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Svarīgākie notikumi skolas dzīvē
5.-9. oktobrī projekta „Erasmus+” pārstāvji no 7 citām
valstīm (Portugāles, Spānijas, Itālijas, Polijas, Lietuvas,
Rumānijas, Kipras) viesojās Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā. Mums bija iespēja iepazīties ar citu valstu
kultūrām, valodām, gūt priekšstatu par izglītības
sistēmu konkrētajā valstī un skolā.

6. novembrī 10. klases komanda devās uz Mori
Siguldas novadā, lai piedalītos spēlē „Rīgas sargi”,
kur viņi nokļuva BALTBAT instruktoru pakļautībā,
tika apmācīti dažādu uzdevumu veikšanā un
disciplīnas ievērošanā.
6. novembrī Ogrē norisinājās sacensības „Pūču
nakts”, kur piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi no
10. un 9. klases. Dalībniekiem bija jāpilda 9 dažādi
uzdevumi pa visu Ogres pilsētu. Mūsu skolas
komanda ieguva 6. vietu no 16.
7. novembrī Salaspils 1. vidusskolā notika
dambretes sacensības sākumskolas vecuma
bērniem. Sacensībās piedalījās 80 skolēni no 10
skolām. Saskaitot kopējos punktus, rezultāti
iepriecina – kopvērtējumā 1.vieta Ikšķiles
vidusskolai, 2.vieta Ropažu vidusskolai, 3.vieta
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai.

29. un 30. oktobrī mūsu skolā norisinājās izglītības
konference „LatSTE” (par informācijas tehnoloģiju
pielietojamību visās izglītības sfērās), uz kuru ieradās
ap 300 cilvēku. Konferencē varēja klausīties lekcijas,
dalīties pieredzē ar citiem skolotājiem un doties uz
dažādām darbnīcām.

Aktīvi noritēja Latvijas svētku nedēļas pasākumi.
11. novembrī tika veikta akcija „Iedegsim sauli
Ķegumā!”, kur Ķeguma pilsētas ielās tika izliktas
svecītes, kas veidoja saules formu visā pilsētā. 17.
novembra rītā izskanēja svētku koncerts ar
mūziku, dejām un teatrālu uzvedumu.
13. novembrī skolā norisinājās „POPiela 2015”,
kur šoreiz tēma bija septiņdesmito un
astoņdesmito gadu mūzika. Trīs žūrijas pārstāvji Ķeguma novada jaunatnes lietu speciāliste Antra
Binde, skolas absolvents Kristaps Rūde un
dziedātāja Olga Rajecka – izvērtēja klašu un
skolotāju priekšnesumus, un pirmā vieta tika 7.
klasei, otrā vieta – 6.b klasei, trešā vieta –
skolotājiem.

5. novembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
norisinājās konkurss „Nāc un eksperimentēt sāc”.
Ķeguma skolu pārstāvēja Ligita Ābele, Sanita Ozerska,
Annija Spilberga, Marta Šmite un Elīna Trence. Arī
šogad eksperimenti notika ķīmijas, fizikas un
matemātikas laboratorijās.
Svarīgāko apkopoja Agnese Zeltiņa
Rakstu oriģinālus skatīt skolas mājaslapā www.kegumaskola.lv
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ar Brendu
- Hello, Brenda! Thank you for agreeing to
meet for this interview!
- Hi, it's no problem!
- My first question is – where are you from?
- I am from Bandung, Indonesia, South-east of
Asia (smiles).
- For how long have you been in Latvia?
- It has been full two months in Latvia now.
- How did you get to Latvia?
- I got to Latvia by an exchange program called
AFS. I auditioned for a year and flew here. I was
supposed to be here on the 20th of August. But I
encountered a problem with my visa so instead I
got here on 4th October.
- What was your first impression of Lavia and
Ķegums?
- My first impression of Latvia was: „Wow, there is
no crowd at all?!” Because I didn't see many
people in Riga. That was surprising because
Riga is the capital. And even when I got to
Ķegums I was more surprised by how peaceful
and quiet it is (laughs).
- What do you like and dislike the most here?
- I like how it feels here - so peaceful. I rarely see
crowds of people. It's also really fresh in here. I
used to live in a big city where it is pretty polluted.
I could barely see the stars at night. What I
dislike the most is that there is not many people
in Latvia. I feel weird not seeing and knowing
many people. So as you see I am torn between
my likes and dislikes about the amount of people.
- Indonesia is far away from here, on the other
side of the world. So are there many cultural
differences between Indonesia and Latvia?
- Yes! Almost everything is different! Like you
guys eat potatoes a lot. But back there in my
country we eat rice (in Latvian, rīsi) three times a
day.
- What are the differences between schools in
Indonesia and Latvia?
-Oh my gosh, in Indonesia the school starts at
6:30 and ends at 15:00, plus we have external

