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Sveicam m ūsu olimpiešus!  
Mūsu – tas ir, ar ī Latvijas olimpisk ās deleg ācijas dal ībniekus 
Soču Olimpiskaj ās sp ēl ēs un ar ī mūsu skolas uzc īt īgākos, 
stipr ākos un gudr ākos skol ēnus! Un par visiem pan ākumiem p ēc 
kārtas.  
15. janv āris  
CSDD konkursa „Gribu b ūt mobils!” pusfin āls. 1.vieta  R.T. 
Saretokam, A.Lambertei (7.a), R.V ītoli ņai un I.L.Kajakai (6.a). 
20. janv āris  
Latviešu valodas un literat ūras olimpi āde.  2.vieta  H. 
Mūrniecei, 9.a (sk. R.Ansone). Piedal īj ās V. Ka ņeckis, 8.a (sk. 
I.Kajaka).  
21. janv āris  
Tautas bumbas turn īrs. 4 un 6. vieta.  
24. janv āris  
Ekonomikas olimpi āde. Dal ībnieki A. Ševirjova, M. Vaiš ļa, T. 
Zaharova.  
24. janv āris  
Dabaszin ību olimpi āde 4.-6. klas ēm Daugmal ē. 1.vieta  R.A. 
Barlotam, 4.a (sk. I.Kronberga), 2.vieta  A.L. Ze idakai, 5.a 
(sk.T.Druka) 3.vieta  T.K. Bi čevskim, 5.a (sk. T.Druka), 
atzin ība K.Brokai, 6.a (sk.T.Druka) 
31. janv āris  
Ģeogr āfijas olimpi āde vidusskolas klas ēm. Piedal īj ās L. Pl ēpe 
un K.Vu ļs. 
7. febru āris  
Matemātikas olimpi āde vidusskolai. 3.vieta  S.Bl ūment ālam, 
atzin ība A.M.Veterei, Piedal īj ās E.Puj āts, V.Znoti ņš, visi 9.a 
(sk. T.Druka), 3.vieta  L.Cankovai, 11.a (sk. Ē.Dubinska). 
12. febru āris  
Matemātikas olimpi āde s ākumskolai. 1.vieta  R.Poreiterei, 2.a 
(sk. L.A.Drozde), atzin ība  J.Step ānovam, 3.c (sk.K. Čujevska). 
13.febru āris  
1.vieta  komandai starpnovadu skolu sporta sacens ībās „Drošie un 
veiklie”, sk.E.Gail ītis un D.Jirgena. Tas dod iesp ēju start ēt 
šo sacens ību Zemgales re ģiona fin āl ā Cod ē 12.mart ā. Sveicam 
Jāni (3.c), Robertu, Tesu, Patr īciju, Eviju, R alfu (4.a), Alisi 
(4.b), Kristeru, Ernestu (4.c), Anci (5.a). 
20. febru āris  
Angļu valodas olimpi āde 7.klas ēm mūsu skol ā. 1.vieta  
S.Be ļinskim, 7.a (sk.I.Apine). 
21.febru āris  
Matemātikas olimpi āde 5.-8.klas ēm. Atzin ība  K.Brokai, 6.a 
(sk. Ē.Dubinska). 
26.febru āris  
Vizu āl ās m ākslas konkurss Siguld ā. 
27.febru āris  
Skatuves runas un liter āro uzvedumu konkurss Ikš ķil ē. 
Augst ākais rezult āts – 2.pak āpe  - K.Brokai, M. Čenerem, 
T.Bandilko, 3.pak āpe  – A.Tautietei, R. Īzakam, G.M ēterei, 
V.Ždanovi čai un 2.a klases uzvedumam „Za ķīšu pirti ņa”. 
4.marts  
CSDD konkursa „Gribu b ūt mobils!” Latvijas fin āls. 4.vieta  R.T. 
Saretokam, A.Lambertei (7.a), R.V ītoli ņai un I.L.Kajakai (6.a). 
5.marts  
Mājtur ības un tehnolo ģiju olimpi āde. Z ēniem – Ogr ē, Meiten ēm  –  
Siguld ā. 2. vieta  – A.L.Zeidakai, 5.a (sk.A.Lesnika). 

 

 

 PALDIES VISIEM OLIMPI ĀŽU UN KONKURSU DALĪBNIEKIEM UN 
VI ŅU SKOLOTĀJIEM PAR PIEDAL ĪŠANOS UN AUGSTIEM 
PANĀKUMIEM! 
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Olimpi āde dabaszin ībās 
 Š ī gada 24. janv ār ī 4.,5. un 6.klases skol ēni brauca uz dabaszin ību olimpi ādi. 
Olimpi ādē piedal īj ās vair āku skolu skol ēni – Ķekavas vidusskola, P ļavniekkalna s ākumskola, 
priv ātskola „Gaismas Tilts 97” un Baložu vidusskola. 
 Olimpi āde notika Daugmales Multifunkcion ālaj ā Centr ā. Visi b ērni tika ievesti liel ā 
zāl ē, un katram bija j āatrod savs v ārds un uzv ārds, un taj ā viet ā j āaps ēžas. Visi skol ēni 
sāka pild īt uzdevumus plkst. 10:00 un var ēja dom āt l īdz plkst. 12:00. P ēc darba beigšanas 
tie skol ēni, kas, protams, grib ēja, dev ās turpat blakus basein ā peld ēt, kam ēr skolot ājas 
laboja uzrakst ītos darbus. Tie, kas nev ēl ēj ās peld ēt, var ēja skat īties pam ācošu filmu par 
dabas aizsardz ību. 
 Man pašai liekas, ka olimpi āde bija izdevusies un uzdevumi 5.klasei bija saprot ami un 
interesanti. Par citu klašu uzdevumiem zinu tikai t o, ka vi ņiem ar ī bija att ēlu uzdevumi 
t āpat k ā mums. 
 Braucot atpaka ļ, autobus ā pazi ņoja par viet ām. Ceturto klašu grup ā 1.vietu izc īnīja 
mūsu skolnieks Andris Roberts Barlots, bet 5.klašu gr upā 3.vietu – Toms Kristi āns 
Bi čevskis. Par 5.klašu rezult ātiem biju p ārsteigta, jo dab ūju 2.vietu. 6.klas ē atzin ību 
izc īnīja Kristi āna Broka. 
 Visi b ērni cent ās un ir mala či, bet ir v ēl j āstr ādā un ir, uz ko tiekties. 

Ance Laila Zeidaka, 5.a 
 

 

Un v ēl daž ādi notikušie pas ākumi, no kuriem daži s īkāk atspogu ļoti šaj ā av īzes numur ā: 
19. decembris – Ziemassv ētku koncerts. 31. janv āris – 8.klases ekskursija uz Anatomikumu. 
4. febru āris – Projekta „Sm ēķēšanas riska nov ēršanas politika” prezent ācija (Jauniešu 
att īst ības programmas Go Beyond. 5. febru āris – Diagnostic ējošais darbs dzimtaj ā valod ā 
3.klas ēm. 6. febru āris – Karjeras izv ēles stunda. Viesoj ās R īgas Juridisk ā augstskola. 
7. febru āris – Ventspils Stikla p ūt ēju demonstr ācija (8.lpp). 11. febru āris – Modes skate 
pirmsskolas grupi ņās saist ībā ar Valent īndienu. 11. febru āris – Diagnostic ējošais darbs 
matemātik ā 3.klas ēm. 11. febru āris – „Dzejtaurenis” Baložu kult ūras nam ā. 12. febru āris – 
Ēnu diena (2.lpp). 13. febru āris – Diskot ēka. 18. febru āris – Augst ākās tiesas apmekl ējums. 
26. febru āris – Ekskursija uz Andreja Up īša muzeju. 28. febru āris - Ties ībsarga biroja 
pārst āvis. Un vair ākas klašu ekskursijas (10.-13.lpp). 

