Ceturto un sesto klašu grup ā III pak āpi ieguva 4.b klases 
skolniece Marija Teremova un 5.b klases skolniece K arina Moroza. 7. – 9. klašu 
grup ā II pak āpi sa ņēma 8.a klases skolniece Kristi āna Broka. 
Konkursa dal ībnieku sniegumu v ērt ēja ž ūrija, kuras sast āvā bija aktieris un Ogres 
Tautas te ātra režisors J ānis Kaijaks, aktieris un režisors Zigurds Neimanis,  
režisore un te ātra pedago ģe Dace Liepniece. 
Liels paldies skolot āj ām Sarmītei Liepi ņai, Valentinai Potapovai, Olgai 
Naruš ēvi čai, In ārai Šauro – Sadovskai, Maldai Grauzi ņai, Rutai Ansonei, kuras 
pal īdzēja skol ēniem sagatavot skatuves priekšnesumus.  
In āra Šauro Sadovska 
 

Skolot āja Ruta Ansone:  “Kad 2.semestra s ākumā pied āvāju Kristi ānai piedal īties 
dai ļrunas konkurs ā ar ī šogad (vi ņai ir laba iepriekš ējo gadu pieredze), Kristi āna 
sākumā nebija p ārliecin āta, vai pag ūs sagatavoties. N ākamaj ā dien ā Kristi āna 
teica: “Piedal īšos!” Tika samekl ēti teksti, un Kristi āna s āka m ācīties. Iem ācīties 
prozas tekstu no galvas nav viegli, bet Kristi ānas stipr ā puse dai ļrun ā ir proza. 
Vēlos uzsv ērt, ka str ādāt ar Kristi ānu ir pat īkami – vi ņa ir cent īga, patst āvīga 
un ar atbild ības izj ūtu. Kristi āna sav ā priekšnesum ā bija p ārliecinoša, un 
rezult āts ir iepriecinošs – II pak āpe 7. – 9. klašu grup ā.” 
 
Kristi āna Broka, 8.a:  “Piektdien, 22.janv ār ī, piedal ījos skatuves runas konkurs ā. 
Bija j āmācās proza un dzejolis. Skolot āja pal īdzēja izv ēl ēties prozu – fragmentu 
no V.Belševicas gr āmatas “Bille dz īvo t āl āk”, un es pati izv ēl ējos I.Ziedo ņa 
dzejoli “ Ļaujiet man vienam b ūt”. Gatavošan ās nebija sarež ģīta, gr ūt āk bija visu 
dienu nos ēdēt Ikš ķiles skol ā un klaus īties p ār ējos, jo tas ļoti nogurdina. Paldies 
skolot ājai Rutai Ansonei, ka sagatavoja mani šim konkursam .” 
 
Marija Teremova, 4.b:  “22.janv ār ī piedal ījos dai ļrunas konkurs ā. Biju sagatavojusi 
Arv īda Grigu ļa dzejoli “Mazais v īrs ar mugursomu” un krievu tautas pasaku “Lapsa 
un dz ērve”. 
Konkurss notika Ikš ķiles vidusskol ā. Dal ībnieku bija daudz un no daudz ām skol ām. 
Visi uzst āj ās lieliski. Daudzi b ērni ieguva godalgotas vietas, es ieguvu 3.pak āpi, 
par ko esmu ļoti priec īga. Man pasniedza diplomu, un es lepojos ar to, ka godam 
pārst āvēju savu skolu. 
Man ļoti patika brauciens uz konkursu, pati skola, aktu zāle, skatuve un mana 
uzst āšan ās.” 
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AFIŠU STABS 

 

 

 

 

Čempion āts šah ā 

28.janv ār ī Baložu vidusskol ā norisin āj ās Ķekavas novada atkl ātais šaha 
čempion āts, kur ā veiksm īgi start ēja m ūsu skolas 1.a klases skol ēns Ēriks Gustavs 
Rupais, sp ēcīgā konkurenc ē izc īnot 3.vietu. Apsveicam! 

Tautas bumba ir sp ēle, kas pat īk gandr īz visiem 
akt īviem skol ēniem, jo taj ā ir j āizvair ās no 
bumbas, iesp ēju robež ās j āķer no pretinieka un 
j āizsit pretinieks. Gatavoj āmies ļoti c īt īgi, mums 
bija 3 nodarb ības, kur san ācām kop ā 0.st.laik ā un 
papildus tren ēj āmies. 
21. janv āra r īt ā visi dal ībnieki satik āmies pie 
sporta z āles. M ēs sagatavoj āmies un dev āmies uz 
autobusu, lai brauktu uz Salaspili un p ārst āvētu 
Baložu vidusskolu. Visi bija uztraukušies, ta ču tas 
neļāva nov ērst domas no sacens ībām. Kad bij ām tur, 
mēs p ār ģērb āmies un dev āmies uz z āli iesild īties. 
Gan puišu, gan meite ņu komanda sacens ības uzs āka 
labi.   

