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• APSVEICAM!  
• AFIŠU STABS  
• I NTEREŠU IZGLĪTĪBA 
• AIZ KLAŠU DURV ĪM 
• TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM 
• MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 
• KO DARĪT BRĪVLAIKĀ? 

No pieredzes, no ikdienas, no sevis.  
Pārbaud īti ieteikumi un sirsn īgi v ēl ējumi topošajiem pirmklasniekiem. 

Ir v ērts izlas īt!  

Panākumi matem ātik ā, sport ā un kult ūr ā. 

Mācības un ikdiena. Viena izgl ītojoša un  
viena izgl ītojoša un salda ekskursija. 

Vesel ības ap ļi pie skolas trešdien ās – N āc un piedalies! 

Ko dar īt br īvlaik ā? 

Dažas lietas pirms Lieldien ām! 

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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AFIŠU STABS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un v ēl viens mazliet aizkav ējies sveiciens. 10. febru ār ī norisin āj ās starpnovadu 
apvien ības s ākumskolu matem ātikas olimpi āde , kur ā Arina Marimonova  2.klašu grup ā 
izc īnīja 2.vietu  un Ter ēze Linda Ind āne  3.klašu grup ā ar ī izc īnīja 2.vietu . 
Sveicam skolnieces un vi ņu skolot ājas  Olgu Patursku un Vizmu Keterli ņu! 
 

Vērien īgaj ā matem ātikas olimpi ādē, ko 
organiz ēja priv āt ā pamatskola “RIMS-R īga 
International meridian school” divas m ūsu 
skolnieces – Ramona Poreteire (4.a)  un Ter ēze 
Linda Ind āne (3.c)  – fin āl ā izc īnīja vietas 
starp lab ākajiem 50 dal ībniekiem , t ādēj ādi 
tika uzaicin ātas uz Apbalvošanas ceremoniju. 
Ramona Poreitere 4.klašu grupa ie ņēma 33.vietu, 
Ter ēze Linda Ind āne 3.klašu grup ā – 41.vietu. 

Tas ir liels pan ākums, jo ar ī šogad tika 
aicin āti piedal īties skol ēni no Rīgas,  Jūrmalas, 
Bauskas, Jelgavas, Ogres, Bab ītes, M ārupes, 
Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ikš ķiles, Ropažiem, 
Stopi ņiem, Garkalnes, Ādažiem un Carnikavas  – 
kop ā ap 900 dal ībnieku!  Olimpi āde tika īstenota 
div ās k ārt ās – 1. k ārt ā (2015. gada 26. 
novembr ī) skol ēni pild īja olimpi ādes uzdevumus 
sav ās skol ās, bet 2. k ārta  k ārta (2016. gada 
16. janv ār ī), kur ā  tika aicin āti piedal īties 
lab ākie 150 dal ībnieki no katras klašu 
grupas, norisin āj ās priv ātaj ā pamatskol ā “RIMS”. 
 

Ar meda ļām un diplomiem. 
Ter ēze (2.no lab ās) un vi ņas 
skolot āja Vizma Keterli ņa. 
Ramona (2.no kreis ās) un 
vi ņas skolot āja Lillija Anna 
Drozde. 

Interesenti un aizraut īgie matem āti ķi var iel ūkoties r īkot āju m ājas lap ā, kur 
atrodami iepriekš ējo gadu olimpi āžu uzdevumi - www.rims.edu.lv  

14.  -  18.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS skol ā j ābūt  21.  mart ā 
21. - 25.marts  PAVASARA BRĪVLAIKS 12.klasei  

31.mart ā no plkst. 18.00 – 21.00 DISKOT ĒKA “Br īvdienas Holivud ā”  
Dreskods:  Joc īgs ap ģērbs, Holivudas zvaigznes  

VESELĪBAS APĻI 2016 –  Nāc un piedalies!  

Jau trešo sezonu pavasaru un rudens trešdien ās Baložu vidusskolas stadion ā un 
mežā pie stadiona norisin ās Vesel ības ap ļi , kuros aicin āti piedal īties visu 
vecumu dal ībnieki  2 aktivit āšu veidos – k ājniekos (g āj ēji, n ūjot āji, skr ēj ēji) un 
rite ņbrauc ējos. Katr ā posm ā var piedal īties vien ā vai abos aktivit āšu veidos. 
Turkl āt bez dal ības maksas! 