 

 

Ēnu diena lidost ā 
 2014.gada 12.febru ār ī vis ā Latvij ā norisin āj ās Ēnu diena. Es, Kendija un Ance 
izv ēl ēj āmies ēnot lidostas darbiniekus. 
 Es kop ā ar Leldi bij ām pie cilv ēkiem, kuri dzen ā putnus, lai tie netrauc ē lidmaš īnām. 
Mūs vad āja pa lidlauku un r ādīja, ar ko vi ņi nodarbojas ikdien ā. T ā k ā taj ā dien ā jaunie 
piloti m ācīj ās uz skrejce ļa, m ēs uz t ā bij ām tikai divas min ūtes! Ļoti interesanti bija 
lielaj ā kravas lidmaš īnā, m ēs redz ēj ām pilota kab īni ar vis ām daudzaj ām, kr āsainaj ām pog ām. 
Kad beidz ām brauk āt kop ā ar putnu dzen āt ājiem, mums bija plaša ekskursija pa visu lidostu 
ar p ār ējiem ēnot ājiem. 

Tāda bija m ūsu Ēnu diena lidost ā! 
Kristi āna Broka, 6.a 
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No 3. - 7.febru ārim Projektu ned ēļa 
 Darb īga un radoša, ar idej ām un pl āniem pies ātin āta tika aizvad īta ikgad ēj ā projektu 
nedēļa. Savuk ārt pirmklasniekiem š ī ned ēļa bija br īva. 
 Projekta ned ēļas t ēmas daž ādas: „Tilti”, „Dzintars”, „Margaritai St ārastei – 100”, 
„Profesijas”, „Olimpisk ās sp ēles”, „Intereses”, „R īgas – Eiropas kult ūras galvaspils ēta”. 
 Projekta m ēr ķi atbilstoši katrai t ēmai, k ā ar ī v ērsti uz sadarb ības prasmju 
veicin āšanu. Projekta uzdevumi ar ī atbilstoši t ēmai, galvenok ārt sav ākt, apkopot un 
prezent ēt inform āciju.  
 Skol ēni projekta darb ā pilnveidoja prasmi str ādāt individu āli, p āros un grup ā, 
att īst īja sadarb ības prasmes un p ētniecisk ā darba prasmes, k ā ar ī publiski run āt. T āpat 
vērt īgi bija projekta ietvaros apmekl ētie muzeji un došan ās ekskursij ās. 
 Skolot āju b ūtisk ākie secin ājumi: klases kolekt īva salied ēšana, iesp ēja doties 
ekskursij ās, ja t ēma interes ē skol ēnus, projektu ned ēļa noris pilnv ērt īgi un ar j ēgu, daudz 
j ādara skolot ājam, jo daudziem skol ēniem nav intereses ko dar īt. 
 Projektu gr ūt ības, probl ēmas: laika limits, m ācību stundas un projekta norise, diena 
par garu. Tehnolo ģiju tr ūkuma d ēļ nevar visi str ādāt skol ā, projekta t ēmas izv ēle, skol ēnu 
motiv ēšana. 
 Projektu veiksmes: rezult āts – apkopot ā inform ācija, br īvas, draudz īgas attiec ības 
klas ē, aizraut ība prezent ējot, vec āku atbalsts ( īpaši s ākumskol ā), projektu t ēmu 
integr ācija m ācību proces ā. 
 Ieteikumi turpm ākam darbam ar projektiem: m ācību gada s ākumā vienoties par projektu 
nedēļas norises laiku un formu, j āpiedal ās visiem skolas pedagogiem ar sav ām t ēmām, lai 
skol ēni p ēc izv ēles piesak ās, plaš ākas prezent ācijas, varb ūt balvas veiksm īgākajiem – 
ceļojošais kauss, 9. un 12. klas ēm projektu ned ēļā nodrošin āt ierasto m ācību darbu. 
 Laima Pl ēpe: „Šogad projektu ned ēļas t ēma mazaj ās klas ēs bija par tiltiem, tiltiem, 
kas vieno cilv ēkus. Ar ī daudzas citas klases izv ēl ēj ās šo t ēmu, bet taj ās tilti bija jau 
pārv ērsti lieliskos tr īsdimension ālos projektos. Prieks par šo klašu izdomu un cent ību. 
Mūsu skolas vidusskolas klases izv ēl ēj ās t ēmu „R īga – Eiropas kult ūras galvaspils ēta”. Taj ā 
apmain īj āmies ar st āstiem par viet ām, kas mums pašiem pat īk vislab āk.” 

Linda Gr īnvalde, direktores vietniece izgl īt ības jaut ājumos 
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Sacens ības sp ēl ē „Tautas bumba”  
 
21.janv ār ī Olain ē notika ikgad ēj ās sacens ības „Tautas bumb ā”. Š ī sp ēle ir ļoti popul āra 
skol ēnu vid ū. M ūsu skola sevi pieteica ar div ām komandām: meite ņu un z ēnu. Skolas izlas ē 
bija paši lab ākie un stipr ākie skol ēni. Turn īr ā piedal īj ās skolas no Salaspils 
1.vidusskolas, Salaspils 2.vidusskolas, Olaines 1.v idusskolas, Olaines 2.vidusskolas, 
Ikš ķiles, Daugmales, Ķekavas, P ļavniekkalna, Carnikas un T īnūžiem. 
Tā k ā komandu bija daudz, tad z ēnu turn īrs notika Olaines 2.vidusskol ā, bet meitenes 
spēl ēja Olaines 1.vidusskol ā. 
Mūsu meite ņu komanda godam izc īnīja 4.vietu, z ēnu komanda – 6.vietu. 
Ar katru gadu komandas paliek arvien sp ēcīgākas un g ūt uzvaru nemaz nav tik viegli! Ta ču 
mēs c īnīj āmies godam! 

Sporta skolot āja Daiga Jirgena 

15.janv āris un 4. marts. „Gribu b ūt mobils”  
 
15.janv ār ī Bi ķernieku kompleksaj ā sporta b āzē R īgā 
norisin āj ās konkursa „Gribu b ūt mobils” pusfin āls. Jau 
vair ākus gadus šo konkursu r īko Ce ļu satiksmes droš ības 
direkcija. Pusfin āl ā sacent ās lab ākās (no aptuveni 90 
komandām) 10 komandas no R īgas un R īgas re ģiona. M ūsu 
komandā piedal īj ās Ri čards Tomass Saretoks (7.a) , Agnese 
Lamberte (7.a) , Ieva L īga Kajaka (6.a)  un Rasa V ītoli ņa 
(6.a) . 
Lai par ādītu savas zin āšanas, lik ām ce ļu satiksmes 
maketu, atbild ēj ām uz jaut ājumiem par ce ļu satiksmes 
noteikumiem un par ādīj ām mūsu sagatavoto m ājas darbu 
(video par to, k ā p ārliecin āt jauniešu lietot 
atstarot ājus).  
Pēc kop ēj ā punktu skaita m ūsu komanda izc īnīja 1.vietu, 
un tagad m ēs gatavojamies konkursa fin ālam, kas notiks 
4.mart ā. 

