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Sveiks, lasītāj!
Tu šobrīd turi rokās jau sen gaidīto skolas avīzes „Ķeguma Skolēns.lv” 1. numuru. Bet,
vai Tu zini, kā mēs nonācām līdz šādam nosaukumam? Mēs īstenojām prāta vētras,
katrs izsakot savas idejas. Cītīgi izvērtējot variantus, mēs palikām pie šī. Bet, tā kā tas
ir tikai sākums, mēs vēlamies, lai nosaukums piesaista visus interesantus. Tāpēc tiek
dota iespēja tieši Tev iesūtīt savu variantu skolas avīzes nosaukumam! Esam atvērti
Tavām radošajām idejām! Raksti mums, gaidām! Bet nu...

IEPAZĪSIMIES! Tie esam mēs, skolas avīzes komanda:
Agate Šaicāne – redaktore
Apņēmīga.

klasi, dzejoli vai citu radošo darbu, raksti
mums!

Gribu prestižu avīzi.
Atklāta

Dāvis Sproģis – datoriķis, intervētajs

Talantīga.

Pārsvarā strādāju ar datoru,
atbildu par savāktā materiāla
uzlikšanu uz lapas un
noformēšanu.

Enerģiska.
Tāda es esmu, AGATE, avīzes redaktore!
Katrīna Rotgalve –koordinators

Anete Kļava – pirmais palīgs mūsu komandā ir svarīgs

un idejas aizsācējs.

cilvēks, rakstītājs un aktīvists.
Par sevi saka - Man dzejoļu
rakstīšana ir no tēta pārmantota
- to patīk arī darīt visvairāk.

Pēdējā laika atziņa: Kas neko
nedara – tas arī nekļūdās. Kas
nekļūdās – tas neko neiemācās.
Moto: Domā pozitīvi!

Ieva Ozolniece – radošais prāts

P.S. Rakstīju, rakstu un rakstīšu, jo
nerakstīt nespēju, kad notiek notikums vai
atnāk doma.
Ja tu vēlies padalīties ar kādu ziņu vai
satraucošu vēsti, vai vienkārši uzrakstīt par
kādu skolas pasākumu, lielisku dienu ar
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Esmu jautra, atraktīva meitene, tāpēc vēlos
savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi un sev
patīkamā veidā, pievienojoties skolas avīzē.
Būdama radošs un interesants cilvēks,
skolas avīzē pildu radošā prāta amatu.
Tāpēc - raksti!
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Hei, vēlies būt mūsu fotogrāfs, rakstāmmašīna, ilustrators, korespondents? Vienkārši –
atnāc!

Uzmanību, konkurss!
Ļaujam Tev, lasītāj, ieskatīties avīzes tapšanas
radošajā procesā. Gaidām atbildi līdz
21.februārim - cik garš bija pirmās avīzes numura melnraksts?
Mini! Atbildi izdomāt Tev palīdzēs šīs fotogrāfijas. Precīzākās atbildes iesniedzējam
balvā - pārsteigums!

ZIEMA
Aptauja
Pirms Ziemassvētkiem visi skolēni un ģimenes tika aicināti piedalīties
aptaujā. Kāds izteicās īsi, kāds citēja internetā rakstīto, taču visi rakstīja no
sirds. Piedāvājam ieskatīties aptaujas rezultātos.

1.Kas ir laime?
citiem. Vislaimīgākais cilvēks ir
tas, kas dāvā laimi vislielākajam
cilvēku daudzumam.

Sākumskolas skolēnu atbildes

Trešās klases skolēnu domas: Man šķiet,
/Linda 8.kl./
laime ir tad, kad cilvēks ir priecīgs.
Laime ir veiksme. Laime ir, ka cilvēks ir  Manuprāt, laime ir tad, kad visi ir
laimīgi, tā nesastāv no dāvanām vai
kaut ko saņēmis un ir laimīgs par to
kaut kā tāda, bet no laba garastāvokļa
dāvanu. Laime, tas ir, ka tev ir laimīgas
u.tml.
/Ilva 7.c /
brīvdienas. Manuprāt, laime ir, kad visi ir
priecīgi. Laime ir tas, ka citi ir laimīgi.
 Laime manā uztverē ir emocionāla
Laime ir prieks, ko tu esi sasniedzis.
pilnība, apziņa, ka tev viss ir, un nekas
Manuprāt, laime ir milzīgs prieks. Laime
nepietrūkst.
ir, ka tu dzīvo laimīgi.
/autorsvēlējās palikt anonīms/

