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turpinājums 2. lpp. 

Gads sākas ar pārmaiĦām 
 Pienākot rudenim, varam secināt, ka ir vairākas pārmaiĦas. Pirmkārt, sekojot aktuālajai administratīvi teritoriālai reformai 
Latvijā, ir izveidoti 109 novadi, starp kuriem ir arī nu jau mūsu jaunais Ėekavas novads. Tas apvieno Baložu pilsētu, Ėekavas un 
Daugmales pagastus. Līdz ar to mūsu skolas pilnais nosaukums ir Ėekavas novada Baložu vidusskola. Lielie ministri plānojuši, ka 
izglītības jomā novadi varēs nodrošināt konkurētspējīgāku izglītību, jo spēs piesaistīt vairāk kvalificētus skolotājus un nodrošināt labāku 
skolu materiālo bāzi. Palielināsies iespējas vispusīgai interešu izglītībai – sporta skolu, mūzikas skolu, mākslas skolu utt. pieejamībai 
novadā. 

Par to, vai viss minētais patiešām piepildīsies, varēsim runāt pēc kāda laika, taču saistībā ar vispusīgu interešu izglītību varam 
runāt jau tagad, jo mūsu skolā šobrīd darbojas Ėekavas mūzikas skolas filiāle, kurā iespējams apgūt pūšaminstrumentu, stīgu 
instrumentu un taustiĦinstrumentu spēli. 
 Otrkārt, būsiet ievērojuši, ka būvniecības darbi ap jauno mācību korpusu un sporta kompleksu rit pilnā sparā jau kopš šā gada 
jūnija sākuma. Dažas fotogrāfijas publicējam arī avīzē (sk. 5 lpp.). 
 Treškārt, pateicoties Ėekavas novada pašvaldībai, šogad brīvpusdienas piešėirtas arī otrajām klasēm. Labu apetīti! 
 Ceturtkārt, mūsu kolektīvam piebiedrojušās divas jaunas skolotājas – matemātikas skolotāja Ērika Dubinska un 1. b klases 
audzinātāja Olga Panaita. Apsveicam un novēlam radošu mācību darbu! 
 Un piektkārt, šogad skola pāriet uz skolvadības sistēmu e – klase, kas nozīmē, ka būs vēl operatīvāka informācija vecākiem par 
bērnu sekmēm un kavējumiem         

Direktore Vita Broka 

No šī gada 1. septembra Baložu 
vidusskolā mācās 273 skolēni, no 
tiem 135 meitenes un 138 zēni. 
Latviešu plūsmā mācās 180 skolēni, 
krievu plūsmā – 93.  
 

“Lab ākais skolotājs 2008./2009. mācību gadā”  
Ėekavas novads (agrāk – pagasts) katru gadu rīko izglītības iestāžu pedagogu konkursu "Labākais skolotājs". Šogad tajā 

piedalījāmies arī mēs. ĥemot vērā skolēnu, skolas padomes izvērtējumus un skolotāju pašvērtējumu, par Baložu vidusskolas labākajiem 
skolotājiem 2008./2009. mācību gadā tika izvirzītas dabaszinību un sākumskolas skolotāja Lillija Anna Drozde un matemātikas un 
fizikas skolotāja GaĜina Tjukalova.  

No kreisās: 1. Fotogrāfam pozē 6. a klase (audzinātāja Daiga Jirgena). 2. Zinību dienā mūs pagodināja un uzrunu teica Ėekavas novada 
domes priekšsēdētājs Roberts Jurėis. 3. – 4. pirmklasnieki ar skolas dāvināto pirmo ābeci. 

Matemātikas un fizikas skolotāja 
GaĜina Tjukalova saĦem balvu no 

Ėekavas novada domes 
priekšsēdētāja R. Jurėa. 

Dabaszinību un sākumskolas skolotāja 
Lillija Anna Drozde saĦemot ziedus no 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

priekšsēdētāja A. Platpera. 