Pēc pusotra m ēneša, 4. mart ā, uz š ī konkursa fin ālu pulc ēj ās 7 uzvar ēt āju komandas no 
7 Latvijas re ģioniem. Visas ar m ēr ķi uzvar ēt! Visas c īt īgi gatavojuš ās, tai skait ā ar m ājas 
darbiem un prezent ācij ām par to, k ā aizraut 10 - gad īgu skol ēnu sagatavoties velosip ēdistu 
eks āmenam. L īdzīgu, bet daudz sarež ģīt āku k ā pusfin ālu uzdevumu atrisin āšanas s īvaj ā c īņā 
mūsu skolas komanda ieguva 4.vietu! Rezult āts ir augsts, ja sal īdzin ām to ar aptverto m ērogu 
– visa Latvija, ta ču par zemu, lai tiktu pie pievilc īgās balvas – ce ļojuma uz zin ātnes parku 
Vācij ā. To šoreiz izc īnīja tikai 1.vietas ieguv ēji no N īcas vidusskolas komandas.  

Mūsu Ri čards, Agnese, Rasa un Ieva ir ap ņēmības pilni ar ī n ākamgad pieteikties 
konkursam un c īnīties no jauna! Sveicu vi ņus ar augsto vietu un pateicos visiem par 
ieinteres ēt ību un m ācīšanos! 

 Sandra Ozoli ņa 
 P.S. Š ī konkursa m ēr ķis ir paaugstin āt 6. – 8.  klašu skol ēnu izgl īt ības l īmeni par droš ības 

jaut ājumiem, person īgās droš ības garant ēšanas iesp ēj ām ce ļu satiksm ē, nodrošinot kvalitat īvu 
pašizgl īt ības modeli – konkursu jaunajiem ce ļu satiksmes dal ībniekiem, taj ā skait ā – 
velosip ēdu un mop ēdu vad īt ājiem. 

Kopā ar labdar ības organiz āciju „Sirds 
siltuma darbn īcu”  
 P ēc m ājtur ības un tehnolo ģiju skolot ājas 
Astr īdas Lesnikas iniciat īvas un ar 8.a klases 
meite ņu darbu top d āvanas mazu ļiem, kas dzimuši 
krietni pirms paredz ēt ā laika. Nu jau ar ī mūsu 
meitenes ir to vair āk k ā 100 rokdarbnie ču skait ā, 
kas  r ūpējas, lai priekšlaic īgi dzimušiem b ērni ņiem 
būtu atbilstoša izm ēra dr ēbītes. No m ūsu puses t ās 
ir ze ķītes un z ābaci ņi . Ja ar ī j ūs gribat  
iesaist īties šaj ā akcij ā, darbi ņus var nodot l īdz 
š.g. 25.martam pie skolot ājas Astr īdas. 
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Rīgas Motormuzej ā 
 Š.g. 30.janv ār ī mēs, 9.a klase, brauc ām uz R īgas Motormuzeju saist ībā ar mums 
pašlaik m ācīto t ēmu v ēstur ē par Latviju 20. – 40.gados. Muzej ā ir iesp ējams apl ūkot 
past āvīgo ekspoz īciju, kur ā ir unik āl ā Krem ļa autoparka kolekcija, Latvij ā ražotus 
automobi ļus  (Russo-Balt, Ford Vairogs, RAF u.c.) un moto, v elo tehniku (Leitners, 
„Sarkan ā Zvaigzne” u.c.), pirmskara automobi ļus (BMW, Ford, Mercedes u.c.), speci ālo un 
milit āro tehniku, sac īkšu automobi ļus, motosporta tehniku un padomju laika automobi ļus. 
Protams, unik āl ākie motormuzeja ekspon āti ir kalnu sac īkšu automobilis un ugunsdz ēsēju 
automobilis. Š ī ekspoz īcija ir velt īta v ēsturei Latvij ā un pasaul ē, aptverot laika posmu 
no 19.gs. l īdz 20.gs. nogalei. Uzzin āj ām dažus patiesi interesantus faktus – sac īkšu 
automobi ļa BMW zīmes melnais aplis apk ārt apz īmē motocikla riepu. Tolaik izgatavoja 1500 
Ford sac īkšu automobi ļus, k ā ar ī muzej ā apskat īj ām iev ēr ības cien īgu rekordautomobili, 
kura sasniedzis ātrumu 311 km/h. 
Motormuzej ā visi automobi ļi ir restaur ēti un izskat ās piln īgi jauni, bet viens tom ēr ir 
saglab āts tieši t āds, k āds tolaik ir bijis, – tas ir sasistais Brež ņeva automobilis. 
Braucot ar auto, Brež ņevs nok ļuva zem smag ās automaš īnas aizmugur ēj ām riep ām. Vi ņam, par 
laimi, nekas nenotika, bet maš īna bija „sa ņurc īta”. To neatjaunoja, jo uzskat īja, ka 
tieši š ādā veid ā šis automobilis ieg ūst liel āku v ērt ību. Iesaku visiem doties uz muzeju 
un iejusties 19. – 20.gs. vid ū. Iespaidi lieliski! 

Anna Al īsija Tararuja, 9.a 

 

Pusgadu nosl ēdzot -  Ziemassv ētku koncerts un lab āko 
sveikšana  

Kā 1.semestra lielisks nosl ēgums skol ā notika Ziemassv ētku 
koncerts, kas bija ļoti jauks un sirsn īgs. 

Uzst āj ās daudzi m ākslinieki. Tika skait īti dzejo ļi gan 
latviešu, gan it āļu, gan v ācu valod ā, dzied ātas dziesmas, dejotas 
dejas un r ādīti teatr āli uzvedumi, piem ēram, 2.a klases „Za ķīšu 
pirti ņa”. 

Ziemassv ētku koncerts tieš ām padar īja šo skaisto laiku pirms 
Ziemassv ētkiem v ēl skaist āku un sirsn īgāku. Paldies visiem, kas 
piedal īj ās, pal īdzēja un organiz ēja! 

Savuk ārt par cent ību, par lab ām sekmēm, par sasniegumiem 
skol ā un ārpus t ās tika sveikti 1.semestra lab ākie skol ēni, kuriem 
pēdēj ā semestra dienas svin īgaj ā l īnij ā tika dal īti diplomi, smaidi 
un ska ļi aplausi! 

Laima Pl ēpe, 11.a 

Klases vakars 2.c klas ē 
Renārs Kl āvs Apinis: „M ūsu klases vakar ā mēs sp ēl ēj ām pār ģērbšanos. Bija jautri. M ēs ēdām 
čipsus, mafinus. Dz ēr ām kolu, Sprite, limon ādi, sulu. D āvan ā sa ņēmām konfektes. M ēs 
klaus īj āmies m ūziku un dejoj ām. Klases dekor ēšanai Markusa krustm āte atnesa egli. 
Pēcpusdien ā tais īj ām sniegav īrus un tos iek ār ām koka zaros.” 
 

Esam iesv ēt īti!  
7.febru ār ī 9.b klase vad īja 5.b klases iesv ēt ības. M ūs 
sadal īja komand ās, un m ēs izpild īj ām daž ādus uzdevumus. 
Visgr ūt ākais, iesp ējams bija saskait īt visus skolas 
pak āpienus (to ir apm ēram 200), un ar ī saskait īt logus. 
Mēs dev ām zv ērestu par to, ka cien īsim skolot ājus, 
ner ādīsim vec ākiem dienasgr āmatas sv ētku reiz ēs. Nosl ēgumā 
mums izdeva piektklasnieku apliec ības. Taj ās rakst īts, ka 
esam nopeln ījuši nosaukumu „vec āko klašu skol ēni”. 

Glorija M ētere, Jana Ļaksa, 5.b 
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Margaritai St ārastei 100 gadu jubileja  
Projektu ned ēļas ietvaros 2.c klase atz īmēja br īniš ķīgās b ērnu gr āmatu un z īmējumu 

autores apa ļo jubileju, r īkojot gr āmatu izst ādi, apmekl ējot Baložu pils ētas bibliot ēku, 
ilustr ējot pasaku „Sarkanmat īte”, k ā ar ī lasot un klausoties pasakas. L ūk, skol ēnu 
iespaidi: 

Mana skolot āja Larisa Ši ļko uzlika klaus īties M. St ārastes gr āmatu. Par „Sarkanmat īti”. 
Kad klase noklaus īj ās, tad katrs b ērns uzrakst īja, par ko vi ņš z īmēs. M ēs g āj ām uz 
bibliot ēku. Mums klas ē ir gr āmatu izst āde. Daudzi skol ēni atnesa no m āj ām gr āmatas.  