Šopavasar notiks 8 posmi, proti, no 9.marta l īdz 27.apr īlim  br īvi izv ēl ēt ā laik ā 
no plkst. 14.30 – 17.30 . Nosac ījums vienk āršs – dal ībnieks veic nomar ķētas 
distances ap ļus un vi ņam tiek saskait īti šaj ā laik ā veiktie pilnie ap ļi. 

1.posm ā manīj ām, ka vieni no akt īvākajiem bija 1.c, 3.a un 3.c klases skol ēni . 
Aicin ām ar ī p ār ējos!  Tas ir lielisks veids, k ā skol ēniem vesel īgi piepild īt, 
piem ēram, pagarin āt ās dienas grupas laiku.  

Labākie dal ībnieki tiks apbalvoti krosa skriešanas sacens ību „Baložu Bizons 2016” 
1.posm ā 9.maij ā sacens ību centr ā plkst. 19.15. 

Vesel ības ap ļus r īko Ķekavas novada pašvald ības sporta a ģent ūras Baložu pils ētas 
sporta iniciat īvu centrs. Mob.tel. 26352704, http://sports.kekava.lv   
Lauma Žilko, BSIC vad īt āja 
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AFIŠU STABS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEREŠU IZGL ĪTĪBA

Izgl īt ības atbalsta programmas „Savai skolai” (org. SIA „M axima Latvija”) sakr āt ās 
uzl īmes esam nos ūt ījuši akcijas organizatoriem. L īdz ko sa ņemsim apstiprin ājumu, 
ka uzl īmes ir sa ņemtas un izv ēl ēt ās preces atbilst to daudzumam, public ēsim pre ču 
sarakstu. Par programmu internet ā lasiet www.savaiskolai.lv . Paldies visiem, kas 
piedal īj ās!  

Ja jums m āj ās aiz ķērušies  dziju, flane ļu un kokvilnas audumu p ārpalikumi, tad tos 
ar m ūsu skolas l īdzdal ību ir iesp ējams ziedot labdar ības akcijai „Sirds siltuma 
darbn īca” ( www.sirdssiltumadarbnica.lv ). S īkāk par šo akciju, kur ā piedal āmies ar ī 
mēs, las īt iepriekš ēj ā skolas av īzes numur ā. 

Vecāki, kol ēģi, skol ēni!  

SADRAUDZĪBAS SPORTA SACENSĪBAS 
 
2016. gada 26. febru āris ien āks m ūsu skolas 
vēstur ē, jo tieši šaj ā dien ā, Baložu vidusskol ā 
norisin āj ās SADRAUDZĪBAS SPORTA SACENSĪBAS. 
Piedal ījas Baložu vidusskola, Ķekavas vidusskola, 
Daugmales pamatskola, Gaismas tilts-97.  
Kopā bija atbraukuši 96 b ērni . M ēs izveidoj ām 7 
jaukt ās komandas, lai skol ēni var ētu sadraudz ēties 
un salied ēties. Skol ēni veica daž ādas stafetes: 
nesa bumbi ņu uz galvas, skr ēja apk ārt konusiem, 
meta bumbi ņas groz ā u.c. P ēc tam komandas 
piedal īj ās viktor īnā. Bija sagatavoti ļoti 
interesanti, aktu āli jaut ājumi, un j āpiebilst, ka 
komandas labi sp ēja uz tiem atbild ēt. 
Es esmu ļoti priec īga , ka šis pas ākums notika. 
Visi bija tik draudz īgi, laipni un uzmundrin āja 
viens otru! LIELS PALDIES  sporta skolot ājam 
Edgaram Gail ītim par akt īvu iesaist īšanos 
gatavošan ās proces ā. UN LIELS PALDIES ar ī visiem 
skol ēniem, kas c īnīj ās, piedal ījas sporta 
sacens ībās un atbalst īja savas komandas! Š ķiet, ka 
pūles nebija velt īgas un pas ākums izdev ās. 
Jana V īksna 8.a, skol ēnu pašp ārvales priekšs ēdēt āja 
 