 Par mūsu skolotājām. Skolotāja 
Lillija Anna Drozde Baložu vidusskolā 
strādā no 1996. gada par sākumskolas 
skolotāju un dabaszinību skolotāju. 
Skolotāja GaĜina Tjukalova Baložu 
vidusskolā strādā no 1983. gada par 
matemātikas skolotāju mazākumtautības 
izglītības programmā. 
 

Krista Ratniece – Eiropas čempione! Lasiet 3. lpp.! 
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Oktobris – dzejas mēnesis 
 Vispār zināms, ka dzejas mēnesis ir septembris, bet pie mums šoreiz tas ir oktobris. 
Dzejas dienas šogad iesākās ar tām saucamajām Mazajām dzejas dienām 2. oktobrī, kad kuplā 
skaitā sapulcējās un savu daiĜrunas mākslu rādīja 1. – 4. klašu skolēni – no katras klases 3 
labākie. Mazās dzejas dienas vadīja skolotāja Lillija Anna Drozde. Žūrijas komisijai darbs bija 
spraigs, jo katrs dalībnieks centās savu dzejoli deklamēt, cik vien izteiksmīgi var. Kā noprotat, 
konkurence bija sīva, tāpēc žūrija nolēma apbalvot divas pirmās, divas otrās un divas trešās 
vietas. Un tātad, 1. vietu ieguva Amanda Žuhovska (4. a) un Romans Šatunovs (4. b), 2. vietu 
ieguva Jana Vīksna (2. a) un Kārlis Dmitrijevs (3. a), 3. vietu ieguva Toms Bičevskis (1. a) un 
Alina Dolgova (2. b). 
 Savukārt, 8. oktobrī uz dzejas lasījumiem rudenīgi dekorētajā mājturības kabinetā 
ieradās 5. – 10. klašu skolēni un labākie no sākumskolas. Pasākumu pārsteidzoši profesionāli 
atklāja Rīgas Kultūras vidusskolas skolniece Ilze ar dziesmu „Šūpoles”, par ko saĦemot mūsējo 
aplausus un ovācijas. Arī šajā pēcpusdienā dzejotāju pulciĦš prāvs – 20 dalībnieku un kur nu 
vēl l īdzjutēji ar atbalsta plakātiem savējiem. Skolotāju Ievas Apines un Rutas Ansones 
atraktīvajā vadībā dzirdējām dzeju ne tikai latviešu, bet arī krievu un angĜu valodā, kā arī 
izteiksmīgos dialogos, piemēram, Anastasijas Noskovas un Marijas Veteres (5. a), Viktorijas 
Kikstes un Viktorijas Voginas (9.a) izpildījumā. Dzejas pēcpusdienu jo īpaši dažādoja lasītā 
mūsdienu dzeja un pašu sacerētā dzeja, kā arī skolotāju dzejas lasījumi. 
 Visi dalībnieki saĦēma diplomus un kārumus, par ko jāpateicas abām skolotājām. Lai 
dzīvo dzeja pie mums arī turpmāk! 

Elīna Popoviča, 8. a 

7. oktobris – Drošības diena 
 Rudens ar straujo tumsas iestāšanos vakaros tuvojas. Arī līdz tumšajiem 
rītiem nav vairs tālu, tāpēc nu jau par tradīciju kĜuvusi policistu Runča Rūda un 
Bebra Bruno viesošanās pirmajās klasēs. Šie tēli ir kā pārsteigums un skolēnu 
zināšanu pārbaudītāji pēc tam, kad policijas pārstāve ir izstāstījusi skolēniem par 
ceĜu satiksmes drošību uz ceĜiem. Jā, lai secinātu, cik daudz pirmklasnieki atceras 
no policistes stāstītā, atraktīvie tēli aicināja pie rokas skolēnus un izspēlēja 
situāciju, šėērsojot brauktuvi. Iedot savu mazo roku lielajai runča un bebra ėepai - 
– tā bija katra vēlēšanās, jo ikviens bija pārliecināts par savām zināšanām. 

