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Tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena 
 
 Atlikusi nedaudz vairāk kā nedēĜa, kad Latvija svinēs 
savu 89. dzimšanas dienu, tāpēc skolā jau šobrīd ir radīta 
pirmssvētku noskaĦa. Kā ierasts, tematiskas dekorācijas ar mūsu 
valsts simboliem ir izvietotas 1. stāva vestibilā un gaitenī. Lai 
mēs sajustu svētku tuvošanos arī skolas augstākajos stāvos un 
veicinātu skolēnu izzināšanu par Latvijai Ĝoti svarīgiem 
notikumiem, katrai klasei esam uzdevuši izveidot sienas avīzi par 
tēmu „Latvijas dzimšanas diena”, kurā jāatspoguĜo kāds 
vēsturisks notikums, brīdis, fakti vai jūsu izjūtas par Latvijai šo 
nozīmīgo dienu. Veidojot sienas avīzi, novēlu visiem iegūt vairāk 
zināšanu un atcerēties vērtīgas atziĦas! 

Ar cieĦu, 
Baložu vidusskolas direktore 

Vita Broka 

Skolēnu padome turpina darbu 
 

Skolēnu padome sākās ar to, ka man, skolotājai Ligitai Brauėei un Skolēnu 
padomes lietvedei Annai Sirotinai vajadzēja doties uz semināru š.g. 2.oktobrī. Tur tika 
apspriestas tēmas, kas saistītas ar Skolēnu padomi! Mums to visu stāstīja pieredzējuši 
cilvēki, kas ir saistīti ar šo Skolēnu padomi. Piemēram, vajag iesaistīt visus skolēnus 
dažādos skolas pasākumos! Tika runāts, kas tā Skolēnu padome ir un kas ar to saistās. Bija 
ieradušies daudz cilvēku.  

Seminārā varēja uzdot jautājumus par kādām neskaidrībām vai ko tamlīdzīgu. 
Seminārā tika apspriests par konkursiem, ko varētu rīkot skolu starpā. Piemēram, nofilmēt 
skolas dzīvi, lai to varētu nākamajā seminārā parādīt citām skolām, tādā veidā popularizējot 
savu skolu. Tika arī stāstīts par citiem konkursiem, kas skolu pilnveidotu. Semināru vadītāji 
teica arī to, ka braukās apkārt pa skolām un iepazīsies ar katras skolas Skolēnu padomi! 
Tādā veidā iepazīstot skolu! 

Tas arī īsumā viss! Tā kā seminārs tika apmeklēts, tad tagad zināsim, kā vēl labāk 
pilnveidot skolu! 

Šogad Baložu vidusskolas skolēnu padomē darbosies Paula Robežniece, Ketija 
Beikune, Arturs Sokolovs, Jana Avsejenko, Jekaterina ĥikuĜina, Helēna Pole, Ērika 
Kapitonova, Viktorija Vogina, Līga Frišenbrūdere, Jūlija Prostunkina, Ieva Evardsone, 
Dmitrijs Stancels, Maksims Gaduns, Evija KalniĦa, Anna Sirotina.  

Evija KalniĦa, 11.a 
Skolēnu padomes priekšsēdētāja 

No šī gada 1. septembra 
Baložu vidusskolā mācās 260 
skolēni, no tiem 133 
meitenes un 127 zēni. 
Latviešu plūsmā mācās 164 
skolēni, krievu plūsmā – 96.  

Rīmes par valodu 

4. a klase 
 

Valoda –  
Glīta, skaista. 
Runīga, skaĜa, ātra. 
Maza, skanīga, melīga, gudra. 
Dziesma. 
/Gustavs/ 
 
Valoda –  
Skaista, smieklīga. 
Iepriecina, uzjautrina, sasmīdina. 
Valoda laba, nepiesārĦo sevi. 
Runāšana. 
/Līva/ 
 
Valoda –  
Liela, piesārĦojama. 
Paplašinās, runā, dzied. 
Tā tik ir valodiĦa! 
Laimīgā! 
/Robins/ 
 
Valoda –  
Stipra, neiznīcināma. 
Piedzims, runās, mirs. 
Tā ir mūsu valoda. 
Brīnumainā. 
/Annija/ 
 

Valoda –  
Ir skaista, 
Runā, cīnās un dzīvo. 
Valoda ir stipra 
Un vislabākā! 
/Eduards/ 

Uzruna visiem klātesošajiem 3. septembrī. 
Attēlā no kreisās: Baložu vidusskolas direktore Vita 

Broka, Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs Andis Adats 
un direktores vietniece mācību darbā Linda Grīnvalde 

Mācību gada sākumu atceroties 
Sveicam visus skolēnus, īpaši 
pirmklasniekus, jauno mācību gadu 
uzsākot!  