courses that last until 18:00. Also, we use 2
terms for 1 school year. For each term, there
are mid-term test and final-term test.
- Is it easy to make friends in Latvia,
despite the big cultural differences?
- I can't say it is easy but I can't say it is hard
either. It's something in between. What helps
the most is that Latvian teenagers in general
know English quite well. So I can easily
communicate with them.
- You've been here for two months now
and you've been learning our language.
How is it going with that?
- I'm trying to say simple phrases in Latvian
now. My friends are kind enough to correct my
mistakes. Also, teacher Bērziņa helps me a lot
by giving an individual Latvian lesson for me.
- What is your favourite word in Latvian?
- Favourite word? Hmm... Ok, this is hard.
Now it is piparkūkas! But it used to be
kartupelis. I guess it changes according to my
favourite food at the time! (laughs)
- What do you do outside of school?
- I go to Youth Choir of Ķegums and I attend a
youth club at church in Ogre. Along side I
spend my time in my bedroom listening to
music and trying to create songs of my own.
But I am not really good at it or anything, it is
just a hobby.
- What have you gained from this
exchange program so far?
- Gladly, I haven't gained any weight... yet
(laughs). But I feel like I am more confident
and independent. By leaving my family and
everything I grew up with and having to learn
and explore a new country mostly by myself
makes me more confident and independent.
- What else do you think you will gain?
- I will gain more friends! I hope. Please, if you
read this, talk to me (laughs). I will gain
experience, either it is good or bad. But still
experience is experience!
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- What has been the most exciting thing in
Latvia until now?
- The most exciting thing is the food. How can
you, guys, have different potatoes here? No
kidding! Other exchange friends and I are in love
with Latvian potatoes and Latvian food in
general.
- To me it looks like you really love food, don't
you? Okay, so this will be the last question.
You live in the country that is warm
throughout the whole year, so you have never
had snow at home. But this year you did.
What did you think of your first snow here?
- I love food like crazy (laughs). And first snow, I
was so moved! I played in the snow for almost an
hour with a few of my classmates. I was so
happy! (smiles) It reminded me of „Frozen”.
- Sounds like you really enjoyed the snow!
Thank you for this lovely interview!
- No problem!