 Skolotājas aktīvi iesaistās mācību un audzināšanas darba procesā, kur skolēniem tiek veidotas pilsoniskuma un patriotisma 
izpratne. Skolēni tiek iesaistīti ne tikai teorētiskā procesa izzināšanā, bet arī praktiskajā darbībā un pielieto gūtās zināšanas. Savā darbā 
skolotājas pielieto jaunākās mācību metodes. Mācību darbā skolotājas iesaista bērnus, kam mācības sagādā grūtības. 
 Skolotāja Lillija Anna Drozde 2008./2009. mācību gadā piedalījās dabaszinību olimpiādē Rīgas rajonā 6. klasēm – atzinība, 
1.klase piedalījās ar priekšnesumiem visos skolas pasākumos, 1. klase kopā ar skolotāju piedalījās lielajā talkā „Sakopsim Latviju”, 
skolotāja aktīvi piedalās pilsētas sporta un kultūras pasākumos. 
 Skolotāja GaĜina Tjukalova 2008./2009. mācību gadā piedalījās matemātikas olimpiādē Rīgas rajonā, katru gadu VPD rezultāti 
matemātikā ir augstā līmenī, audzināmās klases kopā ar skolotāju piedalījās lielajā talkā „Sakopsim Latviju”. 
 Par godu konkursam 3. oktobrī Ėekavas kultūras nams pulcināja novada izglītības iestāžu darbiniekus, kā arī domes deputātus 
un par izglītību atbildīgos darbiniekus uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju un balli. 
 

sākums 1. lpp. 

„Paskatāmies pa kreisi, pa labi, pārliecināmies, vai 
netuvojas auto, aizejam līdz brauktuves vidum, 

paskatāmies pa labi, pa kreisi, vai netuvojas auto un 
ejam pāri,” rūpīgi vērot situāciju uz ceĜa, šėērsojot 
brauktuvi, mudina Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. 

Anastasija un Marija (5. a) dzejas 
lasījumu pārvērta aizraujošā dialogā. 

Ar nepārspējamu izteiksmi joprojām 
izceĜas Roberts KalniĦš! 

Mazās dzejas dienas. No kreisās: Daša Karmišina (2. b), visi godalgoto vietu ieguvēji, l īdzjutēju atbalsts 4. a klases dalībniekiem, 
Rasa VītoliĦa skaita Valda Artava 18 pantu garo dzejoli „Kaėu balle”. 

Mans uzvārds ir Lode, 
Es gāju uz bodi. 
Nopirku lodi, 
Satiku kodi, 

Tā aizsēja šĦori 
Un aizgāja uz modi, 

Taisīja poti, 
Nosauca: „Sodi!” 

 
Autore Kitija Lode, 5. a 



Baložu vidusskolas avīze – www.balozuskola.lv                                                            Nr. 20 2009. gada septembris/oktobris 

 3 

 

