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Svarīgākie notikumi skolas dzīvē
Aizraujoša tikšanās skolas bibliotēkā ar folkloristu Gunti Pakalnu - 6. maijā, skolas bibliotēkā
pustumsā, degot svecītēm, notika aizraujoša
tikšanās ar zinātnieku, folkloras pētnieku, stāstnieku un vienkārši interesantu cilvēku - Gunti Pakalnu.

Tikšanās skolas bibliotēkā ar „Eiropas
Savienības mājas” zināšanu, sarunu un
mākslas istabu vadītāju Anitu Jansoni - 5.,
8., 9. klašu skolēni tikās ar Anitu Jansoni, kas
stāstīja par savu studiju un darba pieredzi pēc
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolvēšanas 2002. gadā. Kopš 2012. gada Anita ir
„Eiropas Savienības mājas” zināšanu, sarunu
un mākslas istabu vadītāja Rīgā.
9.maijs - Eiropas diena - 9.maijā visā Latvijā
un arī mūsu skolā tiek atzīmēta Eiropas diena,
kurā skolēni no 5. – 12.klasei piedalās „Eiropas
Savienības mājas” organizētajā „Eiropas eksāmenā.”

Akcija „PAR LATVIJU”- Akcijas mērķis - ar krītiņiem izkrāsot pilsētas ielas un ietves ar Latvijas
mīlestību apliecinošiem un patriotismu veicinošiem tekstiem, zīmējumiem, kā arī Latvijas karoga
krāsām un latviskiem simboliem.

Lielā pavasara talka Ķeguma skolā - tika kārtoti
plaukti, aizdzīti putekļi, ravētas pirmās niknās
nezāles un stādīti jauni augi.

Ķeguma skolā viesojas ASV basketbolisti –
leģionāri - 5.–8. klasēm tika demonstrēti basketbola spēles paņēmieni, spēlēts kopā un pret
skolēniem, kā arī mudināts jauniešus būt aktīviem un sportiskiem.

Projekts “Ieraugi, atklāj, saglabā” – Projekts
rosina skolēnus atrasties dabā, izzināt dabā notiekošos procesus visos četros gada laikos kādā izvēlētā sava novada dabas objektā un par
to rūpēties, saglabājot nākotnei. Ķeguma komercnovirziena vidusskola izvēlējās Daugavas
labo krastu zem Ķeguma HES.
Skolai – jauns žetons – 12.klase saņēma
savas skolas piederības zīmi jeb žetonu, tā
apliecinot, ka ir zināšanu pārbaudei gatavi.
„Eksakto zinātņu dienas – 2016” konkursa
fināls - Pārvarot trīs neklātienes kārtas, finālā
iekļuva arī mūsu skolas eksakto zinātņu
komanda!
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Svarīgākie notikumi skolas dzīvē
Ķeguma dziedošajiem „krokusiem” – I pakāpe - Projekta Erasmus + noslēguma tikšanās Polijā
Ar izjustu skanējumu, izcilu solistu dzidrajām
balsīm, skaistiem violetiem krokusiem līdzīgiem
koncerttērpiem mugurā 1.–4. klašu koris skolotājas
Marijas Sprukules un koncertmeistares Lienes
Seržantes vadībā godam nopelnīja 1. pakāpi ar
41,88 punktiem.

4. maijā ar skaistu bērnu koncertu aizvadīti
Baltā galdauta svētki.

«Atziņu kāpnes» - valodu skolotāju 1. akcija Veicinot lasītprasmi, lasīšanu, Ķeguma skolas latviešu valodas un svešvalodu skolotāji Ilzes Krastiņas vadībā skolā īsteno garastāvokli uzlabojošu,
domāt rosinošu akciju - nesteidzies, ejot pa kāpnēm, ļauj sev palasīt!
Akcijas sākums - 28.04.2016.novakare, piedaloties un slepeni sagatavojot skolai šo pārsteigumu
„Eksakto zinātņu diena 2016” konkursa fināls,
angļu valodas skolotājas Ilzes Krastiņas vadībā.
katrai komandai bija jāpilda dažādi uzdevumi,
kas saistīti ar matemātiku, dabaszinībām un
datorzinātnēm.

Valodu skolotāju akcija «Lasām grāmatas» improvizētā grāmatu plauktā līmējam izlasīto
grāmatu autoru vārdus un nosaukumus. Lasa
skolēni, lasa vecāki.

10.05.2016. 2.b un 11. klašu skolēni kopā ar Ilzi
Krastiņu un Māru Andersoni piedalījās akcijā
„Stādīsim Latvijas mežus”.
Svarīgāko apkopoja Agnese Zeltiņa un Katrīna Rotgalve
Raksta oriģinālus skatīt skolas mājaslapā www.kegumaskola.lv
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Skola sporto
6.05.2016. Agita Kaļva un 1.-5.klašu skolēni Ogres stadionā cīnījās par medaļām dažādās
vieglatlētikas disciplīnās. Rezultātā tika izcīnītas 7 dažāda kaluma medaļas: Krista Bužeriņa (3.a) 1.vieta tāllēkšanā un 3.vieta 600 m skrējienā;Andris Zariņš (4.b) - 1.vieta bumbiņas mešanā; Daniels
Ratkevičs (5.) - 2.vieta 60 m skrējienā un 2.vieta 1000 m skrējienā; Markus Kaļva (2.b) - 2.vieta 600 m
skrējienā; Santa Baltause (5.) - 3.vieta bumbiņas mešanā. Prieks, ka šoreiz sacensībās sasniegti ļoti
augsti personīgie rekordi!

27.04.2016. 2.-12.klašu sportiskākie skolēni devās uz Ogri, lai piedalītos starpnovadu krosa
sacensībās. Šoreiz laika apstākļi dalībniekus lutināja - saulaina diena, ātrs skrējiena solis! Tāpēc Agita
Kalva var skolu iepriecināt - medaļas un diplomi kabatā!
Apbalvojumi: Rojs Evans Bergs (3.b) - 1.vieta, Daniels Ratkevičs (5.) - 1.vieta, Evija Anna Nusberga
(10.) - 1.vieta, Krista Bužeriņa, (3.a) - 2.vieta, Loreta Luīze Zaķe (10.) - 2.vieta.
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Skola sporto
11.maijā 6.-12.klašu skolnieki piedalījās starpnovadu vieglatlētikas sacensībās. Rezultāti: Uldis
Zirnītis (6.a) 1.vieta šķērpa mešanā, Kristiāna Caune (11.) 2.vieta 400 m skrējienā, Māris Jānis
Jurkons-Freibergs (9.) 2.vieta 1500 m skrējienā, Lotārs Lasis (7.) 2.vieta lodes grūšanā, Rihards
Bužeriņš (11.) 3.vieta diska mešanā un 3.vieta lodes grūšanā, Elīna Kļaviņa (6.b) 3.vieta tāllēkšanā
un 3.vieta augstlēkšanā.
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Radošā lappuse

Kas ir pavasaris?