Pamatskolas skolēnu atbildes


Vidusskolēnu atbildes

Laime - Tās nav jaunas lietas, ko 
Tev uzdāvina. Laime ir iemesls, lai

Laime ir sajūta, kad viss notiek uz
labu, kad visi cilvēki, kas Tev tuvi un

no rīta celtos ar smaidu sejā par
to, ka Tev dota jauna diena. Laime
ir tas, ko Tu sajūti, kad palīdzi

mīļi, ir blakus.
/Ieva 10.kl./
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vērtība. Priekšstati par laimi ir
kultūras nosacīti un būtiski atšķiras

Pieaugušo atbildes


Laime ir ekskluzīvs gara stāvoklis,
kura sasniegšanas priekšnosacījumi ir
līdzsvars domās, saprāts vēlmēs un
miers dvēselē. Kaut kā tā.
/anonīms tētis/



Veselība.

dažādās sabiedrībās, dažādos
sabiedrības slāņos un vecumos.
Ņemot vērā šo uzskatu lielo sociālo
nozīmi, pēc tās mēs varam arī
raksturot attiecīgo kultūru.”

/Anita, skolotāja/




Daudzi cilvēkiMdomā, ka, ja viņiem būtu
pietiekami daudz naudas, tad gan viņi būtu

Manuprāt, laime ir tajā brīdī, kad visi

esam kopā, esam veseli un dalāmies ar laimīgi, bet tie cilvēki, kuriem ir pietiekami daudz
savu mīlestību, sirsnību.
naudas, nebūt nejūtas laimīgi. Tātad patiesībā
/Renāra mamma 2.b/
mūsu priekšstati par laimi ir maldinoši. Laimes
 Laime, manuprāt, ir tas, kad tava dzīve izpratnei visās kultūrās būtu jābūt vienai, jo
ir nokārtojusies un visi ģimenes locekļi cilvēki visā pasaulē savā būtībā ir vienādi, un
Dievs visiem cilvēkiem ir Viens.
ir veseli.
/Romualda mamma, 2.a /


Manuprāt, laime ir saprast, ka es
esmu laimīgs, un esmu laimīgs tieši
šodien un tieši tagad. Nevis, tad kad
es būšu...., vai tad kad man būs tas
un tas.... bet sajust tieši šodien,
ieraudzīt, un saprast. Katram laime
ir kaut kas cits, katram šo sajūtu var
radīt dažādas vērtības, vienam
saule, vienam bērna smaids, bet
citam konts bankā! Man Laime ir
sajusta uzmanība, smaids,
sirsnība.To ir tik viegli dot, pretim
neprasot neko, bet tik grūti saprast,
ka TAS ir jādara. :) Dzīve ir jādzīvo
ar patiesu prieku! Ar Mīlestību pret
visu! Ar sirdi! Problēmās nav
jādzīvo, tās ir jārisina!
/Lindas mamma, 5.a /


Laime ir garīgs stāvoklis, kam raksturīga
pozitīva vai patīkama labsajūta. Laime cilvēkam
izpaužas līdz ar citām emocijām — no vienkārša
apmierinājuma līdz pat lielam priekam.


Laime ir būt pateicīgam par to, cik
daudz laba un vērtīga mums ir dots. Laime
ir spēja ieraudzīt un priecāties par skaisto
un labo cilvēkos. Laime ir draugi, kuri
piezvana tāpat vien. Laime ir īstajā laikā
satikts īstais cilvēks. Laime ir darbs, kur
var likt lietā savus talantus. Laime ir
dalīties ar citiem. Laime ir radīt. Laime ir
spēt kustēties un dzirdēt mūziku. Laime ir
arī saldējums un zaļā tēja :)
/Lāsmas mamma, 3.kl./



„Laime ir visaugstākais cilvēka
apmierinājums ar dzīvi, dzīves
mērķis, dzīves jēga un sociālā
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2.Ko es novēlu savai ģimenei Ziemassvētkos?
Vidusskolēnu atbildes


Sākumskolas skolēnu atbildes


No
trešās
klases
skolēnu
vēlējumiem izriet: Es vēlos savā
ģimenē Ziemassvētkos, lai neviens
nebūtu dusmīgs. Es novēlētu savai

Es novēlu mājīgumu, siltumu un
skaistus
svētkus
gan
savai
ģimenei, gan visiem maniem
mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem.
/Ieva 10.kl./

ģimenei prieku, veselību, labas
dāvanas; laimi, izturību un veselību
Ziemassvētkos, kā arī gaišus,
baltus, priecīgus Ziemassvētkus!