TAUTAS BUMBA 

Spēl ēj ām pret Salaspili, Ķekavu, P ļavniekalnu un Gaismas Tiltu 97. Beig ās 
meitenes palika 3. viet ā, bet puiši 1. viet ā sav ā apakšgrup ā. P ēc tam puiši 
turpin āja c īņu par godalg ām un god īgi izc īnīja 4. vietu. Z ēnu komanda bija 
stipra, skolot āja pat visus uz sacens ībām nepa ņēma, treni ņā atlas īja tos 
lab ākos. Komand ā bija j ābūt 9 skol ēniem, uz laukuma sp ēl ēja 7 skol ēni. 
Mūsu sporta skolot āja  un m ēs paši bij ām priec īgi par padar īto. T ā mēs 
pavad īj ām šo dienu un ar mier īgu sirdi aizbrauc ām māj ās. Skolot āja m ūs 
uzmundrin āja un teica, ka esam paši lab ākie no Baložu vsk., t āpēc esam stipri 
un gatavi sacens ībām. 
Kitija  Meldere, 5.a klase 

12.febru āris  -  DISKOTĒKA 
8.-12.febru āris BR ĪVLAIKS 1. klas ēm 

18.febru āris -  Ang ļu valodas p ēcpusdiena  
19.febru āris  - Konkurss „Skolas zvaigzne” 

10.marts  - Skolas/klašu vec āku sapulce  
14. - 18.marts PAVASARA BR ĪVLAIKS 

21. - 25.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei  
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INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni! 

Noteikti k āds jau b ūs dzird ējis, ka SIA „Maxima Latvija” ir uzs ākusi izgl īt ības 
atbalsta programmu „Savai skolai”, kas ir velt īta Latvijas Republikas izgl īt ības 
iest ādēm ar m ēr ķi pal īdzēt uzlabot tehnisko un m ācību materi ālu nodrošin ājumu. 

Ar ī Baložu vidusskola ir re ģistr ējusies šaj ā programm ā. Ar t ās noteikumiem var 
iepaz īties m ājas lap ā: www.savaiskolai.lv  . Programma norisin ās l īdz 2016.gada 
14.febru ārim,  t ādēļ visus, kas nol ēmuši piedal īties, l ūdzam sakr āt ās uzl īmes 
nodot klašu audzin āt ājiem vai priekšmetu skolot ājiem un kop īgi ar vi ņiem izdom āt, 
kādam mēr ķim t ās tiks izmantotas.  

No 02.11.2015. l īdz 07.02.2016. par katriem izt ēr ētajiem septi ņiem eiro Maxima 
veikalos pirc ēji sa ņem vienu uzl īmi. 

PALDIES VISIEM, KAS PIEDAL ĪJUŠIES! V ĒL ŠONEDĒĻ VARIET ATNEST UZL ĪMES. 

TAUTAS DEJAS 
Draudz īgais koncerts. Jau k ārt ējo gadu no Āgenskalna brauc m ūsu draugi. Tie ir 
skol ēni ar saviem skolot ājiem. Katru gadu m ēs jauki un tautiski pavad ām koncertu. 
Mans sast āvs dejoja divas dejas „Šim pa pieri, tam pa pieri” un „Skaistm āsi ņas”. 
Bija viena deja, kas man īpaši patika. Tautas dejas patika k ā maziem, t ā ar ī 
lieliem. Tautas dejas ir jaukas! Jauki bija skat īties, k ā dejo Āgenskalna 
sākumsskolas b ērni.  Un balv ā mēs dab ūj ām garš īgus kli ņģerus, un pašu jautr āko, 
visnogurdinoš āko ball īti.  
Iesaku nodarboties ar tautas dej ām, un j ūsu pils ēt ā k ļūs gaišs. Pacensties vajag 
vienm ēr, lai ieg ūtu ko labu! 
Paula Kerija Celm āre 

Jau otro gadu mums ir koncerts ar Āgenskalna s ākumsskolas tautas deju kolekt īvu. 
Dejoja daudzi b ērni un visi dejoja skaisti. Koncert ā paši jaun ākie bija 
bērnud ārznieki, bet vec ākie – 4. – 5. klase. Dejoja dejas „J ūgsim c ūci ņu sil īt ē”, 
„Balt ā pupa”, „Gar ā pupa”, „Š ķindu, š ķindu R īgas pili”, „Kad es biju jauns 
puis ītis”, „Skaistm āsi ņa”, „Šim pa pieri, tam pa pieri”, „Simtk āj ītis”. Skolot āja 
Līga bija sagatavojusi daž ādas m īklas un balvi ņas. Man patika koncerts –k ā dejoja 
abi kolekt īvi un visas grupas. Ceru, ka koncerts atk ārtosies. Paldies skolot ājai 
Līgai Pl ēpei! Šis bija br īniš ķīgs koncerts! It īpaši, ja p ēc tam ir ball īte un 
kli ņģeris! 
Beatrise Kalnciema 

JAUNSARDZĒ 
2016.gada 13.janv ār ī Za ķusal ā notika  1991.gada barik āžu 25 atceres gadadiena. 
Pasākuma ietvaros svin īgo sol ījumu deva 80 jaunsargi, tai skait ā 18 jaunsargi no 
mūsu 117. vien ības. Starp šiem no Baložu vidusskolas - Vendija Kate Ap īne. 
Pēc ofici ālaj ām uzrun ām un sol ījuma došanas, klaus īj āmies barik āžu dal ībnieku 
atmi ņu st āstus un barik āžu laika dziesmas, kuras dzied āja pie ugunskuriem. 
Nosl ēgumā, sp īt ējot putenim, ēdām gardo gri ķu putru un dz ēr ām pēc barik āžu laika 
recept ēm gatavoto t ēju. Apsveikumu ar uz ņemšanu Jaunsardz ē katrs jaunsargs sa ņēma 
person īgi ar rokasspiedienu no m ūsu Aizsardz ības ministra Bergma ņa kunga. 
Jaunsargu instruktore Anita Kasakovska  
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AIZ KLAŠU DURVĪM 

