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Jaunā sporta kompleksa atklāšana 
Gatavošanās Baložu vidusskolas sporta kompleksa 

atklāšanai jau aizsākās gada nogalē, jo tad vēl īsti nezinājām, kad 
īsti to atklāsim. Kad 17. februāris bija apstiprināts par atklāšanas 
dienu, tad pasākuma plānošana un sagatavošana norisinājās 
arvien spraigāk. 

Ar direktores Vitas Brokas, Ķekavas novada domes 
priekšsēdētāja Roberta Jurķa uzrunām un mācītāju svētību plkst. 
13.20 sporta komplekss tika atklāts un simboliskā sarkanā lenta 
pāgriezta. Klātesošos domes deputātus, būvniecības un 
arhitektūras firmu vadību, sabiedrisko attiecību pārstāvjus, 
kultūras darbiniekus, skolotājus, skolas darbiniekus, trenerus un 
viesus priecēja simpātiskais pūtēju kvartets un izglītojošu 
paraugdemonstrējumu zālē uzstādītajā jaunajā "Velopilsētiņā" 
veica velodrošības pulciņa dalībnieki.  

Ar pateicības rakstiem un ziediem sveicām tos, kas 
iesaistījušies šī projekta īstenošanā. Tāpat saņēmām arī sirsnīgus 
un laba vēlošus apsveikumus no atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem. 

Būsim saudzīgi pret mūsu jaunajām telpām un lai tās 
dzīvo un sniedz prieku daudziem!  

direktore Vita Broka 
 

Jaunā sporta zāle ir daudz ērtāka, plašāka un gaišāka par veco. 
Un, protams, mācīties skaistā sporta zālē ir daudz patīkamāk un 
vieglāk. Protams, bija labi mācīties arī vecajā sporta zālē, bet 
jaunā rada patīkamākas emocijas un brīvu gaisotni. 

Helēna Mūrniece, 7.a 
 

 Jaunā sporta zāle ir daudz labāka nekā vecā. Laukums ir daudz 
plašāks, un ir daudz vairāk vietas spēlēm un sporta nodarbēm. 
Zālē ir lieli, plaši logi, un pa tiem gaismas stari skaisti iespīd 
telpā. Jaunajā sporta zālē ir daudz patīkamāk sportot, ir vēsāk, 
plašāk un skaistāk.  
Tagad sporta nodarbēm ir vairāk iespēju, var spēlēt gan regbiju, 
gan florbolu, gan basketbolu un daudz ko citu. Lielajā sporta zālē 
var sportot vienlaikus pat divas un vairākas klases, vietas ir 
daudz un visiem pietiek. Zālei ir ļoti augsti griesti, un rodas 
varenības iespaids. Dažkārt pa liekas, ka jaunā sporta zāle ir 
bezgalīgi liela. Tā ir veidota pēc visiem standartiem. Kad skatās 
pa televizoru sporta spēles, sporta zāles liekas vienādi lielas, 
skaistas un varenas. Nav ne mazāko žaubu – mūsu jaunā sporta 
zāle ir izcili skaista! 
Es lepojos, ka mūsu skolā ir tik ļoti skaista un liela sporta zāle. 
Citām skolām tādas greznības nav. Un es domāju, ka to ir vērts 
novērtēt! 

Anna – Marija Vetere, 7.a 
 

Jaunā zāle ir ļoti laba. Grīda ir pasakaina, tā ir līdzīga Rīgas 
Olimpiskā centra grīdai. Man patīk, ka zāles vidū ir Baložu 
pilsētas ģerbonis – varde. Beidzot zālē ir vairāk nekā divi 
basketbola grozi. Tā kā pats trenējos basketbolā, tad arī jaunajā 
zālē nodarbojos ar to. Vecajā zālē grīdā bija skabargas, bet 
jaunajā nav. Vecajā zālē bija divi veci un ļoti nekvalitatīvi grozi, 
bet jaunajā seši ļoti labi grozi. Jaunās zāles pluss ir tas, ka ir 
tribīnes un var regulēt gaisa temperatūru. 

Gustavs Reinholcs, 8.a 
 

Nu tad tā. Ģērbtuves labas, siltas, dušas arī labas, tikai nepietiek laika, lai nomazgātos. Man vislabāk patīk grīda, tā neslīd. Man zālē 
patīk spēlēt basketbolu. Jaunā zāle no vecās atšķiras pilnīgi ar visu. Vecā zāle bija nožēlojama. Un jā, vēl viena problēma, viens no 
groziem bija salauzts.  

Kārlis Grīnvalds, 8.a 
 

Beidzot ģērbtuvēs ir spogulis, tualetes un dušas (kurās nav laika noskaloties☺), bet ģērbtuvēs nav aizkara, tāpēc cilvēki, kas atrodas 
ārpusē, ļoti labi redz, kas notiek ģērbtuvēs. Mēs vēl vēlamies, lai zālē notiktu kādas sporta aktivitātes skolas meitenēm, piemēram, 
volejbols. 

8. a klases meitenes 
 

Jaunajā zālē man vislabāk patīk, ka tā ir ļoti liela, tajā ir jauni futbola vārti un basketbola grozi. Vēl man patīk, ka zāle ir ļoti gaiša, tai ir 
lieli logi, un tajā var organizēt sacensības. 

