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Datums 
Mācību 

priekšmets 
Skolēni Skolotājs 

3. februāris Matemātika 

Atzinību ieguva Viktorija 
Kikste, 6. a, piedalījās, Ivans 
Veide, Arnolds Konovalovs, 6. 
a., Jekaterina Akimova, Inga 
Seile, 5. a, Ērika Kapitonova, 
Helēna Pole, 5. b. 

Inga KauliĦa, 
GaĜina Tjukalova 

13. februāris Vēsture 
Atzinību ieguva Kirils 
Parfjonovs, 9. a, piedalījās Ina 
Karpoviča, 9. b 

Ieva Apine 

16. februāris Matemātika piedalījās Kirils Parfjonovs, 9. a Inga KauliĦa 

1. marts 
Vizuālā 
māksla 

Atzinību ieguva Marika 
ŠĜujeva, 9. a, piedalījās 
Viktorija Kikste, 6. a. 

Astrīda Lesnika 

9. marts Informātika 

Baložu vidusskolas komandu 
pārstāvēja un 1. vietu ieguva - 
Inese Austrupa, 8. a, Kirils 
Parfjonovs, Matīss Dravnieks, 
Aigars Čodars, 9. a. 

Vizbulīte 
Miseviča 

Informātikas nedēĜa 
 
  
 Laikā no 12. – 15. martam skolā norisinājās informātikas nedēĜa. Pasākums sākās ar īpašu noskaĦu, jo 9. martā Ėekavā 
notika rajona informātikas olimpiāde 5. – 9. klašu grupām. Mūsu skolu pārstāvēja šādi skolēni: Matīss Dravnieks – 9. a, Kirils 
Parfjonovs – 9. a, Aigars Čodars – 9. a un Inese Austrupa – 8. a klase. Sacensībās piedalījās 13 skolu pārstāvji. Kamēr skolotāji 
turēja īkšėus, komandas sacentās 3 astronomisko stundu garumā. Mūsu komanda ieguva 1. vietu, atstājot aiz sevis Salaspils 1. 
vidusskolu – 2. vieta, Daugmales pamatskolu – 3. vieta utt. 
 Tālāk par notikumiem mūsu pašu skolā informātikas nedēĜā. Visa nedēĜa bija saplānota un katru dienu notika dažādi 
pasākumi. Pirmā stāva gaitenī visu nedēĜu varēja apskatīt skolēnu projektus par tēmu „Iepazīsti datoru pasauli”, kā arī labākos 
datorgrafikas darbus. Otrdien 10. klases skolēni un datorpulciĦa pārstāvji apmeklēja Informātikas muzeju Rīgā. Skolēni uzzināja 
daudz vērtīgu faktu par datoru vēsturi un to attīstību Latvijā. Pārējās nedēĜas dienās notika sacensības dažādās programmās starp 
klašu pārstāvjiem. Visās klasēs notika lietišėās informātikas olimpiādes. Katrā sacensību veidā tika noteikts labākais darbs pēc 
punktu sistēmas. Spraiga sacensība norisinājās ātrrakstīšanā 8. – 9. klašu grupā. Summējot punktus kopā par visiem sacensību 
veidiem – ātrrakstīšana, tests, puzles salikšana Programmā MS Paint, 1. vietu ar 35 punktiem ieguva Diāna Adata. 2. vietā Marika 
ŠĜujeva ar 34 punktiem. 3. – 4. vietu ieguva divas dalībnieces Inese Austrupa un JeĜena Šipko – 32 punkti. 
 7. klašu grupā 1. vietu pārliecinoši ieguva Dāvis Petko. 5. klašu grupā 1. vieta – Jekaterinai ĥikuĜinai. 2. – 3. vieta – 
Dāvim LiniĦam un Agnesei Mušai. 
 Ceturtdien, 15. martā, notika olimpiādes noslēgums un labāko darbu prezentācijas. Mūsu skolēni šajā gadā piedalījās LR 
Izglītības un Zinātnes Ministrijas rīkotajā konkursā „Iedomājies dzīvi bez datorprogrammām”. Ar mākslinieciski radošu darbu 
startēja Inese Austrupa (8. a klase) un Liene Austrupa (9. a klase) ar analītisku eseju. Darbi neiekĜuva laureātu vidū, bet žūrija – 
Sanita Meijere (BSA Latvija), māksliniece Elita Platmalniece – atsūtīja vēstuli, kurā izteica pateicību par piedalīšanos. 
 Mūsu vidū ir daudz radošu skolēnu. Vai zināt, ka Dāvim LiniĦam no 5. a klases patīk veidot multiplikācijas filmas? 
Skatījāmies arī pagājušā gada projektu „Join Multimedia 2006”, kurā piedalījāmies ar pašu veidotu filmu par mūsu pilsētu Baloži. Šo 
darbu domājam parādīt visiem interesentiem Mātes dienā skolā rīkotajā pasākumā 11. maijā. 
 Nobeigumā gribu teikt, ka man liels prieks par skolēnu atsaucību. Visi nevar būt pirmie, bet tā bija laba spēju pārbaude 
visiem. Katrs varēja redzēt, cik spējīgs viĦš ir un cik daudz vēl jāstrādā. 
 Labu veiksmi arī turpmāk un paldies par līdzdalību šajās sacensībās!               Jūsu informātikas skolotāja 