Krista Ratniece – Eiropas čempione! 
 No šā gada 11. līdz 14. septembrim Somijas pilsētā Turku norisinājās 24. Eiropas 
Jauno satiksmes dalībnieku sacensības. Starp 21 Eiropas valsti spožu un pārliecinošu uzvaru 
tajās izcīnīja Latvijas komanda – četri gudrākie un veiklākie skolēni velodrošībā Latvijā – Rūta 
Baranovska (Ozolkalna pamatskola, vadītāja Anita Gātere), Krista Ratniece (Baložu 
vidusskola, vadītājs Andris Žilko), Uăis Drozds (Kusas pamatskola, vadītājs Agris Sārs), Ralfs 
Blūms (Liepājas rajona Skolēnu jaunrades centrs, vadītājs Jānis Šalms), kuri šīm sacensībām 
gatavojās mūsu skolas telpās septembra sākumā. 
 Lielu prieku un atpazīstamību Latvijā mums – Baložu vidusskolai – sagādāja mūsu 
skolas 5. a klases skolniece Krista Ratniece. Šeit noteikti jāizceĜ Kristas nopietnā pieeja, 
disciplīna un attieksme pret velodrošības pulciĦa nodarbībām, kā arī viĦas izcilā spēja mierīgi 
koncentrēties startam sacensībās. Velodrošības pulciĦā Krista nodarbojas jau kopš 3. klases un 
par sacensībām saka: „Sacensībās man un visiem pārējiem veicās labi. Somijā pirmo vietu 
izcīnījām tāpēc ka cītīgi trenējāmies. Sacensībās grūti bija satiksmes noteikumu uzdevumi. 
Nākamajā dienā pēc sacensībām visām komandām bija ekskursija uz pirātu salu. Varētu teikt, 
ka tur gandrīz bija kā džungĜu takā. Tur varēja rāpties kalnā, kāpelēt daudz kur. Vēl mēs 
braucām ar pirātu kuăi. Mums pastāstīja, ka somu bērniem garšo pankūkas.” Par Latvijas 
komandas emocijām rakstīja arī laikraksts „Latvijas Avīze” un sacensību rīkotāju mājas lapa. 
 Septembra beigās un oktobra sākumā norisinājās „Baložu Velodrošība 2009” 4. un 5. 
posms, kuros Krista izcīnīja 1. vietu, pierādot, ka joprojām ir viena no labākajām. Vēlreiz 
sveicam! 
 Latvija var! 

Sporta diena sākumskolai 
 Pēc sporta skolotājas Daigas iniciatīvas 11. septembra rītā skolas stadionu un sporta zāli pārĦēma sportojošu bērnu bariĦš, kuri 
azartiski noskaĦoti rāvās piedalīties skriešanā, futbolbumbas sišanā, mešanā, kā arī čiekuru lasīšanā un kompozīciju veidošanā no tiem. 
Kaut arī daĜu no stadiona aizĦem jaunā sporta kompleksa celtniecības darbi, vietas pietika visiem! 
 3. a klase un skolotāja Sarmīte MeĦăele dalījās iespaidos: 
 „Man vislabāk patika krosiĦš!” Antons. „Man patika skriešana un lēkšana maisos, vēl patika lasīt čiekurus un no tiem taisīt 
figūras.” Diāna. „Interesanta bija bumbas sišana vārtos. Man tā patika visvairāk, jo vārtsargs arī padevās un skaitīja punktus.” 
Aleksandrs. „Man vislabāk patika „Jautrā stafete”. Alise beidza stafeti visātrāk. Maisi plīsa Ĝoti ātri, viens pakaĜ otram.” Laura. „Man 
Ĝoti patika jautrā stafete, it īpaši lēkšana ar maisu. Gandrīz neviens nenokrita, bet daži tomēr aizėērās un pakrita. Labi gan, ka nebijām 
ārā, jo daži sasistos. Visā visumā sporta spēles man patika.” Marta. „Man Ĝoti patika jautrā stafete, likās interesanti vākt čiekurus un 
taisīt zivi no čiekuriem. Mums palīdzēja policists.” Kārlis. „Patika lēkt ar maisu un bumbu. Tur varēja arī bumbas mest kastēs.” 
Agnese. „Jautrā stafete bija Ĝoti interesanta. Es tajā maisā jutos Ĝoti neērti.” Ričards. „Sporta dienā man patika lasīt čiekurus. Salasījām 
pilnu maisu, un tad domājām, ko taisīt. Taisījām zivi. Tā bija liela un skaista.” Andra. „Man patika iet uz mežu un lasīt čiekurus un 
kociĦus. Kad mēs atnācām, mēs nevarējām izdomāt, ko lai taisām. Tad mēs izdomājām, ka var taisīt zivi. Mums palīdzēja skolas sargs, 
viĦš teica, ka mums ir Ĝoti skaista zivs.” Viktorija. „Sporta dienā man patika bumbiĦu mešana, stafete, čiekuru vākšana un figūru 
taisīšana. Mēs uztaisījām zivtiĦu. Stafetē bija jāiet tupus līdz maisam un jālec apkārt šėēršĜiem un atpakaĜ. Tad starp kājām bija jāieliek 
bumba un jālec apkārt aplim.” Emīls „Man vislabāk patika sist bumbu vārtos, tas bija tik interesanti! Bet vislabākā bija riĦėīšu 
mešana!” Daniels. „Man Ĝoti patika taisīt figūru. Mūsu klase taisīja zivi. Mēs to taisījām no čiekuriem un lapām. Acs vietā bija ābols. 
Bet man no visām figūrām vislabāk patika lācītis.” Anna.  
 Veselu stāstu par vienu no sporta disciplīnām – čiekuru lasīšana – uzrakstījusi Alise: „Čiekuru figūra. Čiekuru figūru mēs 
nevarējām izvēlēties – cits gribēja egli, cits – sirsniĦu. Beigās mēs nolēmām veidot zivi, bet protestētāju netrūka. Tā nu izveidojām zivi. 
Tā nebija īpaši interesanta – čiekuri vien bija. Ārā pastaigājās apsargs un sāka mums dot interesantus padomus – no tieva zara 
saspraudām lapas – tā bija asaka. Ar zivtiĦas aci bija problēmas, bet mēs krūmos atradām pusēstu ābolu... tas labi iederējās! Kopumā 
viss bija jauki un interesanti!” 
 Paldies vēlreiz skolotājai Daigai par sporta dienas organizēšanu! 

