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Latvijas Republikas gadadiena 
 

2006. gada 18. novembrī Latvijas Republika svinēja savu 88. dzimšanas dienu. Par godu tam 17. novembrī Baložu vidusskolā 
notika svinīgā līnija, kurā piedalījās visas klases.  

Svinīguma noskaĦu pasākumam piešėīra Latvijas karoga ienešana zālē, kas bija uzticēta 9. a klases skolniekam Kirilam 
Parfjonovam, īpaši piemērots dzejolis, kuru skaitīja 3. a klases skolnieks Roberts KalniĦš, direktores svētku uzruna, kā arī skolotājas 
Ievas Apines un 9. a klases skolnieka Matīsa Dravnieka vadītā prezentācija par mūsu valsts svētkiem. 

Paldies visiem tiem, kas piedalījās šī pasākuma sarīkošanā! 
 Vita Broka, Baložu vidusskolas direktore 

 

Kā katru gadu, šajā laikā 
skolotāji novērtē skolēnus ar 
neoficiālo starpvērtējumu, uz kura 
pamata veido klašu vidējās atzīmes. 

Atsevišėiem klašu 
kolektīviem ir stingri jādomā, kā 
uzlabot sekmes, jo mēs visi zinām, 
ka mūsu skolas skolēni var mācīties 
daudz labāk, ja vien to grib! 

Linda Grīnvalde, 
direktores vietniece 

mācību darbā 
 

Arī skolotāji mācās 
 

Klašu audzinātājus allaž ir 
nodarbinājusi doma – kā padarīt 
interesantākas, mērėtiecīgākas, 
pilnvērtīgākas skolēnu vecāku 
sapulces. 

Pateicoties mūsu skolas 
vadības rūpēm, skolotājām radās 
iespēja rudens brīvdienās šeit pat, 
skolas telpās, piedalīties divu dienu 
seminārā par tēmu „Mūsdienīga 
vecāku sapulce”. 

Semināru vadīja 
interesantas, atraktīvas lektores, 
pieredzes bagātas skolotājas Valda 
Reėe un Valentīna SūniĦa. 

Klausītājas guva daudz 
jaunu, Ĝoti vērtīgu mūsdienīgu 
atziĦu, ierosmju par vecāku sapulču 
sagatavošanu, norisi un darbu pēc 
sapulcēm. Rosinošas idejas 
saĦemtas vispār darbā ar skolēnu 
vecākiem, viĦu ăimenēm. 

Cik interesanti bija 
praktiskie padomi, dažādu 
problēmsituāciju risinājumi, 
veidojot teatralizētus uzvedumus! 
Vērtīgs ieguvums ir daudzveidīgie 
materiāli, kuri atvieglos jauno ideju 
īstenošanu darbā. Paldies! 

Paldies par karsto tēju, 
kafiju un garšīgām uzkodām! 
   

Skolotāja V. Tarando. 
 

Valsts valodas olimpiāde 
 
2006. gada 3. novembrī divas Baložu vidusskolas skolnieces Margarita Arabadži no 

8. b klases un Jūlija Prostunkina no 7. b klases devās uz Salaspils 2. vidusskolu, lai piedalītos 
valsts valodas olimpiādē. Olimpiāde bija 60 minūtes gara, bet pa to laiku visu varēja Ĝoti labi 
pārdomāt un izpildīt. Bija daudz uzdevumu, no kuriem daži bija viegli un daži bija grūtāki, 
piemēram, paskaidrot frazeoloăismu un uzrakstīt ar to teikumu. Šis uzdevums man likās ne 
īpaši grūts. Mūsu skolai veicās ne visai labi un ne visai slikti. Margarita ieĦēma 9. vietu, un 
Jūlija – 22. vietu. Mierinājums ir tas, ka mēs neesam pēdējā vietā.  

 
Margarita Arabadži, 8. b 

Baložu vidusskolas skolēnu vidējā atzīme uz 

2006. gada 20. oktobri
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Sasniegumi vieglatlētikā 2006. gada rudenī 
 
Šogad rudenī notika ieskaites darbi vieglatlētikā. Vieglatlētikā ietilpst tādi sporta veidi kā skriešana uz laiku pa norādīto 

distanci (60m), tāllēkšana, bumbiĦu mešana tālumā un kross. Krosa distances garums atkarīgs no klases (500 – 1500 metri). 
Vieglatlētikā ir vēl vairākas disciplīnas, bet tās nav ieplānotas skolas programmā. 