Ričards Plāte, 2.b 

Man patīk, ka jaunajā sporta zālē ir daudz sporta inventāra. Man patīk spēlēt bumbu, lēkt ar lecamauklu un spēlēt tautasbumbu. Jaunā 
sporta zāle no vecās atšķiras ar plašumu, gaišumu un tīrību. Vēl zālē ir elektroniskais rezultātu tablo. 

Aleksandra Solovjova, 2.b 
 Jaunajā sporta zālē man patīk skriet un lekt. Man patīk, ka tagad 

katram ģērbtuvē ir savs skapītis. Zālē ir virves un klinšu siena. 
Zālē notiek ne tikai sporta stundas, bet atsevišķi arī basketbols un 
florbols. Jaunā sporta zāle ir mūsdienīga, ērta un liela. 

Glorija Mētere, 3.b 

Man ļoti patīk jaunā sporta zāle! Tā ir liela, skaista, interesanta 
un brīnišķīga. Es tajā jūtos jauki un man patīk nodarboties ar 
sportu. Tā man patīk labāk nekā vecā sporta zāle, jo jaunā ir 
daudz interesantāka un skaistāka. 

Vladislavs Zverevs, 3.b 



 Baložu vidusskolas avīze – www.balozuskola.lv                                     Nr. 31 2012. gada janvāris/februāris/marts 

 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Otrā mācību pusgada sākums šoreiz bagātīgs ar skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, jo ap 50 skolēnu 
piedalījušies ap 20 dažādu priekšmetu olimpiādēs, tāpēc janvāri, februāri un martu var droši dēvēt par olimpisko ceturksni. 

Vēlamies atzīmēt visu olimpiāžu dalībniekus un labākos panākumus, kā arī pateikties viņu pedagogiem par atbalstu. 
Demonstrējot savas zināšanas un pārvarot uztraukumu ikkatrā olimpiādē, skolēni iegūst jaunu pieredzi, apliecinājumu saviem spēkiem, 
mācās pieņemt izaicinājumus. Tāpēc aicinām arī turpmāk būt drošiem, pārliecinātiem un izmantot iespēju piedalīties dažādās zināšanu 
un prasmju pārbaudēs. 

 Sākumskolas olimpieši 
 
Skolas matemātikas, latviešu valodas olimpiāde. 
Dalībnieki 2.klašu grupā: M.L ācis (3.vieta), 
R.A.Barlots (3.vieta), K.C īrulis (3.vieta), R.Plāte 
(Atzin ība), M.Ivanova, A.Sviklis (2.vieta), N.Dambe, 
R.Grass, R.Laicāns. Dalībnieki 3.klašu grupā: 
T.K.Bičevskis, R.R.Terbets (Atzinība), E.Veters, 
G.Mētere (Atzinība), S.Gerasimova, V.Zverevs 
(3.vieta). Dalībnieki 4.klašu grupā: N.Zīlis, K.Broka 
(Atzin ība), L.Ribkinska, R.Vītoliņa (3.vieta), 
A.Dolgova, D.Koļcova, M.Lavišs. Skolotājas: 
J.Zīberga, F.Morozova, L.Nagle, V.Šeinfiša, 
O.Panaita, L.A.Drozde, O.Naruševica. 
 
Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde. Dalībnieki: 
K.Cīrulis, 2.a, skolotāja J.Zīberga, D.Ušacka, 2.c 
(2.vieta), skolotāja L.Nagle, A.L.Zeidaka, 3.a, 
skolotāja V.Šeinfiša, R.Vītoliņa, 4.a (3.vieta), 
skolotāja L.A.Drozde. 
Starpnovadu matemātikas olimpiāde. Dalībnieki: 
K.Cīrulis, 2.a (2.vieta), skolotāja J.Zīberga, A.Sviklis, 
2.b, skolotāja F.Morozova, R.Laicāns, 2.c, skolotāja 
L.Nagle, V.Zverevs, 3.b., skolotāja O.Panaita, 
R.R.Terbets, 3.a, skolotāja V.Šeinfiša, R.Vītoliņa, 4.a, 
skolotāja L.A.Drozde, A.Dolgova, 4.b (1.vieta), 
skolotāja O.Naruševica. 

 