Francis P ūli ņš  

Es bibliot ēkā redz ēju, ka tur ir daudz 
gr āmatu. Tur run āja par Margaritu St ārasti. 
Tur v ēl r ādīja, k ā vi ņa z īmēja, bija ļoti 
skaisti. 

Kristians Lipskis  

Mēs ar klasi bij ām bibliot ēkā. M ēs redz ēj ām Margaritas St ārastes z īmējumus un gr āmatas. 
Mums ar ī las īja vi ņas gr āmatu. Es redz ēju ļoti lielu gr āmatu, kuru sauc „Zelta pasakas”. 
Mēs v ēl min ēj ām mīklas. Un m īklas mums las īja Kaskabatis. Es turpm āk las īšu Margaritas 
St ārastes gr āmatas. Un es nov ēlu, lai vi ņa z īmētu v ēl lab āk! 

Ernests Ronis  

Es uzzin āju, ka bibliot ēkai ir ļoti, ļoti daudz gr āmatu. Redz ēju smagu gr āmatu, kur ā ir 
pasaules atlants. Man patika min ēt m īklas. Bibliot ēkā bija ar ī mazas gr āmatas. Redz ēju 
Margaritas St ārastes gr āmatas un ieteiktu las īt t ās.  

Aleks Pavilons  

Mēs bij ām bibliot ēkā. Redz ēju daudz gr āmatu plauktos. Redz ēju Kaskabati, un vi ņš m ūs 
izklaid ēja. Margarita St āraste ir sarakst ījusi daudz gr āmatu. Es turpm āk las īšu Margaritas 
St ārastes pasakas. Man pat īk vi ņas z īmējumi, jo tie ir gl īti. 

Linda Tarando  

Man bibliot ēkā ļoti patika. Pie mums atn āca Kaskabatis. Uzzin āju, ka Margaritas St ārastes 
pirm ā manta bija z īmuļi. Vi ņa s āka z īmēt 3 gadu vecum ā. Ir ļoti daudz vi ņas gr āmatu. M ēs 
min ēj ām mīklas. Kad Margaritai St ārastei palika 100 gadi, izdeva gr āmatu „Zelta pasakas”. 
Šaj ā gr āmatā ir daudz pasaku. 

Renārs Kl āvs Apinis  

Man patika bibliot ēkā, m ēs run āj ām par Margaritu St ārasti un vi ņas gr āmatām. Mēs min ēj ām 
mīklas, c ēl ām smagu gr āmatu. Man ļoti patika. Tagad es iešu uz Baložu pils ētas bibliot ēku. 
Es ieteiktu las īt Margaritas St ārastes gr āmatas. 

Estere Mihalc ēvi ča  

Es kop ā ar klasi g āju uz bibliot ēku. 
Mēs min ēj ām mīklas ar Kaskabati. V ēl 
mēs redz ēj ām jauno Margaritas 
St ārastes gr āmatu, kur ā ievietotas 
gandr īz visas gr āmatas, ko vi ņa 
uzrakst ījusi. 

Rūdolfs Īzaks  
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Margaritas St ārastei -  100  
 Febru āris. Mar garitas St ārastes m ēnesis. 2.febru ār ī 
rakstniece un m āksliniece sagaid īja 100 gadu jubileju, 
bet 18.febru ār ī Margarita St āraste aizg āja m ūžībā. 
 M. St āraste ir daudzu gr āmatu autore un 
ilustratore. K ādā intervij ā rakstniece atzina, ka pasaku 
t ēli vi ņai n ākuši no b ērn ības. Iesp ējams „Burtu meiti ņas” 
pirms ākumi mekl ējami tais laikos, kad maz ā Margarita ar 
gr ūt ībām mācīj ās las īt no pel ēcīgas ābeces un sap ņoja, ka 
katram burtam var ētu b ūt sava pasaka. 
 B ērn ībā patika las īt z īles un veidot no t ām 
fig ūri ņas, to atceroties, v ēl āk rad ās „Z īļuks”.  
 Aptauj ājot 5.a un 9.a klases skol ēnus, izr ādīj ās, 
ka gr āmata „Z īļuks” ir pati paz īstam ākā un b ērn ībā 
iem īļot ākā. 
 Ance (5.a): „Mana pirm ā izlas īt ā gr āmata ir 
„Z īļuks”, to las īju ska ļi vecm āmiņai.” Di āna (9.a): „Man 
bija 5-6 gadi, kad vecmamma nopirka man gr āmatu „Z īļuks”. 
Sākotn ēji man to k āds las īja, v ēl āk las īju pati. „V ēl 
aizvien t ā gr āmata st āv man ā plaukt ā.” 
 12.kabinet ā bija M.St ārastes jubilejai velt īta 
izst āde, kur ā bija apskat āmas ne tikai gr āmatas, bet ar ī 
ilustr ācijas žurn ālos, apsveikumu atkl ātnes, m ākslinieces 
jubilejai velt īt ā aploksne. 
 Paldies skol ēniem, kas atnesa no m āj ām gr āmatas un 
pal īdzēja tapt šai izst ādei, - Ancei, Daigai, Tomam 
(5.a), Laurai R., Laurai Lu īzei Š. (6.a)! 

Ruta Ansone, latviešu valodas un literat ūras skolot āja 
 

 

Mīļas lietas jeb 2.a klases st āsti „Mana rota ļlieta”  
  

Mana rota ļlieta ir l ācis. Vi ņa v ārds ir Sniedzi ņš. Man vi ņu uzd āvin āja mammas m āsa, kad es 
piedzimu. Sniedzi ņa kr āsa ir balta. T ā man ir m īļākā rota ļlieta, jo vi ņa ir m īksta, ļoti 
piem īl īga un mani nomierina. Mana m īļākā manta.  

Mērija 

Mana rota ļlieta ir suns. Vi ņu sauc Melnacis, jo vi ņam ir 1 melna acs. Bet ķermenis balts. 
Manu rota ļlietu man nopirka mamma. Man š ī rota ļlieta ir no 1. klases. Man t ā pat īk, jo, kad 
eju gul ēt, vi ņš s ēž uz kr ēsla un skat ās uz mani. Vi ņam ir siksni ņa ap kaklu. Un v ēl 2 melni 
plankumi uz astes un acs. Vi ņš ir m īksts un man pat īk! 

Bruno  

Manas rota ļlietas ir l ācīši. Vienu sauc 
Zilm ēnesti ņš. Otru sauc Rudis. Otrais l ācis 
ir t ētis Zilm ēnesti ņam. Zilm ēnesti ņš ir zils. 
Rudis ir ruds. Abi l āči man ir no dzimšanas. 
Katru nakti vi ņi gu ļ ar mani. Es nepie ļautu, 
ka š īs mantas pazustu! 

Laura 

Mana rota ļlieta ir aiti ņa. Vi ņu sauc 
Džimiji ņš. Rota ļlieta pieder ēja m āsai. 
Vecā rota ļlieta vi ņai nepatika, un vi ņa 
nometa, to es pa ņēmu, jo man patika. Es 
guļu ar vi ņu un sp ēl ējos, un run āju ar 
vi ņu, un t ā vi ņš ir lab ākais draugs. Es 
tevi m īlu, Džimij, tu esi m īļš un p ūkains 
draugs! 

