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Matemātikas olimpiāde   

 Mūsu skolas skolēni ik katru gadu piedalās Rīgas rajona olimpiādē 
matemātikā, kas šogad notika 16. februārī Salaspilī. Skolas godu aizstāvēja 5. 
klases skolēni - Paula Robežniece, Viktors Vološčuks, Jans Račko un Garijs 
Jegorovs - un 6. klases skolēni: Inga Seile, Jekaterina Ņikuļina, Ērika 
Kapitonova un Helēna Pole. Skolēnus pavadīja skolotājas Inga Kauliņa un 
Gaļina Tjukalova. 
 Olimpiādē uzdevumu risināšanai tiek dotas 5 stundas, taču, jāsaka 
atklāti, mūsu bērni darbu paveica agrāk un rezultāti ir labi. Olimpiādē tiek 
piedāvāti nestandarta uzdevumi, katram jāizdomā savs risināšanas ceļš, tādēļ 
patiess prieks par 5. a klases skolēniem Paulu un Viktoru, kuri ieguva šajā 
olimpiādē atzinību. Apsveicam! 

 Inga Kauliņa, matemātikas skolotāja 
Olimpiādes dalībnieki Viktors Vološčuks un 
Paula Robežniece, kuri ieguva atzinību un 

matemātikas skolotāja Inga Kauliņa 

Projektu nedēļa   

 Tradicionāli katru mācību gadu sākumskolas klasēs (2. – 4. 
klase) notiek projektu nedēļa. Pirmklasnieki šajā nedēļā atpūšas. 
Projekta nedēļas tēmu izvēlas paši bērni un skolotājas, un šogad tā 
visās klasēs bija „Veselīgs dzīvesveids”. 
 Katras klases skolēni audzinātāja vadībā īstenoja sev 
uzstādītos uzdevumus, katru dienu vingroja, gatavoja veselīgus 
ēdienus, veidoja tematiskos plakātus, mēģināja uzlabot savstarpējās 
attiecības, izspēlējot dažādas spēles, uzdevumus un rotaļas.  
 Nedēļas noslēgumā daļa no projekta nedēļas dalībniekiem 
brauca ekskursijā uz maizes ceptuvi „Lāči”, lai redzētu, kā dzīvē 
cep garšīgu un veselīgu maizi. 

 Linda Grīnvalde, 
direktores vietniece mācību darbā 

Pirmās palīdzības sniegšanu 
demonstrē 3. a klases 

audzinātāja V. Šeinfiša 

2. b klase veic veselīgo 
pārtikas produktu bilžu 

atlasi no žurnāliem 

4. a klase dienu sāk ar 
veselīgu rīta rosmi. 

4. b klase izspēlē kustību 
un aktiermākslas rotaļu. 

2. a klases skolēni 
vingrinās pirmās 

palīdzības sniegšanā 

3. b klase daudz strādāja pie 
savstarpējo attiecību 

uzlabošanas 

Maizes ceptuve „Lāči”   

 Projektu nedēļas noslēgumā braucām ekskursijā uz maizes ceptuvi „Lāči”. Mūs sagaidīja jauks gids, katram tika iedota balta 
maiznieka cepurīte un halāts. Ekskursija varēja sākties. 
 Redzējām lielus traukus ar rudzu un kviešu miltiem, drīkstējām pat pagaršot. Mīklu raudzē lielās koka abrās. Mīklu mīca 
elektriskas mašīnas, maizīte tiek cepta elektriskās krāsnīs. Mūs apņēma saldskāba smarža. Iepazināmies arī ar lizi un kruķi. Nezini, kas 
tie ir? Atnāc, pajautā kādam no mums! Katrs izcepa sava vārda burtiņu no piparkūkas. Rullēšana nu gan bija pamatīga! Vēl maizītes 
degustēšana, lielā iepirkšanās. Tas bija jauki! 