Skolas vadība 

1. a klases skolēni 1. b klases skolēni 
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 Sporta diena sākumskolai 
 
 Sākumskolas klasēm sporta diena tika rīkota 5. septembrī. 
Savus spēkus un izturību skolēni varēja parādīt vairākās sporta 
aktivitātēs, tai skaitā 6 Milžu lēcienā, krosā, tautas bumbā, futbolā, 
riĦėa griešanā, virves vilkšanā. Lielākie prieki par sporta dienu bija 
pirmo klašu skolēniem, kuriem tā bija pirmā, taču arī pārējiem bija 
pozitīvas emocijas! 

 
Sporta skolotāja Kristīne Kešāne 

Rīgas rajona kross Siguldā 
 

 25. septembrī Siguldā pie MatiĦa ezera tika rīkota ikgadējā Rīgas rajona skolēnu kausa izcīĦa vieglatlētikas krosā. Šogad 
mūsu skolu pārstāvēja sporta skolotāju Daigas un Kristīnes sastādītā skolēnu izlase: Anastasija Bagajeva (4. b), Kristaps TurĜuks (4. a), 
Sandis Blūmentāls (3. a), Edmunds Kokins (4. a), Līga Frišenbrūdere (8. a), Viktorija Vogina (7. a), Matīss Ribkinskis (9. a), Elīna 
Popoviča (6. a), Artūrs Līgotnis (6. a) un Dainis KĜaviĦš (8. a). Informāciju par individuālajiem rezultātiem iespējams saĦemt pie 
sporta skolototājām, bet fotogrāfijās redzama katra mūsu dalībnieka cīĦa distancē. Pateicos visiem skolēniem par teicamu disciplīnu 
brauciena un sacensību laikā! 

 Sandra Žilko 
Direktores vietniece informātikas jautājumos 

Sporta diena 5. – 11. klasei 
 
 6. septembrī mūsu skolā notika Sporta diena, kuru 
organizēja sporta skolotāja Daiga Jirgena. Sacensības tiesāt 
palīdzēja 11. klases skolēni. Katrai klasei bija jāsacenšas 5 sporta 
veidos: futbolā (soda sitieni vārtos), basketbolā (soda metieni 5 
minūšu laikā), smaguma mešanā tālumā, virves vilkšanā un krosā 
(visai klasei reizē bija jāveic 1000m pa mežu). Basketbolā uzvarēja 
5. a klase, iemetot 11 grozus, smaguma mešanā – 9. b klase 
(vistālāk – 12 m – maisu aizmeta Vadims KoĜenkovs), vienu krosa 
apli visātrāk veica Artūrs Līgotnis no 6. a klases (laiks 2 minūtes 21 
sekunde), divus krosa apĜus – Vladislavs Kirillovs (laiks 5 minūtes 
2 sekundes). Virves vilkšana norisinājās katrai klašu grupai 
atsevišėi un tajās uzvarēja 5. a, 6. b, 8. b, 9. a klase. Katra klase par 
piedalīšanos saĦēma saldas balvas! 

Maksims Gaduns, 9.b Virves vilkšana. Sacenšas 7. a klase. 

Anastasija Bagajeva Kristaps TurĜuks Sandis Blūmentāls Edmunds Kokins Līga Frišenbrūdere 
(1. no labās) 

Viktorija Vogina Matīss Ribkinskis Artūrs Līgotnis Elīna Popoviča Dainis KĜaviĦš 
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Valodu konkurss 
 31. oktobrī 12. kabinetā notika 6. un 7. klases jaukto komandu sacensība. Jau pirms rudens brīvdienām konkursa dalībnieki 
izlozēja komandas un saĦēma uzdevumus. 
 7. a klases meitenes – Jana Kučere, Viktorija Vogina, Ginta Žuhovska – bija centīgi strādājušas, izveidojot katras komandas 
nosaukumu un dalībnieku emblēmas. 
 Tātad – 31. oktobrī sacentās A komanda jeb „VAREJV ābece” un B komanda jeb „Raibie taurenīši”. 
 Bija jāveic dažādi uzdevumi, jāstrādā gan komandā, gan pāros, bija arī stafete. SaĦemtos punktus krāsainu aplīšu veidā varēja 
redzēt pie tāfeles. 
 Sākumā vairāk veicās A komandai, bet uzvarēja ar 4 punktu pārsvaru B komanda jeb „Raibie taurenīši”. 
 Pasākums, šėiet, bija izdevies – par to liecināja skolēnu aizrautība un viena dalībnieka jautājums pēc konkursa: „Kad būs 
nākamais konkurss?” 