- Sveika, Brenda! Paldies, ka piekriti
satikties intervijā!
- Sveika! Nav par ko!
- Mans pirmais jautājums ir – no kurienes
tu esi?
- Es esmu no Bandungas Indonēzijā, Āzijas
dienvidaustrumos (smaida).
- Cik ilgi tu jau esi Latvijā?
- Ir pagājuši jau pilni divi mēneši Latvijā.
- Kā tu nokļuvi uz Latviju?
- Es nonācu Latvijā caur apmaiņas
programmu, kas saucas AFS. Es pieteicos uz
gadu un atlidoju šurp. Man bija jābūt šeit jau
20. augustā. Bet radās problēma ar vīzu,
tāpēc tā vietā es nonācu šeit 4. oktobrī.
- Kāds bija tavs pirmais iespaids par
Latviju un Ķegumu?
- Mans pirmais iespaids par Latviju bija: „Nav
nekāda pūļa?!” Jo es neredzēju daudz cilvēku
Rīgā. Un tas bija pārsteidzoši, jo Rīga ir
galvaspilsēta. Un, kad es nokļuvu Ķegumā, es
biju vairāk pārsteigta par to, cik mierīgi un
klusi šeit ir (iesmejas).
- Kas tev visvairāk patīk un nepatīk šeit?
- Man patīk tas, cik šeit ir mierīgi. Es reti redzu
pūļus. Šeit ir arī svaigs gaiss. Es biju
pieradusi dzīvot lielā pilsētā, kur ir diezgan
piesārņots. Es reti redzēju zvaigznes naktīs.
Kas man visvairāk nepatīk, ir tas, ka šeit nav
daudz cilvēku. Es jūtos dīvaini, neredzot un
nezinot daudzus cilvēkus. Kā redzi, es esmu
vidū starp to, ka man patīk un nepatīk cilvēku
daudzums.
- Indonēzija ir tālu no šejienes, otrā
pasaules pusē. Vai ir daudz atšķirību
Latvijas un Indonēzijas kultūrās?
- Jā! Gandrīz viss ir savādāk! Piemēram, jūs
ēdat daudz kartupeļu. Bet tur, manā valstī,
mēs ēdam rīsus trīsreiz dienā.
- Kādas ir atšķirības starp skolām
Indonēzijā un Latvijā?
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- Indonēzijā skola sākas 6:30 un beidza 15:00,
bet mums vēl ir papildus kursi, kas ilgst līdz
18:00, kā arī mums ir divi semestri vienā mācību
gadā. Katram semestrim ir vidusposma
pārbaudes un beigu posma pārbaudes.
- Vai ir viegli sadraudzēties Latvijā, par spīti
lielajām kultūras atšķirībām?
- Es nevaru teikt, ka ir viegli, bet es nevaru arī
teikt, ka ir grūti. Tas ir kaut kas pa vidu. Visvairāk
palīdz, tas, ka latviešu pusaudži kopumā zina
angļu valodu diezgan labi. Tāpēc es varu viegli
komunicēt ar viņiem.
- Tu esi šeit bijusi jau divus mēnešus un esi
mācījusies mūsu valodu. Kā tev sokas ar to?
- Es mēģinu teikt vienkāršas frāzes latviski. Mani
draugi ir pietiekami laipni, lai izlabotu manas
kļūdas. Arī skolotāja Bērziņa man ļoti palīdz,
pasniedzot man citādu latviešu valodas stundu.
- Kāds ir tavs mīļākais vārds latviešu valodā?
- Mīļākais vārds? Hmm... Labi, tas ir grūti. Tagad
tas ir piparkūkas! Bet iepriekš tas bija kartupelis.
Škiet, tas mainās, atkarībā no mana mīļākā
ēdiena tajā brīdī! (iesmejas)
- Ko tu dari ārpus skolas?
- Es dziedu Ķeguma jauniešu korī un piedalos
jauniešu grupā baznīcā Ogrē. Kā arī es pavadu
laiku savā guļamistabā, klausoties mūziku un
cenšoties radīt to pati. Bet man tas nepadodas,
tas ir tikai hobijs.
- Ko tu esi ieguvusi no šīs apmaiņas
programmas līdz šim?
- Par laimi, es neesmu ieguvusi lielāku svaru...
pagaidām (iesmejas). Bet es jūtos tā, it kā es
būtu kļuvusi pārliecinātāka un neatkarīgāka.
Ģimenes un visa, ar ko es kopā izaugu,
atstāšana, jaunas valsts izpētīšana un
mācīšanās galvenokārt vienatnē padara mani
drošāku un neatkarīgāku..
- Kā tev liekas, ko vēl tu iegūsi?
- Es iegūšu vairāk draugu! Es ceru. Lūdzu, ja tu
šo izlasi, parunā ar mani (iesmejas). Es iegūšu
pieredzi, vai nu labu vai sliktu. Un tomēr pieredze
ir pieredze!

- Kas ir bijis pats
aizraujošākais Latvijā līdz
šim?
- Pats aizraujošākais ir
ēdiens. Kā jums var būt citādi
kartupeļi šeit? Es nejokoju!
Mēs ar citiem apmaiņas
studentiem esam iemīlējušies
latviešu kartupeļos un
latviešu ēdienā kopumā.
- Man izskatās, ka tev ļoti patīk ēdiens, vai
ne? Labi, šis būs pēdējais jautājums. Tu
dzīvo valstī, kur ir silti visu gadu, tāpēc tu
nekad neesi piedzīvojusi sniegu mājās. Bet
šogad tu piedzīvoji. Ko tu domāji par savu
pirmo sniegu?
- Es mīlu ēdienu kā traka (smejas). Un pirmais
sniegs - es biju tik aizkustināta! Es spēlējos
sniegā gandrīz stundu kopā ar dažiem
klasesbiedriem. Es biju tik priecīga (smaida)!
Tas man atgādināja filmu „Frozen” jeb „Ledus
sirds”.
- Izklausās, ka tu ļoti priecājies par sniegu!
Paldies tev par šo brīnišķīgo interviju!
- Nav par ko!
Intervēja Agnese Zeltiņa