 

Vineta Šeinfiša, 3. a klases audzinātāja 
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Skolēnu brīvlaiks no 2008. gada 20. – 30. 
martam. Skolā jāierodas 31. martā. 

 
 Priecīgu un saulainu atpūtu! 

Aicinām skolēnus (1995., 1996., 1997., 1998. g. dz. zēnus un meitenes) 
piedalīties vai skatīties Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku sacensības 

„Baložu Velodrošība 2008” 5. un 19. aprīlī pie Baložu vidusskolas. 
 Dalībnieku pieteikšanās 

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

Sīkāka informācija interneta mājas lapā: www.velodrosiba.lv  
 

Mīļākais mācību priekšmets   

 Vienas nedēļas laikā Baložu vidusskolā tika veikta aptauja, ar kuras palīdzību tika noskaidrots, kurš tad ir tas mācību 
priekšmets. 
 Sākumā skolēnu padome domāja, ka balsis būs līdzīgas un nevarēs izvirzīt vislabāko. Taču skolēniem, kuri aizpildīja aptauju, 
tika piedāvāti kritēriji, kas bija jāievēro un kas atviegloja izvēli starp astoņpadsmit kandidātiem! 
 Aptauju kopā aizpildīja ap 130 skolēnu, kuriem gribējās uzzināt rezultātu visam šim pasākumam. Aptauju organizēja skolēnu 
padomes locekle Viktorija Kikste. 
 Šis pētījums parādīja, ka vismīļākais mācību priekšmets Baložu vidusskolā ir mājturība un tehnoloģijas. Otrs mīļākais mācību 
priekšmets ir sports, bet trešais – mūzika.  
 Paldies tiem, kas piedalījās un izteica savas domas! 

Viktorija Kikste, 7a 
Skolēnu padomes locekle 

Galda hokejs 
  

 Kādā februāra vakarā Baložu vidusskolā notika spraigas cīņas galda hokeja 
spēlē, proti, norisinājās Baložu pilsētas atklātais čempionāts galda hokejā, kurā 
piedalījās arī daudzi mūsu skolēni. Savas domas par sacensībām pastāstīja 2. vietas 
ieguvējs Aleksandrs Kosušenko no 5. b klases: 
 „Ja tā padomā, tad tas ir kā lielais ledus hokejs. Viss ir tāpat kā īstā hokejā, 
taču savas komandas spēlētājus vada tikai viens cilvēks. Liekas, ka grūti, bet nē! Uz 
šo čempionātu atnāca daudzi cilvēki – veci un jauni, meitenes un puiši, no kuriem 
puse šo spēli spēlēja pirmo reizi! Pēc vairākām spēlēm bija zināmi čempioni.  
 Domāju, ka tas bija ļoti interesants spēļu vakars, kurā katrs parādīja, uz ko 
viņš ir spējīgs! 

 Aleksandrs Kosušenko, 5. b klase 
Spēles notika vienlaicīgi uz vairākiem 

galda hokeja galdiem 

Šahs   

 Izrādās, ka ar šahu, šo sarežģīto prāta spēli, aizraujas daudzi skolas bērni, jo 
viņus redzējām piedalāmies Baložu atklātajā šaha turnīrā. Dažs labs gan šaha spēli 
pirmo reizi iepazina šeit, kā saka, jāpamēģina man arī! Interesanti pieminēt, ka jaunākā 
dalībniece šajā turnīrā bija 8 gadus veca meitene no Rīgas, kurai izdevās uzvarēt pat 
pieredzējušus vīrus.  
 Vēlos apsveikt visus mūsējos, kuri bija ieinteresēti piedalīties un cīnīties, - Elvi 
Sadovski, Viktoru Vološčuku, Gintu Žuhovsku, Elīnu Popoviču, Lindu Vološčuku - un 
aicinu pievienoties arī citus turpmākajās spēlēs! 