Vizbulīte Misēviča 

Mūsu skolēni Rīgas rajona 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
 
 Februārī un martā norisinājās 
vairākas mācību priekšmetu olimpiādes 
Rīgas rajona mērogā. Arī vairāki Baložu 
vidusskolas skolēni mērojās zināšanās ar 
citiem skolēniem. Tabulā lūdzu skatīt 
apkopojumu par olimpiādēm. 
 Sveicam skolēnus, kuri 
izcīnījuši godalgas, atzinību un 
piedalījušies šajās olimpiādēs, kā arī liels 
paldies mūsu skolotājiem par skolēnu 
sagatavošanu! 

Linda Grīnvalde, 
 direktores vietniece 

 mācību darbā 
 

Mūsu skolēnu darbi zīmēti datorā 
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Talantu konkurss 
„Mūsu skolas zvaigznes” 
 9. februārī skolas zālē norisinājās talantu 
konkurss „Mūsu skolas zvaigzne”, kurā piedalījās 
skolēni no 1. – 9. klasei. Konkursā varējām dzirdēt 
skolēnus dziedam latviešu, angĜu un arī islandiešu 
valodā, dejojam gan tautas dejas, gan uzstājamies 
individuāli, kā arī spēlējot dažādus instrumentus, 
piemēram, vijoli un ăitāru. Sīvā cīĦā titulu „Zvaigzne” 
ieguva Ilze Čistova no 4. a klases. Konkursa 
dalībnieku un uzvarētāju foto var apskatīt avīzes 4. 
lpp. 
 Paldies skolotājai Ellai Indzerei par šī jaukā 
pasākuma noorganizēšanu! 
  