Latvijas izlase treniĦnometnē Baložu 
vidusskolā no 4. – 6. septembrim. 

No kreisās: Uăis, Ralfs, Krista, Rūta 

... un uz augstākā goda pjedestāla 
Somijā 12. septembrī! 

No kreisās: Roberts Misevičs (2. a) skriešanas disciplīnā, Emīls Urtāns (3. a) futbolbumbas sišanā vārtos, 4. b klases izveidotā 
čiekuru figūra zoss, 2. b klases zēni skriešanā. 
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KrosiĦš lietū! 
 29. septembrī Babītē Beberbeėu dabas parkā notika ilggadējais kross Pierīgas rajona skolām. Šogad laiks mūs nemaz nelutināja, 
saule nespīdēja, bet lietus lija nepārtraukti. Bet vai tad sportot gribētājus var nobiedēt lietus? Protams, nē! Mūsu skolas komandu 
pārstāvēja 10 dalībnieki. Distanču garumi bija 800 un 500 metri atbilstoši sava vecuma grupai. No lietus nenobijās un krosu skrēja 
Germans Jovbaks, 4. b, ĥikita Žarovs, 5. b, Aldis Matisons, 5. a, Anna Tararuja, 5. a, Edmunds Kokins, 6. a, Eduards Košolaps, 6. a, 
Andžela Utināne, 6. b, JeĜizaveta Obrazcova 7. a, Marina Pavlova, 7. a, Vitālijs Ivanovs, 7. a. 
 Skriet bija Ĝoti grūti, jo mežs bija slapjš un skrienot slīdēja kājas. Bija brīdis, kad sacensībās mūs pārsteidza lieli krusas graudi! 
Nostartējām godam un mājās atvedām pat diplomu. ĥikita Žarovs savā vecuma grupā ieguva 2. vietu, skrienot 500 metrus. 