2.b

Lūkass Siliņš
Uz mūsu jautājumu „Kas ir pavasaris?”
mamma atbildēja: ’’Pavasaris ir dabas
pamošanās.’’
Tētis atbildēja: ’’Pavasaris ir laiks, kad var dzert
bērzu sulas.’’
Māsa atbildēja: ’’Pavasaris ir prieks, pumpuriņi un
putniņi.’’
Kaķis atbildēja: ’’Pavasaris ir mjau.’’
Renārs atbildēja: ’’Pavasaris ir gadalaiks.’’
Kafejnīcas tante atbildēja: ’’Kad mostas zeme.’’
Dežurante atbildēja: ’’Kad viss sāk zaļot.’’

Alise Skrīvele
Uz mūsu jautājumu „Kas ir pavasaris?”
mamma atbildēja: ’’Pavasaris ir
bērnība, saule, puķes un prieks.’’
Tētis atbildēja: ’’Pavasaris ir
makšķerēšanas sezonas sākums.’’
Brālis atbildēja: ’’Pavasaris ir dubļains
laiks ar īgniem cilvēkiem.’’
Kaķis atbildēja: ’’Pavasaris ir
spēlēšanās un sniegpulkstenītes uz
palodzes.’’
Draudzene atbildēja: ’Pavasaris ir
konstruktoru pabeigšanas laiks.’’

Katrīna Priedoliņa
Uz mūsu jautājumu „Kas ir
pavasaris?”
mamma atbildēja: ’’Pavasaris ir
dabas atmoda.’’
Māsa atbildēja: ’’Pavasaris ir
mīlestības laiks.’’
Kaķis atbildēja: ’’Pavasaris ir ņau
ņau.’’
Draudzene atbildēja: ’’Pavasaris ir
saulains puķu ziedēšanas laiks.’’
Skolotāja atbildēja: ’’Pavasaris ir
saulīte, bērzu sulas un pumpuru
plaukšana.’’

Rāmja autors: Agate Šaicāne
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Radošie darbi
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Reiz kādai sniega karalienei bija dzimšanas
diena. Ziemelis nevarēja izvēlēties dāvanu. Taču
viss, ko Sniedziņa vēlējās, bija zieds, bet ikviens
zieds, kam viņa pieskārās, uz mūžu sasala ragā.
Ziemelis puspasaili izmeklēja, un beidzot tas
atrada karalisko rozi. “Es neiešu pie tās sniega
raganas!” Roze nikni atbildēja. “Bet, mīļā roze, vai
tu tiešām negribi dzīvot daiļā pilī, kur viss spīd un
laistās?” Ziemelis lūdza. “Nē, nē un viss! Man jau ir
daiļa pils!” Un tad Ziemelis iedomājās uzaudzēt
visdaiļāko ziedu. Viņš savās mājās paņēma
visdižāko ledus gabalu un izveidoja no tā
puķupodu. Nolika pie loga un iekurināja krāsni.
Sabēra tur sniegu kā zemi. Un tad viņš domāja, ko
iesēt. Un uzdāvināja puķupodu ar sniegu. Sniega
karaliene bija vīlusies. Jo kas tā par dāvanu? Puķupods ar sniegu.
Ieva Aizstrauta

Roze
Reiz sensenos laikos bija ļauni laiki. Cits
no cita laupīja, cīnījās un naidojās. Bet bija
viena skaista lēdija ar burvju spējām. Šo lēdiju
sauca Roza. Kad viņai kāds gribēja ko nočiept,
no viņas mugurpuses izauga asi dzelokšņi un
aizbiedēja laupītāju uz talālām zemēm. Bet, kuri
nebijās, tie sadūrās pret Rozas šausmīgi
asajiem dzelokšņiem līdz pat asinīm.
Kādu dienu Rozai vajadzēja ar kaut ko
sevi pabarot. Viņa izgāja no sava rajona, lai
iegādātos ābolus un bumbierus. Pēc tam viņa
aizgāja pakaļ ūdenim. Roza paņēma savu
spainīti un ielika to avota ūdenī. Un viņa
nezināja, ka viņai sekoja kāds nelietis ar nazi
rokās. Viņš pacēla nazi un Rozu nodūra. Bet
viņš nejutās kā parasti, kā varens, neuzveicams
un gudrs, bet tā vietā viņš juta sāpes. Viņš
apsēdās un domāja, līdz ko Rozas bālais
ķermenis pārvērtās skaistā puķē. Tās zieds bija
sarkans, un tās stublājā bija asi dzelokšņi.
Un notika brīnums! Tā ikvienu padarīja
par labāku cilvēku. Un par godu Rozai, šo ziedu
nosauca par Rozi.
Nils Vērītis

mirstulite
Neaiz
Reiz kāds ciemata zēns izdomāja, ka viņš
grib puķēm iedot vārdus, jo tajā laikā puķēm nebija
vārdu. Tad zēns sasauca visas puķes pļavā un
sāka dot vārdus. Viņš deva vārdus, kādi vien
ienāca prātā. Pašās rindas beigās stāvēja kāda
maza puķīte. Tad mazā puķīte teica: “Puisīt, puisīt,
neaizmirsti mani!” Bet zēns nedzirdēja un turpināja
tālāk dot vārdus. Zēns deva visādus vārdus: “Tu
būsi tulpe, tu narcise, sniegpulkstenītis, tu gladiola,
bet tu roze.” Zēns taisījās doties mājās, bet mazā
puķīte, to redzēdama, teica: “Puisīt, puisīt, tu
aizmirsi mani.” Zēns atbildēja: “Piedod, tu būsi
neaizmirstulīte, jo tevi aizmirst nevarēs!”
Tā neazmirstulīti sauc vēl tagad.

Ziemas prieki
Ko var darīt,
Ziema klāt –
Slēpes savu darbu sāk.
Vizināt tās var ikvienu,
Skolēnu un vecu vīru.
Slidas slēpēm līdzīgas –
Abas gludi slidinās,
Ātri slido, lidinās!
Gustavs Krišs Grandāns

Kitija Paula Grižibovska
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Intervija ar Arni Rudiņu

