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Skolas avīze septembris/oktobris
BALOŽU
VIDUSSKOLAS
DZĪVE
Šajā numurā lasiet:
 Baložu vidusskola 2014./2015. mācību gadā;
 Pasākumi skolā un ārpus tās;
 Olimpiādes;
 Ekskursijas;
 Tuvākie pasākumi;
 Jauni sociālie tīkli!

Tev pie rokas, māmulīte,
Es kā maza pienenīte
Šūpojos pie saules stara.
Dzeltenas man bizītes,
Pienenīšu kleitiņa.
Silti ,silti saules stari,
Zieds pie zieda-pienenīšu.
Tev pie rokas, māmulīte,
Es kā maza pienenīte.

Klāt septembris un skola ver durvis jaunajam mācību gadam, jaunam darba
cēlienam – spraigam un interesantam, un, protams, arī grūtam.
Es novēlu visiem spēku un sirdsdegsmi zinību un jaunu prasmju apgūšanā. Ceru,
ka mācēsiet novērtēt to, kas jums jau tiek piedāvāts un dots.
Aicinu visus skolotājus būt vēl aktīvākiem radošākiem sava aroda meistariem.
Jūs esat tie, kuriem ir jāaizdedz skolēnu sirdīs un prātos zinātkāres liesmiņas.
Paldies vecākiem, kuri par mācību iestādi saviem bērniem izvēlējušies Baložu
vidusskolu. Novēlu visiem izturību, centību un vēlmi saprast vienam otru, kā arī ceru uz
labu sadarbību ar Jums visiem.
Sirsnīgi sveicu visus pedagogus, skolēnus un vecākus jauno mācību gadu uzsākot!
Ar cieņu,

JAUNIE SKOLOTĀJI

Baložu vidusskolas direktore
Vita Broka

Šajā mācību gadā skolas kolektīvam ir pievienojušies jauni skolotāji:

ASTRĪDA BEČA – angļu valodas un informātikas skolotāja;
SKOLAS SASTĀVS
direktores vietniece informātikas jautājumos;
SKOLĀ MĀCĀS:
ULVIJA BRĪVLAUKA – sākumskolas skolotāja;
#507 skolēni;
EGITA LAKSTĪGALA – sākumskolas skolotāja;
#44 pirmsskolas vecuma bērni.
OLGA PATURSKA – sākumskolas skolotāja;
ILZE KURME – matemātikas skolotāja;
SKOLĀ STRĀDĀ:
AGITA ĶĪLE – latviešu valodas un literatūras skolotāja;
#51 skolotājs;
DACE MELVERE – mūzikas skolotāja;
#26 tehniskie darbinieki.
DAINA OZERE – vizuālās mākslas skolotāja; keramikas pulciņa vadītāja;
LĪGA PLĒPE – tautasdeju skolotāja.
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Skolēnu pašpārvalde
“Arī šogad, skolēnu pašpārvalde ir sākusi aktīvu darbu. Kā jau
katru gadu, darbiņa mums ir daudz. Tieši tāpēc, mēs gaidam katru
jaunu biedru, kas mums vēlētos pievienoties gan ar savām idejām, gan
arī ar palīdzīgu roku. Mēs ceram , ka arī šogad varēsim vēl vairāk
atdzīvināt skolas ikdienu. Tāpēc, ja tu esi aktīvs, pilns radošuma,
izdomas un labu ideju, tad nāc un pievienojies mūsu pulciņam!
Sēdes mums notiek katru pirmdienu no plkst. 15:10
sk. I. Apines kabinetā (10.kabinets), kā arī pēc nepieciešamības
trešdienās plkst. 15:10. (Laiki var manīties atkarībā no stundu
izmaiņām).”
/Laima Plēpe, skolēnu pašpārvaldes prezidente/

AKTĪVIE JAUNIEŠI, KAS DARBOJAS PAŠPĀRVALDĒ IR:

Laima Plēpe 12.a
skolēnu pašpārvaldes prezidente

Valērija 9.b
kultūras grupa

Amanda 6.a
informācijas grupa

Edgars 11.a

Vendija 7.a

lietvedis, sporta grupa

informācijas grupa

Ance 6.a

Krists 6.a

informācijas grupa

kultūras grupa
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Emīls 6.a
sporta grupa

Sandis 6.a
kultūras grupa
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ZINĪBU DIENA – JAUNĀ MĀCĪBU
GADA SĀKUMS!
Kļavlapu putenī stāvēt,
Dvēseli atvērt rudens smaržām,
Sajust rudens elpu sevī plūstam,
Krāsainu gaismu ietekam.