Sandra Žilko, direktores vietniece 
informātikas jautājumos 

Mācību ekskursija uz Rīgas Zooloăisko dārzu 
 
7. februārī Baložu vidusskolas 7. klases skolēni apmeklēja Rīgas 

Zooloăiskā dārza Tropu māju Tropu dienu ietvaros. Mācību ekskursijas 
ăeogrāfijā mērėis bija iepazīties ar mitro tropisko mežu floru un faunu, kā arī 
uzzināt, kādi augi un dzīvnieki ir iekĜauti CITES konvencijā. Jau trešo gadu 
izglītojošās ekskursijas mums laipni vada Laura Līdaka. Skolēni ar darba lapu 
palīdzību meklēja aizsargājamos dzīvniekus un iepazina aprakstus par šiem 
dzīvniekiem. 
 Kas ir CITES? 1973. gadā Pasaules valstis vienojās sadarboties cīĦā 
pret nelikumīgu starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaĜas augu un 
dzīvnieku sugām. Šo starptautisko vienošanos sauc par CITES jeb Vašingtonas 
konvenciju. Tās aizsardzībā atrodas: ziloĦi, pērtiėi, krokodili, daudzas čūsku, 
papagaiĜu, jūras zīdītāju sugas, arī liela daĜa kaktusu, orhideju un tropu 
cēlkoku. Kopā 30 000 sugas, no tām gatavoti suvenīri un izstrādājumi, tostarp 
austrumu medicīnas preparāti, kuru sastāvā ir lāča žults, muskuss, degunradža 
rags u.c. 
    Pārdomas pēc ekskursijas: 
Liene – Mūs pārsteidza daudzie putni. Redzējām koralli. Tas nav ne akmens, 
ne augs. Koralli daudzu gadu garumā veido mazi dzīvnieciĦi – polipi. Katru 
gadu pasaulē par suvenīriem kĜūst vairāk nekā miljonu koraĜĜu. 
  Sanda – Tropu mājā redzējām krokodilus, dažādas zivis, čūskas, 
skorpionus, dažādas vardes, sevišėi indīgās dendrobatu vardes. Tur mums 
vajadzēja pildīt darba lapas. Mums arī rādīja iguānu zaĜā krāsā, kuru drīkstēja 
pat paglaudīt. 
 Dainis – Bija jāatrod pēc bildītes dzīvnieks. Es atradu sikspārni, 
bruĦurupuci, gaviālkrokodilu. 
 Sanita – Uzzināju, ka bruĦurupučus izmanto rotu pagatavošanai un 
ēdienu pagatavošanā (zupās). 
 Līga – Uzzināju, ka mājās var turēt eksotiskos dzīvniekus tikai ar 
atĜaujām. Man Ĝoti patika čūskas un īpaši tīăeris! Ieteiktu visiem aizbraukt uz 
Zoodārzu. Ieteikums – nepērc eksotisko dzīvnieku dzīvību, citādi kĜūsi par 
kontrabandistu!   
 

               Materiālu apkopoja ăeogrāfijas skolotāja 
Sandra Družkova 

Strītbola turnīrs 
  
 Šoreiz raksts būs par strītbola sacensībām, kas notika starp 8. un 9. klasēm. Strītbols ir līdzīgs basketbolam, atšėiras tikai spēĜu 
noteikumi. Komandā jābūt trīs cilvēkiem un jāspēlē ir vienā basketbola laukuma pusē, proti, spēle notiek uz vienu grozu. Laukumu 
ierobežo līnija.  
 Bet, nu, pie sacensībām. Turnīrs norisinājās 8. martā, un tajā piedalījās 4 komandas: „Zeėes” – 8. b, „Mozgas” un „Stresfull” – 
9. a, „Keksi” – 9. b. Rezultāti starp komandām šādi: „Zeėes” pret „Mozgas” 0 : 10, „Zeėes” pret „Stresfull” 1 : 3, „Zeėes” pret „Keksi” 
4 : 2, „Keksi” pret „Mozgas” 2 : 8, „Keksi” pret „Stresfull” 13 : 11, „Mozgas” pret „Stresfull” 5 : 4. 
 Turnīra kopvērtējumā 1. vietu ieguva 9. a klases komanda „Mozgas”, 2. vietu – 9. a klases komanda „Stresfull” un 3. vietu – 
9. b klases komanda „Keksi”. Paldies sporta skolotājai Daigai par turnīra noorganizēšanu! 

  I. PozdĦakovs, 9.b 
Skolēnu padomes Sporta grupas vadītājs 

Valentīndienas pasākumi 
  
 Jau februāra sākumā skolā tika radīta Valentīndienas 
noskaĦa – atbilstoši rotājumi un dekorācijas gaiteĦos un Amora 
pasts. 13. un 14. februārī par godu šai dienai tika rīkoti radoši – 
izklaidējoši pasākumi, lai noteiktu skolas atbilstošākos skolēnus 
tituliem Valentīns un Valentīna. Ar lielu aizrautību un godkāri 
šos titulus 4. – 7. klašu grupā ieguva Dāvis Petko un Līga 
Freimane, 8. – 10. klašu grupā – IĜja Bistrovs un Marija 
Mašlakova. 
 Paldies skolotājai Ellai Indzerei par interesanto konkursu! 