1.d, audzin āt āja Valent īna V īksna 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a, audzin āt āja Inese Kronberga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b, audzin āt āja Olga Paturska 

 

 

 

 

 

Plastil īna māksla uz š ķīvīšiem un ziemas ainavas. 

2.a klasei Vesel īgo 
sviestmaižu diena! Par 
godu vesel īgam uzturam. 
Lietoj ām tikai graudu 
maiz īti, rupjo rudzu 
maiz īti, k ā ar ī pilngraudu 
maiz īti bez miltiem.  

Maiz īt ēm izmantoj ām 
biezpiena kr ēmu, 
dārzen īšus un pat 
eko desi ņu!  

Un, protams, pats 
galvenais – daudz 
zaļumu, ķiploku! Un 
ņammmm – Nila vec āki 
pat sagatavojuši 
avokado sviesti ņu! 

Mums ļoti garšoja! 
Un t āpēc esam veseli 
un priec īgi ☺ Un 
iesak ām ar ī citiem – 
katru dienu pa 
ķiplokmaiz ītei un 
gripa m ūs 
nepārsteigs! 

Mūsu darbi ņi!  
1.d klases skol ēni aizr āvušies ar daž ādu darbi ņu 
veidošanu. Daž ādas darba lapas ar teksta uzdevumiem, 
labirinti, žurn āli u.c. Starpbr īžos un pagarin āt āj ā 
grup ā, kad visi m ājas darbi ņi ir izpild īti, var 
piev ērsties saviem pašu izdom ātiem meistardarbiem. 
Ar katru ned ēļu idejas paliek interesant ākas un 
dar īt āju pulci ņš ir kupl āks. Veidojot darbi ņus, 
bērniem ir iesp ēja nostiprin āt prasmes un iema ņas, 
kuras apg ūst m ācību stund ās. Tos veido ar ī draugu 
pulci ņos , m ācās sadal īt uzdevumu veidošanu un savu 
darbu prezent āciju. Priec āsimies, ja m ūsu pieredze, 
patiks citiem un pal īdzēs apg ūt un nostiprin āt 
vajadz īgās prasmes un iema ņas un kop ā b ūšanu padar īs 
interesant āku! Lai mums visiem pat īkama mācīšan ās!  
  

El īza, viena no čakl ākaj ām! 
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2.c, audzin āt āja Lien īte Nagle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.d, audzin āt āja Linda Gr īnvalde 

 

 

Vizu ālaj ā māksl ā t ēmu „Cilv ēks kust ībā” veic ām pl ēst ā tehnik ā. Pareiz ās cilv ēka 
auguma proporcija var ieg ūt prec īzi p ēc sh ēmas sadalot kvadr āta formas lapu. 
Cent īgākie paguva att ēlot vair āk nek ā 2 cilv ēkus.  
Nākamreiz par ādīsim, ko ada m ūsu Loisa bez ad āmadat ām! 

Latviešu valodas stund ā las īšan ā run āj ām par to, k ā 
r ūpēties par sev m īļaj ām liet ām. Klas ē sar īkoj ām 
mīļmantu izst ādi - uz palodz ēm un soliem sas ēdās 
l āči, za ķi, su ņi, ka ķi. Erikam, piem ēram, bija mammas 
šūt ā rota ļlieta. Daži skol ēni labpr āt past āst īja par 
sav ām rota ļliet ām. Ar ī es biju atnesusi savu 43 gadus 
veco pingv īnu! 

Lai veicin ātu skol ēnu las ītprasmi un interesi par 
gr āmatām, esam izveidojuši gan ārpusklases las īšanas 
klades, gan vienotu izlas īto gr āmatu apkopojuma 
tabulu, kuru aizpild ām jau no m ācību gada s ākuma. 
Tabul ā viena bumbi ņa noz īmē vienu izlas ītu gr āmatu un 
datums taj ā noz īmē, kad par šo gr āmatu ir st āst īts 
klases biedriem.  M ācību gad ā ir j āsakr āj 12 bumbi ņas 
– 12 izlas ītas gr āmatas. Būs balvas! 