ZINĪBU DIENA NORISINĀJĀS
PIRMDIENĀ - 1. SEPTEMBRĪ.
“Šogad, 1.septembri sagaidījām lielā skaitā. Sveicām
skolā 4 pirmās klasītes, un arī jaunos skolotājus, kuriem tā pat kā mazajiem ķipariem ir sācies jauns gads. Šogad skolā
tika ieviestas nelielas izmaiņas. Mūsu pašiem mazākajiem - pirmklasniekiem, ir formas, kas padara viņus vēl piederīgākus
mūsu skolai.
Sveicām arī visus pamatskolas un vidusskolas skolotājus, kā arī 10.a klasi un sk. Ievu Apini, ar viņu jauniesākto
dzīves posmu un vēlam viņiem lielu izturību šajos pašos svarīgākajos skolas gados.”

/Laima Plēpe 12.a/

10.A KLASE IEPAZĪSTINA AR SKOLU
PIRMĀS KLASĪTES
Piektdien, 3. septembrī, svētku noskaņās, arī pirmajām
klasēm bija nozīmīga diena. 10.a klases pavadībā, ar skolu
iepazīties
devās
pirmklasnieki.
Šogad
esam
"bagāti"
ar
ČETRĀM pirmklasnieku klasēm.
“Mazie skolēni bija priecīgi iesoļot lielo skolēnu dzīvē, kaut vai
tikai uz neilgu brīdi ieskatīties vecā korpusa mācību kabinetos, vecāko
klašu mācību procesā un būt kopā ar lielajiem skolēniem.”
/I. Kozoronoka/

OLIMPISKĀ SPORTA DIENA – 26. SEPTEMBRĪ
Olimpiskās sporta dienas ietvaros Baložu vidusskolā notika krosa skriešanas sacensības, kurās
piedalījās skolēni no 5. līdz 12. klasei.
Kopumā sacensībās startēja 126 dalībnieki.
“Dienas sākumā, turpinājām pāgājušajā
mācību gadā aizsākto pasākumu. Kurā pāris
vidusskolnieki bija
iemācījušies Olimpisko
vingrojumu kompleksu, ko bija
sagatavojusi
Latvijas Olimpiskā komiteja. 2014.gada “Olimpiskās
dienas” pasākumos piedalījās vairāk nekā 95 500
dalībnieku visā Latvijā, kas arī ir jauns iesaistīto
dalībnieku skaits. Paldies vidusskolniekiem un arī
sākumskolniekiem, kas piedalījās šajā pasākumā. Kā
jau katru gadu, arī šogad mūsu skolā notika krosa skriešanas sacensības Olimpiskās dienas ietvaros. Daudziem šis kross
bija īsts pārbaudījums, kur varējām pārliecināties par mūsu izturību un fizisko sagatavotību. Savukārt, dažiem tā bija
tikai neliela kāju iesildīšana, kas īpašu piepūli nesagādāja.”
/Laima Plēpe 12.a/
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PALDIES SPORTA SKOLOTĀJIEM –
DAIGAI JIRGENAI UN EDGARAM GAILĪTIM,
KĀ ARĪ CITIEM SKOLAS DARBINIEKIEM, KAS PALĪDZĒJA ORGANIZĒT ŠO PASĀKUMU!
KLASE:
DISTANCE:
ZELTS
Laiks:
SUDRABS

Laiks:

0:03:54
Aleksandrs
Apanasevičs (5.c)

0:03:57

BRONZA
Laiks:

5. klase
(0, 9 km)
Ernests Sprinģis
(5.c)

Mārtiņš Sviķkalns
(5.c)
0:04:01

REZULTĀTU TABULA
6. klase
7. klase
(0,9 km)
(0,9 km)
Toms
Ņikita
Kristians
Gorbatjuks
Bičevskis (6.a) (7.a)
0:03:53
0:03:56
Renāts
Rūdolfs
Bukovskis
Andrejs
(6.a)
Andersons
(7.a)
0:03:54
0:04:00
Emīls Šulcs
Ērika
(6.a)
Jermakova
(7.a)
0:03:56
0:04:03