- Labdien! Man prieks, ka piekritāt satikties
intervijai!
- Labdien!
- Kā Jūs nonācāt Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā?
- Novembra beigās Ķeguma skolas direktors
mani sameklēja un teica, ka Ķegumā vidusskolas
klasēs nav, kas māca matemātiku. Un tā viņš mani
pierunāja. Tā es ar 1. decembri sāku šeit mācīt.
- Kāds bija Jūsu pirmais iespaids par Ķegumu?
- Vispār pirmais iespaids man bija labs. Iespaids
vēl nav mainījies. Man patīk tas, ka Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni un skolotāji ļoti aktīvi
piedalās dažados pasākumos, un tas viss atspoguļojas
mājaslapā. Ļoti interesanti, ka viss tiek nofiksēts ar
fotogrāfijām. Tas parāda to, ko skola dara vēl bez tiešā
mācību darba. Un ļoti interesanta Jums ir skolas avīze.
Ar interesi esmu lasījis iepriekšējos numurus.
- Ar ko Jūs nodarbojāties pirms tam?
- Mācīju matemātiku Aizkraukles novada ģimnāzijā no 1973. gada (smaida). Pirms tam strādāju Bauskas rajonā. Arī tur matemātiku mācīju. Un pašos
sākumos daudz ko esmu mācījis.
- Ilgi gan Jūs Aizkrauklē strādājat! Kas Jūs
mudināja kļūt par skolotāju?
- Dzīve piespieda. Sākumā es nemaz nebiju domājis, ka strādāšu skolā. Man bija darbs projektēšanas
institūtā, strādāju par ģeologu. Bet, tā kā Rīgā tobrīd
nebija, kur dzīvot, biju spiests pārvākties, doties uz
laukiem, uz skolu, kur varēja iegūt dzīvojamo platību.
Un tā es sāku skolā strādāt.
- Kā ir ar matemātikas skolotāja amatu? Kāpēc tieši matemātika?
- Kļūt tieši par matemātikas skolotāju arī dzīve
piespieda, jo es biju spiests pārkvalificēties par
matemātikas skolotāju, jo skolā nebija ģeogrāfijas
stundu. Mana sieva arī bija ģeogrāfe. Līdz ar to
ģeogrāfijas skolotājam skolā nebija, ko darīt. Un nācās
mācīties.
- Kas Jums visvairāk patīk no darba skolā?
- No darba skolā man patīk tas, ka visu laiku esmu
kopā ar jauniešiem. Pats jauns palieku (iesmejas).
Godīgi sakot, man patīk būt kopā ar jauniešiem un
strādāt ar viņiem.
- Ņemot vērā, ka Jūs ikdienā esat ar jauniešiem
un Jums ir lielāka dzīves pieredze kā mums, kādu
ieteikumu par dzīvi Jūs vēlētos ieteikt mums?

- Mūsdienu jaunietis nedrīkst nekad nolaist
spārnus. Vienmēr ir jāizcīna sava vieta dzīvē.
Neatlaidīgi jācīnās par to, jo iespējas ir ļoti plašas,
bet tajā pašā laikā neviens uz paplātes nenoliks
priekšā visu gatavu. Tātad pašam ir jābūt aktīvam,
jācīnās, jāparāda sevi. Katrā jābūt kaut kādam
tādam, ar ko tu tiešām spēj dot kādu labumu citiem
un ko tev pašam tiešām patīk darīt. Un ir jācīnās.
Nevar tā vienkārši atstāt to, jo neviens nenoliks
priekšā visu.
- Paldies par šiem vārdiem! Cerams, ka kādu iedrošinās! Tagad būs pēdējais jautājums,
kas interesē daudzus vidusskolēnus. Vai Jūs
plānojat turpināt darbu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā arī pēc šī mācību gada?
- Tas provokatīvs jautājums (iesmejas). Es jau
nezinu, par to teiks skolas vadība. Viss atkarīgs no
tās. Tas nav no manis atkarīgs. Es vienmēr esmu
brīvs cilvēks. Vispār, ja tā godīgi, es gribētu
vienkārši pabeigt darbu, kuru esmu jau iesācis. Tas
jau nav normāli, ka gada laikā mainās vairāki
skolotāji. Un, reizēm paskatoties uz divpadsmito,
vienpadsmito klasi, es nodomāju, ka tas taču nav
normāli, ka bija viena skolotāja, tad cita, tad atkal
nomainījās, un nākamgad atkal cits skolotājs, un
kaut kas atkal mainās. No tāda viedokļa es labprāt
paliktu un pabeigtu darbu ar Jums, vienpadsmitie,
lai Jums vismaz nepilnus divus gadus būtu viens
skolotājs (iesmejas).
- Liels paldies par šo interviju! Uz redzēšanos!
- Uz redzēšanos!
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Radošā lappuse

Lauzta

sirds

Reiz, pirms kādiem simts gadiem, piedzima
bērns. Tā bija meitenīte. Neviens viņai nevarēja izdomāt vārdu, jo viņa bija lielisks bērns. Kādā
nelaimīgā dienā meiteni nolaupīja un aizveda tālu
prom no mājām. Viņa katru dienu raudāja, jo šeit
nebija neviena, kas dāvātu meitenei mīlestību.
Nolaupītāji meiteni sauca par Puķīti. Vai nolaupītājiem nebija tās ģimenes žēl? Pagāja ilgs laiks.
Puķītes mammai vēl bija cerība, ka meitene atradīsies. Meitene vēlējās piezvanīt mammai, bet
viņai tas nesanāca. Bija pienākusi diena, kad meitenes mammai zuda cerība. Dažiem tā bija labā
piektdiena, dažiem - sliktā. Mamma sāka raudāt, jo
viņai bija lauzta sirds. Asaras lija un lija, līdz mamma ieraudzīja puķi. Tā puķe izauga no mammas
asarām. Pēc kāda laika meitene atradās, bet
laupītāji saņēma pēc nopelniem.
Viņas ziedu nosauca par lauzto sirdi. Abas
meitenes kopa ziedu un dzīvoja ilgi un laimīgi!
Andris Andrejs Žvagins 4.b

DZIVES SKOLA
Skolotājs, skolēns, direktors Visi trīs ir gudri.
Skolā strādāt viņiem prieks,
Bērnus mācīt tīrais nieks.
Sportā bērni labāki,
Skolotāji – gudrāki.
Direktors mūs uzrauga,
Lai viss labi būtu.
Visi strādā darbīgi,
Mērķus sasniedz kārtīgi.
Ja tev mērķi svarīgi,
Skolā mācies cītīgi!
Lai, kad būsi pieaudzis,
Profesiju uzsācis Strādātu ar prieku tu,
Arī priekšnieks slavētu.
Gustavs Krišs Grandāns

Muškerajs
,
Reiz dzīvoja bagāts kungs vārdā
Mušķērājs. Viņam bija sieva Roze.
Bet kādu dienu viņi sastrīdējās, jo
Mušķērājs nebija iztīrījis krāsni pirms savas
sapulces. Bet, tā kā krāsni, kas bija pilna ar
oglēm, neviens nebija iztīrījis, notika nelaime.
Kamēr Mušķērājs un Roze darbā strādāja, ogle
krāsnī sāka degt. Krāsns durtiņas bija vaļā,
tāpēc liesmas izšāvas pa vsu istabu. Kad abi
atgriezās no darba un ieraudzīja, ka viņu māja
deg, viņi nekavējoties izsauca ugunsdzēsējus.
Un pēkšņi Mušķērājs atcerējās, ka mājā
bija palikušas visas viņu dārglietas, un viņš
metās ugunī, lai glābtu vērtīgās mantas. Roze
viņu mēģināja apturēt, bet velti.
Kad ieradās ugunsdzēsēji, viņi ugunsgrēku
nodzēsa, bet Mušķērāju neatrada.
Roze apskatīja viņu grezno villu, no kuras bija
palicis pāri vien koka rāmis un dažas dārglietas.
Bet, kad Roze piegāja tuvāk dārglietām,
viņa ieraudzīja, ka tur aug puķe, kas ļoti atgādinaja Mušķērāju. Viņam par godu Roze puķi nosauca par Mušķērāju, bet pati parcēlās dzīvot
pie Orhidejām.
Mušķērājam nebija ko ēst, tāpēc viņš
sāka ķert mušas, un to viņš dara vēl tagad.
Gustavs Grandāns

