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Skolas avīze septembris/oktobris 

 

 

 

  

Šajā numurā lasiet:  

 Vēlējumi Jaunajā gadā; 

 Pasākumi skolā un ārpus tās; 

 Ekskursijas,  

 Dažādas aktivitātes; 

 Tuvākie pasākumi; 

 Jaunā gada pārsteigums..  

 Seko jaunumiem sociālajos tīklos! 

 

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,                                

   Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 

     Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 

         Ko nākamā gada puteņi sūtīs -                                        

           Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:                                           

        Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,                                                                                                       

      Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā                                                                                                             

Bet domas sen jau atrodas iekšā.                                                                      

                                              (J. Tabūne) 

PANĀKUMIEM UN MĪLESTĪBAS BAGĀTU JAUNO 2015. GADU! 

Vita Broka 

Baložu vidusskolas direktore                       

 

SKOLĒNIEM VĒLU – IZTURĪBU, BET SKOLOTĀJIEM - VĒL LIELĀKU IZTURĪBU! 

                                                                                                                                                       Linda Grīnvalde 

                                                                                                                         direktores vietniece mācību darbā 

Nākamajā gadā vēlu 365 priecīgus rītus, 

                    Zvaigžņu atmirdzētus vakarus; 

52 daudzsološas nedēļas; 

              12 pārvērtību mēnešus 

                               un 4 lieliskus gadalaikus! 

Lai viss, ko šajā Jaunajā gadā esat iecerējuši piepildās un izdodās, lai rūpes 

nenomāc jautro ikdienas dzīvi, lai smaids nepazūd no sejām un 

lai optimisma pilna ir katra diena. 

PRIECĪGU, VEIKSMĪGU UN PANĀKUMIEM BAGĀTU 

 JAUNO 2015. GADU! 

                                                                                                          Laima Plēpe 

                                                                           skolēnu pašpārvaldes prezidente 

BALOŽU VIDUSSKOLAS 

DZĪVE 
 

http://www.balozuskola.lv/
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MĀRTIŅDIENAS NOSKAŅĀS 
Zeme rīb, rati klaudz, 

Kas to zemi rībināja? 

Nu atbrauca Mārtiņdiena 

Deviņiem kumeļiem..                                                                

KĀ SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI SVINĒJA 

MĀRTIŅDIENU... 
Svētkos skolēniem tika doti vairāki uzdevumi saistīti 

ar Mārtiņdienu - graudu atpazīšana, vārdu puzles salikšana u.c. 

Izstaigājot visas klases, un, izpildot uzdevumus, skolēni devās uz stikla zāli, kur tika stāstīts par 

paražām, kā arī dziedātas ķekatu dziesmas un spēlētas Mārtiņdienas spēles. 

                  LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA – 18. NOVEMBRIS 
Maza mana tēvuzeme.  

Divu roku platumā.  

Mīļa mana tēvuzeme.  

Divu roku siltumā.  

Dziļa mana tēvuzeme.  

Visa mūža garumā.  

(K. Skujenieks).  

PIEKTDIEN, 14. NOVEMBRĪ, PAR GODU 

LATVIJAS REPUBLIKAS DZIMŠANAS 

DIENAI, SKOLĀ NOTIKA SVINĪGĀ LĪNIJA 

UN SVĒTKU KONCERTS. 

Par godu svētkiem visas nedēļas garumā tika 

rotātas klases un gaiteņi. 
„Novembris – tas ir īpašs katram no mums, 

citam tas patīk pirmā sniega dēļ, citam – valsts svētku dēļ, un es domāju, ka katram no mums tas ir īpašs 

sakarā Latvijas dzimšanas dienu .  

 Ārī šogad, kā jau katru gadu, 14.novembrī atzīmējām VALSTS DZIMŠANAS DIENU ar svinīgo līniju 

skolā. Skolas zālē tika ienests Latvijas karogs.  Mazie bērnudārznieki rādīja, ko bija iemācījušies un dziedāja 

dziesmas. Arī 11. klases jaunieši teica labus vārdus. 

