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REDAKTORA SLEJA
Sveiciens visiem Ķeguma
skolēniem!
Šajā trauksmainajā laika posmā
esam piedzīvojuši bezgala daudz
no kumu.
Ar 2014. gada 1. septembri
mūsu skolā darbu uzsāka jaunais
direktors Vladimirs Samohins, līdz
ar to nepilna mēneša laikā klasēs
un kabinetos uzradās jaunas,
vizuāli pievilcīgas mēbeles, biroja
galdi un krēsli skolotājiem. Tagad
skolas telpas ir daudz mājīgākas un
modernākas.

Dienas gaismu ieraudzījusi
jauna Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas mājaslapa, kurā tagad
var atrast konsultāciju graﬁku,
stundu sarakstu, informāciju par
skolas vadību, skolotājiem un
tehniskajiem darbiniekiem, te var
izlasīt jaunākos rakstus par
no kumiem skolā un aplūkot
fotogrāﬁjas, atsevišķa iedaļa
paredzēta vecākiem. Ienāc arī tu www.kegumaskola.lv. Mums ir pat
twi er konts un facebook konts
’’Keguma Skola’'!
Īpašu uzmanību pievērsām
novembra patrio sma nedēļai, kas

Agate Šaicāne - redaktore
agatesaicane@gmail.com
Gerda Kočkere - redaktora
palīgs
gerda.kockere@gmail.com
Katrīna Rotgalve - koordinators
katrina.rotgalve@inbox.lv
Justīne Aldersone - radošais
palīgs
Gatis Matīss Zeltiņš datorgraﬁķis
therealgaty@gmail.com
Agnese Zeltiņa - korektors
zeltaaga@inbox.lv
Nils Vērītis - mākslinieks

sākās ar skolēnu pašpārvaldes
rīkotu pasākumu „Iedegsim sauli
Ķegumā" - 11. novembrī visā
Ķegumā ka iedeg tūkstošiem
svecīšu. Savukārt, 12. novembrī
1. – 12. klašu skolēni piedalījās
atrak vā konkursā „Mēs mīlam
Tevi, Latvija!" 5. un 10. klase
piedzīvojusi iesvē bas
pamatskolnieku un
vidusskolnieku kārtā.
Turpināsim veidot mūsu
skolas ikdienu kpat interesantu
arī turpmāk!
Avīzes redaktore Agate Šaicāne
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Kā sākās 2014./2015. mācību gads
A
mūsu skolā?
DIEN
ZINĪB

Foto: Rihards Puriņš

U

Lai arī dienu pirms
1. septembra izska jās, ka "Rīga
nekad nebūs gatava", lielākie
remontdarbi svētkus netraucēja
- skola sagaidīja visus gaiša, ra
un krāsaina.
Paldies visiem - skolas
darbiniekiem, skolas un Ķeguma
novada domes vadībai, skolotājiem, bērniem, vecākiem un
līdzjutējiem!
Visuztrauktākie un skaistākie,
protams, bija pirmklasnieki un
12. klases lielie, nopietnie nozīmīgs gads plānojas; mūsu
dzīvē vēr gas un skolas līmeni
ceļošas pārmaiņas.
Nestāvi malā, iesais es, jo
katra doma, ideja un darba
rokas noderēs!

Zinājāt?
Santa Baltause, 4. klase

Viktorija Māzere, 4. klase

Laura Millere, 4. klase

Bija jāpieņem interesants
izaicinājums - noķert
direktoru skolā!