Pa labi Agnese Zeltiņa, pa kreisi Brenda Christie
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Mana Latvija
Latvija ir mana dzimtene. Es tajā dzīvoju jau desmit
gadus; es nepametīšu to, jo tā ir mana Tēvzeme.
Manā dzimtenē ir visskaistākā daba, jo ir četri gadalaiki.
Mēs varam lepoties ar karavīriem, kuri aizstāvēja
mūsu Latviju no iebrucējiem. Visā pasaulē mēs pieminam
kritušos aizstāvjus.
Cik labi, ka es dzīvoju brīvā valstī!
Mana ģimene arī dzīvo Latvijā.
umu,
Es lepojos ar Latviju.
lu Ķeg
Andris Žariņš 4.b

k
4.b.

lase dzejo par Latvi
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Nils V

Latvijā ir skaisti meži,
Kuros dzīvo iekšā eži.
Latvijas daba
Ir ļoti, ļoti laba;
Arī lielie brūnie lāči,
Kuri dvēselē ir māči.
Latvija tik laba dod,
Un sirdī drīz vien to tu jūt'.
Gājuši bojā ir daudzi,
Lielajā, briesmīgā karā,
Bet palikuši ir tukši lauki.
Samaksājām daudz,
bet atlīdzības maz.
Mēs Latvijā nu esam
Un visiem labu nesam.

Rāmja autors: Agnese Zeltiņa

6

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNS Nr. 1 (7)

21.12.2015.
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Mana Tēvzeme
Mana Tēvzeme ir Latvija! Es par to ļoti
priecājos.
Latvijā ir brīnišķīga daba. Lauksaimnieki
var lepoties ar ražu – rudziem, kviešiem,
miežiem.
Mums ir dīķi, upes, ezeri, jūra, pie kuras
karstajās vasaras dienās var atpūsties ar ģimeni.
Baltais sniegs ziemā, pirmie pumpuri pavasarī,
jaukā vasaras saule un krāšņās rudens lapas tas viss man saistās ar mājām.
Pilsētas? Lielākās pilsētas ir Rīga,
Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils
un Rēzekne.
Rīga, Ķegums un Pļaviņas var lepoties ar
lielajām, vajadzīgajām un interesantajām
elektrostacijām. Vecrīgā ir ļoti daudz apskates
vietu.
Iedzīvotāju Latvijā nav daudz.
Svētki Latvijā ir godājami - Jaunais gads, Mātes
diena, Līgo vakars un Jāņi, Zinību diena, Mārtiņi,
Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Tēvu
diena, Miķeļdiena un Ziemassvētki.
Gods kalpot Latvijai!
Līva Rebeka Ivanovska 4.b

Mūsu skaistā dzimtene!
Latvija ir viena no visskaistākajām valstīm
Eiropā.
Mūsu senči par Latviju cīnījās, lai viņa
būtu Latvija, nevis kā savādāk. Mēs kārtīgi
nenovērtējam, ko citi ziedoja Latvijai. Mūsu
vectēvi vai pat vecvectēvi ziedoja savas dzīvības,
lai Latvija uzvar. Viņi arī, tāpat kā mēs, mīlēja
Latviju, bet viņi to darīja daudz stiprāk.
Mēs visos gadsimtos esam mīlējuši Latviju
– vienalga vai mēs esam aizbraukuši no tās, vai
nē.
Es mīlu Latviju.
Latvija, mēs visi tevi mīlam!

Tā varētu sākties teika par Latviju.
Reiz sensenos laikos viens zēns
gribēja uzcelt Latviju. Viņš aizgāja mājās
un pajautāja tētim, vai viņš var uzcelt
Latviju. Tētis atbildēja, ka viņš ir viens un
kur viņš dabūs tik daudz naudas?
Es nolēmu - iešu palīdzēt.
Bet Latviju jāceļ tik ilgi…
Rūpējies par savu valsti, tad tā rūpēsies
par tevi!
Kristaps Borozinskis, 4.b.

