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Vaterlo...
Mēs zinām, ka šī situācija, kas ir izveidojusies, ir kas pavisam jauns, kas baismīgs un tāda sajūta, ka pat neapturams. Bet vēlamies
atgādināt, ka visam ir sākums un beigas. Kā piemērs būtu Vaterlo kauja.

Vaterlo kauja, kas notika Beļģijā 1815. gada 18. jūnijā, iezīmēja Napoleona Bonaparta, kurš 19. gadsimta sākumā iekaroja lielu daļu
Eiropas, galīgo sakāvi. Napoleons izcēlās caur Francijas armijas rindām Francijas revolūcijas laikā, 1799. gadā pārņēma kontroli pār Francijas
valdību un 1804. gadā kļuva par imperatoru. Karu sērijās viņš paplašināja savu impēriju visā Rietumeiropā un Centrāleiropā. Vaterlo kauja,
kurā Napoleona spēkus sakāva briti un prūši, iezīmēja viņa valdīšanas un Francijas kundzības Eiropā beigas. Viņš iekaroja gandrīz vai visu
Eiropu, bet to visu pazaudēja vienā kaujā.
Tā laika cilvēkiem sķita, ka Napoleons ir neapturams, bet viņi tomēr turpināja cīnīties un ticēja, ka reiz viss beigsies, un tā arī notika.
Aicinām šo satraukuma un juku laiku pavadīt ar sev tuvākajiem, palīdzēt cits citam un nepadoties, jo tieši šobrīd mēs esam saliedētāki kā
jebkad, liekas, vienotais ienaidnieks ir savienojis arī mūs pašus.
Citējot Andreju Pumpuru: ”Cilvēku cilts tomēr dzīvos, kamēr stāvēs šī zeme”
Ance Brīvlauka, Linda Spalle, 9.c klase

Zīmēja Marta Tarvāne, 9. c klase

Pārdomas par attālināto mācīšanos
Attālināti mācoties, esam aizvadījuši jau nedaudz vairāk kā divus mēnešus. Manuprāt, šis ir kā liels pārbaudījums, jo bija jānomaina
darba vide un jāpierod, un jāiedzīvojas jaunajā situācijā. Ir gājis visādi - gan labi, gan arī ne tik labi. Attālinātajām mācībām ir gan plusi,
gan mīnusi. Attālinātās mācības dod mums iespēju plānot savu laiku pašiem, taču ilgā sēdēšana pie ekrāna nogurdina. Viens no
izaicinājumiem šajā periodā ir sevis motivēšana.
Daudziem skolēniem bija lielas grūtības ar motivāciju, jo nebija vides izmaiņas. Telpas, kurās mēs mācījāmies, bija arī telpas, kurās mēs
atpūtāmies. Kā arī daudzi skolēni ir sacījuši, ka mājas vidē tika uzdoti daudzreiz vairāk darbu, kas lielāko daļu satrauca. Un ar šo darbu
daudzumu un satraukumu, cilvēkiem, kuriem jau iepriekš bija problēmas ar satraukumu un depresiju, šīs problēmas kļuva daudz
izteiktākas. Bet, pateicoties iespējai taisīt video zvanus, skolēni varēja uzturēt attiecības ar saviem draugiem un citiem tuviem cilvēkiem,
tādējādi daļēji tiekot galā ar šīm jūtām.
Šis ir bijis traks un notikumiem bagāts mācību gads, ar ziņām par Austrālijas ugunsgrēkiem un plūdiem, draudiem par 3. pasaules kara
sākšanos, ugunsgrēkiem Černobiļā un visbeidzot koronas vīrusu. Jāsaka, šo gadu būs grūti aizmirst, bet vismaz mēs katrs spēsim ko
paņemt no šī krīzes laika. Tāpēc liels paldies jāsaka skolotājiem, kas palīdz atbildēt uz neskaidriem jautājumiem, un arī vecākiem, kas šajā
laika periodā mūs atbalsta. Paldies cilvēkiem, kuri šos mulsinošos laikus padarīja kaut nedaudz vieglākus.
Nobeigumā gribu teikt, lai mums viesiem laba veselība, darboties prieks un labs noskaņojums!
Aleksandra un Sabīne, 9.c klase
Šis laiks ir bijis grūts un ļoti dīvains, taču tajā pašā laikā interesants mums visiem. Domas par šo periodu dalās. Citam tas bija
grūts un stresains laiks, taču kāds cits varēja beidzot atvilkt elpu no stresa un sakārtot savas domas, kā arī uzlabot savu mentālo veselību.
Bija brīži, kad nācās negulēt naktis , jo bija ļoti daudz skolas darbu. Ņemot vērā to , ka bija arī daudz vairāk brīvā laika, jo visi pēc skolas
pasākumi, tajā skaitā arī treniņi, tika atcelti, skolēniem bija laiks apgūt jaunas lietas vai attīstīt kādu sen aizmirstu hobiju. Bija iespēja
pabeigt lasīt grāmatu vai noskatīties kādu sev mīļu filmu , kuru jau sen vēlējās redzēt, vai pabeigt skatīties seriālu.
Šis laiks mums ir daudz ko iemācījis, esam guvuši lielu pieredzi. Kā dzīvosim tālāk? Laiks rādīs.
Paula Spila, 11.a klase