Nenotveramais direktors
Pirms kāda laika man, Gerdai
Kočkerei, ka uzdota kāda
nozīmīga misija – intervija ar
jauno skolas direktoru. Jau pašā
sākumā nojautu, ka tas nebūs k
viegli paveicams. Bija jāpieņem
interesants izaicinājums – noķert
direktoru skolā!
Pirmais prak ski
neiespējamais uzdevums bija
norunāt intervijas laiku. Teju
katru starpbrīdi devos pie skolas
lietvedes Daces ar vienu

jautājumu – kur ir direktors?
Galu galā meklējumi izvērtās
vērienīgi – izstaigāju pat skolas
pagraba labirintus!
Pēc atkārto em
mēģinājumiem neiespējamā
misija varēja sāk es!
Interviju ar direktoru par
skolēniem interesējošiem
jautājumiem mēs apsolām jau
nākamajā avīzes numurā!
Gerda Kočkere
Foto: Rihards Puriņš
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Svētki un pasākumi
Ķeguma skolā brīvdabas kino
Tā kā šogad Bal jas ceļam ir
25. gadadiena, arī Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
skolēni, darbinieki, vecāki,
ģimenes un draugi ka aicinā
iesais es UNESCO projekta
„Bal jas ceļa stās " ak vitātēs.
Ķeguma skolā ka noorganizēts
vēl nebijis pasākums – brīvdabas kinozāle, kad 8.septembra
vakarpusē uz aktu zāles sienas ka
demonstrēta režisora Askolda
Saulīša dokumentālā ﬁlma
„Atmodas antoloģija". Āra kino
bija sanācis ska es pārsteidzoši
liels pulks interesentu – jaunieši,
skolotāji un ģimenes ar bērniem
(mazie ne kai rotaļājās savā
nodabā, bet drīz vien aizmiga
vecāku klēpjos, ra ņos vai ka

nogādā mājās).
Ķeguma skolas Skolēnu padome
un direktora vietniece
audzināšanas darbā Sandra
Bērziņa izloloja šo pasākumu,
aicinot skolēnus ar krītu skolas
priekšā uzzīmēt lielas Bal jas
valstu kontūras, kurās ķegumieši
vēlajā vakara stundā iededza
sveces – simbolu gaismai, mieram,
piemiņai, cieņai un neatkarībai.
Ja kāds jautātu man, kā nu bija
– vienā teikumā to nepateikt. Tas
bija skaists vakars, kurā odi kai
pabiedēja, bet vakara vēsma lika
ciešāk ie es līdzpaņemtajā pledā.
Nekur negribējās steig es, jo
ﬁlmas rāmais plūdums, atzīstamā
a ēla un skaņas kvalitāte,
interesan e foto un video kadri,

pārdomātās intervijas un kopības
plecs pie pleca sajūta lika
aizmirst to, ka visi ci kaut kur
daudzstāvu māju kambaros jau
bužina spilvenus vai skatās savu
– sapņu kino.
Vēlāk, kad pastaigas solī
devāmies mājup, pie skolas
turpināja mirdzēt gaismiņas,
šķindēja gaiss, sakarsušajiem
sveču trauku vāciņiem krītot. Lai
arī ārā nakts, Lāčplēsis manī
pasmaidīja – mūsu tauta
imodusies, Melnajam
bruņiniekam cel es neļaus.
Īsināts no Ķeguma novada ziņas raksta
š.g 26. septembra NR.17/18 (475/476)

Katrīna Rotgalve

Foto : Rihards Puriņš
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Svētki un pasākumi

Putrings
Putras nedēļa – PUTRINGS, no ka
24. oktobrī. Bija jautri! Minējām mīklas,
vingrojām, gājām rotaļās. Mūs arī
apbalvoja! Pūcēns bija smieklīgs! Tikai
beigās uzzinājām, ka tā bija skolotāja
Iveta Barkāne! Pasākums beidzās
plkst.15.40. Ar nepacie bu gaidīšu
nākamo „Putringu'’!
Justīne Aldersone, 3.a. klase
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Šī gada 24. oktobrī mēs, 8. klase, rīkojām klases
vakaru, kura laikā mēs spēlējām spēles.
Viena no visjautrākajām spēlēm bija „Klusie telefoni’’.
Mēs visi no sirds izsmējāmies! Viena kārta sākās ar
‘’skolotājai ir skais auskari’’, bet beidzās ar ‘’skolotājai ir
cūkas ausis’’. Protams, ak vitātēs iesais jām arī klases
audzinātāju Dzintru Germu – Lemesi. ‘’Mēmajā šovā’’
skolotājai bija jāa ēlo Diāna, un tas sanāca ļo amizan
un interesan . Lielu paldies gribam pateikt klases
audzinātājai par jauki kopā pavadīto laiku!
Klases vecākā – Diāna Ložkina
Rediģēja: Gerda Kočkere, Agnese Zel ņa

.