 

Sporta skolotāja Daiga Jirgena 

5. b un 6. b klase „iekaro” Vecrīgu! 
8. oktobrī "Rīga – astoĦu gadsimtu pilsēta" – gājēju ekskursija pa Vecpilsētu. 5. b un 6. b skolēni apmeklēja  Doma baznīcu, 

Jēkaba baznīcu, apskatīja Melngalvju namu, Zviedru vārtus, Pulvertorni, staigāja pa Vecrīgu un daudz uzzināja par Rīgas vēsturi. 
Lūk, interesantākās atsauksmes:  
„Man Ĝoti patika šī ekskursija pa Vecrīgu. Bet jo īpaši man atmiĦā ir „Tr īs brāĜi” – arhitektūras muzejs. Vēl man patika Pētera 

baznīca, Jēkaba baznīca, Doma baznīca, Melngalvju nams un bruĦinieka statuja. Šī ekskursija bija Ĝoti interesanta. Visiem Ĝoti patika 
pēdējais pārgājiens uz McDonald’s. Mēs visi bijām vienkārši laimīgi.” Anastasija. 

„Visvairāk man patika baznīcas. ěoti patika Doma baznīca un Jēkaba baznīca. Mums pastāstīja, kas agrāk bija Vecrīgā un kā 
agrāk notikušas kaujas. Mēs redzējām, kā agrāk dzīvoja cilvēki. Mēs bijām Pētera baznīcā, tur es ieraudzīju šūpuli, kurā kristīja bērnus. 
Mums paveicās ar laiku. Nebija lietus.” IĜja. 

„Ekskursija man patika. Mēs bijām Doma baznīcā un Jēkaba baznīcā. Mēs staigājām pa Vecrīgas ielām. Bija interesanti. Es 
Ĝoti daudz uzzināju par Rīgu. Daugava agrāk tika saukta par Dvinu. Es redzēju šūpuli Doma baznīcā. Mēs bijām „Makdonaldā”. 
Vecrīgā bija daudz tūristu grupu no dažādām valstīm.” Dima. 

„8. oktobrī es ar klasi braucu ekskursijā uz Vecrīgu. Mums bija gids, kas mums daudz interesanta stāstīja. Mēs redzējām vecās 
baznīcas. Gājām uz  Sv. Pētera baznīcu, gājām uz Doma baznīcu. Es Ĝoti daudz uzdevu jautājumus gidam un Ĝoti daudz uzzināju par 
Vecrīgu. Vēl mēs gājām garām vecām noliktavām, un gide pastāstīja, ka Rīgā to saglabājies ap 100.” Olga 

 

Par visu, kas skolā notiek, lasi, skaties un 
piedalies aptaujās www.balozuskola.lv! 

23. oktobrī 9. a klases skolēni piedalās 
laikraksta „Diena” konkursā „Kas notiek?”. 

22. oktobrī 18.30 vecāku sapulce par tēmu 
„Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi”, 

plkst. 19.30 klases vecāku sapulces. 

Rudens brīvlaiks skolā no 26. oktobra līdz 30. oktobrim. Skolā jābūt 2. novembrī. Lai visiem jaukas brīvdienas! 

Novembrī notiks tradicionālais Mārti Ħdienas tirgus, tāpēc visi aicināti jau pārdomāt idejas savām piedāvātajām precēm. 
Precīzāks datums tiks izziĦots tuvāk pasākumam. 

Kru īzs pa Daugavu 
18. septembrī pēc stundām sākās mūsu – 7. b klases aizraujošais ceĜojums uz Rīgu. Vispirms mēs 

aizgājām uz Baložu mikroautobusa pieturu, tad braucām uz Rīgu. 11. novembra krastmalā mūs gaidīja 
skaists, balts kuăis, gandrīz pilns ar cilvēkiem. Tā nosaukums bija „Jelgava”. Mēs braucām apkārt 
Zaėusalai un atpakaĜ. Tajā bija silta un neliela kafejnīca. Kad kruīzs beidzās, mēs nolēmām aiziet uz 
Vecrīgu, kur pastaigājāmies pa Bastejkalnu, bijām pie Puškina statujas. Mazliet pastaigājām pa parku un 
aizbraucām mājās. 