 

Sandra Žilko, direktores vietniece 
informātikas jautājumos 
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Izstāde „Skola – 2007” 
 
 Kā ierasts, marta mēnesī norisinās izstāde „Skola – 2007”. Šogad izstādi no mūsu skolas apmeklēja trīs klases 

– 9. a, 9. b, 10. a. 
 Izstādē ieradāmies pulksten 10 no rīta, tieši uz izstādes atklāšanu, un bijām pārsteigti: tik daudz jaunu cilvēku, gaidot 
atklāšanu, nebijām vēl nekad redzējuši! Tas bija piektdienā, 2. martā. BiĜešu kontroliere stāstīja, ka sestdien būšot vēl vairāk 
apmeklētāju un, protams, atbraukuši no visas Latvijas. Vēlāk lasījām, ka izstādi apmeklēja vairāk nekā 37 000 cilvēku! 
 Izstādē bija pārstāvētas praktiski visas augstākās izglītības iestādes Latvijā un vairākums vidējo speciālo izglītības 
iestāžu. Bija redzams, ka skolas bija īpaši gatavojušās, lai sevi parādītu no labākās puses, sagatavojušas bukletus, eksponātus, 
video filmas u. c. 
 Mēs daudz ko uzzinājām par tām profesijām, kas mūs interesē, un sameklējām skolas, kurās var apgūt šādas profesijas. 
 Interesanti bija dažādi rīkotie konkursi, kuros piedaloties varēja iegūt noderīgas lietas. Un mēs, starp citu, arī laimējām! 
 ěoti aizraujoši sevi parādīja militārās jomas izglītības iestādes. Tur varēja apskatīt gan kara tehniku, gan ieročus, pat 
paturēt ieroci rokās! Pat notēmēt! Tas bija lieliski!  
 Ir labi, ka tādas izstādes notiek. Uzzinājām daudz interesanta un noderīga. 
 Tie, kuri vēlējās, apmeklēja vēl vienu izstādi – „Grāmata 2007” un iegādājās interesantas grāmatas. 
 

     L. Kuzmina 
9. b kl. audzinātāja 

 

Skolēnu brīvlaiks no 30. marta līdz 9. aprīlim! 
Skolā jāierodas 10. aprīlī! 

Lieldienas gaidot 
  

 Lieldienas – gaiši, jauki svētki ăimenes vai draugu lokā. Tā Lieldienas 
vērtē mūsu skolas 7. a un 9. a klases skolēni. 
 Tie ir olu svētki. Jau laikus tiek vākti augi, krātas sīpolu mizas. Tad ir lielā 
olu krāsošana, vārīšana. Olas tiek slēptas un meklētas. Daudziem patīk ripināt olas. 
Daudz jautrības sagādā sišanās ar olām. Un, protams, ir lielā olu ēšana. 
 Lieldienas ir pavasara svētki – saule, gaišas dienas, pūpoli, izplaucēti 
bērzu zari. Tās ir brīvas dienas, iespēja televīzijā redzēt dažādus raidījumus, filmas 
par Lieldienu tematiku. 
 Jautri un skaĜi ir šūpoĜu tuvumā. Daudz šūpojas, lai vasarā odi nekostu. 
 Un neaizmirsīsim Lieldienu simbolu – Lieldienu zaėi! 
 Protams, Lieldienās ir ne tikai raibas oliĦas, bet arī raibi piedzīvojumi. 
Kāda mūsu skolas meitene, piedaloties derībās, apēdusi 40 olas (pēc tam gan 
gremošanas sistēmai neklājies viegli). Līga (7. a) bērnībā kāpĦu telpā meklējusi 
olas, Toms (7. a) Lieldienās izkritis no šūpolēm un sasities. Diānai (9. a) palikušas 
atmiĦā tās Lieldienas, kad sniegs bijis līdz ceĜiem un vēl putinājis, taču viĦa un 
māsa gājušas šūpoties; šūpoles bijušas Ĝoti slidenas, bet meitenes šūpojušās. 
 Skolēni atceras, ka, sitoties ar olām, dažs labs rīkojas negodīgi. Par to arī 
Lienes (9. a) stāsts: „Kad mācījos, liekas, 2. klasē, skolā tika svinētas Lieldienas. 
Bija gan olu ripināšana, gan sišanās ar olām. Kad bija jāsitas ar olām, tas bija jautri. 
Dīvaini bija tas, ka līderis bija tikai viens. ěoti stipra ola! Bet beigās izrādījās, ka tā 
bija koka ola. Lūk, tā!” 
      Apkopoja sk. R. Ansone 
 