Ķekavas vidusskolas avīze
Paldies par darbu!

Maijs 2020
Redaktora sleja

Esiet sveicināti, mūsu dārgie lasītāji!
Re, jau kārtējais gads atkal pagājis. Vēl nesen smaidīgi pulcējāmies skolas
priekšā 1.septembrī,
lai uzsāktu skolas gaitas. Neviens jau nevarēja
iedomāties, ka dzīves notikumu virpulis sagrozīsies un skolas noslēgums būs
šāds – virtuāls. Ja kāds to būtu teicis septembrī, neviens tam neticētu.
Notikumi risinājās pārāks strauji, un mēs vienā mirklī viens no otra bijām
nošķirti. Bet, lai cik viegli vai grūti ir bijis, esam finišējuši.
Pa šo neilgo laiku esam daudz ko iemācījušies un apguvuši, jo situācija tā
lika. Nebija citu variantu. Nākotnē varēsim vēl daudz runāt un stāstīt, kā
mums ir klājies, kā esam dzīvojuši pandēmijas laikā. Šis laiks ieies vēsturē,
un mēs esam daļa tās.
Tomēr visām likstām reiz pienāk gals, jo “pēc negaisa vienmēr nāk saule,
pēc nakts vienmēr - rīts...”. Vēl mazliet un viegliem soļiem iesoļosim
vasarā, izņemot mūsu 12.-tos, tiem priekšā svarīgākais – eksāmeni, to
rezultāti būs stūrakmenis viņu turpmākās dzīves un karjeras veidošanai.
Arī 9.- tajiem šogad tāds interesants gads bijis: daudz kam bija jābūt, bet
nebija, te domāju – Pogu vakaru, Pēdējā zvana pasākumu, eksāmenus.
Tomēr gribas teikt uzmundrinošus vārdus: “Jums vēl priekšā trīs skaisti
Un, kad es paskatos uz rietiem, kāds roku man uz pleca skolas gadi!”
liek: “Mums šajā dzīvē visa pietiek, mums tikai laika
“Ķekavas Ķirbītis” arī dosies pelnītās vasaras brīvdienās. Novēlam mūsu
nepietiek.”
(Imants Ziedonis.) 12.-tajiem veiksmi eksāmenos. Mēs, “Ķekavas Ķirbīša” radošā komanda,
novēlam visiem izturību, veselību, možu garu un siltu, skaistu un saulainu
***
vasaru.
Uz tikšanos septembrī!
Baudiet vasaru, taupiet laiku un esiet veseli! Lai
Mācību gada noslēgums, kad skolā parasti
valda rosība, kad skolēni priecīgi par paveikto
un vienlaikus garo vasaras brīvdienu gaidās
piepilda skolu, kad skan skolēnu un skolēnu
balsis. Ir mazliet skumji un neierasti, ka tā visa
šogad nav un skolā jau ilgāku laiku valda
klusums. Un tomēr, darbs ir paveikts un visi
varam būt gandarīti. Visi kopā esam spējuši
pielāgoties un mācīties katrs no savām mājām.
Par to liels paldies visiem – skolotājiem,
skolēniem un vecākiem. Tikai visi kopā mēs to
varējām paveikt.
Lai visiem saulaina vasara un izdodas tikties ar
saviem draugiem, saņemt pozitīvas emocijas!
Tiksimies skolā jau septembrī.
Direktore Sandra Pugovka

jauka un saulaina vasara!

