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Matemātikas konkurss 4. klašu skolēniem 

 „Tik vai ... Cik?” 
 

 Trešdien, 28. martā, Olaines 1. vidusskolā notika matemātikas 
konkurss „Tik vai ...Cik?”. Šī bija konkursa 4. kārta. Pirmās trīs kārtas 
norisinājās savā skolā, pēc kurām skolotāja noteica labākos. 
 Tā nu sanāca, ka no 4. a klases labākie bija Viktors Vološčuks 
un Paula Robežniece. Savukārt no 4. b klases – Aleksandrs Sadovojs un 
Aleksandrs Kosušenko. Galu galā konkursā piedalījās Paula, Viktors un 
Aleksandrs Sadovojs, jo Aleksandrs Kosušenko saslima.  
13 uzdevumu risināšanai tika dotas 80 minūtes. Krievu skolēnu plūsmai 
uzdevumi bija krievu valodā, latviešu plūsmai – latviešu valodā.  
 Uzskatu, ka šāda veida olimpiādēs ir gan viegli, gan grūti 
uzdevumi, tāpēc nevar viennozīmīgi teikt, ka visi uzdevumi bija viegli 
vai grūti.     
      P.Robežniece, 4. a 

AngĜu valodas mēnesis. 
 

 AngĜu valodas mēnesis norisinājās no marta vidus līdz aprīĜa vidum, kad 
skolēni piedalījās projektā par tēmu „Healthy and Junk food” („Veselīga un 
neveselīga pārtika”). Skolēniem tika dota iespēja pašiem veidot darba grupas vai 
strādāt individuāli pie šī projekta. Tika dota brīva izvēle izmantot literatūras avotus 
– internetu, bibliotēku, avīzes. Galvenais nosacījums – galarezultātam un 
prezentācijai plakātu veidā bija jābūt angĜu valodā. Projektā piedalījās skolēni no 
abām plūsmām no 5 – 10 klasei. 
 Skolēni izrādīja patiesu interesi par šo tēmu. Mūsu skolēni Ĝoti daudz zina 
par veselīgu un neveselīgu pārtiku, kā arī, aptaujājot skolēnus, izrādās, ka lielākā 
daĜa no mūsu skolēniem tomēr ievēro veselīga dzīves veida principus. Tas priecē! 
Protams, ir arī kuriozi gadījumi šajā projektā, kad neuzmanības pēc skolēns ir 
sajaucis vārdu Junk ar Junky un rezultātā nozīme ir pavisam cita.   
 Visi darbi tika izlikti aplūkošanai skolas trešā stāva gaitenī, tikai žēl, ka ir 
skolēni, kas vēl nav iemācījušies novērtēt citu cilvēku darbu un atĜaujas tos bojāt.  
 Atsaucība bija patiešām liela, un piedalījās daudz skolēnu, labākie darbi 
tiks apbalvoti ar diplomiem. Paldies visiem, kas piedalījās! 
 Novēlu visiem saviem skolēniem veiksmīgi pabeigt mācību gadu angĜu 
valodā, kā arī nāciet uz skolu ar pozitīvām un gaišām domām! Gribētos vēl piebilst, 
ka, nākot uz skolu, uzsmaidi katram, kas tev nāk pretī, un smaids atgriezīsies pie 
tevis desmitkārtīgi! 

AngĜu valodas skolotāja Everita Melne 

Lieldienu svinēšana sākumskolas klasēs   

 10. aprīlī mūsu skolas bibliotēkā notika Lieldienu svinēšana. 
Tur piedalījās 3. a un 4. a klase. 
Bibliotekāre Tatjana Andrejeva vadīja, kā pati sacīja, trešās Lieldienas. 
ViĦai bija 3 palīdzes – Jana no 5. a klases, ěena un Laura no 9. a klases. 
 Tur bija rotaĜa „Olu pusīšu meklēšana” un olu ripināšana. Man 
visinteresantākā likās olu ripināšana. Tas bija jādara šādi – katrs 
izvēlējās vienu no līdzpaĦemtajām olām. Tad ripina pa speciālu dēlīti. Ja 
ripinātā ola atsitas pret kādu citu olu, tad ripinātājs var paĦemt abas 
divas. Ja ola aizripo, citām nepieskaroties, tad turpat arī paliek. Kad visi 
olas izripinājuši un pāri palikušas olas, kuras ir pa vienai, tad to 
saimnieks dabū atpakaĜ. 
 Paldies veidotājiem, kas noorganizēja šādu jauku pasākumu!  