Dabas muzeja apmeklējums 
 
 2007. gada 2. martā 3. a un 4. a klases skolēni brauca uz Dabas muzeju Rīgā. Daži skolēni bija Ĝoti ieinteresēti redzēt vaĜa 
skeletu. Kad bijām atbraukuši, gājām apskatīties, kas vēl muzejā aplūkojams. Redzējām cilvēka skeletu. Visintriăējošākais bija 
ieraudzīt visdažādākos bērnu embrijus. Mums patika arī eksotiski dzīvnieki, kā, piemēram, lauvas, gepardi, leopardi, žirafe utt. 
Redzējām arī daudz kukaiĦu, it īpaši mums patika skaistie taureĦi. 
 Kad gandrīz visu bijām apskatījušies, gājām uz piekto stāvu, kur mums stāstīja par atkritumiem un šėirošanu. Kad mums 
visu izstāstīja, mēs skatījāmies filmu par plastmasas pārstrādi. Tad gājām uz pirmo stāvu, kur beidzot apskatījām vaĜa skeletu. 
Muzejā bija Ĝoti interesanti. Visi palika pamierināti. Paldies par šo iespēju! 

I. Čistova, 4. a. 

Aicinām skolēnus 
(īpaši 1995., 1996., 1997. g. dz. zēnus un meitenes) 

piedalīties vai skatīties Baložu pilsētas ceĜu satiksmes 
dalībnieku sacensības „Baložu Velodrošība 2007” 

7. un 14. aprīlī 
pie Baložu vidusskolas. Dalībnieku pieteikšanās Baložu 

vidusskolā sacensību dienā no plkst. 9.45 – 11.45.  
Starts no plkst. 10.00 – 12.00 

www.velodrosiba.lv  
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Ansamblis „Garauši”, 
dziesma „Varavīksne” 

Aerobikas pulciĦa dalībnieki 
deja „Pērtiėēns sporto” 

Ieva Štekele no 1. a klases, 
dziesma 

„Ko, runcīti, tu domā?” 
Ilze Čistova no 4. a klases, 

izpildot dziesmu „Zeme laimīgā” 

Paula Robežniece no 4. a klases, 
izpildot dziesmu „Kad man maziĦam” 

Evelīna Kokina no 5. a klases, 
dziesma „Ar straumēm uz jūru” 

1. – 2. klašu deju kolektīvs, 
deja „Gailītis” 

Katla un JeĜena no 9. a klases, 
izpildot dziesmu „Blackbird” 

5. a klases meitenes 
Jekaterina, Jana un Jekaterina, 

izpildot deju „Romantika” 

Marika ŠĜujeva no 9. a klases, 
izpildot dziesmu „Unfainthful” 

Talantu konkursa „Mūsu skolas zvaigznes” laureāti 
no kreisās: 1. vietas ieguvējas Katla un JeĜena, 9.a, 2. vietas ieguvēja 
Marika ŠĜujeva, 9.a, titula „Zvaigzne” ieguvēja Ilze Čistova, 4.a un 

3. vietas ieguvēja Amanda Žuhovska, 1.a. 

Ruta KuĜikovska no 
2. a klases spēlē vijoli 

 

Elīna Popoviča no 5. a klases, 
deja ”Lonely” 

Amanda Žuhovska 
 no 1. a klases, 

 dziesma „Ziema mežā” 