Simtgades stipendija

8. un 9.klases skolēnu darbi Java script programmēšanā
Avīzes redkolēgija:
Santa Vaivare, Sabīne Kupluma, Aleksandra Koliņa, Marta Tarvāne, Marta Varika, Ance Brīvlauka, Linda Spalle
Rakstus lasīja un laboja skolotāja Daina Gžibovska
Visu kopā salika skolotāja Maiga Pigita

Sagaidot Latvijas simtgadi, tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu
absolventiem – Simtgades stipendija. To var saņemt Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma
klašu viens skolēns, ko piešķir par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos
mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
Šogad šīs stipendijas saņemšanai Finanšu ministrijā tiek izvirzīta 12.klases skolniece Linda Auziņa.
Turam īkšķus!
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Mani vārdi skolai
Viss šajā pasaulē plūst un mainās. Arī skolas dzīvē rit nemitīga kustība, mainās metodes, pieejas, skolēni, arī
skolotāji, taču paliek arī kas nemainīgs – tās ir tradīcijas un vērtības. Katrs mūsu skolēns atstāj savu artavu skolas
vēstures lappusē, paņemot dzīvē līdzi pašu svarīgāko. Arī mūsu 12.-tie dalās savās atmiņās par skolu:
Skola visnotaļ bijusi milzīga daļa mūsu dzīves. Man tā ir bijusi
kā otrās mājas. Vieta, kur apgūt ko jaunu un iegūt zināšanas, kur
satikt draugus, klasesbiedrus un skolotājus. Noteikti vieta, kurā
norisinājās vienas no interesantākajām sarunām. Esmu pateicīga
visiem skolotājiem, kuri nebija tikai skolotāji. Viņi bija atvērti
sarunu biedri, kas dalījās savā dzīves pieredzē, kā draugi, kas dod
padomu, runā par dažādiem atgadījumiem, kuros var kopā
priecāties un raudāt. Viņi ir pelnījuši lielu pateicību, jo lika justies,
par ko vairāk, nekā tikai kārtējo, vienkāršo skolēnu. Ķekavas
vidusskola bija otrās mājas, kuras vienmēr būs daļa no manis.
(Linda Auziņa.)

Skola ir tā vieta, kur rodas neaizmirstamas atmiņas, dažādi
piedzīvojumi, ir gan bēdas, gan prieki, bet pats galvanais - mēs
iegūstam neaizmirstamus draugus. Katrs gads, katra diena un
katrs rīts, ko pavadām skolā, ir pilns ar skaistām emocījām un,
protams, pats galvenais ir skolotāju izsturība kopā ar
mums.Skolas gadi ir bijuši dažādi, bet galvenais ir neizmirst, ko tā
ir devusi.
(Elīna Mizovska.)

Par skolas laiku - man noteikti atmiņā paliks tas, cik forši
man bija klasesbiedri. Mūsu kopīgie piedzīvojumi un pasākumi,
piemēram, ZZ čempionāts vai Žetonvakars.
(Elīza Bērziņa.)

Mums ir jādodas tālāk savā izaugsmes gājienā, jo 12 gadi
Ķekavas vidusskolā nu ir noslēgušies. Es domāju, ka ikviens no
klases piekristu, ka šie gadi paskrējuši vēja spārniem. Lai kādas
emocijas skola katram no mums ir sagādājusi, uz šiem skolā
pavadītajiem gadiem vērsimies ar smaidu un lepnumu sejā. Paldies
skolai un skolotājiem!
(Evita Bāgante.)

Ķekavas vidusskola ir ne tikai vieta, kur iemācīties teorētiskās
zināšanas, kas noder skolai, bet arī dzīves gudrības, kuras paņemt
tālākai dzīvei. Šī skola man ir kļuvusi par otrajām mājām, jo te ne
tikai tiek pavadīta liela daļa dienas, bet arī ir skolotāji, kurus var
uzskatīt par otrajiem vecākiem. Ķekavas vidusskola paliks atmiņā kā
viens no jautrākajiem un interesantākajiem laikiem manā dzīvē.
(Inguss Jeļisejevs.)