Vizu āl ās m ākslas skolot āja 2.d klasei Vizma Keterli ņa: „B ērniem bija uzdota t ēma 
„Sniegav īru ziemas izklaides”. Izpild ījums ar vaska kr īti ņiem. Bija j āatt ēlo 
sniegav īri daž ādās darb ībās, kas saist ītas ar ziemas sporta veidiem. B ērni bija 
ļoti ieinteres ēti, z īmējot. Divas stundas bija piln īgs darba klusums. Katrs 
cent ās uzz īmēt p ēc iesp ējas vair āk sniegav īru daž ādās kust ībās. L ūk, rezult āts!” 
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3.a, audzin āt āja Vineta Šeinfiša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b, audzin āt āja Valent īna Žukova 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Manī tas tieš ām rad īja gandar ījuma saj ūtu. T āl āk turpin āj ām ārpusklases 
las īšanas stundu. 
Agate Ve ļķere  raksta par savu las īto Deivida Valjama gr āmatu „Šausm īgā tante”: 
„Š ī ir viena no man ām favor īta gr āmatām. T ā ir visbiez ākā no autora gr āmatām, 
taj ā ir 411 lappuses. Es nezinu, kam v ēlos l īdzin āties, īsti laikam nevienam. 
Stellai bija miruši vec āki. Kv ēps bija spoks. Sulainis Gibons...vi ņš bija tika 
vecs, ka dažreiz vistas viet ā izcepa čību. Es iesaku las īt šo gr āmatu, 
nebaidies, ka t ā ir tik bieza.” 
 
Elza Em īlija Vi ļumova par Rei čelas Ren ē Raselas „Nikijas dienasgr āmata”: 
„Man ļoti š ī gr āmata pat īk, jo tur ir interesanti notikumi. Gr āmatā daudz 
bl ēņu. Es ļoti grib ētu l īdzin āties Nikijai, piedz īvot notikumus, kurus 
izdz īvoja vi ņa. Š ī ir īsta gr āmata meiten ēm. Iesaku izlas īt.” 

29.janv āris. Parasta darba diena.  
Bērnu sarun ās dzirdu st āstus, jaut ājumus par m ēneša las īto gr āmatu. Starpbr īdī 
izeju no klases (nedzirdu pierasto murdo ņu), bet kabinet ā neeju. Noskan zvans 
un p ārsteigums piektdien ā... 

MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJ ĀS 
Taisija:  „M ājtur ībā mēs izgatavoj ām mājas no kartona. To vajadz ēja dar īt 
komandās, un m ūsu komand ā bija Veronika, Aleksandra un es. Uzklaus ījuši visu 
domas, m ēs izdom āj ām būvēt pili. Mums san āca ļoti skaista pils, jo katrs lika 
liet ā savu fant āziju. Veronika: „Kad gatavoj ām mājas no kast īt ēm, mūsu komanda 
bija daudz īga. M ēs ilgi dom āj ām, b ūvēt l īdz izdom āj ām, ka t ā b ūs pils. M ēs to 
izrot āj ām ar bant īt ēm un papildin āj ām ar maz ām rota ļliet ām. Bija ļoti jautri!” 
 
Evel īna:  „Str ādāj ām visi kop ā. Tas bija draudz īgi un jauki. Man patika, ka m ēs 
darboj āmies grup ā, k ā komanda.” 
Al īna:  „M ēs bij ām draudz īgas un veiklas – Daša, Vel ērija, Jana un es. Viens 
aplic ēja, viens kr āsoja un t ā māja bija gatava!” Val ērija: „Ideja par kartona 
māj ām rad ās Val ērijai un mums visiem t ā patika. Str ādāj ās patieš ām draudz īgi un 
mums viss izdev ās!”  
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3.c, audzin āt āja Vizma Keterli ņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a, audzin āt āja Lillija Anna Drozde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasar ī pu ķes plaukst, 
Rītos saule agr āk aust. 
Ievas zied un za ļot s āk, 
Esot pavasaris kl āt, 
Dienas gar ākas nu k ļūst, 
Ezeros jau ledus k ūst. 
 
Terēze Linda Indāne 

Teātra izr āde „ Nepaklaus īgais kazl ēns ”  
28.janv ār ī krievu pl ūsmas s ākumskolas klases skol ā noskat īj ās izr ādi 
„Nepaklaus īgais kazl ēns”. L ūk, daži iespaidi no m ūsu klasesbiedriem 
Aleksandras, Evel īnas un Taisijas. 
Man izr āde patika, jo visi varo ņi bija jautri.  Izr āde bija smiekl īga un 
skaista. Kazl ēns bija l ādzīgs un jautrs, bet vilks – smiekl īgs. Vect ēti ņš 
komandēja kazl ēnu. Kazl ēns neklaus īja un vilks Vova vi ņu nolaup īja. Vilks p ēc 
tam k ļuva labs. Visvair āk man patika galvenais varonis kazl ēns Kuzja. Vi ņš bija 
nepaklaus īgs, sp īt īgs un drosm īgs. 

Egles ar priedi uzs āk dziesmu 
Galos dziesmai ir pavasaris 
Lecot pa sniega kupen ām 
Es j ūtu, ka beidzot tas ir pavasaris! 
 
Undīne Krieviņa 

Jauna gada s ākums daudz ās pasaules valst īs ir karnev ālu laiks, t ādēļ viena no 
t ēmām vizu ālaj ā māksl ā bija „Masku model ēšana pasaules karnev ālu ietekm ē”. S ākumā 
izrun āj ām pasaules karnev ālu v ēsturi, tai skait ā, Ven ēcijas, Riodežaneiro 
karnev ālu, Indi āņu masku noz īmi, atk ārtoj ām latviešu karnev ālu jeb masku g ājienu 
trad īcijas. Tad ar akvare ļu kr āsām katrs veidoja savu masku. Īpaša uzman ība bija 
j āpiev ērš smalku deta ļu izz īmēšanai, izmantojot otas triepiena īpatn ības.  