1.–4. klašu ansamblis  
 1.-4.klašu ansamblim 19.febru ār ī notika 
starpnovadu skate „Balsis”, kur ā piedal īj ās 14 
dzied āt āji. Dzied āj ām R.Paula dziesmu „Es 
vēlos” divbals īgi un latviešu tautas dziesmu a 
capella „Ko, runc īti, tu dom āji?”. Lai 
iem ācītos dzied āt a capella, dzied āt āji c īt īgi 
nāca uz m ēģin ājumiem, k ā ar ī notika daudz 
papildm ēģin ājumi. Skat ē mūsu dzied āt āji 
dzied āja p ārliecinoši a capella , labi skan ēja 
ar ī R.Paula divbals īgā dziesma, jo 9 no 14 
bērniem skat ē divbals īgi dzied āja pirmo reizi  
 un ansambl ī uzs āka dzied āt tikai šaj ā mācību gad ā. Konkurs ā ieguv ām II pak āpi.   

Skolot āja In āra Laure 
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INTEREŠU IZGL ĪTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIZ KLAŠU DURVĪM 

2.a, audzin āt āja Inese Kronberga 

 

 

 

 

 

2.b, audzin āt āja Olga Paturska 

 

 

Vizu āl ā māksla. Vispirms nokl āj ām lapu 
ar kr āsainiem e ļļas vai vaska 
kr īti ņiem. Tad uzkr āsoj ām melnu guašu, 
ļāvām nož ūt. P ēc tam, skr āpējot ar 
asiem koci ņiem, veidoj ām br īvas t ēmas 
zīmējumu.  

VELODROŠĪBA 
Jau vair ākus gadus p ēc k ārtas m ūsu skola akt īvi piedal ās Ce ļu satiksmes 

droš ības direkcijas (CSDD) r īkotajos konkursos skol ēniem. Apkopojot rezult ātus par 
2015.gadu, ar ī šoreiz esam iek ļuvuši 20 lab āko skolu v ērt ējum ā “LAB ĀKĀ CSDD 
SATIKSMES DROŠĪBAS SKOLA – 2015”  un esam uzaicin āti uz svin īgo sveikšanu š.g. 
15.mart ā, Latvijas Nacion āl ā bibliot ēkā.  

Jāatz īmē, ka “Lab ākās CSDD satiksmes droš ības skolas” rezult ātus veido divu 
CSDD sacens ību b ērniem un jauniešiem – “Jauno satiksmes dal ībnieku forums” 
(2015.gad ā izc īnīj ām 1.vietu )  un “Gribu b ūt mobils!” (2015.gad ā izc īnīj ām 4.vietu )  
rezult āti, k ā ar ī start ējošo komandu skaits (aktivit āte!) no vienas skolas 
konkurs ā.  B ūtisk āko v ērt ējuma da ļu nosaka masveid ība – jo vair āk komandu piedal ās 
no vienas skolas, jo augst āks v ērt ējums. B ūtiski piebilst, ka k opumā tika v ērt ētas 
vair āk k ā 200 skolas no visas Latvijas un kop ēj ā r ezult ātu tabul ā esam 12.viet ā.  

Lai ieinteres ētu Latvijas skol ēnus par satiksmes droš ību, k ā ar ī, lai 
pilnveidotu vi ņu zin āšanas un izpratni par drošu satiksmi, CSDD jau vair āk k ā 20 
gadus īsteno daž ādus izgl īt ības projektus un konkursus visu vecumu jauniešiem. 
Vair āk inform ācijas: www.csdd.lv  un www.berniem.csdd.lv   
Sandra Ozoli ņa 

FLORBOLS 
1.mart ā Ikš ķil ē norisin āj ās Ikš ķiles, 

Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu 
sacens ības florbol ā, kur ā piedal īj ās ar ī mūsu 
skolas lab ākie florbolisti. L īdzīgi k ā 
minibasketbola sacens ībās m ūsu komanda bija viena 
no jaun ākaj ām dal ībnieku gadu skaita zi ņā - daži 
zēni no 4.klases, - kuriem n ācās sp ēkoties pat ar 
7.klases skol ēniem! Ta ču neatlaid ība un sacens ību 
gars m ūsos pal īdzēja izc īnīt godpilno 3.vietu ! 

Sveicam Bruno, Kristu, Reini, Arnoldu, Ernestu, Rai neru, Maksimu, 
Robertu, R ūdolfu, Kristeru un  treneri Edgaru Gail īti !  