8. klase
(0,9 km)
Aleksands
Bļizņuks (8.b)

9. klase
(1,4 km)
Vladlens
Gurkins (9.b)

0:03:03
Kristofers
Filips
Bindemanis
(8.a)
0:03:24
Marks
Škrigunovs
(8.b)
0:03:45

0:04:48
Emīls
Ieviņš(9.a)

0:05:06
Kristiāns
Silamednis
(9.a)
0:05:43

10.–12. klase
(1,4 km)
Sandis
Blūmentāls
(10.a)
0:04:52
Roberts
Kalniņš (11.a)

0:05:10
Krists Eglītis
(11.a)
0:05:18

MIKEĻDIENAS NOSKAŅĀS
Kur tu teci, kur tu teci, kāpostiņ?
Kur tu teci, kur tu teci, burkāniņ?
Sveicienus no laukiem nes,
Sveicienus no Latvijas.
Kartupeļi, kāļi, bietes, sīpoliņi
Mūsu pašu jaunās ražas labumiņi
Sveicienus uz skolu nes,
Sveicienus no Latvijas.

No 22. līdz 26. septembrim mūsu skolā
rudenīgās noskaņās tika gaidīta Mikeļdiena. Daudzu
klašu skolēni bija pacentušies un tāpēc skolas palodzes
rotāja - RUDENS RAŽAS KOMPOZĪCIJU IZSTĀDE! Skolas gaiteņos un vestibilā ikviens interesents
varēja aplūkot burvīgo izstādi. Paldies skolēniem un skolotājiem par centību un ieguldīto darbu. Katrs
darbiņš ir unikāls un ievērības cienīgs!
“Šogad uz Miķeļdienu skolas gaiteņus rotāja skolēnu
veidotās rudens ražas kompozīcijas, kas bija visdažādākās lietas.
Tie bija gan dzīvnieciņi, gan automobīļi gan daudz kas cits.”
/Laima Plēpe 12.a/
Miķeli gaidīju
Kā savu brāli.
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu.

Savukārt 26. septembrī (piektdien) skolā norisinājās
MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS! Tika pirktas un pārdotas
rudens veltes, kā arī pašu gatavoti darbiņi - ēdami un neēdami.
“Arī Miķeļdienas tirdziņš šogad pārsteidza. Tajā bija tik daudz tirgotāju un katrs ar savu īpašu
piedāvājumu. Tā bija lieliska atkāpe no ikdienas steigas un pilna pozitīvu emociju. Es domāju, ka šis pasākums
sagādāja lielu prieku gan skolēniem, gan arī skolēniem kas piedalījās šajā pasākuma.”
/Laima Plēpe 12.a/

TURPINĀJUMS 5. lpp
4

Baložu vidusskolas avīze – www.balozuskola.lv

Nr. 36 2014. gada septembris/oktobris

SEKO MUMS: Baložu vidusskola
“Šogad mikeļdienas gadatirgū bija vēl vairāk bērni nekā iepriekšējā gadā. Es pārdevu cepumus “Raganu
pirkstiņi”. Šogad bija tik daudz bērni, ka otrajā stāvā bija no 1.-5. klasei, bet stikla zālē – 5. – 12. klasei. Es domāju,
ka ar katru gadu būs arvien vairāk jaunu pircēju un pārdevēju.”
/Rēzija Timermane 3.a klase/

DZEJAS DIENAS

Dzejas mīļotāji, lasītāji, klausītāji sapulcējās, lai vienotos dzejas priekā…
“Šogad, dzejas dienu dalībnieku skaits bija
stipri lielāks nekā citiem gadiem.Tajās piedalījās
skolēni no 5.- 12. klase. Dzejoļi tika skaitīti dažādās
valodās.
Visvairāk
dzejoļu,
protams,
bija
nacionālajā latviešu valodā, bet izskanēja dzeja arī
krievu un angļu valodās. Šīs dzejas dienas bija
visnotaļ ļoti pozitīvas un patīkamas, ar lielu dzejas
variāciju un brašu skaitītāju pulku.”
/Laima Plēpe 12.a/