Latvijas nākotne ir atkarīga no cilvēkiem, kuriem tiešām rūp šīs valsts nākotne, un man šķiet, ka tādu 

cilvēku pietiek, taču viņiem nav varas. Jātic, ka Latvija piedzīvos celšanos no putekļiem. Jāmīl sava zeme, jo 

tieši te mēs esam piedzimuši, dzīvojam un cerams dzīvosim vēl ilgi.”                                 /Laima Plēpe 12.a/ 

 

LĀPU GĀJIENS 

„Šogad, vidusskolas skolēni, kā arī Baložu un Titurgas 

iedzīvotāji, devās svinīgā gājienā pa Baložu ielām un apkārt 

Titurgas ezeram. Pasākums notika par godu Latvijas 

96.dzimšanas dienai un pilsētas 23. dzimšanas dienai. 

Diemžēl, šogad bija daudz mazāk cilvēku kā pagajušajā 

gadā, bet tas jau nemainīja pasākuma gaisotni, labo atmosfēru 

un lielo saliedētību, kas valdīja.”                    /Laima Plēpe 12.a/                                             
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PROJEKTS  

        "IEKUSTINI LATVIJAS SMADZENES"  
Projektā “Iekustini Latvijas smadzenes” piedalījās Baložu vidusskolas skolēni. Tā nolūks bija ar 

lekciju un praktisko vingrojumu palīdzību nodemonstrēt fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi uz skolēnu 

veselību, sekmēm un skolēnu uzvedību.  

Projektā piedalījās: 3., 5., 7., un 8. klašu skolēni.
Pasākumu rīko Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds, kura vadītājs Viesturs Dūle jeb Zuarguss stāsta: 

‘’Fiziskā slodze skolās var darīt brīnumus. 

Pasaulē parādās arvien jauni pētījumi, kas 

veikti Hārvardā, Ilinoisā un citās augsta 

līmeņa universitātēs par to, ka fiziskā 

slodze ievērojami uzlabo bērnu veselību, 

mācību sekmes un uzvedību. Tomēr 

pētījumos nav runa par dažām stundām 

nedēļā, bet vismaz pusstundu ilgu aktīvu 

slodzi katru dienu. Šādos gadījumos 

samazinās gan slikta uzvedība skolā, jo 

nemierīgie hormoni izvadīti ar sporta 

palīdzību, kā arī burtiski runājot, bērniem 

kļūst gaišāka galva.’’ 

 

KĀ SNIEGT PIRMO PALĪDZĪBU? 

                       SĀKUMSKOLĒNI TO ZINA.. 
Uz skolu bija ieradusies pārstāve no ātrās palīdzības, un stāstīja kā 

rīkoties, ja ir atgadījies nelaimes gadījums un kas tādā situācijā ir jādara - 

uz kādu tel. nr. jāzvana utt. Tika stāstīts par to, ko nedrīkst darīt uz ielas 

un mājās, lai nenotiktu nelaimes negadījumi. Vēlāk, pēc prezentācijas, paši 

skolēni arī varēja piedalīties Anniņas atdzīvināšanas procesā.  

 

6.A KLASE DODAS UZ KONCERTLEKCIJU 
 19. NOVEMBRĪ KONCERTLEKCIJA “VIENA DIENA 

VIDUSLAIKU RĪGĀ” AR SCHOLA CANTORUM RIGA VIDUSLAIKU 

DEJĀM,SPĒKAVĪRIEM UN ŽONGLIERIEM. 

„Šī koncertlekcija bija citādāka, tika dota iespēja uzzināt daudz vairāk par Rīgu, par to kā bija agrāk. 