Pieaugušo atbildes


Saticību, svētku sajūtu un daudz siltas
gaismas.
/anonīms tētis/

Pamatskolas skolēnu atbildes


Es novēlu to, lai viņi saprastu, ka
vairs neesmu maza meitene. Un,
protams, lai visiem ir labi, visi ir
drošībā un - lai jauki svētki.



Veselību.



Lai mēs varētu būt kopā, būt priecīgi un
laimīgi!
/Renāra mamma, 2.b /



/Linda 8.kl./




/Anita, skolotāja/

Savai ģimenei novēlu saticību, dvēseles
mieru un veselību.
/Romualda mamma, 2.a /

Visu to labāko, galvenais, veselību
un spēku, jo Ziemassvētku laiks ir
tas slimošanas laiks.



Sirsnīgus un prieka pilnus Ziemassvētkus
Jums!
/Lindas mamma, 5.a /

/Ilva 7.c /



Savai ģimenei šajos Ziemassvētkos
es novēlu prieku un laimi. Lai sirdīs
valda miers un siltums. Lai šie
svētki būtu balti, jo balti. Un,
protams, sajust ģimenes mīlestību.

Novēlu visu to labāko - mīlestību,
veiksmi uz katra soļa un laimi.
/autors anonīms /

/Lāsmas mamma, 3.kl./

3.Ko es lūgtu Dievam (vai eņģelim)?
Sākumskolas skolēnu atbildes
Trešās klases skolēnu lūgumi: Mana
lielākā vēlēšanās ir būt eņģelim un
4

iemācīties lidot. Es Dievam lūgtu, lai
mūsu ģimene vienmēr ir laimīga un
bagāta. Es lūgtu Dievam, lai es varētu
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neiet uz skolu. Es vēlos Dievam lūgt, lai
es dzīvotu ilgi. Ir jālūdz, lai ir labi ar
veselību; lai mani pasargā, un negribu būt
visu laiku slims. Lai es ātrāk izaugtu un
man būtu draugi. Es lūgtu Dievam, lai visi
būtu priecīgi. Es vēlētos, lai visiem būtu
laime. Es vēlētos palūgt Dievam, lai visi
nabagi kļūtu par bagātiem. Es ļoti vēlos
kļūt par dziedātāju. Es vēlētos, lai man
nerādās slikti sapņi. Lai es būtu

Pieaugušo atbildes


/anonīms tētis/




atbilstošu

Dieviņam es lūgtu, lai uz pasaules
būtu miers, mīlestība un mēs visi
mazam,

bet

/Renāra mamma, 2.b /

Es lūgtu tai augstākajai varai, kas
kaut kur tur, virs mums ir, lai
cilvēki, neskatoties uz viņu ādas
krāsu, reliģiju, uzskatiem un
interesēm,
būtu
draudzīgi,
nekarotu, jo tas ir bezjēdzīgi. Lai



Dievam lūgtu tikai lai dot veselību
manai ģimenei un tuviem man
cilvēkiem.
/Romualda mamma, 2.a/



augstākā vara, kā kurš to sauc Par Dievu, Visumu vai savādāk parūpējas par to.

Es palūgšu baltajam eņģelim
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?

/Linda 8.kl./

Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,

Dievam, lai mani atbalsta it visur,
un manu ģimeni arī.

Jauns brūces vairs nespēj kost.

/Ilva 7.c /

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!

 Lūdzu, lūdzu, izārstē mani no
sāpēm, ar ko es sastopos ikdienā!
/autors anonīms/

/Lindas mamma, 5.a/

Vidusskolēnu atbildes


vecumam

spētu ticēt kaut
jaukam brīnumam

Pamatskolas skolēnu atbildes



Normālu,
veselību.

/Anita, skolotāja/

draudzīgāks savā ģimenē. Lai būtu vesels
un priecīgāka ģimene.



Lai visiem bērņukiem ir tētis un
mamma.