Pavasaris tuvojas! 2 .a klases b ērni 
aizr āvušies ar akvareli un kr āsu 
pludin āšanu!  

turpin ājums 5.lpp  
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2.c, audzin āt āja Lien īte Nagle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzijas aplik ācija. No s ākuma dziju sadala gabali ņos, tad piel īmē, lai izveidotos 
aplik ācija. Dz īvnieki, putni, pu ķes, augi, priekšmeti.  

turpin ājums no 4.lpp, 2.b klase  

8.mart ā mēs, 2.c klase, dev āmies uz Baložu 
pils ētas bibliot ēku. Tur tik ām uzaicin āti uz 
UNESCO projekta „St āstu bibliot ēkas” pas ākumu. 
Tā mēr ķis ir populariz ēt st āst īšanas 
trad īcijas, saglab āt kult ūras v ērt ības. Jau 
trešo gadu Baložu bibliot ēkā k āds iev ērojams 
Ķekavas novada iedz īvot ājs lasa savu m īļāko 
bērn ības pasaku un st āsta par b ērn ības 
atmi ņām, savu darbu utt. Šogad tikšan ās bija 
ar Ķekavas novada domes priekšs ēdēt āju Andi 
Damlicu. Damlica kungs bija izv ēl ējies mums 
past āst īt A.Sakses pasaku „Jasm īns”. 

Klases stund ā „noskaidroj ām” savu vietu klas ē. 
Zīmēj ām simbolisku cilv ēka fig ūru – sevi un 
piel īmēj ām to kop ēj ā plak āt ā „Es klases 
kolekt īvā”. Uzdevums bija piel īmēt savu z īmēto 
fig ūru vienalga kur ā viet ā uz plak āta. Taj ā labi 
atspogu ļojas savstarp ēj ās attiec ības. 
Prieks, ka visi ar interesi piedal īj ās un mier īgā 
ceļā atrada savu vietu plak āt ā. 
Mēs sav ā klases kolekt īvā j ūtamies labi! 

Erlends: „M ēs bij ām bibliot ēkā. M ēs satik ām A.Damlicu. M ēs dzird ēj ām pasakas par 
puķēm. Uzzin āj ām daudz par vi ņa b ērn ību. Piem ēram, ka vi ņš nav bijis teicamnieks 
un vi ņam bijušas 2 dienasgr āmatas. V ēl man patika, ka vi ņš mums bija atvedis 
konfektes.” 

Lolita: „Man ļoti patika, k ā vi ņš 
lasa. Man patika „Pasakas par 
ziediem”. Vi ņš ir ļoti kultur āls 
un ļoti gudrs cilv ēks, labs 
las īt ājs un noteikti labs 
matemāti ķis. Man grib ētos zin āt, 
vai vi ņam pat īk ģeogr āfija? Es 
nov ēlu, lai vi ņš ir bag āts un 
labsird īgs!” 
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2.d, soci ālo zin ību, ētikas skolot āja Larisa Ši ļko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a, audzin āt āja Vineta Šeinfiša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b, audzin āt āja Valent īna Žukova 

 

 

Mājtur ības un tehnolo ģiju stund ā gatavoj ām sviestmaiz ītes. Skol ēni str ādāja grup ās 
un paši izl ēma, k ādas sviestmaižu sast āvda ļas katrs nes īs. Rezult āt ā, protams, 
bija prezent ācija ar degust āciju – visinteresant ākais moments vis ā gait ā!  

Soci ālaj ās zin ībās un ētik ā b ērniem pat īk str ādāt grup ās. T ēmās „Medikamentu 
lietošana” un „K ādai j ābūt m ūsu klasei?” tika veidoti plak āti. Piev ērsiet 
uzmanību tam, k ā grupas biedru starp ā veikta darbu uzskaite! 