Latviešu valodas skolotāja Ruta Ansone 

Dzejas dienas pēcpusdiena 
 
 Kā ierasts, katru gadu septembra beigās notiek dzejas dienas. Šoreiz tās notika 28. septembrī un tās vadīja skolotāja Ruta 
Ansone. Šogad dzejas dienas atšėīrās no iepriekšējām ar to, ka kopīgi piedalījās gan sākumskola, gan pamatskola. Tas bija kaut kas 
jauns. Ir patīkami klausīties citu dzejoĜus, jo tie ir interesanti. Visinteresantāk vienmēr ir klausīties dzejoĜus svešvalodā. DzejoĜi skanējā 
šādās valodās: angĜu, krievu, vācu, un protams, latviešu.  
 Ieteiktu visiem katru gadu apmeklēt dzejas dienas! 

Paula Robežniece, 5.a 

Koncerts skolotājiem 
 

 Saistībā ar Skolotāju dienu vēlamies sirsnīgi pateikties mūsu skolas 
vadībai par lielisko iespēju apmeklēt koncertu „Veltījums E. Grīgam” un 
baudīt krāsaino mūziku šā gada 5. oktobrī! 

Komanda „Raibie taurenīši” Komanda „VAREJV ĀBECE” 

Ražas svētki 
 

 No 1. – 5. oktobrim skolā notika dārzeĦu izstāde. Tajā varēja 
piedalīties jebkurš skolēns. 1. un 2. stāvā katrs varēja izvietot kādu 
pārveidotu dārzeni. Manuprāt, visvairāk izcēlās kompozīcija „SīpoliĦš 
un viĦa māja”. Katru gadu var ieraudzīt arvien jaunas un interesantas 
idejas, no kurām var smelties ierosmes arī nākamajam gadam. 30. 
oktobrī katrs dalībnieks saĦēma balviĦas par piedalīšanos. 
Sākumskolas klasēm tika dāvinātas „Laimas” šokolādes kastes, bet 
pamatskolā – katram dalībniekam pateicība un šokolādes tāfelīte. 
Domāju, ka ir vērts censties un priecēt citu acis! Paldies arī skolotāja 
Ellai Indzerei par organizēšanu! 

 
Paula Robežniece, 5.a 

 
Arī bērni mazajā skolā bija gatavojuši dārzeĦu kompozīcijas. 

Attēlā 1. b klase, audz. V. Potapova 
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Ekskursija uz Dabas muzeju 
 
 14. septembrī 6. b klases kolektīvs kopā ar klases audzinātāju Tatjanu Dorošenko brauca uz Rīgas Dabas muzeju un 
apmeklēja izstādi „Sēnes Latvijas mežos”. Vēlāk viĦiem pievienojās skolas bibliotekāre T. Andrejeva. 
 Skolēni varēja apskatīt sēnes mikroskopā, uzdot konsultantam jautājumus.  
Atbildot uz skolēnu un skolotāju jautājumiem, gids paskaidroja, kā arī ar ēdamām sēnēm var saindēties. 
 Pēc sēĦošanas, atgriežoties no meža mājās, salasītās sēnes tūlīt ir jāapstrādā, jo atstājot šo darbu uz rītu, tās var sākt bojāties 
un izraisīt nepatīkamas sekas. Vācot sēnes, jāatceras, ka nedrīkst vākt sēnes gar ceĜiem un tur, kur dabā nonāk rūpnīcu atkritumi. 
Nobeigumā skolēni zīmēja sēnes un zīmējumus atstāja muzejam. 
     Tajās dienās skolas bibliotēkā bija organizēta arī grāmatu izstāde par sēnēm. Bibliotēkas fonds tika papildināts ar jaunām 
grāmatām, nopirktām izstādē Dabas muzejā. 

