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  Klāt aprīlis! Joku un sulu mēnesis. Vai esi kā-

du izjokojis? Tev ir iespēja to izdarīt visa 

mēneša garumā, ja neizdevās pirmajā aprīlī. 

Varbūt nogaršoji bērzu vai kļavu sulu?   

Aprīlis ir pavasara mēnesis, kaut gan D vi-

tamīna devu saņēmām jau martā. Taču aprīlī saulīte mūs lutināja, 

no zemes izlien pirmie ziedu asniņi, zaros briest pumpuri, savas 

dziesmas skandina pirmie pavasara putniņi. Ārā jūtams patīkams  

gaišums un prieks, tāpēc mēs tev iesakām pastaigāties ar draugiem, 

ieklausīties pavasara muzikantos, nevis sēdēt istabā pie  

noputējošā datora.  

Aprīlis ir mošanās mēnesis. Pamostas ne tikai daba, bet arī cilvēki. 

Mēs taču negribam dzīvot kā Sūnu ciemā! Jau vairākus gadus Lat-

vijā notiek Lielā talka, tāpēc aicini draugus, radus un dodies tal-

kot. Tu taču esi īsts darba rūķis? Sakop mājas, pagalmu un skolu! 

Sakop Latviju! Cik skaisti skan– dzīvosim tīrā vidē!  

Varbūt esi jau piedalījies 9. aprīļa lielajā Skriešanas maratonā pil-

sētā?  Šis ieskrējiens pavasarī Rēzeknē bija grandiozs. Re, cik mēs 

esam aktīvi!  

Aprīlī gribam dalīties pieredzē par grāmatu lasīšanu. Tuvojas va-

sara, un brīvdienās vienmēr gribas izlasīt kādu jauku grāmatu. Ko 

lasīt un kāpēc jālasa– varbūt noderēs 

mūsu ieteikumi?  

Neslinko, atšķir “Skolas Kedu” jauno 

numuru un lasi, lasi, lasi! Priecājies par 

pavasari un uzplauksti kā pavasara 

krāšņākais zieds! 

 

Tava “Skolas Kedu” komandiņa... 

Nāc un piedalies 

arī Tu! 

Ja vari uzrakstīt 

interesantus 

rakstus par 

skolas dzīves 

notikumiem! 

Ja interesanti 

fotografē vai 

zīmē! 

Raksti dzeju, 

prozu ! 

Sastādi mīklas, 

šarādes, anagrammas ! 



Pastāsti, kā tu sasniedzi tik augstus rezul-

tātus - iegūstot ievērojamu daudzu-

mu godalgoto vietu valsts, novada un 

pilsētas mācību olimpiādēs? 

Bija nepieciešama liela piepūle, lai 

tiktu pie uzvarām. Vajadzēja ap- 

meklēt daudz konsultāciju, papild- 

stundu, risināt dažādus uzdevu- 

mus, lasīt daudz papildliteratūras.  

Pārnākot no skolas, dažkārt vēlē- 

jos atpūsties, „izslēgt prātu”,  

tomēr centos visos brīvajos brīžos sēsties pie grāmatu kau-

dzēm un lasīt. Atkāpi pēc atkāpes, nodaļu pēc nodaļas...  

 

 
Daudz lasu tematisko literatūru – mans iecienītā-

kais žurnāls ir „Ilustrētā Pasaules Vēsture”. Uz-

skatu, ka arī tajā izlasītais bija viens solis pretī 

uzvarai Valsts vēstures olimpiādē. Būtībā panāku-

mu „recepte” ir tikai viena – intensīvs darbs ar 

sevi un skolotāju, arī brīvlaikā. 

Tavuprāt, kas skolā dod pozitīvu enerģiju? 

Manuprāt, pozitīvo atmosfēru rada paši cilvēki, to 

noskaņojums, to intereses un mērķi. Lielā mērā to 

rada arī pretimnākoša attieksme, atvērtība, arī 

iecietība un vēlme darīt labu. 

 

 Kas tev ļauj atpūsties  

              vai relaksēties? 