Gustavs S. 

Mērka ķis. Toto, mazi ņš, m īļš, labs. Es vi ņu atradu skap ī. Vi ņš man pat īk, t āpēc ka vi ņš ir 
labs. Bet vi ņam nepat īk aukstums. Vi ņam gribas vasaru, vi ņam garšo ban āni un ban ānu 
kokteilis, un vi ņš dažreiz man r āda mēli, lai es pasmaid ītu. Un vi ņš grib ļoti pasp ēl ēt 
datorsp ēles. 

Aleksandrs  
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Ciemos diplom āte un basketbolisti no ASV  
 

12. febru ār ī Amerikas Savienoto Valstu v ēstniec ības 
projekta "Meet America" ietvaros pie mums skol ā viesoj ās ASV 
vēstnieka Latvij ā vietniece Caryn McClelland, kas st āst īja par 
ASV diplom ātu ikdienu, dal īj ās iespaidos par Latviju un 
atbild ēja uz daudziem skol ēnu interes ējošiem jaut ājumiem.  

Edgars Robins Tone, 10.a: „M ūs apciemoja ASV diplom āte. 
Protams, m ēs sarun āj āmies ang ļu valod ā. Iesp ēju satikties 
izmantoja ar ī Ķekavas vidusskolas skol ēni. Diplom āte mums 
past āst īja par to, k ādi ir vi ņas pien ākumi. P ēc tam p ārg āj ām uz 
neform ālu sarunu, kur ā paši uzdev ām jaut ājumus un sa ņēmām 
atbildes. 

Pats pirmo reizi dzird ēju k ādu run ājam tik perfekt ā ang ļu 
valod ā. Sarunas nepiespiestas un labi pavad īts laiks mums bija 
garant ēts!” 

Šī paša projekta ietvaros pirmdien, 24. febru ār ī, ciemos 
pie mums bija tr īs Amerikas Savienoto Valstu basketbolisti, kas 
spēl ē VEF R īga sast āvā: Antywane Robinson, Derrick Nix, Dee 
Brown. Ciemos ar vair ākām basketbola aktivit āt ēm kop ā ar 
skol ēniem. Laima Pl ēpe no 11.a: "Tas tieš ām bija interesanti un 
aizraujoši skat īties, ar k ādu aizraut ību un atsauc ību daž āda 
vecuma jaunieši piedal īj ās nelielaj ās sacens ībās. Basketbolisti 
bija ļoti atsauc īgi un pozit īvi noska ņoti, kas rad īja papildu 
ener ģiju ar ī citiem." 

Stikla p ūt ēji  
Kādu piektdienu, 21.febru ār ī, uz m ūsu skolu atbrauca 

stikla p ūt ēji. Vi ņi grib ēja iem ācīt mums, skol ēniem, ko jaunu 
par stiklu. Stikla p ūt ēji mums ar ī grib ēja par ādīt, ko var 
desmit min ūt ēs uztais īt no stikla. Meistars tais īja kaut ko no 
stikla, bet m ēs, visi skol ēni, atbild ēj ām uz jaut ājumiem, uz 
kuriem pareizi atbildot var ēja ieg ūt piekari ņu no stikla. M ēs 
ar ī uzzin āj ām, ka stiklu var padar īt kr āsainu ar daž ādu kr āsu 
metāliem, un v ēl m ēs uzzin āj ām, ja stiklam piejauc zeltu, tad 
san āk nevis zelta stikls, bet san āk rub īnsarkans stikls. P ēc 
visiem jaut ājumiem meistars bija pabeidzis savu stikla darbi ņu. 
Tas bija skaists un mazi ņš stikla sun ītis. Tad tas, kurš uzdeva 
jaut ājumus, mums pras īja: „Vai t ā ir stikla p ūšana?” Tad m ēs 
skol ēni atbild ēj ām: „N ē!” Tad abi stikla p ūt ēji izv ēl ēj ās vienu 
drosm īgu skolot āju un četrus skol ēnus, kuri p ūt īs stiklu. 
Nevienam nesan āca pareizi, bet skolot āja p ārcent ās. T ā izr āde 
beidz ās! 

Arvils Kažemaks, 3.a 
 

Domes s ēdē 
 20.janv ār ī Laima Pl ēpe, Hel ēna Mūrniece un Krists Egl ītis dev ās uz Baložu pils ētas 
pārvaldi, lai kop ā ar jauniešiem no Ķekavas, Daugmales un Titurgas apspriestu m ūsu novadam 
svar īgākās lietas. 

Tika run āts par jauniešu centra b ūvniec ību Ķekav ā. 
Var ēj ām sajusties k ā  īsti deput āti un balsot par mums un visam novadam svar īgām 

liet ām. 
Manupr āt, tas ir ļoti svar īgi, ka m ūsu novad ā ir iesp ēja jauniešiem iesaist īties 
politiskaj ās aktivit āt ēs un main īt kaut ko m ūsu novad ā un m ūsu dz īvē. 

Laima Pl ēpe, 11.a 
 

 

 



            Baložu vidusskolas av īze – www.balozuskola.lv    Nr.34 2013./2014.g. dec/jan/feb/mar  

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iel āps  
 1.-4.klases skol ēni g āja uz te ātra izr ādi „Iel āps”. Izr āde bija par r ūķiem. Visiem 
r ūķiem bija sava nodarbošan ās. Tikai r ūķim Di ļļukam nekas nepadev ās. Ta ču izr ādes gait ā 
vis ās neveiksm ēs sl ēpās veiksme. Atn āca Nosl ēpumainais v īrs un iedeva Di ļļukam lidojošo 
pakl āju ar caurumu. R ūķis uzs ēdās uz pakl āja, bet tas nelidoja. Di ļļuks pasauca 
Nosl ēpumaino v īru. Vi ņš nopurpin āja, lai pakl ājs lidotu, vajag iel āpu, kas iekritis ezer ā. 
Rūķis aizg āja pie ezera un pa ņēma iel āpu. Di ļļuks uzšuva iel āpu uz pakl āja. Bet pakl ājs 
nelidoja. V īrs teica, ka vajag v ēl baltu sve ķi. Di ļļuks aizg āja p ēc sve ķa un uzlika uz 
pakl āja, un pakl ājs lidoja. Un vi ņš uzs ēdin āja uz sava pakl āja r ūķenīti Rozi. 
Izr āde visiem patika! 

Beatrise Kalnciema, 2.a 

„Dzejtaurenis”  
 11.febru ār ī 5.a klase ar skolot āju dev ās uz kult ūras namu, lai noskat ītos dejas, 
mūzikas un z īmējumu izr ādi „Dzejtaurenis”. Skat īt āju rind ās bija s ākumskolas skol ēni un 
bērnud ārza audz ēkņi. 
 Literat ūras stund ās tobr īd mācīj āmies par dzeju, un š ķita, ka uzvedums papildin ās 
skol ēnu izpratni par dzeju, ta ču izr āde bija p ārsteigums – uz skatuves vald īja kust ības, 
mūzika un kr āsas, neatskan ēja neviens v ārds. 
 Skol ēnu domas p ēc izr ādes bija daž ādas, pat pret ējas: „Man nebija interesanti!”, 
„Izr āde – garlaic īga, b ērniš ķīga.”; „M ūzika bija ļoti vilinoša, skaista un burv īga.” (Ance), 
„Dejot āja skaisti dejoja, jautri l ēkāja un smaid īja.” (Emma).  
 Emīls Šulcs: „Uz skatuves st āvēja daž ādi m ūzikas instrumenti un lielas pap īra lapas. 
Drīz ar ī s ākās izr āde. Izn āca m ūzikas instrumentu sp ēl ēt ājs. Vi ņš s āka sp ēl ēt, un uz 
skatuves izl ēca meitene ar gr āmatu vi ņas augum ā. Meitene ilgi gr āmatu groz īja sav ās rok ās. 
Mūzikas ritms atbilda meitenes kust ībām. Meitene atv ēra gr āmatu un no t ās pa ņēma pap īra 
taureni. Ar citu vi ņa z īmēja uz lielaj ām pap īra lap ām. Vi ņa taj ās z īmēja lietu, un vi ņa ar ī 
izsauca p ērkonu. Meitene uzdedzin āja sauli un brauca ar auto.” 