VESELĪGS UZTURS MANĀ ĢIMENĒ 
Es eju balet ā, t āpēc man ir j āēd vesel īgi un 
j ār ūpējas par uzturu. Man baleta skolot āja ir 
mācījusi vesel īgu uzturu. Piem ēram, vakar ā p ēc 
sešiem nedr īkst ēst kartupe ļus, makaronus un 
baltmaizi. Bet tas nav vien īgais. Vakari ņās ir 
j āēd diezgan maz. Man ļoti garšo zivis, sal āti, 
augļi. Mana m īļākā zivs ir lasis. Mana mamma ļoti 
r ūpējas par manu un m āsas uzturu. Cilv ēkam dien ā 
j āizdzer vismaz 8 gl āzes ūdens, bet es dzeru 
vair āk.  
Es varu b ūt priec īga, ka mana ģimene dom ā par 
vesel īgu uzturu. M ēs ar m āsu abas vasar ā ēdam 
ļoti daudz ogas un aug ļus. Mana ģimene ļoti 
r ūpējas par vesel īgu uzturu! 
Rei čela Bubiša 

Un pavasari gaidot..  

turpin ājums 10.lpp  
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4.b, audzin āt āja Olga Naruševica 

 

4.c, audzin āt āja Larisa Ši ļko 

 

  

 

 

 

 

 

 

„Piektdien, 29.febru ār ī, m ēs ar klasi brauc ām uz Lido Uztura skolu. M ūs tur 
sagaid īja Alise un Raitis, vi ņi mums m ācīja par pareizu uzturu, st āst īja par 
uztura piram īdu. Izr ādās, ka cilv ēks bez ūdens var izdz īvot 4 dienas 5 stundas, 
bet bez ēdiena 40 dienas. Beig ās tais īj ām garš īgas maiz ītes un sacent āmies, 
kuram skaist āka. Man ļoti negrib ēj ās braukt prom, jo t ā bija ļoti forša 
ekskursija.” Matīss Rusins. 

Bruno Palma: „Uzzin āju ļoti daudz ko jaunu. Piem ēram, ka zem autost āvvietas ir 
radoš ā darbn īca, ka dien ā Lido apmekl ē apmēram 8000 cilv ēki! V ēl m ēs bij ām uz 
Latvijas Šl āgeraptaujas skatuves, alus dar ītavu, trauku mazg ātuvi, restor ānu. 
Bija jauki!” 

Aleksandrs Š ļahta: „P ēc ekskursijas pa Lido ieg āj ām iekš ā, s ākām ģērbties pav āru 
form ā un nomazg āj ām rokas.. Mums past āst īja par visu, ko grib ēj ām zin āt. Beig ās 
mēs uztais īj ām vesel īgas maiz ītes. M ēs t ās ap ēdām un beig ās m ēs dab ūj ām 
gr āmati ņas un diplomus.” 
 

Valters Vaivars: „Lido m ēs skat īj āmies video, k ā lab āk ēst. Sieviete v ārd ā 
Alise mums par ādīja, kas notiek ar ēdienu m ūsu v ēderos, un ko dod tie ēdieni. 
Vadīt ājs Raitis uzdeva mums sakl āt pareizi galdu – 40 cm starp š ķīvjiem un 2cm 
šķīvis no galda malas.” 

Ziemas prieki, cilv ēks kust ībā. 

Tikko k ā mājtur ībā s ākām apg ūt ad īšanas pamatus. Un prieks, ka b ērniem pat īk! Ar 
izprotam ām un uzskat āmām metod ēm un paciet ību, ad īšanu var iem ācīties. Adīšana 
kļuvusi tik aizraujoša, ka  šobr īd ad ām ar ī starpbr īžos! Prieks!  

turpin ājums no 9.lpp  
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4.c, audzin āt āja Larisa Ši ļko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.c, audzin āt āja Agita Ķīle 

8.a, audzin āt āja Linda Gr īnvalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmdien, 18.janv ār ī, 6.c un daži b ērni no 8.a klases dev ās pie dz īvnieci ņiem uz 
patversmi „Meža vairogi”. Šo braucienu person īgi es, gaid īju jau ilgi no t ā br īža, 
kad man pateica, ka b ūs iesp ēja tur braukt.  
Mēs uz patversmi brauc ām sagatavojušies. Nopirk ām daudz bar ības, gardumus, atdev ām 
vec ās, silt ās sedzi ņas. Ar sav ām mazaj ām dāvani ņām cent āmies padar īt sun īšu dienu 
nedaudz lab āku. Kad non ācām tur, su ņi ļoti r ēja, vi ņi m ūs sagaid īja. Tur vi ņi 
sēdēja b ūr īšos iesl ēgti, skat īj ās ar sav ām mīl īgaj ām acti ņām un dom āja, ka tieši 
vi ņiem m ēs esam atn ākuši paka ļ.  Mums katram iedeva pavadi ņu, m ēs dev āmies gar ās 
pastaig ās gar mežu katrs ar savu su ņuku. Man tika jauna haskija meiten īte. Vi ņa 
bija ļoti kust īga, nep ārtraukti skraid īja. M ēs skraid īj ām snieg ā, gar meža mali ņu 
un ik pa br īdim es vi ņu cieši sam īļoju, jo vi ņa bija ārk ārt īgi m īļa. Atkl āti 
sakot, tur uztur ēties bija emocion āli gr ūti, asaras t ēcēja bez mitas, jo sun īši uz 
tevi skat ās un dom ā, ka tu vi ņu ņemsi m āj ās, bet tu to nevari izdar īt. 
Patversm ē ir ļoti daudz su ņu. Neviens no vi ņiem nav peln ījis b ūt viens pats, bez 
saimnieka, bez m āj ām. Neskatoties uz to, vi ņi visi ir ļoti m īļi, priec īgi un 
jauki. Varb ūt tu var ētu padom āt par to, k ā vi ņiem pal īdzēt. Varb ūt tieši tu vari 
būt tas, kas sniegs k ādam sun ītim m īlošas m ājas, ģimeni, jo tieš ām neviens nav 
peln ījis b ūt viens! Jana V īksna, 8.a 