Dabaszin ībās nosl ēdzām t ēmu „Zemes att ēlojums”. 
Izmantojot kartes „Oke āni, j ūras, l īči un šaurumi”, 
katrs no kr āsainiem plastal īniem izveidoja savu 
kontinentu karti.  
Pielietojot š ādu metodi, b ērni, pirmk ārt, nostiprin āja 
zin āšanas par kontinentu atrašanos kart ē, otrk ārt, 
vi ņi ies āka m ācīties kontinentu nosaukumus, kas 
ietverts jau n ākamaj ā dabaszin ību t ēmā. 

turpin ājums 7.lpp  
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4.a, audzin āt āja Lillija Anna Drozde 

 

 

 

 

 

 

 

5.a, audzin āt āja Astr īda Be ča 

Alise:  „M ājtur ības stund ā gatavoj ām 
sviestmaizes. Str ādāj ām draudz īgi un bija 
interesanti. Es liku za ļumus un dekor ēju. 
Artemijs uz maiz ēm lika desu un tais īja 
sviestmaižu formu. Maksims kl āja m ērci, 
Mihails grieza desu.” 
 Aleksandrs:  „Es str ādāju ar saviem draugiem 

Robertu, Ēriku, Konstant īnu, Aleksandru. Es 
uztais īju visgarš īgāko sviestmaizi!” 
 
Jana:  „M ūsu sviestmaizes bija ar burk āniem 
un gur ķiem, desu. Mums san āca mazi 
hamburgeri. Beig ās m ēs visi izbaud īj ām 
sviestmaizes. Mums patika str ādāt 
draudz īgi!” 
 

Konstant īns:  „Es biju grup ā ar Robertu, Ēriku un Aleksandru. Mums rad ās 

domstarp ības, t āpēc katrs tais īja sava veida sviestmaizes.” 

turpin ājums no 6 .lpp, 3.b klase  

Mācoties dabaszin ībās par siltuma josl ām, nol ēmām t ās vizualiz ēt, izveidojot 
karst ās, aukst ās un m ēren ās  klimata joslas raksturojošo ainavu. 

5.a ce ļojums uz “ Šokol ādes muzeju ”  
Trešdien,9. Mart ā, m ēs dev āmies ekskursij ā. Mums pievienoj ās ar ī Natas mamma, 
Viestura mamma un maz ā māsa. M ēs uz skolu atn ācām 8.45 un izbrauc ām 9.00 ar skolas 
autobusu. 
Braukt vajadz ēja pusotru stundu. Kad ierad āmies, m ūs jau svin īgi sagaid īja - nu k ā 
jau visus viesus. P ēc tam m ēs g āj ām iekš ā. Tur bija pupi ņkoks. Mums st āst īja par 
šokol ādi un par kakao v ēsturi. Tad m ēs izstaig āj ām v ēl daž ādas istabas, kur  mums 
past āst īja par balto šokol ādi un par actekiem. Kad bij ām izstaig ājuši visas 
paredz ētas vietas, dev āmies uz mini z āli skat īties īsfilmu par šokol ādi un kakao. 
Tad atn āca sieviete, kura par ādīja meistarklasi, k ā pagatavot trifeles.  Filmas 
skat īšanas laik ā mums iedeva nogaršot tumšo šokol ādi, piena šokol ādi un balto 
šokol ādi. P ēc tam m ēs gatavoj ām marcip āna konfektes un šokol ādes fig ūri ņas uz koci ņa 
no tumš ās šokol ādes. Tad m ēs g āj ām uz veikalu un sapirk ām daudz saldumu un dev āmies 
uz autobusu un brauc ām atpaka ļ uz Baložiem. T ā mūsu klase pavad īja trešdienu – 9. 
martu. Ja b ūtu iesp ēja, es noteikti dotos v ēlreiz šaj ā ekskursij ā, jo tur bija ļoti 
forši ! 
Tīna Estere Vilka, Nata Dunajevska 
 turpin ājums 8.lpp  



Baložu Vidusskolas Dz īve  2016. gada 14. mart ā, #9 

   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

4.c klases padomi topo šajiem pirmklasniekiem  

turpin ājums no 7.lpp , 5.a  klase   

Zanes un Martas iespaidi par ekskursiju uz  “ Šokol ādes muzeju ” :  
    “Trešdien, 9. mart ā, m ēs brauc ām uz “Šokol ādes muzeju” P ūr ē. Izbrauc ām 9.00. 
Autobus ā sp ēl ējam daž ādas sp ēles, t āpēc laiks pag āja nemanot, lai gan l īdz muzejam 
bija j ābrauc pusotra stunda. Kad bij ām kl āt, skolot āja ieg āja muzej ā samaks āt par 
bi ļet ēm. P ēc k ādām 5 min ūt ēm no muzeja izn āca gide un m ēs g āj ām iekš ā.  