Autors: Annija Spilberga, 9.klase

Man Latvija ir Tēvzeme, mājas, kurās
vienmēr var atgriezties, kā arī valsts, kuru
nekad neaizmirsīšu.
Latvijai ir simboli, kurus noteikti visi
zina - tas ir Brīvības piemineklis, karogs,
himna.
Vissvarīgākie cilvēki ir karavīri, kuri
aizstāvēja Latviju 1919. gadā, kad notika karš
pret Bermonta karaspēku.
Latvijai arī tagad ir vajadzīgi tikpat
drosmīgi, Latvijas valsti mīloši patrioti un
godīgi cilvēki.
Dievs, svētī Latviju!
Gods kalpot Latvijai!
Loreta Lazdiņa 4.b

Alise Driviniece 4.b
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Radošā lappuse - maksla

Autors: sk. Aina Zagorska
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Autors: Līva Ru

Autors: Līva Rubene, 8. klase

Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns

8

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNS Nr. 1 (7)

21.12.2015.

Skolēns domā
Visas skaņas uz zemes ir mūzika
/O.Homeršteins/
Es domāju, ka ir grūti pateikt, vai visas skaņas uz zemes ir mūzika, jo pasaulē ir septiņi
miljardi cilvēku, un katra cilvēka izpratnē mūzika ir
kas cits. Vienam mūzika ir piemājas mežā mītošo
putni čivināšana, otram - klavieru sonāte, bet trešajam bites zumēšana.
Manuprāt, mūzika ir kaut kas īpašāks par ,
kā, piemēram, ventilatora rūkoņu, straujas bremzēšanas radītajām skaņām vai ūdens, kas iet pāri
katla malām, radīto skaņu.
Mūzika ir kaut kas patīkams. Es pat teiktu rūpīgi izplānots skaņu kopums, kas tikai retos gadījumos ir nejaušs. Patīkamas ir dabas radītās skaņas, kādā konkrētā areālā dzirdamās skaņas. Tā ir
neparasta mūzika, bet tomēr tā ir mūzika. Vienkāršs sitiens pa galdu nav mūzika, bet sitienu
kopums, kas veido ritmu, gan ir.

Acīmredzami, ka starp mūziku un parastu
skaņu, kuru nevar nosaukt par mūziku, ir maza robeža. Ir tādas skaņas, kuras nekad nevarētu nosaukt par mūziku. Piemēram, atombumbas sprādziens. Tas ir tik skaļš, ka var padarīt pat kurlu, tātad, ietekmē fiziski un negatīvi. Parasti mūzika
ietekmē cilvēkus labi, protams, ja klausās sev piemērotu žanru un dziesmu.
Mūzikā ir ļoti liela dažādība. To pierāda 7
mūzikas veidi, ko apskatījām mācību stundās, bet

mūzikā nav tik ļoti lielas dažādības, lai katru
troksni sauktu par mūziku. Nešaubos, ka
pasaulē ir kāds, kuram ikdienas trokšņi ir kā
mūzika, bet tas jau ir cits stāsts… Visas skaņas
uz zemes nav mūzika.
Samanta Pļaviņa 10.klase

Mūzika ir skaņu krāsu triepieni
uz klusuma audekla.
/K.G.Jungs/
Mūzika sākas no klusuma, kuru varam
pielīdzināt baltam audeklam, uz kura tiks likti
krāsas triepieni, lai veidotu gleznu. Lai rastos
mūzika, ir jābūt skaņām, tās ir tik daudz un
dažādas, ka no tām pat varētu izveidot skaņu
apli, gluži kā krāsu apli. Katrai skaņai varam
atrast piemērotu krāsu, un, liekot kopā šīs
skaņas, izveidojas melodija, kuru varam attēlot
uz audekla.
Veidojoties citām skaņu rindām, izveidojas jau pavisam savādākas melodijas un ainas,
kuras tiek attēlotas uz audekla. Mana glezna
izskatās šādi. Valsis šajā gleznā plūdīs kā upe,
klasiskā mūzika būs dziļš un pasakains mežs,
tradicionālo mūziku saskatīsim koku galotnēs,
kur čab lapas, rotaļājoties ar vēju. Putni šajā
gleznā ieskandinās vieglu džeza mūziku, kamēr ziedos plūdīs sirdi sildošas vijoles skaņas.
Tā mēs varam katrs domās uzgleznot savu mūzikas gleznu, iedomāties ar kādiem krāsu triepieniem tiks uzgleznota katra melodija, līdz
gleznā ir attēlota visa pasaule.
Megija Ruise 10.klase
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Radošā lappuse - joki, maksla un vardi

Nila komikss

Dzejolis par Latviju
Latvija, ak, Latvija,
Es Tevi mīlu no visas sirds!
Katru dienu saku tev:
- Labrīt!
Tev ir skaista daba un
Smaržīgas puķes.
Naktī pār Tevi zvaigznes spīd.
Kad saule atnāk, man atveras
sirds.
Es Tevi mīlu,
Latvija!
Autors: Nils Vērītis

Iveta Apsīte 3. b klase
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Ikkatru gadu rude
ņos skaistos
Lapas kā krāšņa
s dejotājas
Virs mūsu galvām
griežas.
Iet rudens pāri La
tvijai –
Jau mēs zinām –
Ak, siltā vasara ir
prom.