Ruta Ansone, latviešu valodas un literat ūras skolot āja 

 

Skolas zvaigzne  
14. febru ār ī Svēt ā Valent īna dienas noska ņās tika aizvad īts tradicion ālais talantu 

konkurss "Skolas zvaigzne" . Ar plašo programmas pieteikumu (27 priekšnesumi!)  - 
dejot ājiem, akrob ātiem, muzikantiem, dzied āt ājiem, dzejas skait īt ājiem - bija j ātiek gal ā 
gan konkursa vad īt ājiem - 7.a klases meiten ēm, gan ž ūrijai.  

Paldies visiem dal ībniekiem! Patr īcija, Eva un Daniela (4.a), Kirils Boga čovs (3.a) 
un partnere (dejas), R ēzija, Alise, Kerija (3.c), Sanija un Kristi āna (4.c), Marija 
Puzirevska (2.b), Ance Anna un Ieva L īga (6.a), Nata Dunajevska (3.a), 2.a klases 
kolekt īvs, Aur ēlija Hincenberga (2.c), Cool kids, Elza Šimfa (1.c) , Kristi āna Šar āpova 
(1.a), Elza Em īlija Vi ļumova (1.a), Und īne Krievi ņa (1.c), Bruno Palma (2.a), Evita 
Meiersone (6.a), Vendija Kate Apine (6.a), Laura Lu īze Šimfa (6.a), Marians Zandersons 
(1.c), Annija Snipke (1.a), Alise Tautiete (1.a), A ndris Dombrovskis (1.a), Sab īne Virse 
(1.a), Meitale Rubin čika (2.b), Anete Katr īna Breikša (3.c), Ren ārs Kl āvs Apinis (2.c), 
Tesa Askerova (4.a), Agate Ve ļķere (1.a). 
Godalgot ās vietas tika izc īnītas 4 kategorij ās: deja, dziesma, m ūzika, runa. 
 

DEJA 
1.v. Kirils Boga čovs 
2.v. Aur ēlija Hincenberga 
3.v. 2.a klases kolekt īvs 

DZIESMA 
1.v. Vendija Kate Apine 
2.v. Evita Meiersone 
3.v. Laura Lu īze Šimfa 

MŪZIKA  
1.v. Alise Tautiete 
2.v. Marians Zandersons 
3.v. Meitale Rubin čika 

RUNA 
1.v. Anete Katr īna Breikša 
2.v. Ren ārs Kl āvs Apinis 
3.v. Tesa Askerova 



            Baložu vidusskolas av īze – www.balozuskola.lv    Nr.34 2013./2014.g. dec/jan/feb/mar  

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Pastaiga pa V ecr īgu 
 
Mūsu klase piedz īvoja br īniš ķīgu pastaigu pa Vecr īgu. Izstaig āj ām Vecr īgu, s ākot ar bijušo 
univers ālveikalu (tagad galerija „Centrs”). M ēs l ēnām gāj ām pa nosl ēpumainaj ām un šauraj ām 
ieli ņām un v ēroj ām seno R īgas arhitekt ūru. Katra m āja ir atš ķir īga. Katra m āja greznota 
cit ādi – citur arkas, citur neparasti logi vai ci ļņi. M ēs g āj ām, neiev ērojot ielu 
nosaukumus, un izn ācām laukum ā pie Maz ās Ģildes. Iev ēroj ām, ka ar ī ziemas sezon ā R īgu 
apmekl ē ārzemnieki. P ārg āj ām pāri laukumam, pam āj ām melnajam ka ķim uz vienas m ājas tor ņa 
un tad izg āj ām uz Doma laukumu. G āj ām pa Maz ās Pils ielu l īdz prezidenta pilij, kuru 
šobr īd remont ē. 
Un tad g āj ām t āl āk pa krastmalu. Sp īdēja saule. Nog āj ām gar Centr āltirgu un iev ēroj ām 
dīvainu, baltu telti. G āj ām skat īties, kas t ā ir. Izr ādīj ās – SLIDOTAVA!!! T āds pat īkams 
pārsteigums ekskursijas beig ās. Nu m ūsu sportisk ā klase izmantoja izdev ību slidot.  
Mūsu klase secin āja, ka, staig ājot pa vecpils ētu, vajag vair āk v ērst skatu uz augšu, lai 
ieraudz ītu skaistumu. T āpat vajag iemest aci daž ādās maz ās ieli ņās, jo m ūsu pils ēta R īga – 
Eiropas kult ūras galvaspils ēta 2014 – sagatavojusi mums daudz p ārsteigumu! 

Anastasija Gerasimova, 6.b 

„L āči”  
 11.decembr ī mēs brauc ām uz „L āčiem”. „L āči” – t ā ir 
liela maizes ceptuve, tai ir 20 gadi. Tur m ēs redz ēj ām 
milz īgu kr āsni, un taj ā bija daudz maizes. Nosaukums „L āči” 
ir t āpēc, ka saimniekam k ādreiz bijušas m ājas ar nosaukumu 
„L āči”, nevis t āpēc, ka tur dz īvojuši l āči. S ākumā 
saimnieks pal īdzējis mammai cept maizi, bet kopš 18 gadu 
vecuma s ācis dar īt to pats. S ākumā ceptuv ē str ādāja tikai 6 
str ādnieki, bet tagad str ādā vair āk nek ā 200 darbinieku. 
Maizi un cepumus ved ne tikai pa Latvijas veikaliem , bet 
ved ar ī uz Lietuvu, Igauniju un mazliet ar ī uz Krieviju. 
Daudz maizes ar ī kalt ē. V ēl m ēs redz ēj ām tr īs maizes, no 
kur ām viena sv ēra 1kg, viena – 2kg, bet viena – 6,8 kg.  
Mēs paši tais īj ām cepumus un izdekor ēj ām pipark ūkas. 
Str ādājot ātri, cep ējam m īkla no vienas abras j āizstr ādā 10 
min ūt ēs, bet, ja str ādā l ēnāk, – 20 min ūt ēs. 
Man ļoti patika ceptuv ē „L āči”, jo tur bija interesanti. 

Maksims Kovals, 3.b 

 

Kuld īga mūsu ac īm 
Šī gada 5.febru ār ī 9.a, 10.a un 11.a klase dev ās braucien ā uz Kuld īgu (braucienu k ā  

pieredzes apmai ņu organiz ēja  est ētikas un soci ālo zin ību skolot āju metodisk ā komisija). 
Kuld īga no 16. l īdz 18. gadsimtam ir bijusi Kurzemes hercogistes gal vaspils ēta.  

Kuld īgā mūs sagaid īja gids, kurš m ūs veda pa Kuld īgu un st āst īja daudz ko 
interesantu. S ākumā nog āj ām Ventas krast ā, kur mums nedaudz past āst īja par tiltu b ūvēšanu, 
kā tas noticis agr āk. Senais ķie ģeļu mūra loka tilts, kas ved p āri Ventai, ir viens no 
Kuld īgas simboliem. Tas ir celts 1874.gad ā un ir ar ī viens no vec ākajiem un gar ākajiem 
šāda veida autotransporta tiltiem. St āvot zem š ī tilta uz ledus, m ēģin āj ām sadzird ēt savu 
atbalsi. 