Rezultāti ir visdažādākie un atkarīgi no skolēnu vecuma. Vieglatlētikā piedalījās, sākot no 5. – 10. klasei. 60 m skrējienā 
vislabākais rezultāts bija 8,01 sekundes (Jurijs Macuks, 9.a). Tāllēkšanā uz vislabāko rezultātu pretendēja trīs skolēni ar lēciena 
garumu 4,80 metri (IĜja Bistrovs, 9.b, Sergejs Parfenovičs, 8.b, Matīss Dravnieks, 9.a). BumbiĦas mešanā vislabākais rezultāts bija 
63 metri (IĜja Bistrovs, 9.b). Krosā bija trīs distances 500m, 1000m un 1500m. 500m distancē vislabākais rezultāts bija 2,01 minūte 
(Ritvars LiepiĦš, 5.a), 1000m – 3,41 minūte (Toms Macuks, 7.a), 1500m – 4,28 minūte (Krists Petko, 9.a). Vieglatlētikas ieskaite 
šajā rudenī ir izdevusies veiksmīga. 

Igors PozdĦakovs, 9. b 
Skolēnu padomes Sporta grupas vadītājs 

 

MārtiĦi 

Baložu vidusskolā 13. novembrī tika svinēti MārtiĦi. Šajos svētkos tika izmantotas dažādas rotaĜas, mīklas, ticējumi un 
tautasdziesmas un bērniem Ĝāva brīvi izklaidēties un atpūsties. Pasākumu vadīja skolotāja Vineta Šeinfiša, tā saucamais gailis, kuram 
pazuda pusbrālis. Par godu MārtiĦiem bērni bija pagatavojuši tiešām skaistas maskas un pieskaĦojuši maskām apăērbu. Pasākums 
brīžiem bija intriăējošs un brīžiem interesants. Visas skolotājas, tā saucamās vistiĦas, aktīvi iesaistījās un palīdzēja. Vēl šajā 
pasākumā bērni kopā ar skolotājām gāja rotaĜās. Skolotāji bija Ĝoti padomājuši par to, kā izklaidēt un uzjautrināt bērnus. Visi bērni 
priecājās, ka skolā notika šāds pasākums. 

Ilze Čistova, 4. a 
Ej, MārtiĦ, nu uz Rīgu, 
Nu mēs tevi pavadām; 
Nāc atkal citu gadu, 
Tad mēs tevi gaidīsim. 

(Latviešu tautasdziesma) 

MārtiĦdienas tirgus 
 

Šogad, 10. novembrī, MārtiĦdienas tirgū, 
kā katru gadu, tika pirktas un pārdotas dažādas 
ēdamas un citādi derīgas lietas. Pie veseliem 
divpadsmit galdiem tika pārdotas vafeles, 
popcorns, rotaĜlietas, rakstāmlietas un citas 
mantas par zemām cenām. Es personīgi nopirku 
dažus garšīgus pīrāgus un vafeles ar pildījumu. 

MārtiĦdienas tirgus norisinājās 
zimēšanas kabinetā un daĜēji arī pagrabstāva 
gaitenī. Par šo jauko pasākumu mums būtu 
jāpateicas tā organizētājiem un tiem, kas 
piedalījās. 

M. Dravnieks, 9. a 
Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietnieks 

 
 

Koncertlekcija 
 

Katru gadu Baložu vidusskolas sākumskolas skolēni brauc uz kinoteātri „Rīga” 
skatīties un klausīties koncertlekcijas. 

Šogad pirmā koncertlekcija notika 7. novembrī. Tēma arī bija Ĝoti interesanta - 
„Putnu balsis un mūzika”. Tika stāstīts par dažādām putnu balsīm, atskaĦoti komponistu 
skaĦdarbi. Vēl mums rādīja putnu dejas, ko atveidoja baletdejotājas, dažus fragmentus no 
„Putnu operas” izrādes. Muzikanti spēlēja dažādus mūzikas instrumentus: klavieres, 
mežragu, kokli un čellu. 

Kopumā šī izrāde bija Ĝoti interesanta un izglītojoša. Mūsu sākumskolas 
skolēniem patika!      

Ilze Čistova, Paula Robežniece, 4. a  
 

Foto no izrādes „Putnu opera” 
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Tuberkulozes konkurss 

Pagājušo mācību gadu pie tagadējās 6. a klases ciemojās ārste Līga Kukša no „Lielbērzes” slimnīcas un rādīja, un stāstīja 
par tuberkulozi. Vēlāk mums piedāvāja zīmēt zīmējumus par šo slimību, kam mēs arī piekritām. 