Mums rādīja dažus klipus, kā agrāk cilvēki cīnījās, radīja arī tērpus. Pastāstīja kādi noteikumi agrāk bija 

skolās. Vienu brīdi, uz skatuves dejoja meitenes, viņām bija interesanti un skaisti tērpi. Pašas beigas bija 

pašas interesantākās. Uz skatuves uznāca spēka vīrs, kurš cēla baļķi. Viņš 

izsauca uz skatuves dažus skolniekus, kuri varētu paši pamēģināt celt 

smago baļķi. Tas svēra 100 kg. Tad nāca vīrietis, kurš rādīja trikus ar 

bumbiņām. Dažreiz tās nokrita, bet bija interesanti skatīties, kā viņš 

cenšas un izpilda trikus. Viņš mētāja arī kociņus, ar magnētiem. Sākumā 

4 vīrieši dziedāja, kā senajos laikos. Spēlēja mūziku ar dažādiem 

instrumentiem. Spēlēja diezgan skaļi. Koncertlekcijas beigās uz skatuves 

uznāca vīrietis, kurš mētāja uguni un vienu brīdi viņš to izpūta no mutes. 

Visi aplaudēja. Man šī koncertlekcija patika, jo tur bija daudz dažādas 

darbības un dažādi triki.”                      /Amanda Melānija Vanzoviča  6.a/ 

Turpinājums 4. lpp.                                                          
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„Mums bija iespēja iegūt zināšanas par Rīgu senajos laikos, skatījāmies īsu filmiņu par karu un kā 

kādreiz bija cīnījušies cilvēki. Pašā sākumā koncertlekcija šķita garlaicīga un neinteresanta, taču vēlāk uz 

skatuves uznāca īsts uguns rijējs un rādīja trikus ar uguni. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši, vērot 

cilvēku, kurš spēlējas ar uguni. Šajā koncertlekcijā man patika tas, ka pašā koncertā iesaistīja arī skatītājus. 

Uz skatuves uznāca spēkavīrs un aicināja uz 10 zēnus, lai pārbaudītu vai viņi spēj pacelt 100 kg. Vēl man 

patika žonglieris, kurš žonglēja ar dažādiem priekšmetiem. Koncertlekcijā spēlēja dažādus instrumentus un 

dziedāja dziesmas. Mums stāstīja arī par lībiešu valodu.’’                                        /Ance Laila Zeidaka 6.a/ 

 

7.A KLASE DODAS UZ KONCERTLEKCIJU 
KONCERTLEKCIJA “19. GADSIMTA RĪGA. NENOTIKUŠĀS TIKŠANĀS” AR JĀZEPA MEDIŅA 

RĪGAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS SIMFONISKO ORĶESTRI UN KOMPONISTIEM RIHARDU VĀGNERU, 

FERENCU LISTU UN HEKTORU BERLIOZU. 

„20. novembrī jau otro reizi 7.a klase devās koncertlekcijā uz zinātņu akadēmiju, uz koncertzāli 

„Rīga”. Tēma - 19.gs Rīga, nenotikušās tikšanas. Stāstīja par 3 seno laiku komponistiem, kuri ir bijuši Rīgā - 

Rihardu Vāgneru,  Ferencu Listu, un vēl vienu mums nezināmu (Hektoru Berliozu). No Dailes teātra biju 

atbraukuši trīs aktieri, kas notēloja katru mūziķi un pastāstīja par viņu. Klausījāmies kā spēlēja orķestris, 

pašās beigās atskaņoja Ferenca Lista 1. klavierkoncertu. Šī koncertlekcija bija grūtāk izprotama un 

iepriekšēja bija interesentāka, bet mēs bijām priecīgi, jo atkal visi kopā devāmies braucienā”.      

/Jana Vīksna, 7.a /                                                         

 

 

 

 

 

 

 

SADRAUDZĪBAS KONCERTS  

                                 AR ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLU 
„Šogad, 24. novembrī, savādāk nekā citus gadus, skolā notika 

sadraudzības koncerts ar Āgenskalna sākumskolu. Skolēni cītīgi gatavojas 

deju skatei, kas notiks martā, tāpēc ir pat veselīgi uzstāties lielākas 

auditorijas priekšā.  