Ernests Ronis:  „22.janv ār ī ar klasi brauc ām uz Lido „Uztura skolu”. Tur m ēs 
uzzin āj ām daudz ko jaunu par to, k ā vesel īgi ēst. M ūsu vad īt āju sauca Raitis un 
vi ņš mums lika uzvilkt priekšautus un cepures. Izstaig āj ām visu „Lido” un g āj ām 
tais īt d ārze ņu burgerus. Cik vi ņi bija garš īgi! Paš ās beig ās mums iedeva 
rokasgr āmatu, diplomu un atlaižu karti ņu.” 
Inna Kova ļkova:  „Man viss patika! Skat īj āmies, kas ir vesel īgs, kas nav vesel īgs 
un redz ēj ām, ko dara nevesel īgie ēdieni m ūsu v ēder ā, un skat īj āmies, k ā pareizi 
ēst.” 
Rūdolfs Īzaks:  „Vad īt ājs Raitis par ādīja, cik nevesel īgi ir daži saldumi un 
gardumi, un cik vesel īgi ir d ārze ņi, aug ļi un olbaltumvielu produkti. Tais īt 
burgerus bija pagr ūti. Burgeri bija no d ārze ņiem. P ēc t ā es p ārdomāju savus 
ēšanas paradumus.” 

Gunta Silar āja:  „P ēc Uztura skolas es s āku nedaudz v ērot, kas ir vesel īgs un kas 
nav. Ļoti izbr īnījos, ka kaut ko vesel īgu var p ārv ērst par nevesel īgu, ka parasts 
kartupelis var b ūt p ārtais īts par fr ī kartupeli.” 
Renārs Kl āvs Ap īnis:  „Vad īt ājs Raitis mums daudz ko iem ācīja. P ēc brauciena es 
pārdomāju, ko vi ņš teica un es vairs ne ēdu daudz saldumu. Vislab āk man patika 
tais īt maizes ar d ārze ņiem, t ās bija k ā burgers bez ga ļas. Es ar ģimenu grib ētu 
aizbraukt uz Lido.” 
Dana Dukure:  „Man š ī diena ļoti patika! M ēs gatavoj ām ve ģet āros burgerus bez 
gaļas ar za ļumiem! Man garšoja! Beig ās mums iedeva diplomus, mazu gr āmati ņu, kur 
bija rakst īts, k ā pareizi j āizturas pie galda, k ā ar ī 20% atlaižu karti ņu.” 
Linda Tarando:  „Lido m ēs skat īj āmies filmi ņu un gatavoj ām ēst. Es sapratu, cik 
svar īgs ir pareizs uzturs, un ka ūdens ir j ādzer ļoti bieži, jo tas ir ļoti 
svar īgs m ūsu organismam.” 
Aleks Pavilons:  „Raitis mums izr ādīja Lido visus tr īs st āvus un pagrabu. Man 
patika viss, iz ņemot tas, ka netik ām virtuv ē, bet tik ām trauku mazg ātuv ē.” 
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SPORTS 
Piektdien, 15.janv ār ī uz 5.a, 6.c, 7.a klases 
sporta stund ām bija uzaicin āts regbija kluba 
„Miesnieks” regbijists un treneris Elm ārs. Tika 
mācīta regbija sp ēle „Tag”, kuru sp ēl ē ar 
lent īt ēm, kuras sp ēl ējot ir j ānorauj. Sp ēle bija 
interesanta, aizraujoša un sporta stunda paskr ēja 
nemanot. Skol ēniem par ādīj ās sp ēles azarts.  
 