Vispilnīgāk atpūsties palīdz mežs, 

kur sajūtu spēka pieplūdumu, patī-

kamu garīgu veldzi un iekšējo mieru. 

It sevišķi patīkami ir atrasties prie-

žu silā, jo priežu sveķu izgarojumi 

labvēlīgi ietekmē elpošanu. Patīk 

garas pastaigas, atpūta pie jūras, 

kalnos. 

Kādai mūzikai un kino Tu dod     

            priekšroku? 

Patīk dokumentālais kino, jo doku-

mentālā analīze ir viens no veidiem, 

kā varu celt savu intelekta līmeni. 

Galvenais jautājums, uz kuru cenšos 

gūt atbildi, ir „kāpēc?” No mākslas 

filmām iecienītākās ir komēdijas. 

Mūzikā – dažādi žanri.  

 

Kurā profesijā Tu redzi sevi  

           nākotnē? 

Šobrīd savu nākotnes profesiju vēl 

neesmu izvēlējies. Tomēr paredzu, 

ka tā varētu būt saistīta vai nu ar 

ķīmiju, bioloģiju, fiziku, vai tomēr 

ar politoloģiju. Tad jau redzēs! 

 

 

  Ar ko tu nodarbojies brīvajā  

             laikā? 

Lasu, skatos kinofilmas, dažkārt 

vakaros dodos skriet pilsētas sta-

dionā. Lasu interneta resursus, 

sekoju līdzi notikumiem Latvijā un 

pasaulē, kā arī jaunumiem tehnikas, 

zinātnes un kultūras nozarēs. 

Tavs veselīgākais ieradums? 

Garas vakara pastaigas vasarā, kā 

arī saldumu aizstāšana ar augļiem. 

    Lietotnes internetā, ko  

        visbiežāk lieto? 

Facebook.com, delfi.lv youtube.com, 

Google. 

Kas Tevi var nokaitināt?

Bezatbildība, vieglprātība, kā arī 

pavirša attieksme un rīcība. 

 

 

 

 

 

 

 

Lai kļūtu atpazīstams, tev ne vienmēr jābūt kino, TV vai mūzikas 

zvaigznei. RVPĢ 9.b klases skolēnu Ernestu Grabustu par pašmāju zvaigzni  

dara viņa “asais prāts”. Dodamies noskaidrot, kā viņam tas izdevies? 

                       PAŠMĀJU ZVAIGZNE 

              Tavs dzīves moto? 

„Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” Turklāt, vārds „mācīties” ir lietots plašā nozīmē, kas 

neaprobežojas ar zināšanu ieguvi skolā. Visa cilvēka dzīve ir kā skola, jo katrā 

dzīves posmā cilvēka uztvere mainās un ir atkarīga no pieredzes, ko iepriekš                

nebijām guvuši. 
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Vai Tu zināji! 

Vēsture. Lielās Talkas 

tradīcija aizsākās pirms 

septiņiem gadiem - ar tal-

ku 2008.gada 13.septembrī, kas bija kā 

iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 

90.dzimšanas dienā. Nākamās talkas no-

tika 2009.gada 18. aprīlī, 2010.gada 

24.aprīlī, 2011.gada 30.aprīlī, 2012.gada 

21.aprīlī, 2013.gada 20. un 27.aprīlī 

(sakarā ar laikapstākļiem talka oficiāli 

norisinājās divās dienās), 2014.gada 

26.aprīlī un 2015.gada 25.aprīlī. Aptuvenie 

aprēķini liecina, ka šajos gados vides sa-

kopšanas pasākumos kopumā ir piedalīju-

šies jau vairāk miljons entuziastu. 

Lielās Talkas patrons no 

2008. līdz 2011.gadam bija 

Valsts prezidents Valdis 

Zatlers. 2012., 2013., 

2014. un 2015.gadā, Lielās 

Talkas patrons bija Valsts 

prezidents Andris Bērziņš. 

Savukārt 2016.gadā Lielās 

Talkas patrons ir Valsts 

prezidents Raimonds Vējo-

nis. 

Talko arī pasaulē! 