Pamatskolas un vidusskolas olimpieši 
 
Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde (mazākumtautību izglītības 
programmā). Dalībnieki: A. Bagajeva (Atzinība), A. Utināne, V. 
Girdjuks un M. Maslovs no 8.b, J. Petrikina no 7.b, skolotāja L. Brauķe. 
Starpnovadu fizikas olimpiāde. Dalībnieki: J. Joksts, 11.b, skolotāja R. 
Onzule. 
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde. Dalībnieki: J. Obrazcova, 9.a 
(Atzin ība), M. Vaišļa, 9.b, A. Konovalovs, 11.a (Atzinība), skolotāja R. 
Onzule. 
Starpnovadu vēstures olimpiāde. Dalībnieki: E. Buka, B. Plotka 
(Atzin ība), J. Prostunkina, 12.a, skolotāja L. Grīnvalde. 
Starpnovadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde. Dalībnieki: D. 
Kloss, 11.a, J. Prostunkina, 12.a, skolotāja N. Krastiņa. 
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Dalībnieki: L. 
Andžāne, 8.a (1.vieta), J. Obrazcova, 9.a, skolotāja R. Ansone. 
Starpnovadu matemātikas olimpiāde. Dalībnieki: M.Vaišļa un 
A.Kosušenko, 9.a, skolotāja M.Ižika. 
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Dalībniece: 
B.Plotka, 12.a, skolotāja R. Ansone. 
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde. Dalībnieki: A.Konovalovs, 11.a, 
skolotāja R.Onzule. 
Starpnovadu krievu valodas olimpiāde. Dalībnieki: J.Prostunkina, 
12.a (3.vieta), skolotāja N.Krastiņa. 
Starpnovadu politikas zinību olimpiāde. Dalībnieks: E.Buka, 12.a, 
skolotāja I.Kajaka. 
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Dalībnieki: 
A.Verba un R.Kuļikovska, 6.a (2.vieta), skolotāja I.Kajaka, H.Mūrniece 
(3.vieta) un A.Tararuja  (Atzin ība), 7.a, skolotāja R.Ansone. 
Starpnovadu matematīkas olimpiādes 2.posms. Dalībnieki: 
A.Z.Zeidaka un A.Gromova, 5.kl., S.Petrovs, 6.b, S.Blūmentāls un 
M.Bekiša, 7.kl., V.Girdjuks, 8.kl., skolotājs I.Auziņš. 
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde. Dalībnieki: K.Grīnvalds, 8.a, 
skolotāja I.Apine, A.Bagajeva, 8.b., skolotāja T.Dorošenko. 
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde. Dalībnieki: J.Joksts un R.Preiss, 
11.a klase, skolotāja I.Apine. 
Starpnovadu mājtur ības un tehnoloģiju olimpi āde. Dalībnieki: 
D.Bomiņa (Atzinība), 5.a, L.Aleksejeva un G.Žuhovska (Atzinība), 8.a, 
D.Sleserčuka un A.Tararuja, 7.a, skolotāja A.Lesnika. 
 

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 
 

2.semestris arī šogad atnāca ar olimpiādēm. Sākās latviešu valodas olimpiāžu maratons. Mēneša laikā (30.I – 28.II) – 3 
olimpiādes. 

30.janvārī, aukstā ziemas dienā, Salaspilī notika Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 
8. – 9.klašu olimpiāde. No mūsu skolas piedalījās Līva Andžāne (8.a) un Jeļizaveta Obrazcova (9.a). Īpaši grūta bija literatūras daļa. 
Līva un Olaines 1.vsk. skolniece ieguva 1.vietu, jo abām punktu skaits bija vienāds. 

Ļoti aukstā 6. Februāra rītā kopā ar Barbaru Plotku (12.a) braucām uz Siguldu, kur risinājās Pierīgas novadu apvienības 
latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12. klasei. Dalībnieku bija daudz, mūsu Barbara nevienu no vietām neieguva, bet rezultāts 
bija ļoti labs – nākamais aiz atzinības. 

Un tad 28. februārī novada skolu olimpiāde 6. – 7.klasēm Ķekavā. Šai klašu grupai olimpiāde sen nebija bijusi. Piedalījās 
Ruta Kuļikovska, Alīna Verba (6.a) un Helēna Mūrniece, Anna Tararuja (7.a). Ārā plosījās vējš, sākās arī putenis, bet skolēnu prāti bija 
sakarsuši – uzdevumu daudz, arī te bija negaidīti uzdevumi literatūrā. Rezultāti labi – Rutai 2.vieta 6.klašu grupā, Helēnai – 3.vieta, 
Annai – atzinība 7.klašu grupā. 

Esmu gandarīta par meiteņu sasniegumiem. Paldies visām par gatavošanos un piedalīšanos olimpiādēs! 
latviešu valodas skolotāja R.Ansone  

Dalībnieki, kas 
uzstājās skatuves 
runas konkursā 

veltītam dzejniekam 
Fricim Bārdam 
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Konkursu un sacensību dalībnieki 
SPORTS 
Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu basketbola sacensības „Oranžā bumba”. Dalībnieki: G.Reinholcs, K.Grīnvalds, 
R.Kalniņš, E.Kokins, K.Turļuks, K.Vuļs, K.Eglītis (3.vieta), skolotāja D. Jirgena. 
Ķekavas novada skolu sacensības „Drošie un veiklie”. Skolotāja D.Jirgena. 
Ķekavas novada skolu sacensības spēlē „Tautas bumba”. Dalībnieces: S.Breikša,V.Ždanoviča, E.Popoviča, A.Miglava, 
A.Ruķere, D.Bomiņa, 5.a, I.Kajaka 4.a (2.vieta) skolotāja D.Jirgena. 
Olaines, Salaspils, Ķekavas novadu skolu sacensības spēlē „Tautas bumba”. Dalībnieki: R.Strēlis, N.Zīlis, A.Cigankovs, M.Lavišs, 
M.Puzirevskis, Ņ.Sokolovs, 4.klase, D.Bulis, A.Blizņuks, M. Škrigunovs, 5.klase, skolotāja D.Jirgena. 
LITERAT ŪRA 
Skatuves runas konkurss veltīts F. Bārdam. Dalībnieki: A.P.Griķis un M.Čenere, 1.a, K.Cīrulis un R.A.Barlots, 2.a, R.Plāte, 2.b, 
N.Dambe, 2.c, T.Bičevskis un E.K.Romanovs, 3.a, G.Mētere, 3.b (3.vieta), J.Vīksna un L.L.Šimfa, 4.a, M.Lavišs, 4.b, A.Z.Zeidaka, 
5.a (3.vieta), R.Kuļikovska un K.Griķe, 6.a, L.Dīķe, 11.a, klašu audzinātājas, latviešu valodas un literatūras skolotājas. 
Siguldas, Garkalnes, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu daiļlasīšanas konkurss krievu valodā. Dalībnieki: A.Tararuja 
(Atzin ība) un A.M.Vetere, (2.vieta) 7.a, skolotāja N. Krastiņa. 
 