Putrings (foto: Katrīna Rotgalve)

Klases vakars (foto: Diāna Ložkina)

Putrings (foto: Katrīna Rotgalve)

Ekskursija
Ekskursija uz LDZ un Pūri.
Tā bija ļo mākoņaina diena. Vispirms mēs braucām uz
gardo ’’Pūres šokolādi’’. Mums parādīja un pastās ja
visu kakao vēsturi. Tad mēs taisījām šokolādi un bija
jautri.
Protams, mēs braucām arī uz Rīgu, LDZ muzeju. Tur
stās ja kā radās vilcieni un izrādīja dažādus vilcienus,
bija ļo jauki.
Justīne Aldersone, 3.a. klase

Klases vakars (foto: Diāna Ložkina)
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Svētki un pasākumi
Talka
Man bija liels prieks piedalī es skolas
talkā, kas norisinājās 27. septembrī. Pat
neskato es uz to, ka tā bija sestdiena,
plkst. 10:00 bija sapulcējušies daudzi.
Mīļš paldies arī skolas direktoram, kas
iesais jās darbos un palīdzēja.
Man par brīnumu šī mēbeļu
kārtošana no ka visai ātri un organizē .
Kamēr tēvi un skolasbiedri nēsāja
smagos skapjus, arī no mums,
meitenēm, bija jēga. Tīrījām un
kārtojām klasē jauniegūtos plauktus.
Šis pasākums saliedēja skolēnus un
viņu vecākus, jo kopīgi strādājām un pēc
smagā darba kām atalgo ar gardu
zupu.
Es ar prieku dotos uz vēl šāda veida
pasākumiem, labs treniņš un skaista
skola.

Valsts svētku koncerts
14. novembrī
Bija vēss rudens rīts, kad visi Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas skolēni un skolotāji
pulcējās zālē, lai burvīgi ieskandinātu valsts svētkus ar
kora, sākumskolas bērnu, VIA, meiteņu ansambļa un
Reiņa, arī Ievas Dušenkovas dziedātajām dziesmām un
skaistajiem J.Jaunsudrabiņa vārdiem. Ikvienu pārņēma
atmiņas par bērnību, ikdienu un it visu skaisto mūsu
vals . Šis koncerts bija kā nozīmīgs apliecinājums un
atgādinājums par valsts un tās vēr bu nozīmi, lielisks
veids kā iesākt nedēļas nogali.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto
darbu un laiku! Lai Dievs svē Latviju!
Gerda Kočkere, 10. klase

Līga Bērziņa, 10. klase

Valsts svētku koncerta mēģinājums (Foto: Katrīna Rotgalve)
Talka (foto: Katrīna Rotgalve)
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Skola sporto
Olimpiskā diena
Arī pie mums, tāpat kā citās Latvijas skolās, no ka
vienota Olimpiskā diena.
Lūk, 5. klases skolēnu atsauksmes.
Jau ceturto gadu Ķeguma skolā no ek Olimpiskā
diena - uzvarēja 4. klase. Nākamājā gadā gribētos vairāk
ar sportu sais tus uzdevumus. Sporta dienā piedalījās
visas klases. Pašās beigās katra klase saņēma pa
klinģerim. Olimpiskajā diena bija diezgan auksta.
Olimpiskā diena ir laba diena un, cerams, ka būs arī
visus nākamos gadus.

Dažs labs uzdevums bija izaicinājums pat
pieaugušajiem. Uzdevumu izpildei ar spēku vien
nepie ka, nācās ņemt talkā arī erudīciju un
atjau bu, neaizmirstot par vil bu un tak ku.