“Bija ļoti interesanti, kad tika stāstīti dzejoļi krievu,
latviešu un angļu valodā. Bija liels uztraukums pirms uzstāšanās,
bet, kad biju pastāstījusi dzejoli latviešu valodā, tad
uztraukums pārgāja. Balvas bija ļoti interesantas un garšīgas.
Pēc manām domām, šādi pasākumi ir nepieciešami un tos vajag
turpināt. Man arī patika latviešu valodas skolotāja Ilze Kajaka,
kas vadīja šo pasākumu. Bija interesanti.”
/Jana Laksa 6.b klase/
PALDIES SKOLOTĀJĀM:

Rutai Ansonei, Sarmītei Liepiņai, Sandrai Ozolai, Nadeždai Krastiņai,
Astrīdai Štālei, Ievai Apinei, Ilzei Kajakai
par jauko pasākumu un saldajām balviņām!

SKOLOTĀJU DIENA
Ik skolotājs ir burvis, jo
sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un
mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un
enģelis mazliet,
Jo, zināšanas sējot, caur
gadsimtiem spēj iet.
/K. Apšukrūma/

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām
spītējošiem miķelīšiem, šogad skolotāju dienu
svinējām 3. septembrī.
Skolotāju darbs - tā ir MISIJA.
Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu...
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“Šogad, savādāk nekā citus gadus, sveicām visus skolotājus. Jau pagājušajā
semestrī, skolēnu pašpārvalde, sāka gatavoties šim pasākumam. Mēs aptaujājām
skolēnus un lūdzām viņiem mums pastāstīt par saviem vismīļākajiem un visforšākajiem
skolotājiem. To izdarījuši, apkopojām visus rezultātus un līdz ar to, katrs mūsu skolas
skolotājs bija ticis pie savas nominācijas. Skolotāji par saviem tituliem šķita diezgan
pārsteigti, mēs ceram, ka patīkami.
Vēlreiz liels paldies visiem skolotājiem par Jūsu pacietību, pašaizliedzību, palīdzību,
atbalstu un visu ko Jūs mums cenšaties dot. PALDIES PAR JŪSU DARBU! MĒS TO
TIEŠĀM NOVĒRTĒJAM.”
/Skolēnu pašpārvalde/

Šogad labākās skolotājas titulu saņēma
skolotāja TATJANA DRUKA.
Apsveicam!!
Paldies SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI par jauko pasākuma daļu!

7.A KLASE VECRĪGĀ
“9. oktobrī, 11.a klases skolēni rīkoja atklāto vēstures
stundu Vecrīgā, kuras laikā mēs apmeklējām dažādas ēkas, ar
tēmu Livonija. 11.a klases zēni deva
mums iespēju uzzināt jaunus vēstures
faktus par viduslaiku Rīgu, ēkām un to
vēsturisko nozīmi. Katrs vidusskolnieks bija izvēlējies vienu viduslaiku vēstures
ēku, un par to stāstīja. Pateicoties Sk. Lindai Grīnvaldei mums bija iespēja
apmeklēt konverta sētas pagrabu, kurā bija iespējams redzēt vecākos Rīgas
fragmentus, un redzēt kā Rīga gadsimtu gaitā ir cēlusies.
Paldies 11. a klases skolēniem un skolotājām Ievai Apīnei, un Lindai
Grīnvaldei par šo iespēju.”
/Vendija Kate Apīne 7. a klase/