14. un 28. aprīlī pie skolas notiks sacensību „Baložu 
Velodrošība” un „Velokross Baloži” 1. un 2. posms. 

Sīkāka informācija Interneta mājas lapās: 
www.velodrosiba.lv un www.velokross.lv. 

 

28. aprīlī notiks skolēnu un vecāku sporta diena. Kā vieslektore 
ir uzaicināta Aina Poiša. Sīkāka informācija sekos. 

 

Šogad tradicionālajām Mākslas dienām pusapaļa jubileja – jau 5 gadi. 
Mākslas dienas notiks 3.maijā. 

 

 

Piedalāmies starptautiskā projektā 
 

 Janvāra beigās pēc direktores aicinājuma pieteicos konkursam uz  starptautiskās Eiropas skolu sadarbības programmas  
eTwinning kontaktsemināru direktoriem vai direktoru vietniekiem Polijas pilsētā Krakovā. ETwinning sadarbības programma norisinās 
interneta vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un tās mērķis ir sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot 
projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT (informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas) un valodu jomā. 

Galvenais nosacījums, lai piedalītos konkursā, bija labas angļu valodas zināšanas, kā arī interese skolā vadīt projektus. 
Uzzinot, ka esmu viena no konkursa uzvarētājām, patiesi priecājos, jo līdz šim tādā pasākumā nebiju piedalījusies, tādējādi februāra 
pēdējo nedēļas nogali mēs, četras Latvijas skolu pārstāves (Striķu pamatskola, Liepas pamatskola, Āgenskalna sākumskola), kā arī 
organizatoru – valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” pārstāve, pavadījām  radošā un aizraujošā darbā kopā ar 
Čehijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas un Slovākijas skolu pārstāvjiem,  kopā ap 60 semināra dalībniekiem. 

Semināra mērķis bija izveidot kontaktus ar vairākiem minēto skolu pārstāvjiem un kopīgi izstrādāt projektu, ko būtu 
iespējams īstenot šajās skolās, iesaistot skolotājus un skolēnus. Semināra laikā notika apmācības un prezentācijas par projektu 
izveidošanu, vadīšanu, pieredzi. Lai darbs veiktos ražīgāk, mūs sadalīja grupās no 5- 8 dalībniekiem katrā. Manā projekta veidošanas 
grupā bija Polijas, Čehijas un Vācijas skolotājas. Tā kā visas bijām iesācējas šajā jomā, radot projekta ideju, visas bijām vienisprātis, 
ka pirmajam projektam jābūt vienkāršam, laika ziņā īsam (1 – 2 mēneši), jābūt taustāmam rezultātam. Tāpēc kopīgi vienojāmies par 
projekta tēmu „Lieldienu svinēšana” (Easter Celebrations).  

Projekts „Lieldienu svinēšana” šobrīd mūsu skolā rit pilnā sparā. Lai īstenotu projekta nosacījumu par skolēnu vecumu un lai 
būtu iesaistītas abas plūsmas,  piedalās 8 – 12 gadu veci skolēni, proti, 2.c klase un 5.b klase. Skolēni projekta Interneta mājas lapā tiek 
iepazīstināti ar citu skolu dalībniekiem, šobrīd ir pabeigta Lieldienu kartiņu izgatavošana un tās tiek formētas nosūtīšanai uz Polijas, 
Čehijas un Vācijas skolām – savstarpēja apmainīšanās ar paštaisītām kartiņām ir viens no projekta uzdevumiem, ar 5.b klasi esam 
paspējuši izcept Lieldienu cīruļus, priekšā vēl ir tradicionālā olu krāsošana. Projekta nobeigumā paredzēts izdot mazu grāmatiņu ar 
tradicionālām šo valstu Lieldienu receptēm angļu valodā, Internetā apmainīties ar stāstiem, kā skolēni pavadījuši Lieldienas savās 
ģimenēs.  

Jau šobrīd gribu teikt lielu paldies direktorei Vitai Brokai par ierosinājumu pieteikties semināram un klašu audzinātājām 
Lienītei Naglei un Ilzei Kajakai, skolotājām Tatjanai Dorošenko un Astrīdai Lesnikai par atsaucību, palīdzību, idejām un padomiem, 
piedaloties šajā projektā. Jāsaka, ka darbs ar projektu aizņem vairāk laika kā domāts, taču tas ir aizraujošs un, cik var nojaust, arī 
bērniem patīk. Interesenti var aplūkot projekta gaitu mājas lapā Internetā: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p74059.  

Sandra Ozoliņa 
 

www.etwinning.net 
www.etwinning.lv  
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  Tehniskās jaunrades darbnīcas mūsu skolā! 