Koncerta tēma bija "Kaķīša dzirnavas". Tas bija jauks uzvedums, kuru 

vadīja mūsu pašu skolas aktieris Roberts Kalniņš. Scenārijs bija lieliski savīts 

kopā ar dejām, kas to tiešām veidoja, kā vienu stāstu. 

Daudz 

jauku emociju 

un liels prieka 

bija redzams 

mazo dejotāju sejās pēc labi padarītā darba. 

Pēc koncerta sekoja neliela diskotēka, kas 

bija rīkota tieši dejotājiem, pateicībā par viņu 

sadarbību un pūlēm.” 

/Laima Plēpe 12.a / 

Hektors Berliozs Ferencs Lists Rihards Vāgners 
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SACENSĪBAS BASKETBOLĀ 
„2.decembrī sporta zālē no plkst. 14:20 – 15:50 katrs 

gribētājs varēja izmēģināt savu veiksmi basketbolā soda 

metienu mešanā. Katram dalībniekam bija jāizmet 10 soda 

metieni. Pavisam dalību ņēma 16 skolēni. 

 PALDIES ATSAUCĪGAJIEM SKOLĒNIEM! 
 

1.VIETA JĀNIM STEPANOVAM (4.c kl.)  - 9 soda metieni. 

2. VIETA ALEKSANDRAM APANASEVIČAM - 5 soda metieni. 
  3. VIETA JURĢIM CĪRULIM - 3 soda metieni. 

Meiteņu konkurencē uzvarētājas: PATRĪCIJA PRIEDĪTE UN TESA ASKEROVA abas iemeta 3 soda 

metienus.                             

Lielo klašu konkurencē:      1. VIETA RIČARDAM SARETOKAM (8. a. kl.) iemesti 6 soda metieni  

2. VIETA ALEKSANDRAM BRANTAM iemesti 3 soda metieni. 

PALDIES AKTĪVAJIEM SPORTOTĀJIEM UN TIKSIMIES NĀKOŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ.” 

/sporta skolotāja Daiga Jirgena/ 

1.-4. KLASES DODAS UZ RĪGAS KONGRESU NAMU 
   KONCERTLEKCIJA “KARAĻADĀRZNIEKS UN BRĪNUMPUĶE” SENĀS MŪZIKAS UZVEDUMS AR 

ORĶESTRI COLLEGIUM MUSICUM RIGA, SERGEJU JĒGERU, ANDŽELLU GOBU UN DAINI SKUTELI. 

„Mēs ar klasi braucām uz koncertu. Es tā 

vēlējos redzēt un iejusties pasakā līdz beidzot 

apsēdāmies krēslos un tika izslēgta gaisma. Sākās 

koncerts. Es iejutos pasakā un man tas palīdzēja 

saprast to. Vai Tu biji koncertā, kurā esi iejuties? 

Es biju sajūsmā par koncerta tēliem: brīnumpuķi, 

zvaigžņu karali un karalieni, karaļa dārznieku un 

zvaigznēm. Koncerta nosaukums bija: Karaļa 

dārznieks un brīnumpuķe. Koncertā bija redzami 

skaisti tērpi. Visvairāk man patika, kad karaļa 

dārznieks atrada brīnumpuķi, ko bija solījis 

karalienei. Es domāju, ka visi bija priecīgi un 

laimīgi, ka uz pasaules ir tāda brīnumpuķe. Visi 

skaisti dejoja un koncerts man ļoti patika.’’ 