6. b kl.audzinātāja, angĜu valodas skolotāja Tatjana Dorošenko 
 

Laipni aicināti visi pirkt un pārdot skolas MārtiĦdienas tirgū 9. 
novembrī pēc 3. stundas starpbrīdī un 4. stundas laikā mājturības 
kabinetā. 

Skolotāja E. Indzere 

Skolas telpas kĜūst jaunākas 
 

 Vasaras brīvdienās, kamēr skolēni un skolotāji atpūšas, skolā aktīvi darbojas strādnieki, kuru darba rezultātu ieraugām 
septembrī, uzsākot jauno mācību gadu. Šovasar lielākie remontdarbi tika veikti skolas 2. stāvā – kabinetiem ir nomainītas jaunas 
durvis, nokrāsotas sienas, un gaiteni rotā telpaugi. Tāpat kā 1. stāvā gaitenī, arī šeit ir iegādāti jauni atpūtas krēsli.  
 Rudens brīvlaikā pabeigts apjomīgs un ievērojams darbs sporta zālē – nomainīti visi logi un atjaunota grīda. Remontdarbos 
skola ieguldījusi lielu daĜu no šī gada budžeta, tāpēc aicinu skolēnus būt saudzīgiem un nebojāt citu ieguldīto darbu, izturēties pret to ar 
cieĦu. Novēlu visiem, lai šīs gaišās telpas būtu kā motivācija labo darbu īstenošanā. 

Direktore Vita Broka 

Pasaka par labo Tinci un Briesmīgo mušu 
 

 Kādu dienu briesmīgā muša uzkakāja Tincim. Tincis tā smirdēja, ka zēns Tinci izmeta no mājas.  
Kad Tincim nogāja smaka, tas skatījās „Panorāmu”. Kaėim patika televizors. 
 Tincim patika arī dators. ViĦš to spēlēja tikai trešdienās. Un tikai pa dienu, bet viĦš to spēlē tikai 30 minūtes. Briesmīgā muša 
viĦam rāva ārā spalvas. Mazā, it kā nekaitīgā muša izraisīja lielus trakumus. 
 Beigās zēnam apnika un viĦš nosita mušu. Viss atkal bija kārtībā. Paldies Dievam, ka nebija jālieto smagāki ieroči. Un, kā jau 
es teicu, viss laimīgi beidzās! 
 

4. a klases skolnieks Kārlis Grīnvalds 

CeĜojums uz Baltkrieviju 
  
 No 18. – 22. oktobrim 8. b un 9. b klases skolēni devās ekskursijā uz 
Baltkrieviju, kuras maršruts bija Rīga – Minska – Vitebska – Polouk. 
Apskatījām trīs pilsētas, tās ievērojamākās vietas, arhitektūru, pieminekĜus, 
senos dievnamus un tajā skaitā vietu, kur norisinājās dziesmu festivāls 
„Slavenskij bazar”. Nebija paveicies ar laika apstākĜiem: visu laiku lija un bija 
auksti. Es kā skolotāja varu pateikt, ka mūsu skolēni uzvedās labi. ViĦu dēĜ 
nebija jākaunas. Un ar tādiem skolēniem var doties ekskursijās arī uz daudz 
tālākām valstīm. Mūs pārsteidza baltkrievu valūtas kurss, jo 1 Latvijas lats ir 
4000 Baltkrievijas rubĜi! TādēĜ mums rokās bija aptuveni 300 000 rubĜi un 
varējām sajusties kā bagātnieki. Jāpiebilst, ka grāmatu veikalos bija atrodamas 
lieliskas grāmatas par labu cenu. 
 

 

Vācu valodas skolotāja Zoja Nikanorova 
 

Rīt MārtiĦdiena! 
 

MārtiĦi ir saimnieciskā gada noslēgums un ziemas sākuma diena. Arī latviešiem 
šī diena saistās galvenokārt ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu. 

 

Kas tur dīc, kas tur rīb 
Ap to mūsu istabiĦu? 

MārtiĦš gaili dancī veda, 
Ap istabu tekadams. 

(Latviešu tdz.) 
 

 

Ja MārtiĦa dienā 
salst, tad ap 

Ziemassvētkiem 
būs silts laiks! 

 

16. novembrī 1. stundas laikā zāle notiks svinīgā līnija 
par godu Latvijas Republikas gadadienai. 
                                                 

Skolotāja E. Indzere 