Autors: Andris Andrejs Žvagins
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Nila komikss

Autors: Rūta Saukuma, 1.a. klase
Autors: Lotera Lazdiņa, 4.b. klase
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Radošā lappuse - dzeja

Spoki
Ir viena tumša māja.
Tai apkārt spoki gāja.
Tur iekšā bija baisi,
Jo stūrī stāvēja trīs maisi.
Tos spoki vaļā vēra
Un kaulus ārā bēra.
Un visi, kas to zināja,
Vairs kāju iekšā nespēra.
Marta Bērziņa, 3.a klase

Mazais spoks
Maziņš, maziņš spokulēns, spokulēns,
Jokulēns un draiskulēns.
Cilvēciņus biedē tas Tikai, tikai maziņos.
Kāpēc bēdās? Neraudiet!
Noķersim mēs to mazo, mazo draiskuli!
Re, kur ir! Ķeram nu! Razbainieks ir rokā gan!
Tikai uzmanība!
Tas maziņais ir spoks!
Alesja Čerkesa, 3.a klase

GUSTAVS IESAKA
Uzmanies, ja nu atkal plosās gripa! Lūdzu,
pēc labierīcību apmeklējuma MAZGĀ rokas
un ĒD VESELĪGI, lai neslimotu! Jo, ja
saslimsti, TU pats jūties slikti, nevis kāds cits!

Rāmja autors: Krista Reinverte
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Skolas formas
Pirmdien (4.04.2016.) pirmo dienu uzvilkām savas
jaunās skolas formas vestes. Tāda sajūta kā svētkos, patiesi!
Var, protams, kritizēt un sūdzēties, ka dārgi, bet varbūt –
meklēt risinājumu?
Vēroju bērnus visu dienu un pēc stundām lūdzu īsi
uzrakstīt, kā katrs jutās.
Markuss: Es ļoti labi jūtos formā. Ieteiktu jums arī!
Linda: Es jūtos mazliet jocīgi tādā vestītē un svārciņos,
un tā katru dienu. Cik neparasti!
Ralfs: Es jutos ļoti ērti un ļoti labi.
Laima: Es jūtos nopietni. Es iesaku citiem arī!
Matīss B.: Man patika, ka mūzikas skolotājai patika.
Lūkass: Man ļoti patika formas. Mūzikas skolotāja arī
priecājās.
Alise Sk.: Man ļoti patīk, es ieteiktu arī citiem šīs vestes!
Sākumā likās, ka nē, es negribu, bet īstenībā – ļoti forši.
Alise Si.: Ļoti labi! Ieteiktu visiem vilkt skolas formas!
Diāna: Vestē es jutos forši. Matemātikā es jutos gudra,
un skolotāja bija priecīga. Mūzikā skolotāja teica, ka esam
skaisti. Dabaszinībās mēs izgājām ārā un satikām 2.a klasi, un
viņiem arī bija vestes.
Ingus: Es jutos šajā dienā labi.
Kristaps: Es ieteiktu nopirkt formu. Es tajā jutos labi.
Elīna: Es formā jutos ļoti ērti.
Katrīna: Es jūtos parasti, bet drusku arī neparasti. Kad
biju mūzikā, skolotāja teica, ka esam ļoti skaisti. Kad biju pusdienās, es jutos dīvaini, ka man ir forma, bet citiem nav. Tāpēc
es iesaku citiem formas!
Vestes visai 2.b klasei sponsorēja Alises Skrīveles tētis
Juris Skrīvelis un viņa firma SIA JSupport. PALDIES!
Skolotāja Māra Andersone

Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns
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Aktuāli

Skolas formas
Es nevēlos valkāt un iegādāties skolas formas vispār, jo
es uzskatu, ka piespiest vecākiem pirkt skolas formas tikai
tāpēc, lai skolu padarītu populārāku, ir negodīgi (turklāt daži
vecāki nevar atļauties tās nopirkt). Skolas formas arī neizskatās tik labi, lai par tām prasītu tādu naudu, vienkārša vestīte
ar skolas logo – 25 Eiro, manuprāt, tas nav normāli.
Citām skolām, piemēram, Lielvārdes pamatskolai,
formas izskatās gaišāk, priecīgāk. Tumši zila krāsa skolas
formām nav īsti piemērota, jo izskatās pārāk drūmi. Būtu labāk,
ja krāsa formām būtu zaļa vai oranža.
Man mūsu skolas logo patīk, jo tas nav ne par košu, ne
par vienkāršu. Tas labi izskatītos uz tirkīzzilas vestes un
melnām biksēm, un arī tad, ja cena būtu lētāka.
Gustavs Krišs Grandāns
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Skolas formas
Tas ir jaunums, ko pakāpeniski plānots ieviest. Patīkami
skatīties, ka skolēni sāk izskatīties pēc skolēniem, nevis uz
izklaidi vai sporta nodarbībām atnākuši.
Jā, ir jautājumi, diskusijas, prieks, dažiem skepse. Esam
atvērti sarunām! Taču iepriekš, lūdzu, izlasiet rakstu skolas
mājas lapā "Skolas formas – vienojošs elements klasei un
skolai"!
Katrīna Rotgalve
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Labi padarīts
LIELA TALKA – PATIEŠAM LIELA
23. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā talka, kurā ikvienam bija iespēja pielikt savu roku, lai kāds mūsu
zemes stūrītis būtu tīrāks un sakoptāks. Nolēmām šādu talku organizēt arī mūsu skolā, jo esam
nemitīgā attīstībā un ir sakrājušies darbi. Lai tos paveiktu īsā laikā, ir nepieciešams papildus atbalsts
un palīdzība.
Patiess prieks un lepnums, ka aicinājumam piedalīties talkā atsaucās daudzi vecāki, skolēni, skolotāji
un darbinieki, klāt bija pat Ķeguma novada domes priekšsēdētājs. Kopā mēs paveicām gandrīz
neiespējamo. Paldies visiem tētiem un vecāko klašu skolēniem, kuri nesa un montēja individuālos
skapīšus skolēnu mantu glabāšanai! Paldies čaklajiem bibliotēkas mobilo plauktu veidotājiem un
daudzajiem bibliotēkas grāmatu fonda pārvietotājiem uz citām pagaidu telpām! Paldies visiem tiem,
kuri gādāja, lai skolas pagrabs varētu atbrīvoties no vecu un nevajadzīgu mantu glabāšanas! Paldies
visiem, kuri ziedoja stādus skolas apzaļumošanai un tos stādīja, rušināja dobes un saposa mūsu
skolas apkārtni pavasarim!
Vēlos pateikties ne tikai par darbu, bet arī par ieinteresētību un nesavtību visiem vecākiem, kuri
ieradās palīgā ar saviem darba instrumentiem, elektroinstrumentiem, lupatiņām, spaiņiem un citiem
personīgajiem darba rīkiem un nepieciešamajiem materiāliem.
Skaistu punktu dienas darbam pielikām ar kopīgās zupas ēšanu.
Paldies itin visiem un uz sadarbību nākotnē!
Vladimirs Samohins, skolas direktors
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Drošībai