Paula Robežniece, 4. a kl. 

Koncertlekcija „Putnu sasaukšanās ar 

muzikāliem putniem un grupu 

 „Putnu balle””. 
 

 Mūsu klase 2007. gada 28. martā brauca uz šī 
mācību gada noslēdzošo koncertlekciju, kura notika 
koncertzālē „VEF kultūras nams”. 
 Pēc mūsu domām, tā bija interesantākā 
koncertlekcija. Ilgi gaidījām grupas „Putnu balle” 
uzstāšanos. Koncerta nobeigumā mēs noklausījāmies 
viĦu sniegto koncertu. Šī daĜa mums patika visvairāk. 
Mājās mēs braucām Ĝoti apmierināti un priecīgi par 
iegūtajiem autogrāfiem. Šo koncertu mēs varam nosaukt 
tikai vienā vārdā – ideāls!  

Ginta Žuhovska un Viktorija Vogina, 6. a. 
 

Olu cīĦa starp 4. a klases meitenēm 
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Apsveicam! 
 

 Šā gada 19. martā mūsu skolas aerobikas pulciĦš piedalījās Rīgas rajona sporta spēlēs aerobikā, ko rīkoja Ādažu vidusskola. 
Mums bija lieliska iespēja iepazīties ar Ādažu vidusskolas jauno sporta centru un citu skolu aerobikas faniem. 
 Mūsu skola var lepoties ar 3. vietu, ko izcīnīja Annija Ušacka, Evija JakovĜeva, Jānis – Tomass Broša, Aigars Dilba, Anna 
Tararuja un AĜona Markule. 
 Šie bērni cītīgi trenējās pie manis un man bija liels lepnums brīdī, kad redzēju savus audzēkĦus ar diplomiem rokās un 
smaidiem sejās. Sacensības bija mūsu svētki, kurus nākamgad svinēsim atkārtoti ar lielāko prieku! 

Sporta skolotāja Kristīne Kešāne 
 

Baložu vidusskolas skolēnu panākumi sacensībās „Baložu 

Velodrošība 2007”. 
 

 „Baložu Velodrošība 2007” 1. un 2. posms norisinājās 7. un 14. 
aprīlī. Pie mums bija atbraukuši skolēni no Madonas, Gulbenes, Liepājas, 
Ogres un Tukuma rajona. Kopumā mūsu komandai veicās labi. Lai arī 
otrajā posmā uzdevumi bija sarežăītāki, mums veicās labāk nekā pirmajā. 
Protams, bija tādas vietas, kur bija aizėeršanās. Šīs sacensības mums bija 
kā treniĦš pirms Jauno satiksmes dalībnieku sacensībām Rīgas rajona 
mērogā, kurās ceram iegūt augstāko vietu, lai pēc tam varētu startēt 
Latvijas mēroga sacensībās.  
 1. posmā ieguvām šādas vietas: Ketija Beikune 1. v., Viktors 
Vološčuks 1. v., Alekss Pjats 2. v., Ilze Čistova 1. v., Paula Robežniece 3. 
v., savukārt 2. posmā – Signe KĜaviĦa 2. v., Viktors Vološčuks 2. v., 
Alekss Pjats 3. v., Ilze Čistova 2. v. un Paula Robežniece 3. vietu.  
 Esam pateicīgi par iespēju piedalīties sacensībās. Paldies mūsu 
labajiem un dāsnajiem sponsoriem par tik skaistām un jaukām balvām! 