Projektu nedēļas noslēgumā piektdien, 24. februārī, mūsu skolas jaunajā piebūvē notika grandiozs pasākums "Tehniskās 
jaunrades darbnīcas", kura ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēja izgatavot dažādus tehniskus un inženierzinātniskus modeļus un 
izstrādājumus robotikas, mehānikas, elektronikas, ķīmijas un citās tehniskās disciplīnās. Darbnīcu mērķis ir rosināt skolēnos interesi un 
attīstīt zināšanas par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm. 

Vairāk nekā 200 skolēnu no visām Ķekavas novada vispārizglītojošām skolām bija nodarbināti mehānikas (spageti tiltu 
konstruēšana, lidmodeļu būve, katapultu būve), robotikas un elektronikas (robotvaboles, MiniPOV gaismas diožu panelis, piespraudes ar 
gaismas diodēm), ķīmijas (lavas lampas, sarkanā kāposta indikators un pH noteikšana) un mazo ķiparu (vafeļu torņi, plastikas figūriņu 
veidošana) darbnīcās. 

„Tehniskās jaunrades darbnīcas” kā sadarbību skolām piedāvā Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas klubs un Studentu 
parlaments. Baložu vidusskola Ķekavas novadā izvēlēta, lai novada skolēniem būtu iespēja iepazīties ar jauno skolas piebūvi un telpām. 
Paldies Ķekavas novada domei par pasākuma finansiālo atbalstu, kā arī mūsu skolas direktorei, skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem 
darbiniekiem un visiem, kas ieguldīja darbu pasākuma organizēšanā. 

Sandra Ozoliņa 
 

Piedalījos katapultas darbnīcā. Man patika viss. Mēs varējām veidot katapultas no koka 
un diega. Kad katapultas bija gatavas, mēs šāvām no tām konfektes un sacentāmies, kurš 
tālāk aizšaus. Es labprāt gribētu vēl tādu dienu skolā. 

Ieva Štekele, 6.a 
 

Man patika taisīt katapultu un šaut no tās 
konfektes. Jā, es labprāt gribētu vēl šo 
darbnīcu skolā. 

Katarina Lomteva, 6.a 
 

Sākumā mums bija dotas gumijas, koki, zāģis 
un vēlāk arī konfektes. Tad bija jāzāģē kociņi 
un jāsasien. Rezultātā sanāca īsta katapulta. 
Tur bija sacensības, kurš ar savu katapultu 
aizmetīs vistālāk konfektes. Bija jāsadalās pa 
komandām (pa četri). Mēs gribētu, lai šāds 
pasākums tiktu rīkots vēlreiz. Mums ļoti 
patika! 

Al īna Verba un Sofija Artimoviča, 6.a 

Šī diena bija izdevusies. Bija interesanti taisīt lampiņas, no kurām varēja nolasīt 
vārdus. Darba gaita, kad vajadzēja taisīt šīs lampiņas, nebija tik sarežģīta, bet 
vajadzēja pacietību, kamēr visus vadiņus pareizi savieno. 
Gala rezultāts, protams, bija acīm tīkams, jo no gaismas pults varēja nolasīt vārdus 
un zīmējumus. 

Madara Pozdņaka, 11.a 
 

Piedalījos darbnīcā „MiniPOV gaismas diožu panelis”. Pastāstīja, kas būs jādara, parādīja uzdoto darbu uz projektora, un mēs sākām 
darīt darbiņu, protams, mums paskaidroja, kā un kas jāliek. Tā bija ļoti interesanta diena, jo tieši šis darbiņš man asociējās ar fizikas 
stundu, jo biju kaut ko tādu mācījusies. Vēlētos šādu dienu atkal, bet vairāk varētu būt tādas lietas, kas patiktu meitenēm. 

Rūta Helmane, 11.a 

„MiniPOV gaismas diožu paneļa” darbnīcā 
bija interesanti, gribas vēl tādu pasākumu. Bija 
interesanti uztaisīt mantiņu ar lampiņām. 

Dmitrijs Kloss, 11.a 

Man ļoti patika šī aktivitāte, jo 
bija patīkami kaut ko izveidot, 
kas tiešām darbojas, kaut arī tas 
nav praktiski pielietojams 
sadzīvē. 

Emīls Fogels, 11.a 

Darbnīcā„MiniPOV gaismas diožu panelis” no sākuma mums iedeva visas nepieciešamās sastāvdaļas, tad mums ļoti daudz palīdzēja, 
jo mēs strādājām pāros un abas bijām meitenes. 

Ginta Žuhovska, 11.a 

Es piedalījos darbnīcā „Zefīru tornis”. Materiāli bija: 30 makaroni apmēram 30cm līmlentas, 1 zefīrs. 40 minūtēs bija jāuzceļ augstākais 
tornis ar zefīru augšā. Strādājām pāros. Es ar savu pāri uzcēlām augstāko torni tikai mums tas neturējās. Man ļoti patika šī diena. Es 
vēlētos lai katru mēnesi būtu tāda diena. Man ļoti patika vadītāji. Man nepatika, ka bija tik maz vietas. 

Ieva Kajaka, 4.a 
 Darbnīcās mēs būvējām vafeļu un 
šokolādes torni. Mums patika viss, bet 
īpaši mums patika pašas vafeles un 
šokolāde! Bija žēl, ka tik ātri viss beidzās. 
Mēs ļoti gribētu vēl tādu dienu, jo diena 
bija ļoti jautra un garšīga! 