Lai arī pasākums no ek jau ceturto gadu,
tā kvalitāte nezūd.

Pasākuma organizatori bija parūpējušies par
spēļu daudzveidību. Dalībniekiem bija jāveic šādi
uzdevumi: ripas ripināšana, pretstafete, bumbas
novešana no groza un atpakaļ uz grozu, lidojošo
Kris āns Bramanis, 5.b klase
šķīvīšu mešana vārtos.
Organizatori neaizmirsa parūpē es par
Pagājušā gada Olimpiskajā dienā uzvarēja mana
izsalkušajiem spēļu dalībniekiem un pacienāja ar
klase: mani klasesbiedri un es – 4.b. Mēs ieguvām
gardām pusdienām. Ar pilniem vēderiem un
biļetes uz hokeju un hanteli. Bet šogad uzvarēja 4. klase,
pa kamu nogurumu kaulos, ka noskaidro
viņi ieguva hanteli un šautriņu dēli. Bija daudz dažādu
labākie. Pašu labāko rezultātu uzrādīja 4. klase,
kontrolpunktu, taču man vislabāk pa ka Artūra Ābola
kļūstot par laureā em. Mūsu klase – 5.b
kontrolpunkts, kur bija jādejo un jāceļ bluķī s.
ierindojās 9. vietā.
Mūsu klasei bija vienādi zili krekli ar gliemežiem un
mūsu vārdiem.
Rainers Pīlāns, 5.b klase
Man šī Olimpiskā diena ļo pa ka!
Estere Paula Paegle, 5.b klase

Foto: Katrīna Rotgalve
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Skolēni raksta, pēta, eksperimentē
Ciemos pie sirmajiem
vecīšiem

Tavs ’’Ķeguma Skolēns’’
pēta un eksperimentē

1. oktobrī mūsu vals ek atzīmēta Starptau skā veco
ļaužu diena. Tas ir brīdis, kad pateikt paldies visiem
vecajiem ļaudīm par viņu bagāto mūžu, darbu un
jaunākajai paaudzei atstātajiem padomiem. Īpaši šāds
paldies svarīgs ir em, kuri ir palikuši vieni, un mūža nogali
aizvada Sociālās aprūpes centrā. Tieši viņiem gribas, lai
kāds uzklausa un samīļo. To saprotot, mēs, Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas muzikālie 6. klases skolēni,
nolēmām viņiem sarīkot mazu svētku pārsteigumu.
Un tā – trešdienas pusdienlaikā devāmies ceļā uz veco
Rembates skolu, kur atrodas Sociālās aprūpes centrs. Līdzi
vedām gardu kliņģeri, bet muzicēja klases skolēni Anﬁsa
Aļeksejeva, Laura Cakule, Jūlija Miķelsone un Niks
Nazarovs. Protams, ka mums nekas neizdotos bez mūsu
mīļās klases audzinātājas un mūzikas skolotājas Marijas
Sprukules.
Mums ļo pa ka iepriecināt šos cilvēkus, un mēs to
noteik darīsim vēl un vēl.

Skudru soļi
HEI! Vai esi aizdomājies ar cik skudru soļiem var apiet apkārt
mūsu skolai?
Kādā saulainā rudens pēcpusdienā,
precīzāk, 1. oktobra plkst. 16.59, sākām
pē jumu!
Mūsu hipotēze:
Skolu apiesim ar 350 vidusskolnieka
skudru soļiem.
Norises gaita:
Uzdevums nebija no vieglajiem. Nogura
kājas, apnika skai t, gribējās ēst, mājās,
bet Ķeguma skolēns ir neatlaidīgs,
zinātkāre tomēr ņēma virsroku un mēs to
IZDARĪJĀM!
Lai mums nebūtu vientuļi pretējā virzienā pē jumu uzsāka sākumskolēns.