Sandra Žilko, 
direktores vietniece informātikas jautājumos Katras spēles laiks bija 15 minūtes 

Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums 
  
 Skolotājas Sandras Družkovas vadībā 7. a klase devās 
ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Aplūkojami daži foto, ko 
uzņēmis Jānis Skadiņš (7. a kl.). Papildus informācijai: Rīgas 
Zooloģiskā dārza mājas lapa internetā ir www.rigazoo.lv, Šobrīd  Rīgas  
Nacionālā  zooloģiskā  dārza  kolekcijā  ir aptuveni  470  sugu  3000  
dzīvnieki (neskaitot bezmugurkaulniekus), kurus  ik  gadu  ierodas  
aplūkot  250 – 300 tūkstoši  apmeklētāju. 

 
Paparaci. Ingmārs Līdaka 

sniedz interviju 
reportieriem. Turpat blakus 

mazais ronītis. 

Žirafes Piks un Periskops 
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Valentīndienas pasākums   

  
 Š.g. 14. februārī skolas zālē notika Valentīndienai veltīts 
pasākums. Tajā piedalījās skolēni no 5.-9. klasei. Valentīndienas 
pasākumā tika rīkotas dažādas spēles, kuras vērtēja žūrija - Ināra 
Laure, Daiga Jirgena, Lilija Drozde un bibliotekāre Tatjana. 
Vienā no spēlēm uz sola bija jācīnās ar spilveniem – meitenēm 
par puišiem un puišiem par meitenēm. Kādā citā spēlē puišiem 
caur sapiņķerējumu bija jāatrod sava meitene, bet vēl citā spēlē 
meitenēm un zēniem vajadzēja skriet pēc sirsniņas, lai pēc 
iespējas ātrāk to uzdāvinātu savam partnerim, pasakot ko mīļu. 
 

 Par Valentīndienas spēļu uzvarētājiem, izcīnot titulu 
Valentīna un Valentīns, kļuva Undīne un Matīss no 9.a klases.  
 

 Mums bija ļoti jaukas dāvaniņas, liels paldies skolotājai 
Ellai Indzerei! Mūsu pasākumu fotografēja Sandra Žilko, kas ir 
ļoti patīkami! Liels paldies Elīnai P., Viktorijai V. un Gintai Ž. 
par zāles dekorācijām! Liels paldies skolotājiem, žūrijai, 
dalībniekiem un līdzjutējiem par pasākumu! 

Elīna Popoviča 
6. a klase 

 
 

Talantu konkurss „Mūsu skolas Zvaigzne”   

 29. februārī norisinājās ikgadējais skolas talantu konkurss „Mūsu skolas Zvaigzne”, kurā šoreiz varējām redzēt 17 
priekšnesumus. Talanti gan dejoja, gan dziedāja, gan arī spēlēja mūzikas instrumentus un skaitīja dzeju. Konkursa žūrijas vērtējumi 
parādīja, ka daudzu bērnu centība un sniegums ir ļoti augstā līmenī, tāpēc rezultātā tika nominētas vairākas „Mūsu skolas Zvaigznes”. 
Pasākuma sarīkošanā liels paldies jāsaka skolotājai Ellai Indzerei par tā organizēšanu un skolotājai Inārai Laurei par ieguldīto darbu 
bērnu sagatavošanā. 
 Vecākā konkursa dalībniece šogad bija Ērika Bogdanova no 9. a klases. Lūk, viņas domas par piedalīšanos: „Es pirmo reizi 
piedalījos šajā konkursā. Bija labi, man patika. Šādos konkursos patiešām var atrast daudz bērnu un jauniešu ar lieliskām spējām. 
Tāpēc, ja man būs iespēja vēl kādreiz uzstāties un piedalīties līdzīgos pasākumos, es to darīšu ar lielāko prieku!”  