Diāna Romčevska un Jana Laksa, 3.b 
 

Mēs būvējām makaronu torni. Mums 
patika būvēt augsto torni. Tas bija ļoti 
grūti, bet aizraujoši. Mūsu tornis 
sasniedza 68 cm augstumu. Mēs gribētu 
vairāk šādu dienu! 

Anna Saulīte un Amanda Reisāne, 3.b 
 

 

Jaunrades darbnīcās es un mans klases biedrs Nikita cēlām torni no makaroniem 
un zefīra. Mums iedeva arī gabaliņu līmlentas, lai varētu sastiprināt. Uzvarēja tas, 
kura tornis bija visaugstākais un stabilākais. Rezultāts mums bija ne īpaši labs, jo 
līmlente salipa un tornis gāzās. No šīs nodarbības man palikušas ļoti jautras 
atmiņas! Es ļoti gribētu vēl tādu dienu! 

Alina Dolgova un Nikita Sokolovs, 4.b 
 

Es piedalījos lidmašīnu modelēšanā. Es 
ņēmu garu kociņu un sadalīju to trīs daļās, un 
salīmēju. Izmantojām rasējumu un tehniķu 
konsultācijas. Man ļoti patika taisīt modeļus, 
bet diemžēl mans modelis izmēģinājumā 
neparādīja labus rezultātus. 

Andrejs Čulkovs, 6.b 
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„Lai gan ikdienā skolēniem nav pārliecības par 
savām spējām, šis bija lielisks projekts, kurš deva 

skolēniem iespēju noticēt savām prasmēm un 
zināšanām, kā arī stiprināja klasi komandu darbā.” 

 

Projektu nedēļa 
No 20. – 24. februārim skolā norisinājās projektu nedēļa, kuras tēma bija "Mana skola". Kamēr pirmo klašu skolēni atpūtās 

no mācībām, pārējie audzinātāju vadībā izzināja mūsu skolas vēsturi, skolotāju darbu, skolas pulciņus, tradīcijas, telpas, kā arī 
apmeklēja pilsētas bibliotēku un muzejus Rīgā. Pētīšanas nolūkos skolēni fotografēja, intervēja, rakstīja domrakstus un galarezultātā 
to visu apkopoja vizuālajā materiālā. Kaut arī audzinātāji un skolēni noguruši no saspringtās un radošās nedēļas, viņu darbi sniedz 
plašu un ļoti aizraujošu informāciju un savu redzējumu par skolu. Paldies audzinātājiem un skolēniem par ieguldīto darbu! Darbi 
joprojām apskatāmi skolas pārejā. 

Nedēļas noslēgumā audzinātāji apkopoja projekta darbu atskaitēs, kurās analizēts skolēnu ieguldītais darbs projektā, 
skolotāja secinājumi, projekta grūtības, problēmas, veiksmes un uzlabojumi. Publicējam dažas pedagogu atsauksmes. 

 
„Ļoti nopietns klases audzinātāja darbs – gan 

noformējot, gan labojot, gan izvērtējot skolēnu 
darbu.” 

„Projekta nedēļa dod iespēju 
iepazīt savu audzināmo klasi.” 

„Darba gaitā skolēni izrādīja interesi, skolēni 
priecājās par sava darba rezultātiem, iepazinās ar 

citu klašu skolēnu darbiem.” 

„Ieteiktu turpmāk noteikt konkrētākas tēmas, jo 
tēma „Skola” ir plašs jēdziens. Katra klasei varētu 
noteikt apakštēmu, piemēram, „Ābeces”, 
„Formas”, „Rakstāmpiederumi” utt.” 

 

„Manuprāt, projektu nedēļu vajadzētu bez mācību 
stundām. Bija jūtams, ka bērni bija noguruši. Jāsaka, 

ka skolotājiem tā bija dubulta slodze. Izturējām!” 

„Grupu darbs palīdzēja un attīstīja 
iemaņas strādāt kopā.” 

„Skolēni atcerējās, ka 
kādā no iepriekšējo 

gadu projektu 
nedēļām viņiem 

nebija stundu un visu 
laiku viņi veltīja tikai 

projektam. Šogad 
projektu nedēļas laikā 

viņiem neizdevās 
atpūsties.” 

„Skolēni labāk iepazina 
viens otru, izcēlās 

aktīvākie skolēni. Klasē 
daži skolēni gaida, kad 

skolotājs vai klases 
biedri izdarīs viņu 

vietā, neprot strādāt 
individuāli, meklēt 
materiālus, neizrāda 
nekādu aktivitāti.” 

„Skolēni uzzināja daudz 
jauna par skolas vēsturi. 

Iepazinās ar Ķekavas 
novadpētniecības muzeju, ar 
Baložu pilsētas bibliotēku, 
mācījās strādāt ar dažāda 

veida informāciju.” 

„Nedēļa ir pārāk ilgs laiks šī projekta 
izstrādei, pilnīgi pietiktu ar trīs dienām. 
Projekta veiksme ir interesantās filmiņas 

no bērnu redzes loka. Puiši iejutās 
žurnālistu lomā, uzdodot jautājumus 

mazāko klašu skolēniem.” 