7.A KLASE KONCERTLEKCIJĀ

“16.10. , ceturtdien, mūsu klase devās uz koncertlekciju. Mēs bijām jaunajā koncertzālē „Rīga”,
Latvijas Zinātņu Akadēmijā. Tā zāle tiešām ir skaista. Mēs braucām ar skolotāju Lindu Grīnvaldi.
Tēma bija „Koru Karaliene- Latvija”. Tur dziedāja daudz jauniešu kori- „Balsis” , „Rīgas Doma Kora” skolas,
„Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas” kori un Raimonds Tigulds, diriģents Ints Teterovskis. Viss
risinājās līdzīgā atmosfērā kā Pasaules koru olimpiādē. Koncertlekcijā mēs dzirdējām daudz dziesmu,
piemēram: „Saule,Pērkons,Daugava”, „Gaismas Pils” ,koru olimpiādes dziesmu „My song” , ko sarakstījis Ēriks
Ešenvalds latviešu tautas dziesmu „Seši mazi bundzinieki”, dziesmas no Pasaules Koru olimpiādes.
Mūsu klasei patīk braukt uz koncertlekcijām, jo mums patīk kaut kur izbraukt un gūt jaunas zināšanas.
Tieši šajā koncertlekcijā varēja smelties daudz jaunu zināšanu. Daudz dziesmas jau arī bija zināmas, un mēs
varējām dungot līdz. ”
/Jana Vīksna un Kristiāna Broka, 7.a klase/

10.A KLASES IESVĒTĪBAS
“21. oktobrī – otrdien mums bija iesvētības. Skolā
ieradāmies pidžamās.. Mēs 4. un 5. stundas laikā cepām picas
un keksiņus. Picas mums sanāca dažādas 1 ar ananāsiem, 1 ar
olīvēm, un 1 parastā ar desu. Bet 6. stundas lāikā mums 11. un
12. klase sagatavoja dažādus uzdevumus/pārbaudījumus,
kurus bija jāizpilda. Piemēram, jānokrāso seju, jānotur minūti
5 kauliņi uz saldējuma kociņa, kas jātur ar muti un vēl citi
jautri uzdevumi... Mums gāja jautri!!!”
/Amanda, 10.a klase/
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“Šī gada 10. klases iesvētības bija diezgan neparastas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Jau no paša
rīta visi bijām pidžamās. Kā nu kurš - staigājām ar zeķēm pa skolu, jutāmies ļoti ērti un kā reiz katram bija līdzi
liels spilvens, uz kura starpbrīžos varēja atgulties un atpūsties. Gluži kā mājās :) Viss bija tik saorganizēti un ātri,
ka ilgāk kā paredzēts, nekavējāmies. Protams, bija arī daži, kuri pidžamās neieradās dažādu iemeslu dēļ, līdz ar to
viņiem bija jāapēd vesela ķiploka galviņa. Puišiem tā iepatikās, ka ķiploki “aizgāja kā pa sviestu”. Viss sākās ar
ēdiena pagatavošanu. Gatavojām divas dažādas picas un keksiņus. Kārtīgi iestiprinājāmies pirms aktivitātēm.
Katram no mums bija sava personība iesvētību laikā. Mana komanda, piemēram, bija BETMENI, cita komanda AVATARI. Katrā stāvā bija pa 2 vai 3 uzdevumiem, kuri bija jāizpilda un jāuzfilmē, lai vēlāk skaitot iegūtos
punktus, uzzinātu labāko un fiksāko komandu 10.a klasē. Noskrējušies un kārtīgi izsmējušies, dabūjām šokolādi no
mūsu klases audzinātājas, kura mūs gaidīja "finišā". Bijām ļoti noguruši, bet ar emocijām piepildīti. Liels paldies
11. klases puišiem Robertam un Edgaram, bet jo īpaši lielu paldies sakām Laimai no 12. klases par saorganizētām
iesvētībām. Darījām visu ar prieku!”
/Anna Alīsija Tararuja 10.a klase/

TEĀTRA IZRĀDE „RIO RIO”