Mums past āst īja par šokol ādes un kakao v ēsturi. Tad g āj ām pa daž ādām telp ām. 
Kad bij ām izstaig ājuši visas paredz ēt ās istabas, dev āmies uz mini z āli, kur ā 
skat īj āmies filmu par kakao pupi ņām, p ēc tam m ēs veidoj ām trifeles un šokol ādi uz 
koci ņa.P ēc saldumu pagatavošanas, m ēs dev āmies uz mazo veikali ņu, kur visi kop ā 
iepirk āmies. 

Mums bija perfekta diena kop ā ar m ūsu lielisko skolot āju Astr īdu!” 

turpin ājums 9.lpp  

Sveiks, jaunais s ākumskolniek!  
Es apsveicu tevi ar skolas s ākšanu! Iesaku 
tev neskriet un neb ļaut pa gaiteni. Iedošu 
pāris padomus skolai. Pirmais, l ūdzu, 
nesakaitini skolot āju!  Labāk nevajag 
run āt ar rupjiem v ārdiem. Var dab ūt 
nepatikšanas no skolot ājas. 
Francis P ūli ņš 

Pirmklasniekam!  
Labāk nevajag b ļaut un skraid īt, jo 
pēc tam b ūs v ēl slikt āk. Tu vari 
ieskrieties k ādā!  Un skolot āja 
rakst īs piez īmi. Nevajag špikot , jo 
ja skolot āja paman īs, tad tev b ūs 
pazemin āts v ērt ējums. 
Rolands Kalni ņš 

Pirm ā klase!  
Labdien, skolniek! Kad s āksi iet pirmaj ā klas ē, iesaku tev s ēdēt ar puisi, bet 
nečalojiet par daudz , sav ādāk j ūs izs ēdin ās! Pirmaj ā klas ē jums neb ūs atz īmes no 
1 l īdz 10, bet gan „+” (plusi), „-” (m īnusi), „vid ēji”. Iesaku tev klaus īt 
skolot āju, iesaku tev censties un ieg ūt „+” . Neskraidi pa gaiteni, bet 
pastaig ājies! Esi, l ūdzu, klus āks, jo tagad man ausis spr āgst d ēļ ska ļajiem 
pirmklsaniekiem! Veiksmi tev 2016./2017. m ācību gad ā! 
Rūdolfs Īzaks 
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turpin ājums no 8.lpp, 4.c ieteikumi, v ēl ējumi topošajiem pirmklasniekiem 

Es ju ms iesaku , kad iem ācaties jaunu t ēmu, atk ārtojiet to m āj ās. Kad jums ir 
garais starpbr īdis, es jums iesaku celties no kr ēsla un sp ēl ēties. Es jums iesaku 
klaus īt skolot āju, iet uz pulci ņiem, las īt daudz gr āmatas, jo tad jums b ūs 
viegl āk rakst īt st āsti ņus.  Es jums ieteiktu sagatavoties katram p ārbaudes 
darbam. Es jums ieteiktu draudz ēties ar visiem klases b ērniem! 
Aur ēlija Hincenberga 

Pirmklasniek!  
Es iesaku: 1. Klaus īt skolot āju! 2. K ārt īgi las īt! 3. Ņemt visu l īdz! 4. Neskriet 
pa gaiteni! 
Svetlana Gromova 

Pirm ā klase, uzklausiet!  
Klausiet savu skolot āju un m ācieties ļoti labi! Un lai jums veicas vis ās 
stund ās! Domāju, ka j ūs b ūsiet sekm īgi un labi skolnieki!  Atrodiet sev labus 
draugus un pal īdziet visiem, neesiet slikti un kausl īgi ! Iesaku iet uz 
pulci ņiem – florbolu uz velodroš ību.  
Novēlu jums labas atz īmes un labas dienas skol ā! 
Markuss Vilmanietis 

Sveiki, pirmklasniek!  
Mani sauc Aleks, es m ācos 4.c klas ē. Es past āst īšu par to, ko nevajadz ētu dar īt. 
Pirmk ārt, neskrieniet! Otrk ārt, esiet piekl āj īgi!  Trešk ārt, dariet, ko liek 
skolot āji! Es ieteiktu apmekl ēt pulci ņus, k ādus gribat. Es nov ēlu, lai veicas 
mācībās! 
Aleks Pavilons 