Sandra Žilko, 
direktores vietniece informātikas jautājumos 

Talantu konkursa dalībnieki (no kreisās): Valērija Masorina, Marta Dambe, Kārlis Dmitrijevs, 
Laura Plēpe, Ērika Bogdanova, Alīna Verba, Anna Tararuja, Ruta Kuļikovska 

 

Talantu konkursa dalībnieki (no kreisās): Lāsma Lubāne, Helēna Mūrniece, Arina Ševirjova, Amanda Žuhovska, Elīna Popoviča, 
Laura Bajāre, Anastasija Kočetkova 
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Ziedojumi no Baložu vidusskolas 
 
 No 10. decembra līdz 5. februārim mūsu skolā notika ziedojumu akcija „Ziemassvētku brīnums”. Katrai klasei bija iespēja uz 
Ziemassvētkiem uzdāvināt citiem bērniem mantas, drēbes un naudu. Mūsu skolas skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās šajā akcijā. 
Aktīvākās klases bija 4. a, 5. a, 6. a, 6. b un 7. a klase. 
 Liels paldies šīm klasēm un skolotājiem par to, ka tās ziedoja, jo daudzi bērnu nama bērni varēja priecīgi svinēt Ziemassvētkus. 
Domājam, ka katrs skolēns no mūsu skolas ir kādreiz ziedojis kaut ko kādam bērnam vai dzīvniekam. Tagad bērnu sirsniņās ir pateicība 
un prieks, un šie bērni var pateikt paldies Baložu vidusskolai.  
 Skolēnu padome cer, ka arī ikdienā jūs nepaliksiet vienaldzīgi un palīdzēsiet citiem cilvēkiem un dzīvniekiem. 
 Atcerēsimies, ka, dodot citiem, mēs visvairāk dodam sev. 
 

Jekaterina Ņikuļina, skolēnu padomes informācijas grupas vadītāja 
Ligita Brauķe, skolēnu padomes koordinatore 

  

Avīzes veidotāja 
Sandra Žilko 

Kas un kad ir Lieldienas 
  
 Mazais zaķis Rodžers nezināja, kad ir Lieldienas, un 
nesaprata, kas ir Lieldienas. Viņš jautāja tēvam: „Tēt, kad ir 
Lieldienas?” 
 

 Tēvs drūmi atbildēja: „Ai, Rodžer, tā ir diena, kad mums, 
zaķiem, smagi jāstrādā.” 
 

 Rodžers no tēva teiktā neko nesaprata un gāja pie mātes, un 
jautāja: „Kad un kas ir Lieldienas?” 
 

 Un māte viņam visu izskaidroja. Tagad viņš zina, kādu prieku 
Lieldienas sagādā katram zaķim. Vienam prieku, otram nogurumu... 
 

Elvis Sadovskis 
5.a klase 

Lieldienu ticējumi (autori – 6.a klases skolēni) 

  
 Ja redzi lidojam vistu, tu esi apēdis pārāk daudz olu. (Agnese Muša) 

 
 Ja Lieldienās nekrāsos olas, tad būs pelēka vasara. (Ritvars Liepiņš) 

 
 Ja Lieldienās dārzā uzplauks tulpes, tad visu vasaru būs auglīgs dārzs. (Jana Avsejenko) 

 
 Ja Lieldienās ēdīši nekrāsotas olas, tad visu gadu būsi slims. (Elīna Popoviča) 

 
 Ja Lieldienās spīd saule, tad būs silta vasara. (Inga Seile) 

Tas notika Lieldienās 

  
 Tas notika kādā Lieldienu rītā, kad es gāju pēc 
pūpoliem. Es ieraudzīju zaķīti un piegāju pie viņa. Viņš 
nebaidījās. 
 

 Tad viņš ierunājās, es nobijos. Viņš izrādījās 
Lieldienu zaķis! Es to aizvedu pie savas ģimenes, viņš 
sasveicinājās, mēs pacienājām ciemiņus ar olām. Zaķis, 
pateicoties par viesmīlību, uzdāvināja dāvanas. 
 

 Tās bija labākās Lieldienas! 
 

Jeļizaveta Obrazcova 
5.a klase 
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