„Ļoti grūti bija apvienot stundas un projekta darbu. Palika 
maz laika darbam ar projektu, kā arī papildus pasākumiem. 
Ideāls variants: 2 dienas mācāmies, 3 dienas strādājam ar 

projektu (ja noformējam plakātus). Ja noformējam mapi, tad 
projektam var veltīt visu nedēļu.” 

„Skolēni labprāt strādāja grupu darbu, prata 
apkopot informāciju, attīstīja prasmes plānot darbu, 

strādāt radoši un patstāvīgi.” 

„Noteikti jāveido projektu prezentācijas, 
esot visai skolai kopā, lai skolēniem būtu 

motivācija, darot šo darbu, un gala 
rezultātā sajustu, ka darbs tiek novērtēts.” 

Tikšanās ar Arni Cimdaru  
 
 25.janvārī 9., 11. un 12.klasēm bija liels gods tikties ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru. Viņš 
mums stāstīja par daudzām lietām, kas mums dzīvē noderēs, kā arī atbildēja uz mūsu jautājumiem. Manuprāt, tikšanās ar šādiem 
cilvēkiem ļauj mums labāk izprast situāciju, kas notiek mūsu valstī. Es no šīs tikšanās ieguvu plašāku priekšstatu par referendumu, 
kā arī saņēmu atbildes uz visiem ar referendumu saistītajiem jautājumiem. 

Edgars Buka, 12.a 
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Karnevāla prieki  
Šis bija otrais skolēnu pasākums 5. – 12. klasēm. Šos abus pasākumus rīkoja atraktīvā 11. a klase. Pasākumus visas klases īsti 

neatbalstīja. Uz karnevālu – masku balli – bija 11.a klase, 6.a (daži), 5.b (daži), 8.a (daži), 9.b (daži) un varbūt vēl kāda klase. Ierašanās 
maskās bija obligāta. Pie ieejas stāvēja 11. klases meitenes un iekšā laida tikai tos, kuriem bija maskas. Pašas bija tērpušās skaistās 
kleitās. 5.b klases skolēni bija pašdarinātās maskās, no zēniem kāds bija briesmonis vai multfilmu varonis, savukārt meitenes bija 
sakrāsojušas sejas. 

Arī šajā diskotēkā bija kustības, kuras dejoja barā visi kopā. Vakara gaitā varēja izklaidēties un vienkārši jauki pavadīt laiku. 
Ļoti ceru, ka drīz atkal būs kāda balle, diskotēka vai kaut kas tamlīdzīgs. Iesaku nākt un nekautrēties! 

Amanda Žuhovska, 6.a 

Metenī jautr ība sit augstu vilni 
Tas nozīmē, ka ziemas īsās dienas kļūst garākas, tuvojas pavasaris un, tāpat kā daudzviet 

pasaulē, arī mēs Latvijā un mēs skolā svinam Meteņus. Todien, 29. februārī, šķiet, ka pavasaris tiešām 
bija aiz stūra! Viens un divi, un drosmīgākie pārģērbušies amizantās drēbēs, pēc kurām nepazīt vairs - 
meitene vai zēns. Viss kājām gaisā! Pārsmējušies līdz asarām un jūsmojot par sevi un citiem, 
sākumskolas klases mazie metenīši pavadīja veselu starpbrīdi. Vēlāk visi, sanākuši skolas stadionā, cēla 
sniegavīrus, pikojās un sacentās sportiskās izdarībās! Cik labi, ka mežs mums ir tik tuvu, jo varējām 
laisties ar ragaviņām no kalna! Daudzi ticējumi un tautasdziesmas vēsta, ka Meteņdienā jālaižas ar 
ragaviņām no kalna, jo tas veicina linu augšanu. Jo kalns augstāks, jo brauciens ātrāks, jo arī lini 
kuplāki un raženāki. 

Paldies šai saulainajai dienai! Paldies sākumskolas skolotājiem un skolēniem, kas piedalījās, 
un īpašs paldies skolotājai Vinetai par Meteņu vadīšanu! 

Sandra Ozoliņa 
 

„Man ļoti patika cept pankūkas un braukt no kalna ar ragavām. 
Vēl man patika Meteņdienas pārģērbšanās. Varēja pamatīgi 

izsmieties!” Renārs Vīksniņš 
 

 

 

„Meteņdienā pieņemts, ka zēni pārģērbjas par meitenēm, bet 
meitenes par zēniem. No mūsu klases Krists pārģērbās par 

skaistu jaunkundzi, bet Daiga – par sportistu.” 
Rūdolfs Terbets 

 

„Visi sākumskolas bērni gāja uz kalnu un brauca ar ragaviņām. Meteņdienas ticējums saka, ka tā pavada ziemu un sagaida pavasari. 
Bija jautri!” A. Zeidaka 

 

 

LIELDIENAS tepat aiz stūra!  
Priecīgu gatavošanos un svinēšanu! 