Jaunās skolēnu apliecības
20. aprīlis mūsu skolas sākumskolas skolēniem bija satraucoša diena, jo saņēmām jaunās,
elektroniskās Skolēnu apliecības. Iepazināmies ar
Skolēna apliecības lietošanas kārtību un parakstījāmies par tās saņemšanu. Nu gluži kā bankā...
Šī karte ir paredzēta mūsu atpazīšanai
skolas drošības sistēmā un ir arī Skolēna
apliecība. To akceptē arī citas skolu sadarbības
iestādes, kurās ir atlaides, uzrādot Skolēna apliecību. Esam ļoti priecīgi par to, ka reģistrēšanās
skolas drošības sistēmā tagad būs daudz ātrāka, jo
karte tiek nolasīta zibenīgi. Sākumskolas skolēniem parasti bija grūtības ar biometrisko datu nolasīšanu, jo pirkstiņi ir mazi un precīzi ielikt skenerī,
lai tas atpazītu nospiedumu, bija diezgan pagrūti.
Tas reti kad izdevās ar pirmo reizi. Tagad to var
izdarīt daudz ātrāk un ērtāk.

viens no tiem dažiem skolēniem, kuriem
aparāts pirksta nospiedumu nespēja nolasīt,
tāpēc vajadzēja lūgt skolas dežuranta palīdzību”.
Astra: „Labi, ka uz kartes ir bildīte, jo atradējs
vieglāk var ātrāk atdot karti īpašniekam”.
Reinis: „Labs rēķinātājs būdams, izskaitļoju, ka
vajadzēs 60 eiro, ja karti pazaudēšu 20 reizes.
Tā ka esiet uzmanīgi un smalki plānojiet savu
ģimenes budžetu!”
Iveta Barkāne, 3.b klases audzinātāja

Visi mūsu klases skolēni un arī mūsu draugi citās
klasēs bija ļoti priecīgi, jo visiem patika jaunais
dokuments. Sākumā gan bija nesapratne, kā karti
lietot, bet to ātri iemācījāmies.
Emīls: „O, tas gan bija ātri!”
Toms: „Esmu priecīgs par to, ka ar jauno skolēna
apliecību varu pats ienākt skolā, jo līdz šim biju
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Ekskursija
5.klases ekskursija uz galvaspilsētu
17. februārī mēs devāmies uz P. Stradiņa
Medicīnas Vēstures muzeju. Šajā muzejā bija 4
stāvi un katrā stāvā bija sava laika medicīna,
instrumenti, ar kuriem kādreiz ārstēja cilvēkus, bija
parādīts, kā kādreiz cilvēki tika galā ar slimībām un
tās ārstēja.
Tātad pirmajā stāvā varēja iepazīties ar
pašiem medicīnas pirmsākumiem. Ja cilvēks bija
ievainots galvā un viņam tur bija palicis kāds bultas
gals, tad viņam veica galvaskausa atvēršanas
operāciju. Operācijas parasti veica šamanis, un
narkozes tajā laikā vēl nebija. Lielākā daļa cilvēku,
kuriem tika veikta operācija, neizdzīvoja.
Otrajā stāvā bija telpa, kur varējām darboties
paši. Tur bija visādi cilvēka orgāni, piemēram, tika
salīdzinātas smēķētāja plaušas ar vesela cilvēka
plaušām. Tur arī mums bija iespēja apsēsties asins
donoru krēslā, izpētīt cilvēka skeletu un aplūkot, cik
mazs ir cilvēks, kad viņš vēl ir mātes vēderā.
Bijām arī telpā, kurā bija izveidota viduslaiku
pilsēta. Tur bija parādīts, kā izskatījās tajos laikos –
šauras, tumšas ielas, cilvēki atkritumus met laukā
pa logu, un kāds cilvēks, kurš nav kaut ko izdarījis,
kā vajag, ir piesiets pie staba, un jebkurš, kuram ir
vēlēšanās, var paņemt un viņam iemest ar akmeni.
Garīgi slimi cilvēki tika ieslodzīti šaurās telpās.
Vispār skati bija diezgan šausminoši. Uzzinājām
arī, cik briesmīgas slimības bija tajā laikā,
piemēram, mēris un lepra. Redzot to, daudziem no
mums radās doma: labi, ka mēs nedzīvojam tajos
laikos.
Trešajā un ceturtajā stāvā bija jau jaunāku
laiku medicīna, un tur mēs redzējām, kā attīstījās
dažādas medicīnas ierīces un aparatūra. Bija
interesanti redzēt, kāds izskatījās zobārsta kabineta aprīkojums pašos tā pirmsākumos.
Ļoti interesanta bija kosmosa izpētes vēstures telpa. Tur mēs redzējām suņa Černuškas
izbāzeni. Viņš bija pirmais suns, kas atgriezās
dzīvs no kosmosa lidojuma. Gide teica, ka tas ir
vērtīgākais muzeja eksponāts un darbinieki ar to
ļoti lepojas. Tur redzējām arī pārtikas paraugus,
kurus lieto uzturā kosmonauti kosmosā.

Pēc muzeja apmeklējuma mēs esam kļuvuši zinošāki medicīnas nozarē. Mums ļoti patika medicīnas muzejs, jo tajā bija daudz kas interesants, mums arī bija jauka gide, kura visu
ļoti interesanti pastāstīja. Iesakām tur aizbraukt
arī jums!
Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz
atpūtas centru ”Lido”. Tur mēs lieliski pavadījām
laiku slidojot. Daži neprata slidot, un tie, kuri to
ļoti labi prata, palīdzēja viņiem mācīties. Visiem
šī nodarbe ļoti patika. Arī laiks bija ļoti jauks,
spīdēja spoža saulīte, kas vēl vairāk uzlaboja
mūsu lielisko noskaņojumu. Mēs filmējāmies,
fotografējāmies un vienkārši jauki pavadījām
laiku ar klasesbiedriem svaigā gaisā un aktīvi
sportojot. Protams neiztikām arī bez kritieniem!
Mums ļoti patika šī ekskursija!
Mūsu labais darbs šajā braucienā bija
papildināt savas zināšanas un uzlabot savu
sportisko formu slidojot, saliedēt klases
kolektīvu un gūt daudz pozitīvu emociju.
5.klases skolniece Laura Millere