 
SLĒPOJAM RIEKSTUKALNĀ 
25.janv ār ī daži b ērni no 11.a,  6.a, 6.c, 9.a un 8.a klases dev ās sl ēpot uz 
„Riekstukalnu”. M ēs tur pavad īj ām 4 stundas. Vair āki b ērni pat nem ācēja sl ēpot, 
bet dienas gait ā viss main īj ās. Es biju viena no t ām, kura uz kalna sl ēpēm 
st āvēja pirmo reizi. 
No s ākuma bija nedaudz bail, bet dienas beig ās jutos diezgan labi. Uz kalna 
cilv ēki ir ļoti jauki un draudz īgi. Sveši cilv ēki n āk kl āt un pal īdz tev, kad 
redz, ka tu nevari to izdar īt. Šis brauciens ar ī satuvin āja m ūs visus sav ā 
starp ā. Person īgi es, LIELU PALDIES gribu teikt saviem „priv ātajiem 
instruktoriem”- Kristi ānai, Laurai, Kristai un Kendijai. Pateicoties vi ņām, es 
iem ācijos sl ēpot, un man ļoti iepatik ās. 
Vēl, protams, VISMILZ ĪGĀKO PALDIES gribam pateikt skolot āj ām Ievai Ap īnei un 
Daigai Jirgenai, kuras organiz ēja šo fantastisko braucienu un uz ņēmās atbild ību 
par visiem mums. K ā ar ī liels paldies skolas direktorei Vitai Brokai, kas var ēja 
mums noorganiz ēt autobusu! Visi no sirds ceram, ka šis nebija p ēdējais 
brauciens. V ēlreiz LIELS PALDIES visiem par šo apbr īnojamo dienu! 
Jana V īksna, 8.a 
 

VĒSTURE 
 
Barik āžu piemi ņas diena 
Šā gada janv ār ī visas vidusskolas klases - 10.,11.,12.klase - skol ot ājas Ievas 
Apīnes pavad ībā dev ās uz Ķekavas Doles Tautas namu atcer ēties barik āžu laiku 
1991.gad ā R īgā. J āatz īst, ka ne viss, ko st āst īja, bija zin āms, t ādēļ guv ām 
papildu zin āšanas v ēstur ē par Barik āžu dienu notikumiem. 1991.gad ā janv āra 
dien ās R īgā un īpaši Vecr īgā aizsprostoja vair ākas ieli ņas, lai aizsarg ātos no 
padomju sp ēkiem. Šis barik āžu laiks tiek d ēvēts par pretošan ās posmu Latvijas 
Atmodas period ā. Šie notikumi bija visu cilv ēku uzman ības centr ā, notikumiem 
sekoja l īdzi ar ī tie, kuri nepiedal īj ās. Visu diennakti radio p ārraid īja aktu ālo 
inform āciju, jo neviens negrib ēja palaist gar ām šo notikumu att īst ību. Kopum ā 
secinu, ka š ī Barik āžu piemi ņas diena Doles Tautas nam ā deva daudz emociju un 
vielu p ārdomām. 
Anna Al īsija Tararuja, 11.a 
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LITERATŪRA 
Katrs gadalaiks n āk ar sav ām izj ūt ām, v ēlmēm, prieku. T ā redz ēja un aprakst īja 
ziemu janv ār ī 5.a klase.  
„Es paskat ījos ār ā caur logu un ieraudz īju, k ā no zeltain ās m ākoņa mali ņas sniga 
sniegs. Ār ā b ērni pikoj ās, no m ākoņa kr ītoš ās sniegp ārsli ņas gandr īz vai dejoja 
kā mazas baler īnas. Bija gr ūti notic ēt, ka jau atkal kl āt ir ziema!” Tīna Estere 
Vilka.  
„Sniegp ārslas nos ēdās uz tuv ēj ās priedes, izveidojot tai samtainus brun čus. 
Lauku kl āja neskarts sniegs, kurš izskat īj ās p ēc tikko uzkl āta t īra palaga. Viss 
bija tik balts, ka pat baltais za ķēns nebija redzams. Lik ās, ka esmu iek ļuvusi 
br īnumu pasak ā. T ā vien grib ēj ās, lai tas nekad nebeidzas.” Kitija Meldere  
„Ak! Ak, š ī skaist ā ziema! Šaj ā gadalaik ā viss ir skaists. Pat necilie, bez 
lap ām palikušie koki. Šis baltums! Šis skaistums! K ā man tas pat īk! T ā ir k ā 
dabas glezna.” Roberts Elksnis 
„Sniegi sniga, m ākoņi v ēl ās pa debes īm, un m ēs g āj ām izbaud īt jaukos ziemas 
priekus. Saule apsp īdēja m īksto sniegu, atkl ājot, cik apk ārt balts! Koku zarus 
papurinot, vai v ētra sace ļas, bet tikai uz īsu mirkli.  
Kalns ir balts k ā debesis. Es nobraucu pa to lej ā un iespiežu p ēdas no ragav ām 
baltaj ā snieg ā. Cik balts! Cik skaists! Dažas pikas lido pret ī, tais ītas no 
mīkst ā sniega. S āpes mazas, ta ču prieka un laimes ir pietiekami daudz! Laiks 
nemanāmi rit, un j ādodas atpaka ļ. R īt b ūs jauna diena un, cerams, daudz sniega!” 
Reinis Junga 