/Dana Dukure 3.c / 

„Šī bija mana un klases otrā koncertlekcija. Redzējām daudz dažādus senus instrumentus. Koncertā 

karalis nomira, bet pirms tam viņš karalienei teca, lai atrod brīnumpuķi. Karaliene domāja, ka margrietiņa, 

bet tā nebija, tad domāja, ka lilija, bet arī tā nebija. Viņa nespēja atrast brīnumpuķi, tāpēc šo darbu uzticēja 

jaunajam dārzniekam. Beigās dārznieks atrada brīnumpuķi, tā bija roze. Karaliene bija priecīga un viņa 

cildināja dārznieku. Man šis koncerts patika.”                                                /Elizabete Jerumane 3.a / 

„Man ļoti patika koncertlekcija.  Karalis izrādes sākumā nomira, bet pirms nomiršanas viņš karalinei 

teica, lai atrod brīnumpuķi. Bet karaliene jautāja, kas tad ir brīnumpuķe. Diemžēl atbildi nesaņēma. Tad viņa 

pasauca dārznieku un lūdza tam atrast brīnumpuķi. Dārznieks beigās atrada, un karaliene tam pasniedza 

medaļu. ‘’                                                                                                                         /Reičela Bubiša 3.a / 

„Koncertlekcijā man īpaši patika seno laiku instrumenti un skaistā mūzika, bet nepatika tas, ka 

dziedāja citā valodā.’’                                                                                                   /Kaspars Vējonis 3. a/ 

Zīmējuma autore: Dana Dukure 3.c klase 

http://www.balozuskola.lv/
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ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU KONCERTS                    
Ceturtdien, 18. decembrī, Baložu vidusskolā norinājās 

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU KONCERTS. 

Vecāki un pedagogi varēja baudīt skolēnu sagatavotos 

priekšnesumus.  Uzstājās gan mūsu paši mazākie - bērnudārza 

audzēkņi, gan arī pamatskolas un vidusskolas skolēni. 

Pasākumu vadīja pats Karlsons kopā brālīti un Bokas kundze. 
 

‘’Nu, jau pagājušajā gadā, 19.decembrī, skolā notika Karlsona 

Ziemassvētki. Karlsons, Bokas kundze un brālītis radīja Ziemassvētku sajūtu. Karlsons ar brālīti dejoja it 

visam līdzi - tautas dejām, modernajām dejām, protams, kopā ar deju kolektīviem, kā arī satriecošo pāri, kuri 

dejoja sporta deja. 

Visus Ziemassvētkus Bokas kundze pieskatīja brālīti, viņa gribēja mieru, bet brālītis neklausīja Bokas 

kundzi, viņš trakoja un dauzījās ar Karlsonu, dziedāja līdzi korim un ansamblim. Karlsona Ziemassvētku 

koncertu noslēdza koris ar pozitīvām emocijām un skaistu dziesmu  ‘’Paši skaistākie vārdi.’’ 

/Anna Alīsija Tararuja 10.a/ 

FOTOMIRKĻI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLĒNU APBALVOŠANA 
 

„Mācību semestri noslēdzot, piektdien, 19. decembrī, 

tika apbalvoti skolēni par labām un teicamām sekmēm. Cerēsim, 

ka nākamajā semestrī mūsu pulciņš būs vēl lielāks un atzīmes 

vēl labākas!”  

/Laima Plēpe 12.a/ 
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5.C KLASE DODAS UZ KARA MUZEJU 
 

 

5. c klase, 22. novembrī, devās uz Latvijas Kara muzeju. Muzejā varējām apskatīt izveidotās 

ekspozīcijas par viduslaiku un jauno laiku militārās vēstures tēmām, 1. un 2. pasaules kara notikumiem, 

par neatkarīgās Latvijas valsts proklamēšanu, valsts izveidošanu u.c. Zēniem sevišķi patika aplūkot 

plašās ieroču, formas tērpu kolekcijas.  
Jurģis stāsta, ka viņš kādreiz šajā muzejā bija kopā ar saviem vecākiem, tad viņam bija nedaudz bail 

no izliktajiem eksponātiem, bet tagad viņam bija ļoti interesanti apskatīt un klausīties gidā. Viņam ļoti 

interesē vēsture. 

Rainers stāsta, ka  viņš  ļoti uzmanīgi klausījās un uzdeva dažādus jautājumus. Interesanti bija 

apskatīt dažādus karavīru apģērbus, un dažādus modelīšus, kurus pielietoja karā. 