Iesakam ari jums doties
šada ekskursija!
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Erasmus +
Portugālē
28. februārī Ilze Krastiņa, Oksana
Grimaļuka – Nazarova, Ilze Avotiņa, Dzintra
Germa – Lemese, Marta Šmite, Kristiāna Driksna
un Elizabete Avotiņa devās ceļā pāri visai
Eiropai. Portugāle mūs sveicināja ar vieglu vēju
un saules stariem. Lai gan vietējiem šobrīd ir
ziema, mēs izbaudījām siltu un saulainu
pavasari. Šī projekta ietvaros sadarbojāmies
ar skolu Vialongā, kura ir 20 minūšu braucienā
no Lisabonas centra.
Skolā ar iepazīšanās runu mūs pagodināja
skolas direktors, un vēlāk katra projekta
dalībvalsts prezentēja padarītos darbus projekta
ietvaros. Viens otram izteicām atsauksmes,
ieteikumus un jaunas idejas nākamajiem projekta
darbiem. Iepazinām portugāļu skolas ikdienu un
dienvidniecisko temperamentu. Šī ir profesionālā
skola, kurā viens no apgūstamajiem amatiem ir
juvelieris. Skolēni un skolotājas varēja praktiski
darboties radošajās darbnīcās un izgatavot sev
piekariņu, atsvaidzināt angļu valodas prasmes.
Pēc garas un aizpildītas dienas sekoja svētku
torte par godu projektam. Jaukas sarunas pie
vakariņu galda un aizrautīgi stāsti par aizvadīto
dienu.
Nākamajā dienā mēs devāmies uz pilsētu
Setúbal. Šeit mēs apskatījām Portugāles
piekrasti, kur tālumā bija vērojams Atlantijas
okeāns. Jau iebraucot pilsētā, noprotams, ka tā ir
ostas pilsēta, kurai kuģu transports, zivju
pārstrāde un tirgošana nav sveša. Bija iespēja
pabūt aizraujošā muzejā, kur agrāk bija zivju
produktu pārstrādes rūpnīca. Apskatāmi bija gan
dažādi seno laiku darbarīki, gan kokgriezumi un
porcelāna izstrādājumi. Izsekojām zivju ceļam no
jūras līdz pat gatavam produktam skārda
bundžiņā. Vēlāk mēs iepazinām pilsētu. Šeit
redzējām ļoti skaistus skatus un patieso
Portugāles būtību – nesteidzīgu atmosfēru un
mājīgu vidi.
Pa ceļam uz vīna darītavu Jose Maria de
Fonseca iegriezāmies Setúbal pilsētas mākslas
galerijā un apmeklējām tirgu, kura ieeja greznota
ar Portugālei raksturīgajām flīzēm un sienas
mākslas darbiem. Tirgū tika pārdoti kalmāri un
astoņkāji, mencas, tunči un laši. Tur valdīja

neredzētu tropisko augļu, dārzeņu un zivju
pārpilnība. Vīna darītavā uzzinājām par tās
seno vēsturi, apskatījām vīnogu dārzus, vīna
noliktavas, kur glabājās vairākus simtus
gadus veci vīni – gluži kā dzimta dārgums.
Atpakaļcelā apmeklējām Castelo de Palmela
cietoksni, vērojot brīnišķīgus skatus no
augšas.
Ar viegli dzestru, taču saulainu rītu
mums iesākās trešdiena. Ar metro mēs
devāmies uz Lisabonas centru un vecpilsētu.
Pirmais galamērķis bija tropiska klimata
siltumnīca – Eduardo VII parkā, kuras augu
krāšņums un izmēri pārsteidza ikvienu. Sākot
no nelieliem augu stādījumiem, līdz pat
gigantiska izmēra augu sienām, kaktusiem un
milzu palmām. Fonā dzirdamās skaņas raisīja
izjūtas, ka patiesi atradāmies Amazones
džungļos. Tur papildinājām savas bioloģijas
zināšanas un dalījāmies pieredzē.
Tālāk sekoja aizraujoša vizīte vietējā,
vēsturiski senajā laikraksta Diário de Notícias
izdevniecībā, kur skolēniem bija iespēja
izveidot savu "pirmo avīzes lapu", ielūkoties
avīzes redakcijas aizkulisēs un novērot
redaktoru ikdienu, kā arī izvērtēt savas
prasmes un pārdomāt – vai darbs redakcijā
mani interesētu. Tajā laikā skolotāji
apmeklēja Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Portugālē. Turpinājumā visi kopā devāmies uz
vecpilsētu, kur novērtējām seno ēku
specifisko greznību. Šauras ieliņas, plaši
laukumi ar strūklakām un skulptūrām, māju
sienas ietērptas zilgani baltās keramiskajās
flīzēs ar nacionālajiem rakstiem. Dienas
nobeigumā pabijām Triumfa arkā un, klīstot
pa Augusta ielu, iepazinām Modernās
mākslas muzeja "MUDE" ekspozīciju, kurā
bija apskatāmi portugāļu dizaina izstrādājumi
pēdējo 50 gadu laikā – apģērbs, darbarīki,
mēbeles, interjera elementi un pat biroja
piederumi.
Ceturtdienas rītā Vialongas skolā
mums nodarbību radošās darbnīcās vadīja
Portugāles modes dizaina māksliniece
Monica Goncalves, kura pasaulē pazīstama
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Erasmus + ceļo
ar sev raksturīgo korķa materiāla apstrādi tērpos
un citos dizaina elementos. Viņas hobijs ir
dažādu aksesuāru izgatavošana un inovatīva
pieeja kleitu izstrādē, apģērbu veidošanā. Šī bija
viena no interesantākajām nodarbībām, kurā bija
iespēja praktiski darboties un izveidot savu
mākslas darbu no korķa. Tapa gan
rokassprādzes, gan tauriņi, matu stīpiņas,
telefona maciņi un paliktnīši tējas krūzēm.
Dienas vidū braucām uz nelielu pilsētiņu
Vila Franca de Xira, kur iepazināmies ar reālu
zvejnieku ikdienas darbu, sadzīvi un vidi. Rīts
sākas agri, kad tiek darbinātas motorlaivas,
sakārtoti tīkli, sasieti pēdējie mezgli, lai dotos
zvejā pa Težu upi. Pēcpusdienā uz ciematiņu
atvestās zivis tiek tīrītas un gatavotas ciema
iedzīvotājiem. Šai pilsētiņai raksturīgie buļļu
skriešanas svētki Festa de Colete Encarnado ir
pasākums, ar kuru lepojas pilsētiņas iedzīvotāji.
Šim pasākumam raksturīgi izlaist ielās skrejošus

buļļus un drosmīgiem cilvēkiem ļaut izvairīties
no tiem. Mums tas likās baisi, bet tādas ir šīs
zemes sensenās tradīcijas.
Vēl daudz iespaidu par portugāļu virtuvi.
Nobaudījām kalmārus, astoņkājus, specifiskos
olu krēmus un rīsu pudiņus, šai valstij
raksturīgās olīvas, sierus. Nepierastas mums
likās nesteidzīgās pusdienas, kuras ilgst līdz
pat divām stundām.
Jā, Portugālē mēs ieguvām vērtīgu pieredzi
projekta aktivitātēm, neaizmirstamus
iespaidus, kas paliks mūsu atmiņās. Paldies
projekta koordinatorei Ilzei Krastiņai, kura
vienmēr parūpējas par to, lai mūsu skolas
dzīve būtu daudzveidīgāka un interesantāka!
Bet skolēniem varam vien ieteikt – esiet
aktīvi, iesaistieties un darbojieties dažādu
projektu aktivitātēs, jo tie visi mums sniedz
iespēju paplašināt savu redzesloku!
Erasmus+ projekta dalībnieces Elizabete
Avotiņa, Kristiāna Driksna, Marta Šmite
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Avīze domā par savu nākotni