Tad g āj ām t āl āk uz Kuld īgas bibliot ēku, kas agr āk ir bijusi ebreju sinagoga. Tur 
bija v ēstures materi āli. Bij ām ar ī „Villa Bella Vista” (tulkojum ā tas noz īmē „skaista 
vieta”), kas ir bijuš ā orde ņa teritorija. Aizg āj ām ar ī uz div ām skol ām – Kuld īgas 
amatniec ības vidusskolu un Kuld īgas Tehnolo ģiju un t ūrisma profesion ālo vidusskolu.  
 Liel ākoties izstaig āj ām vecpils ētu, kur daudzas ieli ņas l īdzin ās Ven ēcijas ieli ņām 
t ādā zi ņā, ka t ās ir ar up īt ēm. Stafenh āgena nam ā, kas b ūvēts 17.gadsimt ā, apskat īj ām 
lielu l ādi, kas agr āk pieder ējusi k ādam muižniekam. 

Kopumā tieš ām pozit īva un izdevusies ekskursija kop ā ar jaukiem skolas biedriem un 
lielisk ām skolot āj ām. Paldies! 

11.a klase 
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Baložu vidusskolas 9.a un 9.b klases skol ēnu iespaidi apmekl ējot R īgas HES-u un Doles 
salu.  
Līga:  Simtiem reižu biju braukusi p āri R īgas HES tiltam, bet pirmo reizi biju iekš ā. Doles 
sal ā bija interesanti  redz ēt, k ā zvejnieki dz īvoja sen āk koka m āji ņās. Bija ar ī drosm īgie 
no klases, kas dev ās pa krastu lej ā pie pašas Daugavas, kur redz ēja dolom īta iežus. 
Arnolds:  Uzzin āju , ka hidroelektrostacij ā  ir 5 ģeneratori, kas kop ā ar turb īnām sver 
vair ākus desmitus tonnu. Bij ām uz skatu laukuma ār ā, kur skats bija diezgan iespaid īgs – 
cik t ālu skaties, tik t ālu bija ledus un ūdens. Tas bija skaisti. 
Anastasija:  Pieg āj ām pie vad ības pults, kur var v ērot, vai nav kaut kas noticis.Ja kaut 
kas notiek, tad darbinieki tiek izsaukti pat nakts vid ū. 
Amanda:  Doles sal ā p āri Daugavai bija redzama Ķekava, kur dz īvojusi bijus ī prezidente 
Vaira V īķe – Freiberga. 
Anna- Marija:  R īgas HES- ā mums izst āst īja par ener ģētika profesijas iesp ēj ām. Doles salas 
Daugavas muzej ā uzzin āju plaš āk par b īskapu Albertu. Bija fantastiski redz ēt visu latu 
kolekciju! 
Krista:  Redz ēju iespaid īgi lielu ce ļamkrānu, ar ko izce ļ ģeneratoru, ja ir k āds defekts. 
Di āna:  Daugavas muzej ā  bija akv ārijs ar lašu mazu ļiem, senos laikos pie Doles salas ķēra 
lašus.  Pie Daugavas atrad ām dolom īta iežus ar krist āliem. 
Romāns:  Uzzin āju ,ka tekošais  ūdens sp ēks ir viens no sen ākajiem atjaunojam ās ener ģijas 
veidiem. 
Jekaterina:  Doles sal ā var ēja apskat īt dabas aizsarg ājamu ģeolo ģisku objektu- dolom īta 
iežu krauju ar krist āliem. Tas man bija liels atkl ājums,  ka t āds mazi ņš krist āli ņš 
veidojas t ūkstošiem gadu! 
Mihails:  Redz ēju ozolu, kuram 400 gadu!Diemž ēl bija sabrucis no vecuma. 

                           Iespaidus apkopoja ģeogr āfijas skolot āja Sandra Družkova. 
 

Andreja Up īša muzeja apmekl ējums  
 Trešdien, 26.febru ār ī, m ēs ar klasi dev āmies uz Andreja Up īša memori ālo muzeju. M ēs 
dev āmies turp ar sabiedrisko transportu un t āl āk g āj ām k āj ām. 
 Rakstnieks v ēl ēj ās, lai vi ņa dz īvokl ī b ūtu muzejs. 
A.Upīša dz īvoklis ir liels, ar vair ākām istab ām. Vis ās istab ās bija sekcijas, kur ās bija 
daudz gr āmatu. Viena no istab ām bija paredz ēta st āstam „S ūnu ciema z ēni”. Mums par ādīja 
visus asto ņus gr āmatas izdevumus, k ā ar ī dažus no gr āmatā min ētajiem priekšmetiem un 
paskaidroja, ko ar tiem dara un no k ā tos izgatavo. Televizor ā r ādīja daž ādas filmi ņas. M ēs 
skat īj āmies multfilmu „Laimes L ācis”, kurai pamat ā ir šis st āsts. P ēc tam mums vajadz ēja 
sadal īties pa grup ām un izpild īt dažus uzdevumus. Bija j āsaliek teksts, teikums no 19 
vārdiem un j āpaskaidro j ēdzieni. Katram iedeva gr āmatz īmi, kuras aizmugur ē mēs 
parakst īj āmies ar A.Up īša spalvask ātu un tinti. 
 P ēc tam ieg āj ām ēdamistab ā. M ēs apl ūkoj ām rakstnieka spalvask ātus, pierakstus, k ā ar ī 
mēbeles. Man lik ās interesants bloci ņš, kur ā vi ņš pierakst īja savus vesel ības m ēr ījumus. 
 Tad m ēs dev āmies uz viesistabu, kur ā bija rakst āmmašīna, d īvāni un liela glezna. No 
šīs istabas logiem pav ēr ās skats uz R īgu. 
 K ā p ēdējo m ēs apl ūkoj ām darba kabinetu. Taj ā bija gr āmatas, rakst āmgalds un 
spalvask āti. Pakl āj ā, kurš bija pie sienas, bija iespraustas spir āles. T ās bija paredz ētas 
zīmuļu tur ēšanai. 
 Muzeja apmekl ējums, manupr āt, bija ļoti interesants un noteikti pal īdzēja ieg ūt 
jaunas zin āšanas par Andreju Up īti. 

 Laura  Ribkinska, 6.a  

 

M A Z S  V A I  L I E L S - N Ā C  U N  P I E D A L I E S !  
D A B A S Z I N Ī B U ,  M A T E M Ā T I K A S  U N  
T E H N O L O Ģ I J U  D I E N Ā  2 8 . M A R T Ā !  
I N F O R M Ā C I J A  S K O L A S  G A I T E Ņ O S  U N  P I E  