I

I

I

1. klasē jeb
1
m
ā
p
la
u
v
ļa
k
z
Dzejoļi u
U SPIETS
K
E
I
N
J
E
Z
D
O
JAUN

21.12.2015.

it,
ms ir še
u
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n
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Katrs
ust sau šeit –
a
i
a
v
t
Rie
s ir
no mum
Ikkatrs auli krāso
s
dzeltē,
Savu pa a, kas rudeņos
p
Tā kā la asauli iekrāso
p
Atkal šo
Kristiāna Caune

Ilvija Dīcmane

Dīvaini tā runāt...
Ām...
Vispār dzejā domāt
Ir...
Diezgan grūti.
Sanāca.

Lec no
s
Ej pro t no kraujas
m no k
,
a
Ostā i
epeld ujas –
kuģis,
kurā jū
rn

Jānis Dāvids Siliņš

ieki ka

ujas.

Leo Ābele

m,
s apņe
ū
m
s
a, ka
ns:
Liesm izjūtas ugu isle
s
ka
Īstenā , uguns un
.
a
Gaism kā mīlestībā
n
Atska

Līga Bērziņa

Auguši kopā,
Guvām atziņas kopā,
Nesām smagumus kopā,
Ellei cauri bridām,
Savai laimei pretī skrējām,
Ezerā aizpeldējām.
Agnese Zeltiņa

aule
Riet s vidū
astā. krien,
r
k
ā
s
n
Ieleja u smilšai r krastu s
j
a
Hava un Ivars g ā brien.
n
Anna mā okeā ultā
s
Rītau s beigās g .
d
a
Dien spoži spī
e
l
Sau
Rihards Bužeriņš

Karstajā
r
Rakstīja udens dienā
dzejoli K
It kā ska
rists.
is
Strauji t ts bija šis stāsts
ek
–
Tik dzid ošs lāsts.
ra ir šī d
om
Sirsnīga
ir šī oma a,
.
Krists Kalniņš

Rāmja autors: Nils Vērītis
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Dzīve ir īs
a,
Ilga tikai tā
s
Ābolus m dzīsla,
eklējot.
Nekurienē
s
Atceries p krienot,
ar laiku!

ā?
Ko tu dom
i
Ar ko tu es
ļo ceļu?
tu
Savu vien kārt – neviena nav!
ap
Diāna Grigorjeva
vu
Paskaties
ekas un sa ku dod.
li
iz
i
z
d
u
a
es ro
Apkārt d
s nebaidoti n saproti,
d
ā
k
r
tu
–
Redz
ļu.
s pretī u
ts tai dotie igāt savu vientuļo ce
a
p
rī
a
c
ā
S
sta
tais, ar ko
Kaspars Upenieks
Ka tas ir īs
Durvis atvēri Tu man,
Izbrīnīta biju gan.
Ārā bij mans draugs,
Nosalis un ledus auksts,
Bet
Apakšā tam sirds vēl plaukst.
Diāna Liepiņa

ī
Iet s
pret
n
.
m
i
s
e
i
i
š
n
V
rikā
atās
Ame saule sk .
Rīta n krievs
e
Ivars Laicāns
Skri

Katrs rīts ir jaunas dienas sākums.
Rīts – tas ir mirklis īss.
Istaba piepildās siltā gaismā,
Saules stari apspīd katru stūrīti –
Tas ir tik skaistiApkārt paveras jauna diena, jauna pasaule.
Kristiāna Caune

ēks
ļķa cilv
u
m
a
j
Ripo
malā,
umā,
Ezera aulrieta gaiš
s
,
Ik reizi ēdams laimi
l
k
Neme naksnīgajā
is
Ieripoj lnā.
ka
Sāpju
Reinis Šalme