Anﬁsa Aleksejeva, 6. klase

Skudru soļi (foto: Katrīna Rotgalve)

Secinājums:
Vidusskolēnam nebija ne jausmas, cik
skola ir liela!
Ir nepieciešams 1898 vidusskolēna
skudru soļi.
Jautājums lasītājam, ar cik skudru
soļiem sākumskolēns var apiet apkārt
skolai?
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Vidusskolā VISS notiek
Iesvētības
Vakar vēl fukši, šodien jau piln esīgi vidusskolas
skolēni.
Katram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
10. klases skolēnam 21. novembris bija īpaša –
iesvē bu diena.
Šis no kums bija ilgi gaidīts un jau no paša rīta
sākās 12. klases sagatavo e pārsteigumi, kuros
ie lpa mums sagatavotas gardas un veselīgas
brokas s, un visai baiss pārbaudījums šķēršļu trasē
skolas pagrabā, kad mūs saņēma gūstā trīs nežēlīgas
maﬁjas pārstāvji. Tas izvērtās neaizmirstami - īstas
ak vitātes „vidusskolas s lā"!
Kad mācību stundas bija beigušās, plkst.17.00
skolas aktu zālē mūs jau gaidīja īstā iesvē šana, kas
aizsākās ar īpašu, katra klases skolēna raksturojumu.
Ieņēmuši savas vietas, mēs bijām gatavi
pārbaudījumiem, jo zinājām, ka par vietu vidusskolā

ir jācīnās katram. To arī pierādījām, gan atbildot uz
balonos noslēp em āķīgiem jautājumiem, gan kopā
zīmējot, gan spēlējot klusos telefonus un dziedot
kopīgu dziesmu.
Noslēgumā, protams, devām svinīgo zvērestu, ko
aps prinājām ar parakstu. Katram no klases
pienācās arī īpašs apliecinājums, par uzņemšanu
vidusskolas saimē. Vakara noslēgumā varējām
nosvinēt šo no kumu ar ballī .
10. klases vārdā sakām milzīgu paldies 12. klases
kolek vam un viņu audzinātājai Vitai Spilbergai par
burvīgo vakaru un visiem jaukajiem pārsteigumiem!
Gerda Kočkere, 10. klase

Desmitie
Kādā klusā Ķeguma namā
Skolotāji „desmitos” lamā,
Jo tie visiem priekšā lien
Un no stundām projām skrien.
Mēs smagu nastu vedam –
„Desmito” vārdu pasaulē nesam,
Tāpēc piedodiet mums,
Lai kādi esam!
Mums ir īpašs ziņojums,
Kas nonāk pie jums kā lidojums Vēlamies pateikties ar dziesmu,
Lai iedegtu jums sirdīs liesmu.
Agnese Zel ņa, Ga s Zel ņš

Foto: Katrīna Rotgalve
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Izstādes un konkursi
Mājdzīvnieku izstāde
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā
3.oktobrī, pirmās mācību stundas laikā, Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas pagalmā no ka
aizraujoša mājdzīvnieku izstāde, kurā piedalījās
sākumskolas skolēni ar saviem mīluļiem. Katrs
varēja kaut ko interesantu pastās t, parādīt un
apska t.
Kā stāsta izstādes apmeklētāji – piekto klašu
skolēni - tā bija ļo aizraujoša iespēja uzzināt ko
jaunu. Tur redzē gan kaķi, gan suņi, arī kāmīši un
pat žurkas! Vēlāk dots vārds arī vetārs em.
Mēs ceram, ka ar šādām izstādēm varēsim
priecēt viens otru arī nākamgad!
5. klase

Vidusskolēni piedalās
starptautiskā
tulkošanas konkursā
Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir viena no
8 skolām Latvijā, kurā 27. novembrī norisinājās
Eiropas Komisijas organizētais tulkošanas konkurss
"Juvenes Translatores". Konkurss vienlaicīgi
norisinājās visās ES dalībvals s. Konkursā iesais to
skolu skaits katrā vals ir vienāds ar konkrētās valsts
deputātu skaitu Eiropas Parlamentā. (Konkursā var
piedalī es skolēni, kuri dzimuši 1997. gadā.)
Divu stundu laikā skolēniem literāri un saturiski
precīzi bija jāiztulko teksts. Skolēni izvēlējās tulkot
tekstu no angļu valodas uz latviešu.
Skolēniem tas bija jauns izaicinājums un pieredze
tulkošanas darbā.
Katras valsts labākais tulkotājs pavasarī dosies uz
Briseli, kur no ks svinīgā apbalvošanas ceremonija.
Ilze Kras ņa