Es lūgtu, lai šie Ziemassvētki, un
vispār - viss nākamais gads - ir
prieka un laimes pilns. Lai visu

Visvairāk es vēlētos un lūgtu
Dieviņam, lai mazinātu cilvēku
ļaunumu un skaudību. Lai beidzot
virs zemes vairāk valdītu
mīlestība, labestība un izpalīdzība.

mūsu dzīvēs ienāk miers un cieņa
vienam pret otru.

/Lāsmas mamma, 3.kl./

/Ieva 10.kl./
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4.Kādas dāvanas es vēlētos saņemt Ziemassvētkos? Kāpēc?
Sākumskolas skolēnu atbildes
Trešās klases skolēni visvairāk vēlas
Monster High lelles, skrituļdēli, mobilo
telefonu, televizoru, portatīvos datorus,
planšetdatorus. Kāpēc? Lai būtu, ko darīt,
lai nebūtu garlaicīgi; lai var spēlēt spēles
un skatīties video, kā arī tāpēc, ka būtu
jauki
dalīties
un
šo
mantu
trešklasniekiem vienkārši vēl nav! Kāds
vēlētos austiņas ar mikrofonu; tāpēc, ka
vajag ierakstīt video. Cits Ziemassvētkos
vēlējās draudzību; lai ģimene un radinieki
būtu kopā.

zirgu" (datoru), tajā skaitā; uzlabot
abas videokartes pilnīgākai grafikas
ielādei, uzlabot SSD (ātrdarbības
disku); lai varētu veikt ātrākas
darbības bez bremzēm u.c. Pēc tam
jau nāk visi tie PC "aksesuāriņi":
(7.1soundsurrond) Gaming Headseti,
KVALTATĪVAS bezvadu klaviatūras
un pelītes (bet tās nevar pārspēt tās,
kurām ir vads), u.t.t. Un protams, kā
jau ekonomikas pamatlikums: vēlmes
ir neierobežotas, bet resursi ir
ierobežoti.
/autors anonīms /

Pamatskolas skolēnu atbildes

Vidusskolēnu atbildes


Iespēju mācīties tās valodas, ko



vēlos, vai arī biļeti uz manas
mīļākās grupas koncertu Zviedrijā.
Kādu no tām lietām, kas mani
varētu darīt priecīgāku.

/Ieva 10.kl./

/Linda 8.kl./


Pieaugušo atbildes

Ziemassvētkos es vēlētos daudz,
daudz mandarīnus, jo tā ir tāda, kā
tradīcija.



Radio vadāmo helikopterīti, jo no
bērnības tādu esmu gribējis :)
/anonīms tētis/

/Ilva 7.c/


Es vēlētos saņemt tikai to, kas
mana jau ir - ģimene, mīloši
radinieki, tuvi draugi un
nepārspējami laba dzīve. :)



Protams, labākā darbība ir kopā
būšana, jo tikai tā var izbaudīt
svētkus.

Bet, ja runa ir par materiālajām
vērtībām (var nelasīt, es pārāk daudz
gribu):

Vislielākā dāvana- man būt kopā
ar visiem saviem mīļajiem
Ziemassvētkos. Un tieši, lai viņi ir
veseli un laimīgi.
/Anita, skolotāja/



Tā kā pēdējā laikā esmu pievērsies
ļoti Gaming-žanram, video montāžai,
un citām gudrībām uz PC platformas,
man gribētos dabūt spēcīgāku "darba

Vislielākā dāvana man būtu bērnu sekmīgās atzīmes, miers no
ikdienas steigas un mīlestība.
/Renāra mamma, 2.b/
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Vēlos saņemt ceļojumu, jo neesmu
bijusi nekur ārpus Latvijas.

piedalījās – 5 vecākiem, 4 skolniekiem
no 7.-10.klasei, 12 trešās klases
skolniekiem un vienam skolotājam!

/Romualda mamma 2.a/


Ir zināms, ka domām liels spēks, taču,
ja domas pasaka vai uzraksta, spēks
dubultojoties. Tāpēc - lai piepildās
visas mūsu labās un kvēlākās
vēlēšanās!