 Kopš 2008.gada savas zemes sakopšanas 

talkās kopumā piedalījušies vairāk kā 13 000 

000 cilvēku. Tas ir skaitlis, kurš zināms pa-

teicoties organizācijai "Let's Do it!", kuras 

koordinācijas centrs atrodas tepat blakus - 

Igaunijā. "Let's Do it!" kopējā tīklā pašlaik 

vieno 112 valstu komandas, kuras kopā pē-

dējo deviņu gadu laikā ir noorganizējušas 

vairāk kā 300 talkas.  

 Uz jautājumu „Kā ir mainījusies 
Latvija, kopš notiek talkas?” po-
pulārākās atbildes bija: 

Izmaiņas ir maz redzamas, jo ir 

cilvēki, kuri piesārņo divreiz vairāk 

nekā mēs novācam.  

Mūsu Latvijas daba pēc talkām pa-

liek tīrāka un skaistāka! 

Kļuvusi zaļāka, koki aug labāk, ku-

kaiņi un meža zvēri ir laimīgāki! 

Mainījusies ne tikai apkārtne, bet 

arī iedzīvotāji – viņi paliek atbildī-

gāki un vairāk saudzē dabu, kā arī 

apkārtnē paliek mazāk atkritumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz šim visgaidītākā un vērienīgākā 

talka pasaulē bijusi Vidusjūras lielā 

sakopšana. Tā norisinājās 2014.gada 

10.maijā. Vienlaicīgi vienā dienā, 

vienā talkā iesaistot 22 valstis. 

Savukārt šobrīd kustības "Let's Do 

it!" lielais mērķis ir Lielā Pasaules 

talka 2018.gada 8.septembrī. 

Bet ko par Vislatvijas 

talku domā mūsu skolas 

skolēni? 
 

Tika aptaujāti 74 skolēni no 6.b, 

8.a, 8.b, 9.b un 10.klases.  

Uz jautājumu „Kas ir talka?” 

populārākās atbildes bija: 

 
Cilvēki salasa kopā atkritumus un dara 

kopīgu darbu 

Kad grupās šķiro atkritumus! 

Kad cilvēki tīra dabu 

Kad cilvēki kopj savu teritoriju 

Cilvēku grupa, kas vēlas sakopt vidi vai 

veikt dārza darbus 

Domāta priekš tā, lai uzkoptu dabu, ku-

ru cilvēks apzināti, nejauki piesārņo. 

Talka ir nodarbe, kad cilvēki sakopj tu-

vākās teritorijas vai arī brauc uz citām 

vietām – mežiem, ezeriem un kopj tu-

vāko teritoriju. 

Notikums, kur liels cilvēku skaits kopīgi, 

bez maksas sakopj apkārtējo vidi. 

Talka ir tad, kad cilvēki dodas kopā 

sakārtot vidi. 

Talka ir kolektīva dabas sakopšana, lai 

samazinātu vides piesārņojumu. 

Cilvēku palīdzība dabai! 

KAS IR LIELĀ TALKA? NEESI VIENALDZĪGS! EJ UN PIEDALIES ARĪ TU! 

AICINA RVPĢ EKOPADOME 

         LIELO LATVIJAS PAVASARA TALKU 

 IESKANDINOT! 

Pasākuma ideja Latvijā 
  Tā ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot 

saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.  

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja 

aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 

2008.gada 3.maijā. 
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tika saņemtas sekojo-

šas atbildes: 

Jā, protams 

Visticamāk – sava dārza teritoriju. 

Talkošu ar klasi 

Jā, šogad ar ģimeni mēs braši piedalīsimies Lielajā talkā. 

Neesmu pārliecināta vai talkošu, bet talkotājus atbalstīšu 

Es vienmēr kopju teritoriju apkārt mājai nedaru to konkrētā 

dienā 

Talka ir cilvēku kopums noteiktā dienā, kad visi kopā tīra 

Latvijas ielas, mežus un citas vietas. 