Doma
Ir ma s, prāts un
n
l
Ārā s as dienas aime
viežo
saime
t laim
Nīkst
.
i,
m
Aizve anam pri
e
rot du
rvis n kam vaigi,
aidam
.
Diāna Grigorjeva

Rāmja autors: N. Vērītis
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Radošā lappuse -

21.12.2015.

dzeja un maksla

Autors: Madara Saulona, 8. klase

Autors: Ligita Ābele, Ilva Mālniece 9.klase

Autors: Estere Līva Logina, 6.b klase

Mana tautasdziesma

Autors: E

līna Tren

Kādā jaukā vasar's dienā
Skaistas meitas jostu auda.
Meitas jostai jumjus raksta,
Puiši tikmēr striķus rausta
ce, Danie

la Dišere

ite 9.klas

e

Krista Reinverte 4.a klase

Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns
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Skolēns domā

Sveiki!
Mani sauc Gastons.
Man patīk mūsu skola, jo
man ir daudz draugu gan
klasē, gan skolā.
Jūs domājat, ka es nāku uz
skolu tikai draugu dēļ? Nē, nemaz arī
nē! Man patīk arī mūzikas stundas un
vizuālā māksla.
Katru pirmdienu mēs klasē
stāstām draugiem par iepriekšējā
nedēļā izlasītajām grāmatām, tas ir ļoti
interesanti. Es parasti lasu par Neganto Niku. Šīs grāmatas ir iepatikušās
vairākiem maniem draugiem, tagad
arī viņi tās ir izlasījuši. Nu vismaz kādu
no interesantās grāmatu sērijas.
Ziniet, man ir noslēpums. Vislabāk man patīk ekskursijas. Skolotāja
mūs tajās bieži neved, bet, kad tas
notiek, tas ir kolosāli. Tā mēs tikām pie
konfekšu taisīšanas Skrīveros. Man
ļoti garšo koņčas, es tās varētu ēst bez
apstājas. Žēl, ka nevarējām apēst
visas gotiņas, kas bija ražotnē, bet
pašu ietītās bija tik gardas, kādu
nekad nav veikalā.
Citā reizē mēs devāmies uz
Andreja Pumpura muzeju Lielvārdē,
lai svinētu Meteņus. Mēs braucām ar
ragavām no kalna, gājām rotaļās,
spēlējām spēles, un Metenis mums
par to pa logu svieda pīrāgus.
Bet šoruden mēs devāmies uz
Cinevillu, lai uzzinātu kino uzņemšanas noslēpumus. Cinevillu uzcēla,
lai varētu uzņemt filmu “Rīgas sargi”.
Gids mums visu parādīja un kārtīgi izstāstīja. Vēl šo kinopilsētiņu izmantoja
filmu “Sapņu komanda” un
“Rūdolfa mantojums” filmēšanai, bet tagad tur uzņem

jaunu filmu par senajiem
laikiem “Nameja gredzens”.
Arī mēs paši varējām filmēties. Mums sanāca
interesanta filma. Nevienam nesakiet, mēs ar Astru filmējāmies
uz parasta zaļa fona, un ritenis, ar
kuru viņa brauca, nemaz nekustējās, bet filmā mēs traucamies
cauri visai Rīgai. Daži mūsu
klasesbiedri filmā cīnās īstā kaujā ar sprādzieniem, bet Gvido un
Linda pat lido. Man arī būtu gribējies, bet divas reizes neļāva
filmēties.
Man patika arī sacensības
ekskursijas beigās. Spēli sauca
“Foto orientēšanās”. Mums bija
jāatrod 20 vietas Cinevillā un tur
jānofotografējas. Manā komandā
bija Sandra, Astra, Kristers un
Madara. Varat mūs apsveikt, mēs
uzvarējām!
Cinevillā man gadījās arī
ķibele. Pazuda mans telefons. Es
par to pateicu skolotājai tikai
autobusā, kad bijām jau diezgan
tālu aizbraukuši. Jūs neticēsiet,
skolotāja piezvanīja uz Cinevillu,
un kinopilsētiņas darbinieki bija
tik laipni, ka milzīgajā teritorijā to
sameklēja un atveda uz Rīgu.
Žēl, ka ekskursijās nevar
braukt katru dienu! Neko darīt,
pamācīsimies mazliet, tad jau
būs pavasaris un ekskursiju laiks,
gan skolotāja kaut ko atkal izdomās, ja ne, mēs viņai palīdzēsim,
ideju mums ir ļoti daudz…
Gastons Caunītis 3.b
klase