Katrīna Rotgalve

Pēdējo 3 gadu laikā skolas avīze ir atdzimusi un pieņēmusies krāšņumā, garīgā spēkā un saturā. Ir iznākuši 8 avīzes numuri, kas nav ne daudz, ne maz, ja ņemam vērā, ka katras avīzes
lapaspušu skaits to pielīdzina vairāk žurnāla formātam.
Es lepojos ar avīzes veidotāju komandu, kas savā brīvajā laikā ziedojuši daudz laika un spēka
skolas avīzes tapšanai.
Redzams, ka pēdējos gados dzīves un darba ritms ir paātrinājies, tik daudz jāpaspēj un
jāizvērtē, jānolemj - kas svarīgākais tieši te un tagad.
Tagadējie aktīvisti - datorgrafiķis un avīzes redaktore pabeigs 12.klasi un dosies lielajā dzīvē,
bet nav neviena vidusskolnieka, kurš būtu izteicis vēlmi pildīt šos nozīmīgos pienākumus
skolas avīzes pulciņā nākamajā mācību gadā… Arī par fotografēšanas un žurnālistikas pamatu
apgūšanu pēdējā laikā neviens neinteresējas.
Tā kā realitāte ir acīmredzama, iespējams, ka nākamajā mācību gadā avīze neiznāks taustāmā
veidā, bet tikai virtuāli. Tā pārcelsies uz skolas mājas lapas vidi, kurā kāds publicēs to, ko
parasti jūs esat ieraduši redzēt – radošos rakstus, mākslas darbus, komiksus, intervijas un citu
interesantu lasāmvielu.
Sirsnīgs paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību! Uz tikšanos
nākamgad!
Gustavs Krišs Grandāns

Manuprāt, nākamā gada avīzē būs dažādi joki, vēl vairāk dzejoļu, interesanti raksti un
lasītāju pārdomas. Ja avīze turpmāk būs lasāma arī internetā, tad to varēs lasīt jebkur
– telefonā, planšetē vai datorā. Taču rodas viens jautājums – kas būs brīžos, kad
nebūs interneta vai elektrības? Tāpēc būtu labi, ja skolas avīze būtu gan papīra
formātā, gan internetā lasāma. Drukāta avīze ir laba, jo to var lasīt arī elektrības zuduma laikā, bet virtuālā avīze – viegli pārnēsājama. Skolas avīzi būtu patīkamāk lasīt, ja
tā būtu vēl košāka, ar zīmējumiem un jautriem un smieklīgiem rakstiem.
Man patīk mūsu skolas avīze, jo tajā ir interesantas intervijas, jauki raksti un labi
ieteikumi. Es kārtīgi izlasu katru skolas avīzes numuru un pēc tam visu pārlasu un
domāju – vai es to zināju? Ja nē, tad es vienmēr uzticos skolas avīzei, kura man
daudz ko iemāca. Ar avīzi es mācos, izklaidējos un atpūšos. Skolas avīze ir laba,
patīkama lasāmviela.
Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns
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Avīze domā

Agate Šaicāne

’'Ķeguma Skolēnam'' noteikti ir jāpāriet uz virtuālo versiju!
Blogi – tā ir mūsu nākotne! Es arī domāju, ka vecāko klašu
skolēniem, kuri ne īpaši vēlas pievērsties avīžu lasīšanai,
būtu daudz interesantāk to visu izlasīt savā telefona
ekrānā – starpbrīdī, pusdienu pārtraukumā vai pat mājās!
Noteikti sagaidu, ka nākamgad avīzes rakstos vairāk redzēšu tieši vidusskolēnu viedokļus. Protams, ja vien viņiem
būs palielinājusies interese un atsaucība to paveikt. Tāpēc
cerēsim, ka virtuālā avīze darīs savu un piesaistīs ne tikai
mūsu skolēnus, skolotājus un vecākus, bet arī kļūs
atpazīstama novadā, rajonā – turēsim īkšķus! Novēlu, lai
''Ķeguma Skolēns'' būtu tikpat traks un krāsains kā šodien!

Krista Reinverte

Es domāju, ka būtu jauki, ja avīzi turpmāk varētu izdot
internetā, jo tad avīzi varētu lasīt daudz kur citur – vilcienā,
pieturā, veikalā utt. Es neesmu redzējusi, ka kāds paņem
''Ķeguma Skolēnu'' mājās, toties avīze, kuru var lasīt
internetā, nāks līdzi tev visur un vienmēr! Cerams, ka
online ''Ķeguma Skolēns'' visus nākamajā gadā sagaidīs
ar daudz rakstiem par jaunumiem skolā un to, kas iecerēts
skolas organizētajos pasākumos, jauniem dzejoļiem un
jokiem.
Mēs nekad nepadosimies, lai vai kas! Mums ir daudz
darba, lai savāktu, izpētītu visus rakstus, aktualitātes,
dzejoļus un jokus, kas tiks publicēti nākamajā ''Ķeguma
Skolēns'' numurā! Man pašai patīk te darboties un esmu
gatava palīdzēt saviem kolēģiem izveidot ''Ķeguma Skolēnu'' arī nākošgad!

Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns
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Avīze domā

Ieva Ozolniece

Es uzskatu, ka ''Ķeguma Skolēns'' avīzei noteikti ir jākļūst mūsdienīgai,
modernai un jāpariet uz virtuālo formātu. Neesmu pretī pret tagadējiem
''taustāmajiem'' eksemplāriem, bet ir arī jāsaprot, ka cilvēki iet līdzi
laikam, un laiks mainās. Tas pats arī notiek ar visiem saziņas un masu
mēdiju līdzekļiem. Nekas nebremzē. Arī mums nevajadzētu. Toties
varu piekrist, ka sentimentālu iemeslu dēļ būtu patīkami redzēt vismaz
vienu avīzes kopiju, papīra formātā pieliktu, pie ziņojumu dēļa pirmā
stāva foajē. Kas attiecas uz to, kas mūs sagaida – laiks rādīs, bet novēlu ''Ķeguma Skolēnam'' sasniegt augstākās virsotnes un vienmēr būt
gataviem neparedzamajam!
Agnese Zeltiņa

Manuprāt, avīze līdz šim ir tapusi diezgan veiksmīgi, tāpēc būtu ļoti
jauki, ja darbs turpinātos. Iespēja izlasīt avīzi internetā sniegtu iespēju
lasīt par notikušo arī citur - ne tikai skolas gaitenī. Taču, lai avīze taptu,
vajag daudz apņēmības un komandu. Man liekas, ka komanda pašlaik
ir vislielākā problēma, jo divi lielākie darba darītāji jau drīz vien beidz
skolu, tai skaitā arī darbu skolas avīzē.
Gatis Matīss Zeltiņš

Es nedomāju, ka skolas avīzi vajadzētu pārveidot virtuālā formātā, jo
šo pašu funkciju šobrīd jau pilda skolas mājaslapa un skolas Facebook
lapa, apkopojot visu svarīgāko un aktuālāko informāciju. Manuprāt, ir
labi, ka skolas avīze redzama pie skolas sienas, jo tā to noteikti ir
redzējuši visi skolēni skolā un, iespējams, daļa pat izlasījusi!
Nākamgad skolas avīzei jāmeklē jauna komanda, jo 2 cilvēki no
esošās komandas pabeidz skolu un dodas tālākās gaitās. Novēlu
jaunajiem komandas biedriem, it īpaši nākošajam datordizainerim°,
patiesi stiprus nervus! Ceru, ka avīzi turpinās veidot!
Mārcis Logins

Pāriet uz virtuālo vidi noteikti vajag, bet, vai palikt arī papīra formā – šis
lēmums saistās ar vairākām lietām – finanses un darba apjoms. Vēl
jāņem vērā, ka interneta versijā (ja tā būs „īsta” interneta versija)
būtiski jāmaina dizains un daudz lielāks uzsvars būs saturam.
Virtuālās vides pluss – informācija parādīsies daudz ātrāk un būs
aktuālāka. Mīnuss – tā būs tikai informācija, kuras mūsu gadsimtā ir jau
tik daudz visapkārt! Tātad, mājas lapas veidotājiem jāsaprot, ko viņi
grib dot – tikai informāciju jebšu vēl kaut ko, ko var sniegt, izmantojot tikai līdzšinējo formātu.

Rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns
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Haikas angliski

12. klases radošās dotības

lieliski atspoguļojās angļu valodas stundā,
kur tika sacerētas neatkārtojamas HAIKAS!
Anthill
Indian Dreams
Ants went to anthill
Over mountains, over plains
And never stopped

Black then white are all
We come together as one
To live in India

Underground
From where we are
Defeated I conceede, moon
Career ladder
Shining from above
Towards up and down
Climbed the career ladder
To reach all it's derams

Gloves or mittens
Put your mittens on
Or your hands will get cold as
Loneliness and dark

Lake of despair

I fell in the lake
In that lonely summer night
In the lake I rest

*Haikas - ir Japānai raksturīga, īpaša, īsa bezatskaņu
dzejas forma. Tā sastāv tikai no 17 zilbēm,
veidojot 5 — 7 — 5 zilbju trīsrindi.

Rāmja autors: Marija Lūse
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Skolēns domā

Kas man patīk Ķegumā
un manā skolā?
Sākšu ar to, ka Ķegumā ir daudz vietu un lietu, kas
man patīk.
Ikreiz, kad eju ap Ķeguma skolu, man patīk tas, cik
Ķegumā ir tīra daba.
Man patīk tas, ka Ķegumam ir savs stadions. Tiesa,
stadions varēja būt arī mazāks, bet to vairs nevar samazināt!
Ķeguma parks, pilsētas bibliotēka un dzelzceļa
stacija ir vajadzīgi. Parkā var atpūsties pie Daugavas,
bibliotēkā var lasīt grāmatas un paņemt tās mājās, un stacijā
var gaidīt vilcienu, draugus vai radus.
Man patīk arī mūsu skola, jo skolā ir daudz telpu,
vietas, kur rīkot pasākumus, un man ļoti patīk skolā rīkotie
pasākumi.
Man patīk te dzīvot! Te ir daudz klusāk nekā Rīgā, kur
nav vietas, lai izskrietos. Man ļoti patīk Ķegums, un ceru, ka
tev, lasītāj, arī patīk Ķegums!
Krista Reinverte

Domājot par Ķeguma skolu, tai arī derētu uzlabojumi,
piemēram, būtu labi, ja būtu peldbaseins, jo tad tie, kas
nemāk peldēt, to iemācītos, bet tie, kas māk, uzlabotu savu
peldēt prasmi. Un arī papildus treniņu zāle būtu laba, jo tad
bērni varētu labāk patrenēties pirms kādām sacensībām vai
arī noorganizēt paši sev papildus sporta stundu.
Gustavs Krišs Grandāns

Rāmja autors: Krista Reinverte
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Sākumskolas talantu konkurss ’’Mini Miss un Mini Misters 2016’’

2.b un 11. klase piedalījās akcijā „Stādīsim Latvijas mežus”
5.-12. klašu koris

Baltā galdauta svētki Ķeguma skolā

Valodas skolotāju akcija ’’Sastapts lasot’’

Skolas jaunais žetons
Akcija ’’Par Latviju’’ Ķeguma ielās
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Fotoreportāža

Lielā pasavara talka

13.05.2016.

2

Dambretes sacensības

Skolas bibliotēkas pavasara zibakcija
"Lai bērniem un putniem prieks!"
Latvijas vispārizglītojošo skolu atklātais konkurss "Latviešu
komponista Raimonda Paula kultūras mantojuma
aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli"

Mājturības un tehnoloģiju diena skolā

Skolēnu Padomes sadraudzības pasākums Lielvārdē

Tikšanās skolas bibliotēkā ar „Eiropas Savienības mājas”
zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāju Anitu Jansoni

Pirmā aprīļa jokošanās
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Mārcis Logins
Sandra Bērziņa

Novēlu katram atpūsties, ēst daudz saldējuma, noķert
saules brūnumu, izpeldēties jūrā, izjust adrenalīnu,
apmeklēt kādu festivālu, aizbraukt uz citu valsti vai pilsētu.
Agate Šaicāne
Meklēt PIEDZĪVOJUMU!
«Ķeguma Skolēns» uzklausa un publicē dažādus viedokļus, aicinot autorus drosmīgi
un brīvi izteikties. Lūdzu respektēt avīzes tiesības uz vārda brīvību!
Avīzē izmanoti foto no
skolas mājas un facebook lapas.
Foto autori - Katrīna Rotgalve, Māra Andersone, Agita
Kaļva, Oksana Grimaļuka-Nazarova
1. lapas zīmējumu autors: Agate Šaicāne.
Rāmja autors: Nils Vērītis
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