Gaidījām atbildes un konkursa rezultātus. Tieši šogad oktobra mēnesī mēs tos saĦēmām. Mūs apbalvoja ar mīĜām 
balviĦām. Apbalvojamie bija Agrita Bondarenko, Ginta Žuhovska, Viktorija Vogina un Rihards Preiss. Viktorijas Voginas 
zīmējums ar ērgli bija viens no labākajiem, un konkursa organizētāji gribētu turpināt sadarbību ar skolnieci, veidojot mācību 
materiālus par tuberkulozi vai līdzīgām tēmām. 

Tas bija Ĝoti jauki, un mēs labprāt piedalītos vēl.  
       Ginta Žuhovska, Viktorija Vogina, 6. a. 

Viktorijas Voginas zīmējums 

Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena Baložu vidusskolā 
 
Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena tiek atzīmēta katru gadu 4. oktobrī. Šo dienu mūsu skolā organizēja bioloăijas 

skolotāja Rita Onzule. Dzīvnieku aizsardzības dienā vajadzēja atnest sava dzīvnieka fotogrāfiju. Katra fotogrāfija ar kaut ko atšėīrās. 
DzīvnieciĦi bija dažādi – sunīši, kaėīši, sivēntiĦi un trusīši! Zem katras fotogrāfijas bija uzrakstīts šī dzīvnieciĦa vārds un arī 
saimnieka vārds. Daži nesa daudzas bildes, daĜai no skolēniem nebija viĦu mājdzīvnieku fotogrāfijas. Bija Ĝoti jautri – dažiem patika, 
bet dažiem nē. Par piedalīšanos katrs saĦēma pateicību, ko izsniedza mūsu klases audzinātāja – bioloăijas skolotāja. Visi bija 
priecīgi, ka viĦu mājdzīvniekus ieraudzīja arī citi.. Tā arī pagāja Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena mūsu skolā. 
 Pateicības saĦēma čaklākie: Inga Seile, Evelīna Kokina, Jana Avsejenko, Toms Locis, Jekaterina Akimova, Ieva Evardsone, 
Kirils Parfjonovs, Aigars Čodars. 

Par to, kā Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena tiek atzīmēta citur, var izlasīt interneta mājas lapā: 
www.worldanimalday.org.uk.   

        Jekaterina Akimova, 5. a 
 

30. novembrī, 6. stundas laikā Baložu pilsētas 
bibliotēka rīko tikšanos 1. – 4. klasēm ar 

dzejnieku Uldi Ausekli 

Aicinām pieteikties velokursos 
1995., 1996., un 1997. g. dzim. meitenes un zēnus! 

Atnāciet otrdienā vai ceturtdienā 
no plkst. 14.15 un 15.45 un paskatieties, kā mēs mācāmies! 

21. decembrī notiks 
Ziemassvētku koncerts 

20. decembrī notiks 
Ziemassvētku tirdziĦš 

No 18. – 20. decembrim notiek 
klases vakari 

Ziemassvētku brīvlaiks 
no 25. decembra – 7. janvārim 

Nākamais avīzes „Baložu Vidusskolas Dzīve” numurs iznāks 20. decembrī. 
Raksti iesniedzami līdz 18. decembrim Sandrai Žilko 24. kabinetā. 
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Pirmā 10. a klases ekskursija 
 

Šī bija 10.a klases pirmā ekskursija. Tāpēc tā bija vienu dienu un nenotika ārpus Rīgas. Mēs bijām uz kino un tad uz boulingu. 
Diena mums sākās ar kino. Noskatījāmies filmu „Borats”. Tā bija komēdija. Šajā filmā bija stāstīts par vīrieti, kas nāk no Kazahstānas 
ciematiĦa. Tajā ir savas tradīcijas, bet tad šim vīrietim rodas iespēja braukt uz Ameriku. ViĦš nonāk Amerikā, bet tur, protams, 
nesaprot viĦa tradīcijas un uzvedību. Tad filmā arī sākas brīnumbrīnumi! Tiešām varēja izsmieties no sirds!  

Kad bijām noskatījušies filmu, devāmies ēst, jo filma bija beigusies tieši tad, kad mēs skolā ēdam pusdienas. Ar ēšanu gan 
mums gāja traki (labā nozīmē)!!! Izskanēja vairākas iespējas, kur varētu iet ēst, - „Mc-Donalds”, „Chilli-Pizza”, „Lido”, bet beigu 
beigās piekritām mūsu skolotājas ieteikumam un gājām uz kafejnīcu. Katrs pasūtīja, ko vēlējās.  