Ziemassvētkos es vēlētos saņemt,
vai nu siltus zābakus, vai nu kasti
ar šokolādi, jo tā man ļoti garšo. :)
/Lāsmas mamma, 3.kl./

Jūsu

atbildes

saņēmām

gan

Tā kā Jaunais 2014.gads ir sācies,
paskatieties vērīgi – varbūt dažas jau
no tām ir piepildījušās!

elektroniski, gan rakstītā veidā.
PALDIES visiem 22 atsaucīgajiem, kas

SVĒTKI UN PASĀKUMI
Ziemassvētku noskaņās
Kā jau katru gadu, nākot Ziemassvētkiem, mūsu skolā visi cītīgi gatavojās, lai radītu
ziemīšu noskaņu.
Šajā gadā skolas logus rotāja pašu taisīti eņģelīši ar sirsniņām centrā. Pirmā stāva
foajē - izstāžu telpā - varēja aplūkot skaistus bērnu veidotus eņģeļu spārnus, kā arī
brīnišķīgas gleznas un zīmējumus. Arī katra klase kaut mazliet centās noskaņoties un
apdomāt, ko darīs kopā ar savējiem pirms Ziemassvētkiem. Prieks, ka skolēni
nemainīja ikgadējo tradīciju un rotāja savas klases pēc sirds patikas un palīdzēja
apkārtējiem!
Skolotāju vidū arī bija jūtams pirmssvētku prieciņš, jo gandrīz katrā klasē pa Adventes
vainagam vai četrām svecītēm, kā jau pienākas.
Decembrī skolā bija vairāki pasākumi - gan koncerti, gan eglītes, gan
labinieku pieņemšana pie direktora. Ziemassvētku ieskaņas koncertus
mums sniedza mūzikas skolas audzēkņi, skolas dramatiskais
kolektīvs, koris un vokāli instrumentālais ansamblis.
Jau vairākus gadus pēc kārtas, tāpat arī šogad Ķeguma skolas skolēni un viņu ģimenes
piedalījās labdarības akcijā „Paēdušam Ķegumam”, saziedojot pārtikas produktus,
sarūpējot arī Ziemassvētku apsveikumus. Visi, kas piedalījās akcijā, bija līdzīgi
eņģeļiem - ar saviem baltajiem spārniem sasildot tos, kuriem salst un ir grūti. Ļoti
jauki, ka arī Ķeguma skolas katra klase apsveica kādu no bijušajiem skolas
darbiniekiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
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SKOLAS DZĪVE VIETĒJĀ PRESĒ
Mums ir, ar ko lepoties, lai arī ne par visu esam pasaulītei stāstījuši. Lūk, kādos
rakstos gan skolēni, gan skolotāji par skolas dzīvi rakstījuši.

ĶNZ

26.septembra

numurā


Skolēnu pašpārvalžu konference
(Megija Miķe 8.klase)



10.klases skolēni – vidusskolā
iesvētīti (Agate Šaicāne 10.klase)



Jauna sportistu rosība – par
piedalīšanos
starpnovadu
sacensībās (Agita Kaļva)



Aizsākusies jauna sadarbība –
par Sandija Greiškāna gleznu

(Nr.17/18(451/452))

Septembris – skaistais
rudens mēnesis - par

jaunā mācību gada sākšanos (Edīte
Dārzniece)




Rudens pārgājiens Tomes pusē par 7.b klases pārgājienu (Ināra
Kovaļčuka)

izstādi (Sandra Bērziņa)

ĶNZ 25.oktobra numurā



Ar elektrību uzmanīgi – par
nodarbībām
elektrodrošībā
(Sandra Bērziņa)



Valsts prezidenta uzruna Latvijas
95. dzimšanas dienā – skolēnu
izveidotas
runas
(9.klases
skolēni- Alīna Antra Beļakova,
Reinis Šalme, Māris Skrīvelis,
Una Elksnīte, Gerda Kočkere)

(Nr. 19/20(453/454))

 Raibais rudens Ķeguma skolā
– skolotāju diena atkal klāt.


Neparastā
vecāku
sapulce,
Olimpiskās izjūtas, Aizsākām jaunu
tradīciju (Sandra Bērziņa)



Olimpiskā
Kaļva)



Mēs savus vecīšus uz mežu
nevedīsim
–
par
vecoļaužu
apciemojumu Rembates sociālajā
mājā (Amanda Gaile 4.a klase)

diena

Ķegumā

(Agita

ĶNZ 28.decembra numurā
( Nr.23/24 (457/458))



ĶNZ 22.novembra
numurā



(Nr. 21/22(455/456))






Vēstures nedēļa Ķeguma skolā
(Oksana Grimaļuka-Nazarova)