23. oktobrī 1. un 2. stundas laikā abas pirmsskolas grupas un
1. – 3. klases skolēni devās uz kultūras namu, kur bija skatāma Valmieras
teātra izrāde “Rio Rio”.
“Stāsts bija par diviem papagaiļiem – Blū un Pērlīti, kurus atraduši un saveduši kopā
mednieki. Šie putni ir pēdējie savas sugas pārstāvji. Tieši tāpēc mednieki ir
ieinteresēti šīs sugas turpinājumā, lai pēc tam tos pārdotu.Teātra sākumā Blū un
Pērlīte viens otru nīda, bet pēc tam viņiem radās simpātijas. Abi vienojušies bēgt,
tad satiek draugus – Rafu, suni Luisu un citus dzīvniekus. Viss būtu labi, ja nebūtu
mērkaķītis Mauro, kurš traucē papagaiļiem īstenot bēgšanas plānu. Bet beigu beigās,
pateicoties draugu palīdzībai, Blū un Pērlīte iegūst gaidīto brīvību.”
/Beatrise Kalnciema 3.a/
“Izrādē es redzēju draudzību un nodevību. Ļaunie viens otru visu laiku nodeva, bet labie putni bija draudzīgi.
Es sajutu daudz draudzības un mazlietiņ arī nodevību. Man ļoti patika teātra izrāde!”
/Reičela 3.a klase/
“Man ļoti patika izrāde “Rio Rio”. Šī izrāde māca būt draudzīgiem, jo Pērle un Blū izglābās, pateicoties
draudzībai. Laupītāji, kuri nedzīvoja draudzīgi, gandrīz dabūja sēdēt cietumā.”
/Ramona 3.a klase/

SKOLAS/KLAŠU VECĀKU SAPULCE

23. oktobrī, tieši pirms skolēnu rudens brīvlaika, skolā
norisinājās skolas un klašu vecāku sapulces.
Plkst. 18:30 ciemos uz Baložu vidusskolu bija ieradusies Rīgas
pašvaldības policijas Bērnu profilakses nodaļas pārstāve – Aija
Lilienfelde un stāstīja par drošību e-vidē, par juridisko atbildību
sociālajos tīklos. Par to, ka skolēni pārāk daudz informācijas izpauž par
sevi sociālajos tīklos, kas ir arī bīstami, kā arī pārāk daudz laika pavada
pie datora, kas atstāj lielu iespaidu uz mācībām. Plkst. 19:10 sākās
katras klases vecāku sapulce.

 Mazākumtautības izglītības programmas skolēni piedalījās latviešu valodas olimpiādē. Kopā dalību
ņēma 6 skolēni un tika iegūtas divas godalgotas vietas:
2. vieta – MAKSIMS PUZEREVSKIS 7.b klase (skolotāja Astrīda Štāla);
3. vieta – ALĪNA DOLGOVA 7.b klase (skolotāja Astrīda Štāla);

APSVEICAM!

Olimpiādē piedalījās: Niķita Sokolovs, Anastasija Gerasimova (7. b klase, skolotāja Astrīda Štāla);
Jeļizabeta Jermolajeva, Anastasija Gromova (8. b klase, skolotāja Ilze Kajaka).
 1. – 4. klases skolēni piedalās Ķekavas novada vizuālās mākslas konkursā “Latvijai”.
Izstāde ir apskatāma tirdzniecības centrā “Lība” no 10. – 29. novembrim.
 Drīzumā norisināsies bioloģijas olimpiāde vecāko klašu skolēniem. Lai veicas!
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DODAMIES UZ LU BOTĀNISKO DĀRZU
Rudens sākumā, 19.septembrī, 10.a, 11.a, 12.a klases, pateicoties bioloģijas skolotāja Ritai Onzulei,
un kopā ar latviešu valodas skolotāju Rutu Ansoni devās uz LU Botānisko dārzu.
“Dārzā apmeklējām mācību stundu „Augu audu kultūras”, kuras laikā iepazināmies ar botāniskā dārza
darbību, augu selekciju un klonēšanu.
Stundas pasniedzēja ļāva iedziļināties
klonēšanas
pamatprincipos,
atļāva
ieskatīties bioloģiskajā laboratorijā, kur
notiek
augu
pavairošanas
procesi.
Izrādījās, ka mūsu Rīgas LU Botāniskais
dārzs ir plaši pazīstams un atzīts pasaulē
kā viens no lielākajiem rododendru
selekcijas
veicējiem.
Atrodoties
botāniskajā dārzā, mēs nepalaidām garām iespēju apskatīt daudzveidīgās augu
sugas, kas aug dārzā, apmeklēt subtropu mežu, iejusties tropiskā mežā burvībā un ieraudzīt visneparastākos augus,
kuri aug tālajās dienvidu valstīs. Mums ļoti paveicās ar laika apstākļiem
– visu dienu spīdēja silta saulīte, kura atgādināja vasaru, un mēs
varējām izbaudīt pilnīgi visu, kas bija apskatāms LU Botāniskajā dārzā.”
/Marina Vaišļa, 12.a/