 

         

Arī mūsu skola kopš Lielās Vislatvi-

jas talkas pirmsākumiem, 2008.gada 

rudenī, katru gadu piedalās šajā pa-

sākumā. Iesaistās visi - skolēni, viņu 

vecāki, skolotāji un tehniskais per-

sonāls. Ir izveidojušās arī savas tra-

dīcijas, kad pavasarī 6.klašu skolēni 

dodas uz Ančupānu parku, lai to 

uzkoptu un kopā ar A/S „Latvijas 

valsts meži” uzzinātu daudz jauna 

un interesanta par vidi, dabu.  

 

Kopā ar klašu audzinātājiem tiek 

uzkopta tuvāk skolai esošā teri-

torija. Prieks ir par to, ka ilgga-

dēji, mūsu skolas koptā teritorija 

ir tīra arī visu gadu. 

 

 

 

 

 

 

 

Atliek tikai novēlēt – Labu 

noskaņojumu, siltu laiku un 

čaklas rokas šī gada Lielajā 

Vislatvijas talkā! 

Lai mīlētu un cienītu dabu un to 

koptu! 

Palīdziet dabai kļūt tīrākai, jo tā 

ir vide, kurā jūs dzīvojat! 

Lai Latvija kļūtu tīrāka un talko-

tāji priecīgāki! 

Neesat cūkmeni! 

Par skaistu dabu! 

Talkotāji – malači, mēslotāji ... 

slikti cilvēki! 

Aptaujas dalībnieki ir uzrak-

stījuši arī vēlējumus  

gan talkotājiem, gan arī  

Latvijai... 

Lai veicas, cerams, ka teritori-

jas būs tīras. 

 Lai Latvija ir tīra, tai ir jāpalīdz! 

Veiksmi, izturību, labu garīgo! 

Lai viņiem būtu izturība un visi čakli 

strādātu! 

Esiet drosmīgi un pilni spēka! 

Neslinko! 

Esiet čakli, labi pavadiet laiku! 

Neatlaidību, degsmi un gribasspēku     

          visiem talkotājiem! 

LAI ČAKLA UN JAUTRA TALKA! 

Uz jautājumu „Vai Tu šogad talkosi?”   

“Skolas Kedas’’ 
Page 4 



1.A un 3.B – AKTĪVĀKIE LASĪTĀJI  

4.B ARĪ LASA... 

Jociņš spociņš... 

Zooloģiskajā dārzā dēlēns 

vaicā tēvam: “Kādēļ gulbim 

tik garš kakls?” Tēvs at-

bild: “Lai nenoslīktu, kad 

ūdens līmenis ezerā paaug-

stinās.” 

Faktiņi iz skolas bibliotēkas 

 

  311 reizes bibliotēkā (martā) tika            

           izņemtas un   nodotas grāmatas. 

 

 Vidēji ik katru garo starpbrīdi bibliotēku    

          apmeklē 14 cilvēku. 

 

 Kopumā šajā mācību gadā 338 cilvēku ir  

           ņēmuši grāmatas bibliotēkā. 

 

   Visaktīvākie lasītāji ir 1.a un 3.b klase. 

 

Top 10 populārākās grāmatas 
 

Pelēns Peksis 

Negantais Niks un šausmīgais sapnis  

Lācēns Padingtons 

Koralīna 

Baisais ceļojums  

Negantais Niks un pateicības vēstule 

Mazais Miljardieris 

Čārlijs un šokolādes fabrika 

Džeronimo Stiltona grāmatas 

Enidas Blaitonas grāmatas  

 

 

 

 

5.b par grāmatu lasīšanu saka: 

Daniela ”Es ieteiktu lasīt tās grāma-

tas, kurām ir koši, raibi, skaisti no-

formējumi, piemēram, 

“Gansteromīte”.  

Eduards ”Vajag lasīt smieklīgas un 

interesantas grāmatas. Piemēram, 

“Govs uz bagāžnieka”, “Desas pie-

dzīvojums”.  

Anastasija “Man patīk lasīt, jo es 

uzzinu daudz ko jaunu un pamācošu”.  

Linards “Man patīk grāmata “Hugo 

ģeniālā pasaule”, tā ir aizraujoša. 