Kaut varētu Mārtiņdienu aiz
ausīm noturēt (Katrīna Rotgalve)
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Skolēni sevi piesaka konkursos
un olimpiādēs (Sandra Čivča)
Stāstnieku konkursā „Teci, teci,
valodiņa” (Vija Šaicāne)
Uzņēmējstunda (Līga Bērziņa un
Linda Kārkliņa 9.a)
Jautrais piektdienas vakars skolā
(Elizabete Avotiņa 8.kl.)
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RADOŠĀ LAPPUSE
DZEJA

Ik rudeni pirmo mācību pusgadu iekrāso dzejas dienas, tāpēc arī mēs savus
lasītājus iepazīstinām ar topošo dzejnieku, rakstnieku radošajiem centieniem.
Šoreiz piedāvājam Annijas Rubīnas un Anetes Kļavas uzrakstītos dzejoļus.
Pirmo dzejoli 5.klases skolniece Anete rakstījusi, iedvesmojoties no
tautasdziesmuizlases "Liepu laipa".
Anete Kļava

skaista zara sēž
un vienmēr ielīksmo

Liepu laipa.
Liepu laipa,
Liepu laipa Cerību pilnā
Liepu laipa.
Liepu laipa
Mans atbalsts
Un dvēsele mana.
Liepu laipa,
Liepu laipa;
Dzīvo kā dzīvodama
Liepu laipa!

Cerība
cerība ir ceriņš
kas uz

un dažreiz paslēpies

Zirneklis melnais.
Jā, tāds ir
Mans draugs!

tas ziediņos
kas dievīgi

Annija Rubīna

kā eņģelīši

Ziema

un vienmēr cer

Visi koki raud -

un cer

Vasara nu pazudusi!

Zirneklis.

Tūlīt nāks ziema Baltu segu atnesīs.

Šī melnā radība
Rāpo pa sienām
Un laimi man nes.
Es mammai jautājuKas ir šī radība melnā?
Mamma atbildTas ir zirneklis.
Man pamāj
Ar ķepu

Egle gan raudātāja Baidās,
Viņu nogriezīs!
Egle, egle
Nebaidies Viss būs kārtībā un
miers!

___________________________________________________________________
Domāju vai auksts vai silts?

Saķēru aukstumu,

Skat, aši jo aši ap stūri

Aizbēga siltums!

Katru dienu ceļos es

Siltums bēg no aukstuma.

Nu, viens vienīgs

Mundrs ašs un brašs.

Nu es ģērbjos,

Trakums!

Skatos es pa logu –

Nu es traucos pakaļ tiem –

Puteņ-puteņo!

Aukstumiem un
siltumiem.

Trakā diena
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PASAKAS
Baltā pasaka
Reiz kādā mazā baltā mājiņā dzīvoja maza meitenīte, kurai bija balti mati. Un kādā baltā
ziemas dienā viņa devās ārā spēlēties baltajā sniegā. Viņa vēla baltu sniegavīru. Rokās viņai
bija balti cimdiņi un galvā balta cepurīte. Pēkšņi pie viņas atjāja balts zirgs. Zirgam mugurā
sēdēja mazs balts rūķītis. Viņš prasīja meitenei, vai gribi redzēt baltus brīnumus. Protams,
ka viņa gribēja un pēkšņi ieraudzīja lielu baltu sniega pili. Divas baltas lauvas sargāja pils
ieeju un uz torņiem sēdēja balti gulbji. Iekšā skanēja mūzika, un zāle bija pilna ar maziem
rūķīšiem, ar garām baltām bārdām. Balts zilonis pūta tauri, un balts vilks spēlēja klavieres.
Meitenīte jau gribēja doties iekšā pilī, kad pēkšņi vecmāmiņa viņu sauca pusdienās. Pils
pazuda, un meitenīte ieraudzīja, ka virs viņas mājas balti dūmi ceļas no skursteņa. Un viņa
steidzās iekšā, lai ēstu savas mīļās pankūkas ar balto krējumu.
Autors: Ričards Atars