 

 No svētkiem līdz svētkiem. Tikko vēl zemi klāja sniegs, bet nu jau no zemes laukā dīgst pirmie pavasara ziedi, pirmie putni  
laimē kliegdami atgriežas uz savām vasaras mājām. Ir iestājies pavasaris! Līdz ar to arī tuvojas vieni no tradīcijām bagātākajiem 
svētkiem Latvijā – Lieldienas. Izrādās, ka līdz pat 16. gadsimtam jaunais gads Eiropā sākās ar Lieldienām, ar tradicionālo saullēkta 
sagaidīšanu, taču tagad vairāk domājam par to, ka Lieldienas ir laiks, kad nakts un diena ir vienā garumā, laiks, kad zemniekam 
darbs dzen darbu un ir jāiespēj tikt l īdzi darba ritmam. Sekojot tradīcijām, latviešiem šo saspringumu ir iespēja pārvērst mierā, jo, 
piemēram, Lieldienās šūpojoties šūpoles nedrīkst apturēt, tām jāapstājas pašām; tikai tad, tā rāmi šūpodamies un veldrē 
nesakrizdams, noziedēs linu lauks. Tādēļ viss jāpaspēj, bet bez steigas iekļaujoties apkārtējās pasaules kārtībā!  
 Izziniet latviešu tradīcijas arī jūs, sekojiet sev pieņemamiem ticējumiem un lai priecīgas un bagātas Lieldienas! 
 

Lieldienas rītā jāpurina ābeles, lai vasarā būtu daudz ābolu. 
 

Kad vardes pa Lieldienām iet pāri pār lielceļu, tad 
sagaidāma lietaina vasara. 
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 Sacensības basketbola soda metienu mešanā 
 

 Otrdien, 27.martā visus aktīvos sportotāju aicināju sporta zālē, lai noskaidrotu labāko 
basketbola soda metienu mešanā „... no 10” Paldies visiem, kas atnāca un nenobijās no 
sacensību gara. 
5.-7.klašu meiteņu grupā 1.vieta Enijai Popovičai (5.a), kura iemeta 5 no 10 groziem. 2.vieta 
Diānai Bomiņai ar iemestām 3 reizēm. 5.-7.klašu zēnu grupā 1.vieta Ričardam Tomasam 
Saretokam ar iemestiem 3 groziem, 2.vieta – Aleksandram Brantam (iemesti 2 grozi). 
 8.-12.klašu zēnu grupā notika ļoti sīva cīņa, jo visi 3 pretendenti trenējas basketbolā 
un ir lieli basketbola fani. 1.vieta Gustavam Reinholcam (10 iemesti grozi!), 2.vieta Robertam 
Kalniņam (7 iemesti grozi), 3.vieta Kārlim Grīnvaldam (6 iemesti grozi).  
 Paldies arī aktīvajām skolotājām, kas nenobijās no basketbola bumbas un centās arī to 
iemest grozā. Pavisam kopā mēs bijām 10 skolotājas, un kopā sametām 15 grozus. Vislabāk 
veicās un 1. vietu skolotāju grupā ieguva skolotāja Ilze Kajaka. Sveicu vēlreiz visus 
dalībniekus! 

sporta skolotāja Daiga Jirgena 

 27.februārī Baložu vidusskolas 9.b un 12.a klases skolēni ar skolotāju Lindu Grīnvaldi apmeklēja Rīgas Geto muzeju. Muzejs 
darbojas tikai otro gadu. Ekspozīcija parāda ebreju devumu Latvijā kultūras, mākslas, politikas jomā. Muzejā ir „Geto iela”, kas 
atspoguļo ebreju pārdzīvotās šausmas 2. pasaules kara laikā Latvijā un Rīgas geto. Latvijā kara laikā tika nogalināti 70 000 ebreju. Pēc 
muzeja apmeklējuma rodas pārliecība, ka nekad nedrīkst vairs pieļaut cilvēku iznīcināšanu. 

 

Tikšanās ar Robertu Jurķa kungu 
Patīkama sakritība - pie mums 8. martā - Starptautiskajā 

sieviešu dienā, viesojās Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis.  9.a, 9.b un 12.a klasei priekšsēdētājs vadīja mācību 
stundu par Latvijas Republikas Saeimu, tās vēlēšanām, deputātiem, 
frakcijām, komisijām, kā arī to funkcijām. Jāpiebilst, ka Jurķa 
kungs savulaik arī bijis Saeimas deputāts, taču šobrīd viņa ikdiena 
veltīta vadošajam darbam Ķekavas novadā. Paldies 
priekšsēdētājam par vadīto stundu un skolotājai Ilzei Kajakai par 
iniciatīvu! 

 

1.vietas ieguvējs Gustavs Reinholcs 
iemeta 10 soda metienus no 10! 

 

Ar Lieldien ām saistītas daudzas tradīcijas un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, labāku ražu un pārtic ību, mieru mājās. 

Šūpošanās 
• Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā 

neēstu odi un citi kukaiņi. 
• Lieldienās vajaga daudz šūpoties, 

tad pa gadu nekausies ar „lāča 
miegu”. 

• Kas vienreiz kāris šūpoles, tam 
jākar arī citās Lieldienās, jo citādi 

lopiem neklājas labi. 

Olas 
• Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru 

daudz melos. 
• Lieldienas pirmo olu ēdot, nedrīkst to 
saskrāpēt, jo tad būs tik daudz slimību, 

cik olai skrambu. 
• Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot 

tikpat pliks kā ola. 

Veselība 
• Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt 

mājai, lai burvji netiek mājā iekšā. 
• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms 
saullēkta jāapēd vismaz 13 dzērveņu ogu. 
• Ja Lieldienas pirmo rītu iet priekš Saules 

lēkšanas upē mazgāties, tad visu gadu ir vesels. 
• Lieldienas rītā, Saulei lecot, jāmazgā mute, jo 

tad tiekot skaists. 

 