Labdien!  
Es esmu Ri čards, un es jums st āst īšu par to, ko nevajag dar īt. Ja j ūs k āds 
apsauk ā, tad vienk ārši ignor ējiet un pasmaidiet, tikai nesakiet neko 
pret ī!  Es nov ēlu jums labas atz īmes un daudz draugu! 
Ri čards Ha ļčickis 

Novēl ējums  
Es iesaku nekliegt, neskriet, labi 
mācīties, draudz ēties! 
Ģirts Viesturs Ginters  

Sveiki, pirmklasnieki!  
Mani sauc Ernests. Es šaj ā skol ā mācos jau 
ceturto gadu. Š ī skola ir ļoti forša!  Te var 
ieg ūt daudz draugu. Protams, ja j ūs 
neskraid īsiet, labi m ācīsieties, 
klaus īsieties skolot ājas teiktaj ā, las īsiet 
gr āmatas, j ūs b ūsiet skolot ājas m īlu ļi.  
Ja j ūs klaus īsieties stund ās, tad tikpat 
kā var nem ācīties m āj ās! 
Ieteikums – iev ērot visus skolas noteikumus. 
Es jums iesaku iet uz kori, basketbolu un 
florbolu. Tur vienm ēr b ūs gan jauki 
skolot āji, gan draugi un b ūs interesanti. 
Mans nov ēl ējums ir š āds: Lai jums labs 
2016./2017. m ācību gads! 
Ernests Ronis 

turpin ājums 10.lpp  
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ĢEOGRĀFIJA  
8.a klases m ācību ekskursija ģeogr āfij ā notika Dabas muzej ā. 
Dažas skol ēnu atzi ņas:   
El īna:  Dabas muzej ā biju pirmo reizi, man tur ļoti patika. Uzzin āju interesantus 
faktus par Latvijas der īgajiem izrakte ņiem. Interesants izskat īj ās tufs, kalnu 
krist āls, obsidi āns u.c. 
Kristi āna:  Interesanti bija st āvet uz paaugstin ājuma, kurš s āka attdarin āt 
zemestr īci, kad pareizi atbild ēj ām uz jaut ājumiem. Noda ļā -Vide un cilv ēks- 
aizraujoši min āmies ar riteni,lai ražotu elektr ību. 
Laura Š.:  Iepazin āmies ar pasaules z īdīt āju ekspoz īciju,kur var ēja v ērot, k ādi 
dzīvnieki dz īvo daž ādās dabas zon ās. 
Evita:  Izr ādās, ka sviestmaize, kas ap ēsta pludmal ē, satur 7000 smilšu graudi ņu. 
Jana:  K ūdru Latvij ā izmanto daž ādi, un zin ātnieki mekl ē veidu, k ā k ūdru atjaunot, 
jo t ās kr ājumi samazin ās. 
Kendija:  Apskat īj ām dz īvnieku un cilv ēku kaulu uzb ūvi izst ādē: Skat – log ā 
skelets.Var ēj ām apskat īt ar ī t ādus der īgos izrakte ņus, kuri mainoties gaismai, 
maina kr āsu. 
Skolot āja Sandra Družkova 
 

turpin ājums no 9.lpp, 4.c ieteikumi, v ēl ējumi topošajiem pirmklasniekiem 

Ieteikumi pirmklasniekiem  
1. Izpildiet m ājas darbus laic īgi. 
2. Neesiet slinki. 
3. Klausiet skolot āju. 
4. Ejiet laic īgi uz skolu! 
5. Vispirms izpildiet m ājas darbus, 
pēc tam izklaid ējaties.  
6. Neaizmirstiet lietas! 
7. Klausiet pieaugušos! 
Novēl ējums: Lai labs m ācību gads! 
Alise Ļoļāne 

Pirmklasniekam!  
Ja tu esi aizmirsis line ālu, tad t ā viet ā izmanto z īmuli vai pildspalvu. Vajag 
nēsāt som ā rezerves burtn īcu , jo, ja tu aizmirsti k ādu burtn īcu, tu vari t ās 
viet ā izmantot rezerves! Bet, lai neko neaizmirstu, vaja g ielikt som ā visu stundu 
gr āmatas un burtn īcas. Ja uzdod m ājas darbu, pie pirm ās iesp ējas izpildi tos! Ja 
labi uzved īsies, skolot āja uz tevi nedusmosies! Lai tev b ūtu labas sekmes! 
Kristians Lipskis 