 

5.A UN 5.C KLASE DODAS UZ ĀDAŽU 

ČIPŠU RAŽOTNI 
Pirmdien, 1.decembrī, 5.a un 5. c klases skolēni devās mācību 

ekskursijā uz Ādažu čipsu ražotni. Skolēni varēja uzzināt par čipsu 

izcelsmi un pareizu uzturvērtību, kā arī našķēties ar čipsiem. Skolēni 

varēja redzēt, kā no īstiem kartupeļiem top gardi čipsi, varēja uz 

vietas arī degustēt. Ekskursija  ražotnē ilga apmēram 1,5 h. 
Gabriels no 5. a klases raksta: Mēs 5. a klase bijām uz Ādažu čipsiem. Tur bija forši. Mēs daudz ko uzzinājām 

par čipsiem. Pirmie čipsi bija kartupeļu salmiņi. Mums rādīja, kā čipsiem ber virsū garšvielas. Par labu 

uzvedību mēs dabūjām nogaršot čipsus. Es esmu priecīgs, ka mēs tur bijām! 

Tesa no 5. a klases raksta: „Pirmdien, 1. decembrī, mēs 5.a un 5. c klases bērni braucām uz Ādažu  čipsu 

ražotni, lai redzētu, kā ražo čipsus. Sākumā mums stāstīja, kādi vispār ir čipsi Ādažos. Mēs uzdevām daudz 

jautājumus. Tad mums iedeva specapģērbu, un mēs devāmies pašā cehā. Vēlāk varējām degustēt čipsus, un 

beigās mums dāvānā iedeva katram divas čipsu pakas.” 
Marta no 5. a klases raksta: „Man patika, ka tika pastāstīts par veselīgu uzturu, un ka čipsi nav ikdienas 

pārtika, bet našķis. Varbūt ir vērts padomāt, ka čipsus baudīt retās reizēs. Man patika degustācija, un 

dāvaniņa. Iesaku aizbraukt!” 

Ketija no 5. c klases raksta: „Es un mana klase bijām uz Ādažu čipsiem. Tur mēs noskatījāmies īsu filmiņu. 

Gājām arī uz ražotni. Degustējām siltus čipsus. Hm- cik garšīgi! Dāvanā katrs saņēmām divas čipsu pakas.” 

Skolotājas - D.Jirgena un A.Ķīle  
 

11.A un 12.A KLASES DODAS PĒDĒJĀ EKSURSIJĀ ŠAJĀ SEMESTRĪ 
 

  „11. un 12. klases pēdējā ekskursija, šajā semestrī, bija uz Biržu un Jūgenstila muzeju, kas notika 

18.decembrī. Bez piedzīvojumiem un jautrības mūsu 

klases nevar iztikt. Neskatoties uz drūmo laiku kas 

valdīja ārā, mums jau ceļā uz Rīgu gāja jautri, kad 

sabiedriskais autobuss tika pieskandināts ar Latviešu 

dziesmām. Šī, mūsu izklaide, radīja smaidus dažu 

pasažieru sejās. 

 Rīgas Domē bijām apskatīt gleznu izstādi. Pēc 

tam devāmies uz Biržu, kur bija kāda senās Ēģiptes 

izstāde.  Arī tur, bez piedzīvojumiem neiztikām. Kādā 

no telpām atradām tādu kā virtuālo ... 

Tupinājums 8. lpp 
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...spēli, kur varēja pētīt kartes un senos traukus un vēl daudz un dažādas lietas. Protams, kā jau zinot 

mūsdienu tehnoloģijas, viss negāja tik raiti kā gribētos, bet tas pat bija interesanti, jo varēja pārbaudīt cik 

liela pacietība ir katram no mums. Vēlāk mēs tikām paši pie sava gida, kas gan bija mūsu pašu skolnieks, kurš 

sniedza neaprakstāmi izsmeļošus stāstījumus par mumuficētām zivīm un okeānos izzvejotiem sarkofāgiem.  