Ilze Čistova, 4.a 
 

Baložu vidusskolas čempionāts florbolā 
 

 Aprīlī notika spēles florbolā. Žēl, ka atsaucība 
bija maza un turnīrā pieteicās tikai 5 komandas – 9. a 
klase ar divām komandām – „Bonuss un Hennesey 
X.O.” un 9. b klases komanda „Bream Team”. 
 Visstiprākā izrādījās komanda „Hennesy X.O.” 

Hennesey 
X.O. 

Bonuss Hennesey 
X.O. 

Bream 
Team 

3 0 4 1 
 ěoti liels prieks bija redzēt turnīrā 5. a un 5. b 
klasi. 5. a klasi pārstāvēja komanda „Bebri” un 5. b klasi 
„Girls and Boy”. Florbolā uzvarēja 5. b klase. 
 

Girls and 
Boy 

Bebri 

2 0 
Jūsu sporta skolotāja Daiga Jirgena 

 

Martā un aprīlī skolēnu padome veica skolēnu aptauju par mūsu skolu – par dušu nepieciešamību garderobē, ieteicamiem izklaides 
pasākumiem skolā, idejām par skolas radio izmantošanu. Piemēram, jautājumā par dušu nepieciešamību 64 skolēni izteica to 
nepieciešamību, 29 – nē. Citi interesanti šīs aptaujas dati būs apskatāmi nākamajā avīzes numurā. 
 

Ilze Čistova un Ketija Beikune pirms 1. posma 
starta ar klases audzinātāju I. Šauro-Sadovsku 

Šo mācību gadu sportā mēs noslēgsim ar sacensībām soda metienu mešanā basketbolā. Sacensības notiks maija vidū. Gaidām arī 
sportiskos un aktīvos skolotājus! Sekojiet informācijai!      Skolotāja D. Jirgena 

Sporta skolotāja Daiga Jirgena. 

Maija mēneša pirmdienās – 7., 14., 21. un 28. maijā – Baložu mežā (norādes no autobusa pieturas „Meža iela”) norisināsies krosa 
skriešanas sacensības „Baložu Bizons 2007”. Starts no plkst. 18.00 – 19.00.  
Skolēnu piedalīšanās šajās sacensībās dos papildus vērtējumu mācību priekšmetā Sports. Sīkāka informācija par sacensībām mājas lapā 
Internetā: www.balozubizons.lv, kā arī skolā pie ziĦojuma dēĜiem.  

Atvainojamies par iepriekšējā avīzes numurā apskatā par talantu konkursa „Mūsu skolas zvaigznes” bija ieviesusies kĜūda. Skolnieces 
Lauras Bajāres vārda vietā ir Ruta KuĜikovska.  
 

16. maijā skolas bibliotēkā plānots krievu rakstnieka A. Puškina dienas pasākums. Piedalīsies 3. – 5. klašu lasītāji. Uzdevums: iepriekš 
iepazīties ar rakstnieka pasakām. Pasākuma programma: viktorīna, pasakas iestudēšana, zīmējumu izstāde. 

                  Skolas bibliotekāre T.Andrejeva 
 

Uzvarētāji – komanda „Hennesy X.O.” 



 Baložu Vidusskolas Avīze   Nr. 6 2007. gada marts/aprīlis 

 
3 

    
    
    

   

 
 
 
 

   
   

 
  
 

 
 
  

Pavasara noskaĦās 

 
Pavasaris atnācis. Ar sauli, kĜavziediem, pienenēm. Ar aukstu vēju, vēsām naktīm, cīruĜputeni. Pavasaris. Viltīgs, 

nepastāvīgs. Šėiet, spēlējas ar mums. Sola, dod un atĦem.  
Un tomēr pavasaris. Pasaule kĜūst zaĜāka un košāka, skanīgāka un smaržīgāka. Vai tu to jūti? 

 
„Man Ĝoti patīk pavasaris, jo viss plaukst un atlido putni. Man patīk klausīties putnu balsis.” 