SOCIĀLĀS ZIN ĪBAS, POLI TIKA UN TIESĪBAS 
 
Vair ākus gadus p ēc k ārtas Ķekavas novada 
deput āti Maksims Volkovi čs un Ieva Arnte 
labpr āt viesojas Baložu vidusskol ā, lai dal ītos 
pieredz ē par darbu Ķekavas novada pašvald ībā un 
atbild ētu uz skol ēnu jaut ājumiem par novada 
att īst ību, k ā ar ī jauniešu iesp ēj ām. Stund ās 
piedal īj ās 9.a, 9.b un 12.a klases skolnieki. 
Šādas m ācību stundas pal īdz skol ēniem lab āk 
izprast pašvald ību darb ību un funkcijas, un 
saprast vi ņu iesp ējas l īdzdarboties novada 
att īst ībā. 
Paldies abiem deput ātiem par laiku, ko velt īja 
Baložu vidusskolas skol ēniem. 
Ilze Kajaka, soci ālo zin ību, politikas un 
ties ību skolot āja 

LITERATŪRA 
Pasaka par sveci 
Kādā veikal ā jau ļoti ilgi st āvēja daudzkr āsaina 
svece. T ā bija ļoti skum īga. Cilv ēki n āca veikal ā 
un pirka sveces, bet uz vi ņu neviens pat 
nepaskat īj ās, neviens neiev ēroja. 
Kādu dienu veikal ā ien āca vect ēti ņš ar mazmeitu. 
Vi ņi n āca pirkt dzimšanas dienas d āvani ņu. Vi ņi 
nopirka lelli un lielu torti. Tad meiten īte teica: 
„Māsi ņai ta ču b ūs 1 gadi ņš. Vajadz īga ar ī viena 
svece.” Vi ņi s āka apl ūkot sveces. Daudzkr āsain ā 
svece s āka cer ēt, ka vi ņai b ūs iesp ējas k ādam 
sag ādāt prieku. 
Meiten ītei svece patika, un vi ņi to nopirka. Sveci 
ielika tort ē un aizdedzin āja. Svece dega 
smaržojot.No prieka vi ņai tec ēja sve ču asaras. T ā 
ar ī, prieka asar ām tekot, vi ņa izdega, b ūdama 
laim īga.  
Kirils Boga čovs  

2.febru ār ī, Sve ču dien ā, 
sveces deg visspož āk! Kad 
svece deg, tad istab ā ien āk 
gaisma. Kad svece deg, 
notiek kas jauks kop ā ar 
ģimeni. Sveces rada siltumu, 
gaismu, m āj īgumu. Kad svece 
deg, atceries par visiem, ko 
mīli. T ā liek tev apst āties 
un padom āt. Kad svece deg, 
tu atsl ābinies, nomierinies 
un izbaudi laiku sve ču 
gaism ā. Klusums valda m āj ā, 
jo svece sarg ā no nezin āmā.  
Reinis Junga 
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MŪZIKA  
1.klas ēs m ājas darb ā mūzik ā bija uzdots izgatavot ska ņu r īkus, m ūzikas 
instrumentus. Gan patst āvīgi, gan ar vec āku pal īdzību tapa gan pašskanošie, gan 
sitamie, gan st īgu ska ņu r īki, no grabu ļiem l īdz pat koklei! Fotogr āfij ās 1.c 
klase.  
 

ZIN ĀTNISKI P ĒTNIECISKIE DARBI  
Atbilstoši skolas reglamentam par zin ātniski 
pētniecisko darbu (ZPD) izstr ādes organiz ēšanu, 
viens no ZPD m ēr ķiem ir pilnveidot skol ēnu 
intelektu ālo potenci ālu un radošumu, veicinot 
zin āšanu att īst ību. Skol ēni ZPD uzs āk 10.klas ē, to 
padzi ļina un paplašina, pabeidz 11.klas ē, ZPD uzs āk 
11.klas ē, pabeidz 11.klas ē, nepieciešam ības 
gadījum ā to padzi ļina un paplašina 12.klas ē.  
 
Priekšaizst āvēšan ā, 3.febru ār ī, dzird ēj ām 
prezent ācijas par š ādām t ēmām 
„Sieviešu mode 20. un 21. gadsimt ā un iecien īt ākie 
zīmoli jauniešu vid ū.” (K.Ratniece, 11.a vad. Sk. 
I.Ap īne) 
„Olimpisk ās sp ēles Senaj ā Grie ķij ā un m ūsdien ās.” 
(A.Teteris, 11.a, vad. D.Jirgena) 
„Ap ģērba kult ūra un eti ķete, t ās att īst ība 21.gs.” 
(K.Egl ītis, 11.a, vad. G.Aile) 
„Jaunsardzes loma valsts aizsardz ības sist ēmā” 
(K.Vu ļs, 11.a, vad. G.Aile) 
„Ang ļu valodas slenga izmantošana” (J.Petrikina, 
11.a, vad.I. Ap īne) 
„Mūzikas ietekme uz cilv ēka pr ātu” (R.Kalni ņš, 
E.R.Tone, E.Kokins, 11.a vad. G.Felkere) 
Skolot āji izteica priekšlikumus un nor ādes 
turpm ākajam darbam.  
Linda Gr īnvalde, direktores vietniece m ācību darb ā 
 

12.febru āris  -  DISKOTĒKA 
8.-12.febru āris BR ĪVLAIKS 1. klas ēm 

18.febru āris -  Ang ļu valodas p ēcpusdiena  
19.febru āris  - Konkurss „Skolas zvaigzne” 

10.marts  -  Skolas/klašu  vec āku  sapulce  
14. - 18.marts 

PAVASARA BRĪVLAIKS 
21. - 25.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS 

12.klasei  