Zaļā pasaka
Ja apskatīsies egļu zaļotnēs, ieraudzīsi zaļus vīriņus. Reiz sensenos laikos zāle bija
dzeltena un egles brūnas. Bet tad piestrādāja zaļie vīriņi, un zāle kļuva zaļa un egles arī.
Zaļajiem vīriņiem bija bail no sarkanās krāsas, jo reiz viens vīriņš ielēca sarkanajā krāsā un
kļuva sarkans! Tagad viņš krāso tikai sarkanā krāsā. Zaļie vīriņi nebaidās no citām krāsām.
Citām krāsām viņi var pārkrāsot pāri. Kāpēc? To neviens nezina.
Bet problēmas ir ar balto krāsu. Katru gadu zaļajiem vīriņiem uzbrūk baltā krāsa un pārvērš
pasauli baltu. Viņi cīnās, bet vel nav izdomājuši kā pieveikt balto krāsu. Baltā krāsa ir
izturīga krāsa.
Bet zaļajiem vīriņiem katru gadu palīdz saule. Baltā krāsa paliek vāja saules priekšā. Viņi
cīnās katru gadu līdz pat pavasarim. Pavasarī viss paliek zaļš. Tā ir katru gadu.
Ja redzi savās mājās, ka kaut kas krāsojas zaļā krāsā, tu droši vari zināt, ka tavās mājās ir
kāds no zaļajiem vīriņiem un tuvojas pavasaris!
Autors: Annija Rubīna

Dzeltenā pasaka
Nespēju sagaidīt kad sāks augt pirmās pienenes, kad visi lauki būs dzelteni, bet tad atnāca
dzeltenā govs, un apēda visa pienenes. Pēc laika dzeltenā govs sāka dotDzeltenu pienu.
Tad atbrauca onkulis no Lietuvas pēc dzeltenā piena. Pēc nedēļas atveda dzeltenu jogurtu.
Pēc divām dienām aizveda mani uz dzeltenu slimnīcu. Tad ienāca dakters dzeltenā palātā un
deva man dzeltenas zāles. Un tieši dzeltenā zālesmani izārstēja.
Autors: Ansis Loķis
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Zaļā pasaka
Šajā pasakā viss ir zaļš. Nevienas citas krāsas. Mājas ,zeme, pilnīgi viss. „Zaļais” visu ir
pārvērtis zaļu. ” Zaļo” jūs varat atrast aiz zāļu stiebriņiem. Bet viņi ir ļoti viltīgi,viņi var
tik ļoti noslēpties, ka viņus pat ļoti pūloties nevar atrast. Viņi ir tik neganti, ka sliekas
pārvērš zaļas. Bet viņi vienmēr nav zaļi, viņiem jāēd viss, kas ir zaļš lai paši būtu zaļi. Bet
vienreiz „Zaļais” satika sienāzi un gribēja sienāzi pārvērst zaļu. Bet sienāzis teica,es jau
esmu zaļš ,tev nav mani jāpārvērš zaļu. Zaļais pagriezās un gāja prom un aiz kauna gandrīz
zemē ielīda. Un no tā laika Zaļais pajautā un tad krāso.
Autors: Pauls Rožkalns

Violetā pasaka
Paņemiet violetu papīra lapu un stipri skatieties uz to. Vai redzat cik tur skaisti? Tur aug
visskaistākās vīnogas. Tur cilvēki saēdušies vīnogas paliek violeti. Vai, bet kā var aizmirst
tos zilgan-lillīgos baklažānus! Tur tie aug labi un garšo labi. Bet par saimniecību var runāt
mūžīgi. Bet kur tad paliek tas ēdiens? Viņi taču neēd tikai vīnogas un baklažānus!-Nu
protams, ka ne. Tie savāc no violetas vistas violetas olas un uztaisa ceptu olu. Tā tie
pārtiek. Bet stipri skatoties uz kaut ko vienu var nodarīt pāri acīm. Tāpēc skatieties uz
draugu vai plašo pasauli!
Autors: Anna Bauerniece

RUDENS
Šī mācību gada rudenī skumji krita lapas, un katram jau savas skumjas – kokiem savas un
cilvēkiem savas.
Cilvēki skuma un domāja par Imantu Ziedoni, no kura nācies atvadīties.
Tāpēc arī skolas avīzes cilvēki, skumstot un skumšanas starplaikos domājot, kā izkrāsot
ikdienu, piedāvā jūs ieskatīties šī gada ceturtklasnieku pagājušā mācību gadā tapušajās
pasakās (kad viņi vēl bija maziņi un mācījās 3.b klasē). Šīs krāsainās pasakas tika rakstītas
skolotājas Māras Andersones aicinājumā, viņas klases skolēniem iepazīstoties ar latviešiem
tik nozīmīgā rakstnieka Imanta Ziedoņa darbiem.
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HUMORA LAPPUSĪTE – anekdotes un jautri atgadījumi skolā
Vēstures stunda

Zīmēšanas stunda

-Jaunais cilvēk pie
durvīm - kad dzimis
Gēte?