Tikai tagad, kad man priekšā ir palikuši eksāmeni un izlaidums,
es esmu sapratis, cik daudz esmu
piedzīvojis šajā skolā un cik daudz tā man ir devusi. Mācoties
šajā skolā, pamatskola un vidusskola ir divas dažādas dzīves,
un ,pēc manām domām, tās spēcīgi atšķiras, jo vidusskolā mainās
skolēna attieksme pret mācībām, mainās raksturs, kā arī viņš
saprot to, ka šie ir pēdējie gadi šajā skolā, un tālāk mainīsies ne
tikai viņa klasesbiedri, bet arī skola, skolotāji un vide, kurā viņš
mācīsies. Es vēlos pateikt paldies Ķekavas vidusskolai, skolotājiem
un klasesbiedriem par šiem labākajiem astoņiem skolas gadiem,
kurus es nekad neaizmirsīšu.
(Elmārs Adrins Kronis.)

Skola, manuprāt, ir tas dzīves posms, kurā tu atrodi sevi. Ķekavas
vidusskola piedāvā atrast sevī to , ko citās skolās pat neieraudzītu.
Ķekavas vidusskola ir tas dzīves posms, kas vienmēr paliks man
atmiņā kā viens no svarīgākajiem posmiem manā dzīvē. Ceru, ka pēc
10 gadiem, staigājot pa šīm pašām telpām, turpināšu redzēt, kā
Ķekavas vidusskola palīdz citiem atrast sevi, tāpat kā tā palīdzēja
man.
(Ralfs Mihailovs.)

Ir ļoti grūti aiziet no skolas, kurā tu esi pavadījis vairākus gadus.
Skolai noteikti ir jāturpina priecēt bērnus ar to, ka skolā visi draugi ir
vienoti un kopīgi. Paldies, Tev skola, ka devi man jaunus draugus,
izglītību un ar 12.klases beigšanu ievedi mani tā saucamajā
pieaugušo dzīvē.
(Raivo Simsons.)

Tas, kas vislabāk paliks atmiņā un sirsniņā, glabāsies visu mūžu,
tie ir draugi. Viņi šos gadus padarīja par tik īpašiem, cik tie bija.
Labākus draugus un skolas gadus nevarēja vēlēties. Vēlos pateikt
lielu paldies skolotājiem, īpaši klases audzinātājai Rainai Sulai, ka
spēja sadzīvot ar mūsu dažreiz smago “raksturiņu” un iemācīja to,
kas noderēs visas dzīves garumā. Novērtēju Jūsu ieguldīto darbu!
(Paula Melānija Jukone.)

Beigt 12. klasi nav viegli, ne tikai tāpēc, ka ir jāpadara daudz
‘’pēdējo’’ darbu, bet tāpēc, ka nākas atvadīties no ierastās rutīnas. Ir
grūti atteikties no lietām, pie kurām ir pierasts. Katrs no mums ir
sūdzējies par to, cik grūti ir mācīties un cik ļoti esam noguruši no
skolas, bet tagad, kad viss beidzās – ir skumji. Grūti atvadīties no
klases biedriem un skolotājiem, pie kuriem ir pierasts gadu garumā.
Skola ir vieta, kura ir pilna ar emocijām - gan labām, gan sliktām,
bet tā ir vieta, kura uz visiem laikiem paliks atmiņā, pārsvarā tikai ar
pozitīvo.
(Anastasija Lagzdiņa.)

Daudzo gadu laikā skolā ir piedzīvots gan viss labais, kas paliks
atmiņā kā jauks piedzīvojums, gan ne tik labais, kas paliks kā
mācība. Protams, atsaucīgo skolotāju un foršo klasesbiedru
sabiedrībā tie ne tik jaukie momenti ātri vien tika slāpēti ar ko jauku
un neaizmirstamu. Kā jau visiem, dzīve rit un mainās, mēs pieaugam
un nu jau jāuzsāk mācības augstskolās, tomēr atmiņā paliks gan
"mazā" skola, kurā pavadīti pirmie skolas gadi, gan vidusskola, kur
pavadīti tie atmiņā paliekošākie!
(Madara Āžele.)