 Vēlāk devāmies uz Jūgenstila muzeju. Pa ceļam izgājām 

caur DOMA LAUKUMU, kurš, kā jau katru gadu, izskatījās 

lieliski uz Ziemassvētku laiku. Muzejā pielaikojām dažādas 

cepures, kuras bija īpaši skaistas. Izstaigājot muzeju, jau 

sākām iejusties tā laika atmosfērā. Noskaņa tiešām bija ļoti 

jauka un, protams, tapa arī daudz bildes, kuras par pasākumu 

atgādinās ilgu laiku.  

PALDIES MŪSU SUPERĪGAJĀM KLASES 

AUDZINĀTĀJĀM, PAR LIELISKO SEMESTRI UN KATRU 

FORŠAJĀM EKSKURSIJĀM!’’ 

/Laima Plēpe 12.a/ 

 

„Mums ar klasi 18. decembrī bija ekskursija uz 

Rīgas Biržu - Vecrīgā , sakarā ar Ēģiptes faronu. Mēs 

apskatījām dažādus darba rīkus. Uz sienām varēja 

apskatīt kā tolaik izskatījās alu zīmējumi. Ejot tālāk 

nonācām līdz faronam un viņa kaķiem... 

Apskatījām, kur tiek likti aizgājēji, kas notiek ar kaķi, kad 

tas vairs nav starp dzīvajiem..’’ 

/Amanda 10.a/ 

KARJERAS STUNDA 10.A KLASĒ 

Karjeras stundas ietvaros bija tikšanas ar profesionālo basketbolisti Daci Cinīti, kura izstāstīja par 

savu dzīves gājumu un gūto pieredzi. Godīgi sakot, nebijām gaidījuši, ka basketbolistiem var būt tik aizrautīga 

un neatkārtojama dzīve. Dace profesionāli sāka spēlēt 

tikai 9. klasē, taču tiek pausti uzskati, ka 

profesionālajam basketbolam tas ir jau par vēlu, bet viņa 

ir bijusi ļoti gara un viņai problēmas tas nesagādāja. Dace 

spēlēja Miami komandā "Golden panthers", paralēli arī 

mācījās. Treniņi bija ļoti smagi, it īpaši pirmajos divos 

mēnešos, kā atceras Dace. Bet jebkurš smags darbs 

atmaksājas. Spēlējot dažādās valstīs Dace vienmēr 

lepojas, ka nāk no Latvijas, kaut gan neviens īsti nezināja, 

kur tāda valsts atrodas. Braucot uz ārzemēm, viņas angļu 

valodas zināšanas bija ļoti sliktas, tāpēc sazināties ar 

savām istabas biedrenēm un komandas biedrenēm bija 

grūti. Taču, laikam ejot, valoda pamazām uzlabojās, kā 

arī Dace iemācījās spāņu valodu un mazliet bulgāru, jo bija taču jāsarunājas ar savu istabas biedreni no 

Bulgārijas. Spēlējot Spānijā, Dace iepazinās ar savu vīru un abi vēlāk pārvācās uz dzīvi Latvijā. Taču ne tikai 

basketbols saista Daci. Viņa bija aizbraukusi brīvprītīgā darbā uz Āfriku, kur pavadīja visu vasaru ar bērnu 

nama bērniem, kā arī ir kāpusi kalnos. Ko iesaka Dace? Izmantojiet piedāvātās iespējas, smagi strādājiet un 

jums tas vēlāk atmaksāsies!                                                                                 /Anna Alīsija Tararuja 10.a/ 
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3.C KLASES AKTIVITĀTES 
„Mēs ar 3.c klasi atnesām senas lietas un zīmējām tās. Citi atnesa senas rotaslietas, citi fotoaparātus, 

bet citi pulksteņus. Mēs zīmējām seno lietu stāstu. Es atnesu garšvielu 

dzirnaviņas (maļamo), kas ir apmēram 80 gadu vecas. Katrs atnesa kaut ko 

savu. Šis bija ļoti interesants darbs. Pie tā mēs strādājām divas mācību 

stundas un tas man ļoti patika. ‘’ 