Jans Račko, 7. b 
 

6. a un 8. a ekskursija uz fabriku „Laima” 
8. a klase un audzinātāja Rita Onzule organizēja ekskursiju uz fabriku „Laima”. ViĦiem pievienojās arī 6. a klase. Iespaidos 

dalās Annija Ušacka: 
„Es vēlos pastāstīt par 24. septembri, kad notika mūsu jaunā ekskursija uz šokolādes fabriku „Laima”. 
Mēs no rīta atnācām uz skolu kā parasti, taču nekas nebija kā parasti. Pirmā stunda bija angĜu valoda. Kad tā beidzās, mēs 

devāmies uz autobusa pieturu. Tad mums vajadzēja braukt ar tramvaju līdz pieturai „Laima”. Kad izkāpām no tramvaja, viss gaiss 
smaržoja pēc šokolādes. Kad iegājām „Laimā”, mums bija jāgaida apmēram pusstunda, līdz varējām doties tālāk. Mēs novilkām jakas 
uz šokolādes istabu. Tur mēs skatījāmies par to, kā izgatavoja šokolādi 1924. gadā. Tā bija melnbalta un ne īpaši interesanta. Tad 
varējām degustēt „Laimas” saldumus. Tie bija tik garšīgi! Varējām arī doties apskatīt mākslinieku veidoto šokolādes pili, vecāko 
šokolādes lellīti Latvijā un citas ar šokolādi saistītas lietas. 

Tad sākās ekskursijas galvenā daĜa – kā tad īsti top „Laimas” šokolāde mūsdienās? Viss ir mehanizēts, cilvēki tikai uzmana, 
vai viss ir kārtībā. Tur smaržoja tik kārdinoši, ka pat ar šokolādes pilniem vēderiem likās, ka varētu vēl ēst un ēst. Redzējām, kā 
izgatavo trifeles. Uzzinājām, kādās formiĦās lej šokolādes masu. Uzzinājām par šokolādi daudz lietu, kuras nezinājām. Tā bija labākā 
diena septembrī!” „Domraksts kā šokolāde,” tā skolotāja Ruta Ansone. 

Kuăis „Jelgava” uz Vecrīgas fona 
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Sporta kompleksa un mācību korpusa celtniecība 
 Š.g. jūnijā iesākās pamatīgi būvniecības darbi, kurus veic SIA „Merks” un šobrīd tie rit gana strauji, jo katru dienu kādā 
veidnī tiek ieliets betons, kas nozīmē, ka cietē kāda siena, griesti vai grīda, vai arī kāpnes. Skolēniem starpbrīžos ir interesanti vērot 
strādnieku darbošanos ap jauno korpusu. 
 „Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa būvniecība ir nozīmīgs ieguldījums izglītības līmeĦa paaugstināšanā. 
Tāpat iegūs mazāko bērnu vecāki, jo līdz ar bērnu izvietošanu jaunajā kompleksā, kā arī veicot telpu pielāgošanu bērnudārzam vienā 
no jaunajām daudzdzīvokĜu ēkām, mēs būsim Baložos likvidējuši rindu uz bērnudārzu. Esmu pārliecināts, ka darbi sekmīgi 
turpināsies arī Baložu pašvaldībai iekĜaujoties Ėekavas novadā,” stāsta līdzšinējais Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs Andis Adats 
intervijā portālam www.saimnieks.lv. 
 Vairāk bilžu par būvniecības gaitu apskatāmas skolas mājas lapā www.balozuskola.lv sadaĜā Foto galerija. 

Mūsu skolai 60 – atskats uz jubilejas svinībām aprīlī 
 Sens, taču nozīmīgs un saviesīgs pasākums, proti, skolas 60. dzimšanas dienas svinības un absolventu salidojums 30. aprīĜa 
vakaru klātesošajiem esošajiem, bijušajiem pedagogiem un absolventiem rosināja daudz patīkamu atmiĦu gan par darbu, gan par skolas 
gaitām. Skolas sporta zālē saviesīgās sarunās un pārdomās, kā arī deju soĜos laiku pavadīja ap 300 viesu. Viens no aizraujošākajiem 
procesiem bija arī fotografēšanās ar saviem bijušajiem skolotājiem, klases biedriem un darba kolēăiem. Lai mūsu skolai vēl daudz 
interesantu darba gadu! 