Mājdzīvnieku bildes (Foto : Katrīna Rotgalve)

Tulkošanas konkurss Foto : Ilze Krastiņa
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Radošā lappuse
Dzeja
Septembris tradicionāli ir dzejas
dienu mēnesis. Mēs klausāmies
dzeju, lasām dzeju un arī paši
rakstām dzeju.
12. klases skolēni, māco es
modernisma literatūru, mēģināja
dzejot sirreālisma manierē. Lūk kas
ir iznācis!
...
Eju pa ceļu
STOP
Apnika
Eju atpakaļ
Nepatīk
ĒĒĒĒĒ
Ēzelis
Suns
Un kaķis
Tāpat nepa k
CCCCC
Cūka necilvēks
Man domas
Raisās
Maisās pa galvu
Nē
Vairs NNNegribu
Nē
Vairs NNNegribu
Mājas
Logi un durvis
Jauki sapņi
LLLLLIDO
Lidmašīnas
Karš un sāpes
Rrrraud
Visi raud
Mežā ogas
Apnika kaķi
IIII Ilgi jāgaida

...
Ķirsis strauji iziet
Tuvojas skais idio
Izejot tev vēl lielākā
Ābelē īgna aizvedīs
Sagurušo Ojāru uzbeku
Uzbrukumā ābeles saknē ēdot
Tavu uzskatāmo oﬁciāli izniekoto
Ooooooo… laiki…!

1.b klases
aplikācija ’’Salūts’’

Kaspars Soboļevs 12. klase

Labs citāts:

Katrīna Priedoliņa, 1.b

Ke ja Atare 12. klase
Laima Postnova, 1.b
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Radošā lappuse
NILA KOMIKSS
Par skolas jauno kaﬁjas
automātu interesējas visi skolēni.
Taču jābūt ļo uzmanīgiem ar
karstajiem dzērieniem! Par to savā
komiksā stāsta 3.b klases
skolnieks, „Ķeguma Skolēns"
mākslinieks - karikatūrists, Nils
Vērī s.

Tēli:
Zilais cilvēciņš – Zilis
Sarkanais cilvēciņš – Sarkas
Zaļais cilvēciņš – Zigis
Stāsts ir šāds…
Sarkas iet pie kaﬁjas automāta
un grib nopirkt dzērienu, bet nevar
izdarīt izvēli. Pa to laiku garām iet
Zilis un iemet automātā monētu,
piespiež pogu un izvēlas sev kaﬁju.

Kad dzēriens gatavs, Zilis to
iedzer, un kaﬁja izrādās pārāk
karsta, pat svilina acis. Tad atnāk
Zigis, kuram rokās jau gatava
kaﬁja, un sveicina klasesbiedrus.
Zigis pamana apsvilinājušos Zili
un izved viņu ārā, bet Sarkas stāv
kā stāvējis pie kaﬁjas automāta
un vēl joprojām nevar izvēlē es
dzērienu.
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Aﬁšas

Pirmā Advente
Pirmā Advente ir gaidīšanas laiks.
Gaidīšanas laiks līdz Ziemassvētkiem.
Visi dzied Ziemassvētku dziesmas, cep
piparkūkas, pušķo māju. Bērni mācās
dzejoļus un gatavo saviem mīļajiem
dāvanas.
Bet ziniet, ka īstā dāvana ir jūsu
ģimene! Mīliet, saudzējiet to visdārgāko!
Jus ne Aldersone 3.a klase

Adventes vainags (Foto: Katrīna Rotgalve)

12