Tad ar piepildītiem vēderiem un ar priecīgu prātu devāmies uz „Zelta boulinga” centru. Boulingā mūs sagaidīja Ĝoti laipni. 
Jāpiebilst, ka uz boulingu lielākā daĜa no mums brauca pirmo reizi. Bet, lai kā arī nebūtu, gāja Ĝoti jautri. Braucot uz boulingu, vajag 
tomēr nogriezt nagus, lai nesanāk, ka nags nolūst un paliek bumbā un tad ir Ĝoti jābēdājas! Uz boulingu mēs iesakām braukt ērtās 
drēbēs, lai būtu ērti mest bumbas. Mūsu klasē līderis no zēniem bija Artūrs, bet no meitenēm – Veronika. Tiešām bija Ĝoti interesanti!!! 

Mums arī būs pierādījumi, ka mēs bijām ekskursijā, nevis atpūtāmies mājās pie televizora. Pierādījumi būs pie mūsu klases 
audzinātājas Everitas Melnes. Skolotāja mūs visu laiku fotografēja, un bildes varēs redzēt mūsu kabinetā, tas ir, 34. kabinetā, tās būs 
pieliktas pie sienas. Un kino biĜetes arī ir pie mūsu klases audzinātājas. Mēs, visa 10.a klase ar savu klases audzinātāju, iesakām arī 
citiem braukt uz boulingu, jo tur tiešām var no sirds izpriecāties! Uz kino arī droši var braukt, bet uz turieni jau brauc biežāk nekā uz 
boulingu.  

Es visas 10.a klases vārdā gribu pateikties mūsu mīĜajai klases audzinātājai Everitai Melnei par to, ka viĦa mūs mācēja 
savaldīt un palīdzēja uzturēt jauku atmosfēru!    

Liels paldies jums!!!       Evija KalniĦa,10.a 
Skolēnu padomes priekšsēdētāja 

  

Skolēnu padomes aktivitātes 

Šomēnes skolēnu padomē tika runāts par Ziemassvētku pasākumiem, tika apspriesti arī jautājumi par ugunsdrošību skolā. 
Secinājām, ka daudzi nezina, kā rīkoties, kad izcēlies ugunsgrēks, kā darbojas ugunsdzēšamais aparāts, tāpēc skolēnu padomes 
informācijas grupa ierosināja dažādus pasākumus, lai izglītotu skolēnus. Kultūras grupa ierosināja sarīkot balli (karnevālu, masku 
balli utt.). Sporta grupa ieteica organizēt dažādas sacensības pirms un pēc Ziemassvētkiem. Tiek plānots arī skolas radio darbs. 

 
M. Dravnieks, 9.a 

Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietnieks 
 

 
Skolotāju dienas ekskursija 
 

6. oktobrī mūsu skolas skolotāji devās ekskursijā uz Minhauzena 
muzeju Limbažu rajonā. Par šo braucienu lūdzu pastāstīt 9. a klases 
audzinātāju Rutu Ansoni. 
K. Vai jums patika šī ekskursija? 
 Jā, Ĝoti patika. 
K. Kāds bija noskaĦojums ceĜojuma sākumā? 
 Lielisks. Arī diena solījās būt jauka – saulains rīts, zilas debesis. 
K. Cik skolotāju brauca šajā ekskursijā? 
 Gandrīz visi. 
K. Lūdzu, pastāstiet nedaudz par muzeja apmeklējumu! 
 Pēc ugunsgrēka pirms dažiem gadiem muzejs ir pilnībā atjaunots un 
atrodas pavisam citā vietā. Apkārtne – skaista, sakopta. Muzejā ir interesanti 
materiāli par reālo un grāmatu Minhauzenu, kā arī ēkas otrajā stāvā ir iespēja 
aplūkot lielisku vaska figūru izstādi. Jāpiebilst, vienkāršs un jauks bija gides 
stāstījums. Mums patika. 
K. Ko vēl jūs apmeklējāt? 
 Mēs gājām pa 5 km garo Minhauzena taku. Tajā ik pa brīdim 
parādījās koka figūras un uzraksti, kas atgādināja par Minhauzena 
pasaulslavenajiem piedzīvojumiem. Ejot pa taku, nonācām līdz jūrai. Vējš, 
saule, skaisti! Taka, dodoties muzeja virzienā, arī likās saulaināka.  
K. Vai jūs vēlētos aizbraukt uz šo muzeju vēlreiz? 
 Iespējams. Pēc kāda laika. 
K. Paldies par sarunu! 

Ar skolotāju R. Ansoni sarunājās Kirils Parfjonovs, 9.a 
 Skolēnu padomes Informācijas grupas priekšsēdētājs. 

 