Lasīt vajag biežāk un iesaku pamēģi-

nāt lasīt vasarā brīvā dabā. Man tā 

ļoti patīk”.  

Sintija “ Mana mīļākā grāmata ir 

“Čārlijs un šokolādes fabrika”. Man 

patīk lasīt, jo tas ir jautri. Lai bēr-

niem patiktu lasīt, viņus ir jāmotivē, 

piemēram, par izlasīto jādod gardu-

mu.” 

Evelīna “Man patīk lasīt, jo tur ir 

dažādi apraksti par pilsētām.” 

  

Jociņš spociņš... 

- Puika, man liekas, ka tu esi tas, kas 

papagailim iemācījis daudzos nepieklā-

jīgos vārdus? 

-  Nekādā ziņā, tēt! Es vienmēr viņam 

teicu, kādus vārdus viņš nedrīkst ru-

5. b klase ie-

saka– Ja tev 

patīk fantasti-

kas grāmatas, 

ja mīli dabu un 

jautrus piedzī-

vojumus,  

izlasi!  

 

M. Zālīte raksta “Cilvēks, kurš lasa grāmatas, var justies bagāts”. Vai mēs esam bagāti? Bieži bērni 

nesaprot, kāpēc jālasa, kāpēc jāiet uz bibliotēku pēc grāmatā? Ir dzirdēti viedokļi, ka grāmatas 

nozog laiku, atpūtu, pastaigas  ar draugiem. Vai grāmatu lasīšanas vērtība zūd?  Mums šķiet, ka nē! 

Grāmatas lasa, lasīja un lasīs! Svarīgākais, atrast interesantu grāmatu...  
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  April Fools' Day 

 
April Fools' Day, also called All Fools' 
Day, is celebrated every April 1st. 
While it is not officially recognized as 
a holiday, many celebrate by pranking, 
or pulling practical jokes on, their col-
leagues or by organizing larger-scale 
hoaxes. As April Fools' is celebrated 
in different ways throughout the 
world, it is unknown exactly how the 
tradition originated.  

 
 

Just a quick reminder.  

It’s April Fools’ today, so, don’t believe everything you hear (and not just today!).            

 

ENGLISH CORNER 

 
There are a few other theories as to precursors to the holiday tradition. Hilaria, a Roman festival, which 
celebrated Cybele, an Anatolian goddess, was celebrated around March 25th. The Feast of Fools was a term 
given to many medieval festivals celebrated during the fifth-sixteenth centuries in Europe, but particularly at 
the end of December. These celebrations developed a tradition of practical jokes, especially when observed in 
Spain. However, the tradition of practical jokes had been well established by 1632, when legend states that the 
Duke of Lorraine and his wife escaped a prison at Nantes by dressing as peasants, walking right out the front 
gate. When the guards were alerted to the escape, they laughed at what they thought was an April Fools' prank. 
One of the first April Fools' pranks occurred in 1698, when citizens of London were tricked into attending the 
lion-washing ceremony at the Tower of London, a ceremony that did not actually exist.  
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This month’s task 

How many words can you make out of  

APRIL FOOL’S DAY?  

Did you find?  

A toy. 

The opposite of wet. 

Another word for street. 

Another word for dirt. 

Once a day. 

A place to swim. 

A shovel’s friend. 

Cook in a pan. 

The thing that covers your house. 

A place where grass grows. 

From the sun. 

Products made from milk. 

A milk accident. 

A verb both past and present. 

 

April Fools' Day 

Some cultures saw it as the first 
day of spring, celebrating with 
general merriment and feasting, 
and certain calendars may consi-
der it the first day of the year. 
One theory for the terming of 
an April Fool was that some re-
fused to follow these calendars 
that recognized April 1st as the 
first day of the year, which re-
sulted in being called an April 

Here are some pranks you can play on people with very little effort: 

 

Switch the Push and Pull signs on a set of doors.  

Hide an alarm clock in someone’s bedroom and set it for 3:00 a.m.  

Cover a toilet seat with plastic wrap. 

Glue all the eggs into the carton.  

Put food colouring in the hand soap dispenser.  



R 
ūķis. 