Pirmklasniekam!  
Kā gatavoties m ācībām? Ja ir uzdoti m ājas 
darbi, tad pirm ā lieta b ūtu izm ācīties, un 
tad var iet ār ā vai dar īt kaut ko citu. K ā 
ar uzved ību? Ja tu neklausi skolot āju, 
treneri un citus, tad tev j āpadomā par to! 
Lai tev b ūtu labas atz īmes! Lai tev 
būtu labas attiec ības ar uzved ību! 
Jānis Vucens 

Atrodi 
pareizo 

dzīvnieku 
skeletam          

Lodīšu smilšakmens Reta iesp ēja!  

St āsta par der īgajiem 
izrakte ņiem 

Cik smalki kauli ņi! 

Magnezīts pievelk 
metāla pildspalvu 
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KO DARĪT BRĪVLAIKĀ?  
I esaka 6.c  klase!  

Di āna:  „Var ētu doties pastaig āties ar draugiem. Aiziet uz kino vai te ātri. Var 
nodarboties ar savu hobiju.  Ar ģimeni kaut kur doties. Apciemot draugus. Var 
izm ēģin āt kaut ko jaunu! Apmekl ēt atrakciju parku „L īvu akvaparks”. 

Anete: „ Braukt uz kino (Alvins un Burunduki), pastaig āties ar draugu/draudzeni, 
braukt pie vecmammas. Jauki b ūtu aizbraukt uz dz īvnieku patversmi un izstaidzin āt 
dzīvniekus!” 

Gustavs : „ Es jums ieteiktu aizbraukt uz j ūru vai uz kino. Nespēl ējiet datorsp ēles! 
Sportojiet!” 

Nora : „Br īvlaik ā ieteiktu izlas īt k ādu labu gr āmatu, piem ēram, Dž.K.Roulinga 
„Harijs Poters”. Aizbraukt pastaig āties ar ģimeni , apciemot radiniekus, kas dz īvo 
cit ā pils ēt ā.” 

Ernests: „Iesaku noskat īties izr ādi Latvijas Nacion ālaj ā te ātr ī. Izr āde ir par 
ģimeni, kura dz īvo nabadz ībā, bet atkl ājas, ka vi ņiem ir bag āti radinieki.” 

Rainers:  „Br īvdien ās pagatavojiet šos garš īgos rieksti ņus!  Jums vajadz ēs 
zemesriekstus, cukuru, kan ēli. Pannu pielej puspilnu ar ūdeni un uzliek uz vid ējas 
uguns, pieber cukuru un ieber zemesriekstus. P ēc min ūtes l ēnām pievieno kan ēli, 
apcep l īdz br īdim, kad cukurs un kan ēlis ir piecepies pie riekstiem. Bet 
atcerieties visu laiku mais īt, cit ādi cukurs ar ūdeni piecepsies pie pannas! Lai 
labi garšo!” 

Sanija: „Pavad īt br īvo laiku ar draugiem ār ā. Braukt uz laukiem pal īdzēt radiem . 
Apciemot dz īvnieci ņus patversm ē. Aizbraukt ar ģimeni uz kino: „Nejaukais es 2” 
Las īt gr āmatu, piem ēram, E.Blaitona „Apburtais mežs”.” 

Lai ar ī lab ākās idejas rodas p ēdēj ā br īdī, tom ēr at ļausimies paskriet 
mazliet laikam pa priekšu, lai dažas grib ētas lietas nepaliktu bez iesp ēj ām 
t ās īstenot. Un, proti, aiz st ūra Lieldienu svin ēšana . 

Ko vajadz ētu sagatavot pirms sv ētkiem? 

Sīpolmizas olu kr āsošanai! Pārbaud īt šūpoles!  

Sagatavoties olu ripin āšanai! 

Noskaņai – uzdiedz ēt Lieldienu z āl īti! 

Foto: delfi.lv 

14.  -  18.marts  PAVASARA 
BRĪVLAIKS.Skol ā j ābūt 21.mart ā. 

21. - 25.marts  PAVASARA 
BRĪVLAIKS 12.klasei  

31.mart ā no plkst. 18.00 – 21.00 
DISKOTĒKA “Br īvdienas Holivud ā”  

Dreskods:  Joc īgs ap ģērbs, 
Holivudas zvaigznes 