M Ā C Ī B U  P R I E K Š M E T U  S K O L O T Ā J I E M !  
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Ceļojums uz „Dienu”  
Šis m ācību gads 3.a klasei ir bijis pilns ar aizraujoš ām ekskursij ām un izbraukumiem: 
ciemošan ās dabas tak ās Kurzemes pus ē, ekskursija Dabas muzej ā, kino apmekl ējums. Janv ār ī, 
kad ār ā v ēl bija liels sals un v ējš, m ēs dev āmies uz Daugavas krastmalu, lai apciemotu 
izdevniec ību „Diena”, paciemotos žurn āl ā „Ilustr ēt ā Junioriem” un iepaz ītos, k ā žurn ālus 
druk ā poligr āfij ā „M ūkusala”. 
23.autobuss m ūs r īta pus ē aizvizin āja uz M ūkusalas ielu. Pusnosaluši m ēs ien ācām 
izdevniec ības „Diena” telp ās, kur m ūs laipni sagaid īja „Ilustr ēt ā Junioriem” redaktore 
Gunta. J ūs jau zin āt, ka tas ir žurn āls jauniešiem no 7-15 gadu vecumam un ļoti pat īk 
tiem, kas interes ējas par eksperimentiem, v ēsturi, kosmosu, cilv ēku un dz īvnieku pasauli. 
Bet kas to b ūtu dom ājis, ka žurn āla tapšan ā iesaist īti tik daudz cilv ēku un viena žurn āla 
izveidošana prasa tik daudz p ūļu! 
Redaktore mums izr ādīja telpas un iepaz īstin āja ar darba procesu. Ar ī mēs dr īkst ēj ām 
izteikt savu viedokli un idejas par t ēmām, ko grib ētu las īt žurn āl ā. Uzzin āj ām, ka 
žurn ālam ir sava m ājas lapa www.ilustretajunioriem.lv , kur ā var uzzin āt par Drauga karti. 
Ja žurn ālu abon ē uz visu gadu, tad var ieg ūt karti, ar kuru, piem ēram, var izdev īgi 
iepirkties vair ākos veikalos. Ja v ēlies žurn ālu sa ņemt sav ā pasta kast ē, j āiet uz k ādu no 
Latvijas Pasta noda ļām vai j āabonē internet ā www.ekiosks.lv . Tas noteikti b ūs t ā v ērts! 
Man pašam vislab āk pat īk krustv ārdu m īkla, kuru atminot un nos ūtot atbildi uz redakciju 
var vinn ēt k ādu balvu. Ar balv ām un d āvan ām žurn āla darbinieces neskopoj ās ar ī šoreiz, un 
t ā mēs l īdzi pa ņēmām ne tikai vair ākus žurn ālu eksempl ārus, bet ar ī interesantas balvi ņas.  
Tr īs raibi bru ņurupu či sagaid īja m ūs poligr āfijas grup ā „M ūkusala”. Lai gan m ēs nevar ēj ām 
apskat īt liel ās iespiedmaš īnas darb ībā, uz ņēmuma darbinieki mums izst āst īja visu par 
poligr āfijas ikdienu, kr āsām un materi āliem, no k ā top žurn āli. 
Pēc ekskursijas m ēs dev āmies atpaka ļ uz skolu, kur virtuves saimnieces m ūs sagaid īja ar 
gard ām pusdien ām. 
Gan es, gan mani klasesbiedri ļoti priec ājas par š ādām ekskursij ām! T ās ir ne tikai 
interesantas, bet ļoti noder īgas, izv ēloties n ākotnes profesiju. Uz dr īzu tikšanos nu jau 
cit ā Latvijas uz ņēmumā! 

Mario Čenere, 3.a 
 

Atsauksmes no projektu nedēļas ekskursij ām 
  
Projektu ned ēļas ietvaros vidusskolas klases apmekl ēja 
vair ākus muzejus, tostarp Leonardo da Vin či izgudrojumu 
izst ādi RTU un „Sirdspuksti” izst āžu z āl ē „Arsen āls”. 
Pozit īvas un p ārdomu pilnas atsauksmes ir par ab ām, ta ču 
šoreiz vair āk par otro. 

„Sirdspuksti” izst āžu z āl ē „Arsen āls”.  Krists Egl ītis, 
10.a: „Kop ā ar 11.klasi bij ām ne tikai RTU izst ādē, bet ar ī 
„Arsen āl ā”. Tur bija (starp citu, l īdz 20. apr īlim v ēl ir) 
unik āla iesp ēja ierakst īt sirdspukstus 20 sekundes, un šo 
iesp ēju izmantoja visi, ar ī es. Telpa bija gandr īz tukša, 
tikai pak ārti šine ļi un viena spuldze, kura iedegas pie katra 
sirdspuksta. Bija ar ī mākslas izst āde par kara laiku. Izj ūtas 
nebija pat īkamas, jo bija redzamas daudzas n āves ainas.” 
Edgars Robins Tone, 10.a: „Izst ādes noska ņa bija nom ācoša un 
bied ējoša. P ēc š īs izst ādes dev āmies skat īt glezniec ības 
kolekciju, kuras tematika bija karš. Dažos m ākslas darbos 
bija redzamas ļaužu emocijas.” 

 

 

PRIECĪGAS PAVASARA BRĪVDIENAS!  
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Avīzi veido direktores vietniece inform ātikas jaut ājumos Sandra Ozoli ņa, iesaistot Skol ēnu 
padomi. Paldies par atsauc ību latviešu valodas skolot ājai Rutai Ansonei! 

Zi ņo av īzei uz sandraa.ozolinaa@gmail.com!  

 

Mācīties labo  
 
16.janv ār ī 5.b klase bija kinote ātr ī „Multikino”. M ēs skat īj āmies smiekl īgo, interesanto, 
pamācošo un pat mazliet skum īgo filmu „Egl ītes 3”. T ā ir filma par m īlest ību, draudz ību, 
par laipnu r īcību un par lab ā apburto loku pasaul ē. Ja tu esi izdar ījis labu, tad esi 
gatavs, ka ne vienm ēr tev ar ī atbild ēs ar to pašu – t ā ir dz īves paties ība. Ta ču labais 
pie tevis atgriez īsies negaid īti. Tas ar ī ir lab ā bumerangs, kas piem īt filmas varonim, 
kurš izsauc labo so ļu vilni un p ārmai ņas visos varo ņos, rezult āt ā atgriežoties pie t ā, 
kurš to visu aizs ācis! 
Filma rosina m ācīties labu. M ūsu klase nav pati mier īgākā skol ā. Ta ču mums bija ļoti 
pat īkami, kad audzin āt āja m ūs paslav ēja par to, ka m ēs ļoti labi uzved āmies gan 
kinote ātr ī, gan autobus ā. 

Sofija Gerasimova, 5.b 
 Ziemassv ētku vec ītis prot p ārsteigt  
 

Pēdēj ā dien ā pirms Ziemassv ētku br īvdien ām mēs apmekl ēj ām „Multikino”. Š ādu lielisku 
dāvanu mums ir sag ādājis Ziemassv ētku vec ītis. M ēs noskat īj āmies sirsn īgu pasaku „Džastins 
un drosmes bru ņinieki”. St āsts bija par draudz ību, godu un drosmi, taj ā jauns puika 
pamazām pārv ēršas par īstu v īru un piepilda savu sapni b ūt par bru ņinieku. T ā bija viena 
no lab ākaj ām film ām, ko es jebkad esmu redz ējis. T ā bija gan nopietna, gan vienlaikus ļoti 
smiekl īga. Kas to lai zina, varb ūt ar ī mūsu sap ņi k ādreiz piepild īsies! 

Art ūrs Patriks Gri ķis, 3.a 
 

Brauciens uz „Lido”  
 

Mūsu 8.b klase brauca uz slidotavu. Tur m ēs jautri 
un draudz īgi pavad īj ām laiku, atbalstot un pal īdzot 
viens otram, jo daži klases biedri nem ācēja slidot. 
Kopīgi pavad ītais laiks m ūs v ēl vair āk satuvin āja, m ēs 
ieguv ām daudz labu emociju. Gad īj ās ar ī s āpīgi kritieni, 
ta ču kop īgi m ēs to p ārdz īvoj ām. Laiks paskr ēja nemanot, 
un negrib ēj ām braukt m āj ās.  

Jana, El īna, 8.b  

Ar m īlest ību no 1.c  klases !  

Sirsn ību, m īlest ību, draudz ību, 
l īdzj ūt ību! (Paula) 

  

Vesel ību, laimi, gudr ību, 
labest ību! (Estere) 

 

Laimi, vesel ību, m īlest ību, 
labest ību! (Evel īna) 

 

Laimi, gudr ību, smaid īt! (Toms) 
  