Man mājās dzīvo rūķis, 

Kurš dažreiz ir kā pūķis. 

Kad kāds ieraudzīt grib to, 

                   Tas tūlīt sāk savas dusmas dzīt. 

Sauc to rūķi Jautrītis, 

Mūsu mājas īkstītis. 

Tam patīk jokoties un smiet, 

Un, kad mājās nav neviena, apkārt skriet. 

         Rūķis diezgan jautras dabas, 

         Patīk viņam spēles labas. 

         Tikai reizi rūķi manu, 

         Tad, kad aitas pļavā ganu. 

 

 

 

Kāpēc rūķi ir maziņi? 

Sākumā rūķi bija lieli, un viņiem ļoti patika izjo-

kot cilvēkus. Kādu dienu rūķi bija noskatījuši kā-

du bagātu vīru, kuram piederēja veca, apputēju-

si, bet nelietota zelta kārbiņa. Rūķi vēlējās to 

paslēpt, lai bagātnieks neatrod. Nākamajā dienā 

rūķi ielīda bagātnieka mājās pa atvērto logu. 

Saimnieka nebija mājās. Rūķi izmeklējušies pa 

malu malām, līdz beidzot kārbiņu atraduši. Bet kā 

tikai kārbiņu sagrābuši, tā bagātnieks pārradies 

mājās. Rūķi mēģinājuši paslēpties, bet bagātnie-

kam acis kā vanagam. Izrādījies, ka vīrs bijis 

burvis, kuram nepatīkot tikt izjokotam. No dus-

mām burvis rūķus pārvērtis ļoti maziņus, apmē-

ram sprīža lielumā. Lūk, tādus mazus rūķus var 

redzēt staigājam vēl šobaltdien. 

 

 

 

 

Galvā sārta cepurīte 

Ap kaklu samta apkaklīte. 

Gādā tas par sapņiem labiem, 

Un par mājas bērniem abiem. 

 

Labus darbus darīt prieks, 

Palīdzēt ikvienam nieks. 

Slēpjas viņš no visiem mums, 

Un neredzēt to arī jums! 

Loreta Indriksone 

6.b klase 

 

 

 

Pasaka par rūķi Agulu. 

Reiz sensenos laikos, nu, iespējams, ka nemaz 

tik senos, dzīvoja kāds rūķis, kuru sauca Aguls, bet 

meža iemītnieki sauca viņu vienkārši par rūķi. Katru 

dienu pie viņa namiņa pulcējās ļaudis, zvēri, putni un 

dažādi meža iemītnieki. Viņi visi gāja pie rūķa pēc la-

biem sapņiem. Aguls prata pagatavot jebkādus sapņus

- krāsainus, jautrus, smieklīgus, īstus un briesmīgus. 

Kādu reizi ods Sīkumiņš rūķim pasūtīja sapni, 

kurā viņš vēlējās kļūt par cirka mākslinieku. Kad Sīku-

miņš aizgāja gulēt, pie rūķa mājās atvērās sapņu po-

diņš, kurš rādīja viņam sapni, īstu cirka izrādi ar klau-

niem un lauvām, zirgiem un burvjiem. Un Sīkumiņš bi-

ja cirka mākslinieks.  

Pēc kāda laika sapņu rūķis pārcēlās uz pilsēti-

ņu, ko sauca par Rē-

zekni, kur viņš līdz 

pat šai dienai ikvienu 

sapņotāju pārsteidz 

ar ļoti krāsainiem 

sapņiem. 

 V l a d i s l a v s 

Ivanovs 

Bērnībā klausījāmies teikas, pasakas un dažādas leģendas par 

rūķiem. Ir dzirdēti teicieni darba rūķis,  strādā kā rūķis, me-

ža rūķis, miega rūķis... Vai rūķi tiešām dzīvo starp mums? Zi-

nām, ka viņi palīdz Ziemassvētku vecītim. Bet kā ir ar darba 

rūķiem? Man liekas – tie esam arī mēs. Ko par rūķiem  raksta 

6. b klases skolēni? Vai kāds tos ir redzējis?  