Pogu nedēĜa 
 No 21. līdz 25. septembrim mūsu skola rotājās ar dažādām pogām, jo norisinājās "Pogu nedēĜa". NedēĜa bija Ĝoti raiba, jo klases 
tika noformētas ar krāsainām pogām, bet gaiteĦos gozējās dažādas pogu ekspozīcijas. 1. – 5. klašu audzēkĦu un viĦu klases audzinātāju 
mazās, čaklās rokas bija izveidojušas Ĝoti skaistu ekspozīciju no pogām, kuru varēja apskatīt 1.stāva gaitenī .Varēja redzēt pogu 
vilcieniĦus, puėes, vāzes, dzīvniekus, sēnes, lelles, cepures, taureĦus un citus skaistus "pogainus modeĜus". Katrai klasei no 1 .- 9. klasei 
bija sava vizītkarte, poga uz durvīm, kuras bija viena par otru raibākas un krāsainākas. 
       Paldies visiem aktīvajiem "pogotājiem" un  viĦu klases audzinātājām par skaistām pogām un klasēm!  
Atgādinām, ka visi aktīvie pogotāji savām klasēm nopelnīja punktus "Superklases projektā". 

 

AngĜu valodas skolotāja Ieva Apine 

Superklase 
Kas ir Superklase? Superklase ir konkurss, kura laikā tiks noskaidrota visaktīvākā klase, un tieši šī klase mūsu skola tiks 

nominēta par „Superklase 2009./2010.". Aktivitāte mūsu skolā norisinās visa mācību gada laikā, un konkursa uzvarētājklase tiks 
nominēta pavasarī – maijā.Konkursā var piedalīties visas  5. – 10. klases. Ja tava klase vēl nevienā aktivitātē nav piedalījusies, tad sāc 
jau tagad! Vēl nekas nav nokavēts! 

Kā notiek piedalīšanās un vērt ēšana? 
Klases pelna punktus, piedaloties dažādos skolas un ārpus skolas organizētos pasākumos un konkursos. DaĜā no aktivitātēm, klase ar 
savu piedalīšanos, neatkarīgi no rezultāta, nopelnīs punktus. Divas reizes gadā tiks vērtēta arī katras klases vidējā atzīme un klases 
uzvedība. Šajā konkursā visām klasēm ir vienādas iespējas, jo noteicošais šajā konkursā nav ne spēks, ne vecums, bet gan aktivitāte, 
vēlme piedalīties un uzvarēt.Klase saviem panākumiem varēs sekot līdzi. Skolēnu pašpārvalde būs izveidojusi plakātu, kurš tiks 
novietots visiem pieejamā vietā un kur skaidri būs redzami iegūtie rezultāti. Rezultātiem līdz varēsiet sekot arī mūsu skolas mājas lapā – 
www.balozuskola.lv.  

Kāpēc piedalīties? 
Ar šāda konkursa palīdzību mēs vēlamies saliedēt klases kolektīvu, likt klasei darboties kā komandai un turklāt saĦemt vērt īgu balvu – 
atmaksāti transporta izdevumi jūsu klases ekskursijai pavasarī. 

Kāda veida aktivitātes klases sagaidīs? 
Visas aktivitātes, kuras iekĜautas skolas darba plānā, dos jūsu klasei punktus. Ja pasākumos aktīvi būs piedalījušies vismaz 60% no 
skolēnu skaita, klase iegūs papildus punktus. Vairāk par to jautājiet saviem klases audzinātājiem. 

Lai jums veicas!  
AngĜu valodas skolotāja Ieva Apine 

 