8.B KLASES EKSKURSIJA UZ LIEPĀJU
“Šoruden mēs bijām interesantā ekskursijā uz Liepāju. Tā vietā,
lai apmeklētu vienu, divas vai trīs vietas, mēs apskatījām septiņas.
Sākumā mēs bijām Karostas cietumā, kas celts 20. gadsimta sākumā
un kur tika ievietoti
jūrnieki,
kas
nebija
ievērojuši noteiktās prasības. Mēs iejutāmies ieslodzīto vietā,
atrodoties kamerās, pildot uzdevumus un klausoties, ko mums stāstīja
par ieslodzīto dzīvi un prasībām, kas bija jāievēro ieslodzītajiem.
Pēc cietuma apmeklējuma braucām uz Ziemeļu fortiem, kur
nebija gaismas, tāpēc izmantojām lāpas un atradāmies neierastā
atmosfērā 3 metrus zem zemes. No Ziemeļu fortiem devāmies uz
molu, kas likās bezgalīgs un bija iespēja izbaudīt jūras vēju. Karostā
apskatījām Latvijā vienīgo izgriežamo tiltu.
Nākošais apskates muzejs bija Liepājas muzejs, kas atrodas ēkā, kas celta 20.gadsimta sākumā un sākumā
bijusi vienas ģimenes māja. Muzejā mēs apskatījām ekspozīciju un neizvietoto eksponātu krātuves: tērpu, seno
darba rīku, gleznu un grāmatu.
Pēc muzeja apmeklējuma bija pastaiga pa pilsētu,
apskatot Rožu laukumu, Latvijas mūziķu slavas aleju un
Latvijas lielāko ģitāru. Liepājas Svētās Trīsvienības
katedrālē apskatījām baznīcu, kura ir unikāla ar to, ka tajā
skan vienīgās pasaulē saglabātās H.A.Konciusa būvētās
ērģeles. Uzkāpjot baznīcas tornī, no 47 metru augstuma bija
iespēja apskatīt Liepājas panorāmu. Braucot uz mājām,
Grobiņā bijām Grobiņas pilskalnā, kurā apskatāmas viduslaika
pils pilsdrupas. Kopumā ekskursija bija interesanta, izzinoša
un neparasta, iesaku arī citiem.”
/Aleksandrs Karlovs 8.b klase/
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9.A KLASE DODAS UZ A. PUMPURA MUZEJU LIELVĀRDĒ

5.

C

“Es ieteiktu šo ekskursiju arī citām klasēm, jo ekskursijā var iegūt noderīgu informāciju par Andreja
pumpura eposu "Lāčplēsis". Muzeja apmeklētājus
sagaida gids, kas stāsta un iesaista apmeklētājus
darbībās. Apmeklētāji kļūst par Andreja Pumpura
eposa "Lāčplēsis" tēliem un izspēlē fragmentus no
Andreja pumpura eposa "Lāčplēsis". Izejot no
muzeja telpām, tie, kuri ir klausījušies ir uzzinājuši
A. Pumpura eposa "Lāčplēsis" galvenos notikumus un
varoņus. Man patika šī ekskursija, jo es uzzināju
galveno par eposu "Lāčplēsis" un interesanti
pavadīju laiku. Ja jūs vēlaties interesanti un jautri
iemācīties daļiņu no A. Pumpura eposa "Lāčplēsis",
tad es jums no sirds iesaku apmeklēt Andreja
Pumpura muzeju.”
/I. Kiope 9.a klase/