Skolotāja liek zīmēt
govi.

-Nezinu...

-Jānīt, kur govs?

-Kad dzimis Mocarts.

-Govs zāli apēda un
pati aizgāja!

-Nezinu...

Pēc brīža.

-Tad, ko jūs te darāt?
-Esmu elektriķis,
atnācu lampiņu
nomainīt!

Vizuālā
māksla
Skolotājas
liek zīmēt.
Visi saka, ka nemāk.
Skolotāja secina - bet
matemātikā gan visi
kļūst par lieliem
māksliniekiem!

Apkopoja Anete Kļava

Anekdotisks gadījums no mūsu skolas ikdienas
Reiz, uz pusdienām ejot, bērni
sadrūzmējās kāpnēs. Jautāju:
-

Kas tur par sastrēgumu?

Tajā pašā laikā pie sienām piespiests
vidusskolnieku bariņš, no kuriem
viens pārsteigumā novelk:
-

Kāds no manas (3.klases) atbild:
-

Tik daudz mazu cilvēciņu!
Novēroja skolotāja Katrīna

Sīkie vainīgi!

POZITĪVISMA PILIENS - Anastāsija Postnova iesaka
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Skolas dzīve fotoreportāžā

13

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNS.LV Nr.1 (21.01.2014.)

Raksti redakcijai!
Agate – apstiprina avīzi termiņa beigās, atbild par kolektīva saliedētību un darba
raitumu, kā arī ieinteresētību lasītāju vidū.
Kontaktinformācija: agate.saicane@inbox.lv

Ieva – Atbild par visu tēlaino un iesūtīto radošo darbu iekļaušanu, prezentēšanu
avīzē.
Kontaktinformācija: ieva.ozolniece@inbox.lv
Dāvis – strādā ar datoru, atbild par avīzes noformējumu uz lapas. Veic aptaujas un
intervijas.
Anete - mūsu komandā ir svarīgs cilvēks, rakstītājs un aktīvists – pirmais palīgs.
Ar viņu droši var sākt sarunu sākumskolas skolēni, ja vēlas publicēt skolas avīzē
savus radošos darbus.
Katrīna – komandas dibinātāja, lieliskās idejas autore. Koordinē darba gaitu.
Kontaktinformācija: katrina.rotgalve@inbox.lv vai e-klase.lv

REDAKCIJA UZRUNĀ
Ja tu vēlies padalīties ar kādu ziņu vai satraucošu vēsti, vai vienkārši uzrakstīt
par lielisku dienu ar klasi, skolas vai klases pasākumu, raksti, stāsti mums!
P.S. Ja Tev radies jautājums – kāpēc tik maz informācijas pirmajā avīzes numurā,
mēs atbildam – cik liela skolas cilvēku aktivitāte, tik arī rakstu un informācijas!
Avīze būs tāda, kādu pats, lasītāj, vēlēsies! Raksti, zīmē, fotografē, iesaki, jautā,
nāc! Esi aktīvs - iesaisties!
P.P.S. Koordinatora komentārs. Paldies VISIEM, kas palīdzēja tapt pirmajam
numuram! Šodien, 21.janvāra vakarā, plkst.17:27 saņēmu pēdējo, datoriķa slīpēto
avīzes versiju ar komentāru, ka vēl jānoslīpē, bet tas daudz laika neprasīšot! Nu ir
plkst.22:27 un tikai tagad varu teikt, ka padarīts ir viss iespējamais, ko četri
cilvēki savā darba, mācību un brīvajā laikā janvārī (jo dažkārt strādājām arī
nedēļas nogalēs) varējuši izdarīt. Jā, dator un dizaina speci teiks, ka tas ir garām,
šo vajadzēja savādāk, bet tas vispār nekam neder... Nekas, esam gatavi
konstruktīvai kritikai, jo - kas dara, tas kļūdās, bet, kas nedara, lai ... iet
sniegavīrus velt! Tikai tie, kuri paši izmēģinājuši, kā tas ir – avīzi veidot,
tikai tie saprot, ka tas nav žvīks-žvāks, bet atbildīgs un laikietilpīgs
process. Tāpēc – neslinko, lasītāj, piebiedrojies! Veidosim avīzi kopā!
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