/Inga Seile, 5. a/ 

„Pavasaris man Ĝoti patīk. Es izjūtu to, ko neesmu sajutusi nevienā citā gadalaikā. Pavasarī viss atmostas 
un ir skaista daba, debesis un zeme.” 

/Jekaterina Akimova, 5. a/ 

„Es brīnišėīgi izjūtu pavasari. Tas ir tāds gadalaiks, kad var redzēt, kā viss mainās. Kā atlido putni, izaug puėes, 
izplaukst koki. Man pavasarī ir dzimšanas diena! 

Es esmu priecīga par pavasari ne tikai tāpēc, ka man dzimšanas diena. Man liekas, pavasaris dod man enerăiju! 
Pavasaris ir gadalaiks ar baltiem un brīnišėīgiem brīžiem!” 

/Jekaterina ĥikuĜina, 5. a/ 

Vārdi 
 
Tik dažādi tie ir! Ikdienā vai svētkos, priekos vai bēdu brīžos pateikti. Mēs gribētu dzirdēt tos labos, mīĜos, uzmundrinošos 
vārdus, bet nereti dzirdam un paši sakām nepārdomātus, asus, aizskarošus vārdus.  
6. a klases skolēni atrada vairāk nekā 50 apzīmētājus jēdzienam vārds. 

„Man Ĝoti patīk tikai sirsnīgi vārdi, it īpaši, kad man tos saka radi dzimšanas dienā un citos svētkos.” 
/Linda Vološčuka/ 

„MīĜus vārdus es dzirdu no draugiem, ăimenes. Tos dzirdot, es sāku priecāties un kĜūstu sirsnīga. Man pašai patīk teikt tuviem 
draugiem mīĜus vārdus.” 

/Līga Freimane/ 

„Gudri vārdi jāsaka, kad tiekas ar svarīgu personu, jo nevar teikt vārdus, kas ienāk prātā. Gudrus vārdus var izlasīt enciklopēdijās 
un uzzināt ko jaunu.” 

/Madara PozdĦaka/ 

„Jauki vārdi ir labi, pozitīvi vārdi. Tos es bieži dzirdu mājās vai skolā un sarunās lietoju arī pats.” 
/Arnolds Konovalovs/ 

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Visi esam daudz runājuši. Kurus vārdus tu visbiežāk esi lietojis? 

„Bēdīgi vārdi tiek teikti, ja kaut kas neizdodas, a kāds cilvēks kaut kur cietis un otrs pārdzīvo.” 
/Dravis Leišavnieks/ 

Šo nelielo apskatu vēlos pabeigt ar MārtiĦa Golasko domu: 
„Vienā dienā jāpasaka kaut 10 labi vārdi!” 

 

  Apkopoja sk. Ruta Ansone 

Gads paiet nemanot 

 
Gads paiet nemanot 
Kā pulkstenis tikšė 
Tas ātri nemanot 
Gadalaikus nes līdz 
Ziema, vasara, aiz rudens jaukais 
pavasaris 
Visi gada mēneši 
Paiet nemanot 
Vienīgais, kas atmiĦā 
Spilgti palicis 
Visa gada ātrais gājums 
Viss kas palicis.  

Mazliet no visa 

 
Mazliet no rudens vēja 
Mazliet no vasaras 
Mazliet no pavasara saules 
Ziemas bargā sala 
Mazliet no visa nav par daudz 
Vēl vienu piemirsām 
Mazliet no mīlestības 
Nekad jau nebūs par daudz. 

Annija Ušacka mācās mūsu skolas 
3. a klasē.  ViĦa aizraujas ar dzejoĜu 
sacerēšanu un ir jau izveidojusi pašas 
sacerētu dzejoĜu krājumu. Jau otro reizi 
skolas avīzē publicējam Annijas radošo 
darbu. Šoreiz tie ir divi jauki dzejoĜi „Gads 
paiet nemanot” un „Mazliet no visa”. 
 Izlasi, pārdomā un varbūt arī tev 
rodas doma sacerēt kādu dzejoli un 
vēlēšanās to ievietot šajā avīzē! 