/Renārs Klāvs Apīnis 3.c / 

„Mēs, 3. c klases skolēni, nesām uz 

skolu senlaiku lietas. Daži nesa krelles, 

fotoaparātus, vecus pulksteņus. Es atnesu 

bezmēnu, tas bija  120 gadus vecs. Tad mēs 

to zīmējām un skolotāja fotografēja. Tas 

bija ļoti  jautri un interesanti.”                        

/Linda Tarando 3.c/                                         

 

 

 KLASES VAKARS SEMESTRA NOSLĒGUMĀ 
    „19. decembrī, šeit Baložu vidusskolā 3.c klasē notika klases vakars. Tas notika 5. stundas laikā. Bija ļoti 

jautri, mēs ēdām Daudz augļus un dažādus našķus. Vēl 

mums bija arī kliņģeris un dzērieni. Kliņģeris bija ļoti 

garšīgs. Iepriekš tika sagatavoti dažādi priekšnesumi. 

Mēs ar klasesbiedreni stāstījām dažādus jokus.  

 

Pēc priekšnesumiem mēs sākām dejot un tad 

ciemos atnāca 3.a klase un nodziedāja dziesmu un 

nedaudz ar mums arī padejoja. Mēs spēlējām arī 

interesantas spēles. Un klases vakara noslēgumā par priekšnesumiem mēs saņēmām arī dāvanas.  

Tie biji maisiņi pilni ar konfektēm.‘’                                                                                     /Alise Ļoļāne 3.c / 

 

 Janvārī (datums tiks precizēts)- SPORTA DIENA 1. - 4. klašu skolēniem un viņu vecākiem; 

 20. un 21. janvārī -  Koncertlekcija “Mošķīši mostas” ar Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 

vidusskolas Simfonisko orķestri un smilšu kino par raganām, burvjiem citiem nelabajiem.  

(1.-4. klasēm Rīgas Kongresu namā) 

 11. februārī – Koncertlekcija “NBS007” meklējot nenotveramos ar Nacionālo bruņoto spēku  

Štāba  orķestri, Valteru Pūci un Ralfu Eilandu (Koncertzālē "Rīga", 6.a klasei); 

 14. februār ī- Konkurss "Skolas zvaigzne"; Diskotēka; 

 no 20. februāra  - Valodu nedēļa un dzimtās valodas diena; 

2. - 8. februāris - BRĪVLAIKS 1. KLASĒM. 
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KONKURSS „GRIBU BŪT MOBILS”! 

Pusfinālā piedalījās 10 komandas, no kurām Baložu 

vidusskola ieguva 1.vietu un tiesības piedalīties 

finālā, kur satiksies septiņas komandas. 
 

BALOŽU VIDUSSKOLU PĀRSTĀVĒJA: 

 Edvards Veters,  

 Ieva-Līga Kajaka,  

 Agnese Lamberta,  

 Ričards Seretoks. 

           PALDIES SKOLOTĀJAI ILZEI KAJAKAI UN VELODROŠĪBAS PULCIŅA 

TRENERIM ANDRIM ŽILKO! 
 

BALOŽU VIDUSSKOLAS MĀJASLAPAI JAUNS DIZAINS!

 

 

 

Apmeklē: www.balozuskola.lv 

JA VĒLIES UZZINĀT AKTUĀLĀKO INFORMĀCIJU BALOŽU VIDUSSKOLĀ, 

SEKO JAUNUMIEM SOCIĀLAJOS TĪKLOS 

 

 

MEKLĒ: Baložu vidusskola 
 

 

 

 
SKOLAS AVĪZI VEIDOJA:  

direktores vietniece informātikas jautājumos ASTRĪDA BEČA 

 sadarbība ar skolēnu pašpārvaldi 

http://www.balozuskola.lv/
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