KLASES DODAS UZ DZELZCEĻA MUZEJU

Piektdien, 24. oktobrī, 5. c klase devās ekskursijā uz Latvijas Dzelzceļa muzeju, kur gida
pavadībā varēja uzzināt un atklāt dzelzceļa vēsturi. Skolēni varēja apskatīt lokomotīves, vagonus un citu
sliežu ceļu tehniku.
“Muzeja krājums ir daudz vairāk nekā tikai
uz sliežu ceļiem apskatāmie eksponāti. Kopumā
krātuvēs atrodas 20 tūkstoši vienību – fotogrāfijas,
dokumenti, kartes, vilcienu saraksti, formas tērpi,
stacijas inventāra priekšmeti. Tās ir liecības, kas
sniedz daudzpusīgas ziņas par Latvijas dzelzceļa
vēsturi kopš 19.gadsimta beigām, tiek nemitīgi
papildinātas un izmantotas pētniecībā un muzeja
izstāžu veidošanā.”
/5. c klases audzinātāja Agita Ķīle/
“Mēs ar klasi braucām ekskursijā uz
Dzelzceļa muzeju. Sākumā mēs staigājām pa āru un skatījāmies vilcienus. varējām iekāpt vienā vagonā, kur tika
pārvadāti cietumnieki. Man ļoti patika skatīties vilciena maketus, bet nepatika staigāt pa āru, jo laiks bija auksts.
Man šī ekskursija patika, un iesaku arī citiem skolēniem izbaudīt šo sajūtu!”
/Anete Ratniece 5.c klase/
“Mēs ar klasi devāmies uz Dzelzceļa muzeju. man tur ļoti patika, jo interesē vēsture. neskatoties uz to, ka
es nekad tur nebiju bijis, mācēju atbildēt pareizi uz visiem gida uzdotajiem jautājumiem, tas mani pašu pat
pārsteidza. Iesaku aizbraukt!”
/Rainers Grass 5. c klase/
“Mēs apskatījām tvaika, dīzeļa vilcienus. Viens vagons bija ar Ļeņina
attēlu. Interesanta ekskursija!”
/Renārs Laicāns 5.c klase/

6.A KLASES PIKNIKS MEŽĀ
Par pikniku stāsta 6.a klases skolnieces:
“Gāja ļoti forši! Krists taisīja maizītes, domāja jaunas receptes.
Mēs skraidījām un puiši mūs ķēra. Mēs cepām desiņas, runājām,
pārrunājām visādas lietas. Mēs taisījām selfijus, kopīgas bildes! Mums bija
dažādas uzkodas: ģurķīši, tomāti u.c. Puiši bija jautri, ķēra mūs! Es gribētu
atkārtot šo pikniku.”
/Amanda Vanzoviča 6.a klase/
TURPINĀJUMS 10. lpp
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“Mēs gājam piknikā uz mežu. Grillējām desas un pēc tam ēdām. Pēc ēšanas
zēni izdomāja spēli, ka meitenēm bija jāskrien pa mežu un zēni mūs ķēra. Piknika
galvenā maltīte, bija dažādas uzkodas. Zēni līdzi bija paņēmuši velosipēdus un brauca
ar tiem. Piknikā gāja ļoti jautri!”
/Ance Laila Zeidaka 6.a klase/

KERAMIKAS PULCIŅAM – 25!
APSVEICAM!
“Savu jubilejas gadu, keramikas pulciņš ir
uzsācis ar interesantu pasākumu Baložu bibliotekā tikšanās ar bērnu dzejnieci
Māru Cielēnu. Pasākumam mēs jau sākām gatavoties iepriekšējā mācību gadā –
lasījām dzejoļus, zīmējām un mēģinājām iztēloties dažādus grāmatu varoņus ,
kurus pēc savas fantāzijas atveidojām mālā. Dzejniece ar lielu prieku aplūkoja
mūsu darbiņus – savus grāmatu tēlus, kas nu ir pārtapuši vizuālos darbiņos.
Pasākuma gaitā Māra Cielēna atbildēja uz skolēnu jautājumiem – kā top grāmatu
tēli, kas zīmē zīmējumus, cik ilgi jau dzejniece raksta dzejoļus..., bet pati dzejniece mums lasīja savus
jaunākos dzejoļus, kuru varoņus vēl tikai mākslinieki zīmē un grāmata tiks izdota pirms Ziemassvētkiem.”
/Keramikas pulc.vad. – sk. Astrīda Lesnika/

11. novembrī - lāpu gājiens Ķekavā
14. novembrī - 18.NOVEMBRA SVINĪBAS: svinīgā līnija, svētku koncerts, lāpu gājiens
Baložos;
14. novembrī ielūdzam Jūs kultūras namā, uz multfilmu “Zelta zirgs”!
28. novembrī - Adventes sveces iedegšana;
18. decembrī – Ziemassvētku ieskaņu koncerts.

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
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