Rāmja autors: Krista Reinverte
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Radošā lappuse - pasacina
,

Pelēcītis
Vilks Pelēcītis
skumīgs gāja pa mežu.
Skumīgs tāpēc, ka
nevarēja sagaidīt
Ziemassvētku vecīti ar
dāvanu maisu.
Viņš nolēma doties
to meklēt.
Pelēcītis gāja un
gāja, līdz nonāca meža
klajumā. Tur viņš ieraudzīja
skaistu namiņu. Pie namiņa
stāvēja greznas kamanas,
kurās bija iejūgti divi
ziemeļbrieži.
Un tur jau nāca pats
vecītis. Urrā! Es atradu
tevi.
Loreta Viļumsone, 1.a.klase
Autors: Daniels Alksnis 1.a klase

Klases rotājumi

Sākumskolas eglīte

1.a. klases radošie darbi
Foto: no skolas Facebook lapas
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Fotoreportāža 1

Miķeļdienas tirdziņš
Foto: no skolas Facebook lapas

Lāčplēša diena
Foto: no skolas Facebook lapas

Skolas erudīcijas konkurss
Foto: ogrenet.lv galerija

Valsts svētku koncerts
Foto: no skolas Facebook lapas

Valsts svētku koncerts
Foto: no skolas Facebook lapas

Cīņas par ceļojošo Ziemas sporta spēļu kausu
Foto: no skolas mājaslapas
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Fotoreportāža 2

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Foto: no skolas Facebook lapas

Pamatskolas ziemassvētku pasākums
Foto: no skolas Facebook lapas

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Foto: no skolas mājaslapas
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Foto: no skolas mājaslapas

Labdarības akcija ’’Paēdušam Ķeguma novadam’’
Foto: no skolas mājaslapas

Labdarības akcija ’’Paēdušam Ķeguma novadam’’
Foto: no skolas mājaslapas

17

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNS Nr. 1 (7)

21.12.2015.

Tava redakcija
Katrīna Rotgalve
Agnese Zeltiņa
koordinatore
korektors
katrina.rotgalve@gmail.com zeltaaga@inbox.lv
Gustavs Grandāns

Krista Reinverte
Nils Vērītis

Gatis Matīss Zeltiņš
datorgrafiķis
gatiszeltins@gmail.com
Agate Šaicāne
redaktore
agatesaicane@gmail.com

radošie palīgi
Ieva Ozolniece

Gustava secinajumi
Dienas sarāvušās īsākas, laiks kļūst aizvien vēsāks, taču īstu ziemu vēl nemana. Draugi
satiekas jaunos atpūtas stūrīšos. Mācības rit pilnā sparā.
Jauno mācību gadu katrs sagaidījis dažādi – priecīgi tie, kuri ieguvuši jaunus draugus, bet
bēdīgi tie, kuru vecie draugi pārcēlušies uz citu dzīvesvietu.
Sporta nodarbības notiek gan ārā, gan telpās. Vairākām klasēm mainījušies skolotāji, un skolā ir
daudz jaunu skolēnu.
Bērnudārza „Gaismiņa” vecākā grupa ir pārcēlusies uz mūsu skolu. Viņiem ir atvēlētas divas
telpas 2. stāvā.
Tie, kuri ir pabeiguši sākumskolu, tagad nevis sēž vienā klasē, bet staigā pa vairākām.
Arī riteņu novietne ir pārvietota, lai skolas priekšā vairāk pietiktu vietas visādiem pasākumiem.
Visi droši vien ir pamanījuši, ka skolas darbiniekiem ir ar magnētu piestiprināmas vārdu
nozīmītes.
Pie skolas ļoti aktīvi notiek labošanas darbi – ir uzlikts jauns bruģis aiz skolas un iesēta jauna
zālīte.
Manuprāt, Jaunais mācību gads ir vislabākais!!!
Gustavs Krišs Grandāns

Autors: Kristiāns Ņorba, 8. klase

Autors: Līva Rubene, 8. klase

Vāka foto: Rihards Puriņš un
Katrīna Rotgalve.
Avīzē izmantoti foto no skolas
mājaslapas - autors: Oksana
Grimaļuka-Nazarova
1. lapas sniega piku autors:
Agate Šaicāne
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