Skola man iemācīja būt vairāk patstāvīgākām, kā arī iemācīja
risināt problemātiskas situācijas un rast vidusceļu, nevis bēgt no tās
prom. Liels paldies skolotājiem, kuri mūs mācīja un palīdzēja. Godīgi
sakot, nezinu nevienu skolotāju, kurš būt atteicis skolēnam, kad tas
lūdza palīdzību.
(Krišjānis Āķītis.)
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Pēdējais zvans
2015. gada septembrī spērām pirmos soļus Ķekavas vidusskolā. Toreiz, piektajā klasē, bijām nobijušies un samulsuši par
to, kā nu būs. Kādi klasesbiedri būs, kādi skolotāji, kādas telpas un citas lietas, kas sirdij lika pukstēt straujāk.
Šo gadu laikā esam pavadījuši daudz laika skolas solā, esam iepazinuši gan viens otru, gan skolu. Skola mums kā otrās
mājas, par šo mājīgo sajūtu un mūsu izglītības kvalitāti ir atbildīga stingrā un saprotošā direktore. Skolotājas gandrīz kā
māmiņas. Matemātikas skolotāja vienmēr atjautīga un gudra, latviešu valodas skolotāja prasīga, tomēr mīļa un jauka,
fizikas skolotāja kā labākais draugs, ar ko smieties līdz asarām. Vēstures skolotāja ar lielu interesi māca par sarežģītiem
vēstures notikumiem, ķīmijas skolotāja mudina uzzināt interesanto par ķīmiju un nopietnāk pievērsties darbam. Bioloģijas
skolotājs mācību vielas apguvei sniedz interesantus un izglītojošus piemērus no dzīves. Ar valodas palīdzību svešvalodu
skolotāji paver skatu uz citām pasaules valstīm un ieskatu to kultūrās. Sporta skolotāji vienmēr mūs uztur formā. Kopā
izzinājām pasauli ar attapīgo ģeogrāfijas skolotāju. Vērtīgas praktiskās iemaņas mājsaimniecības darbiem snieguši
prasmīgie un daudzpusīgie mājturību skolotāji. Jauki un skanīgi pavadīt laiku var kopā ar jautro mūzikas skolotāju. Un,
protams, klases audzinātāja, kas vienmēr atbalstīja un izpalīdzēja, uzklausīja mūsu raizes.
Skolas dzīve nav iedomājama bez laipnajām dežurantēm, kas smaidīgas mūs ik rītu sagaida skolā. Par patīkamo tīrību un kārtību rūpējas
čaklās apkopējas.
Tagad, kad svarīgs dzīves posms pavadīts Ķekavas vidusskolā, gūstam atziņas par šeit pavadīto laiku. Atmiņā atsaucas piedzīvojumi,
emocijas, kopā pavadītais laiks. Vēlamies teikt lielu paldies vecākiem, skolotājiem un citiem, kas bija kopā ar mums šos gadus! Paldies
skolotājiem par ieguldīto darbu un sniegto dzīves pieredzi, kas mums kalpos kā ceļa maize turpmākajās gaitās. Paldies par klātbūtni, rūpēm,
sirds siltumu!
Marta Varika, Santa Vaivare, 9.c klase

9.d klases skolēnu pārdomas
Šie pieci gadi bija skaists laiks- visi kopā esam bijuši
ekskursijās uz dažādām vietām un kopā piedalījušies dažādās
sacensībās. Man patika šo visu iemūžināt klases arhīvā. Šajā laikā
esmu ieguvis labus draugus un atradis sevī spēku pārvarēt
slinkumu. Skolotāji, vecāki, klases biedri un draugi bija kā atbalsts
un iedvesma grūtos brīžos. Ja kaut kas neizdodas, tad vajag
mēģināt vēlreiz līdz izdodas, jo tikai tā var dzīvē sasniegt mērķi.
(Otto Donis)

Skola, draugi, vide šajā skolā ir ļoti augsta. Skolotāji no visas
sirds mēģina katram no mums dot labāko piemēru, iemācīt mums
visu ko viņi spēj un zina. Draugi ir mans lielākais atbalsts, bez
viņu palīdzības es nebūtu tikusi tik tālu cik esmu tagad. Kopumā
skola man ir devusi daudz prieka, arī bēdas, bet kolektīvs ko mēs
veidojam kā klasi ir kas nepārspējams un es vēlētos, lai visiem ir
tik forša klase un skolotāja kā man.
(Līva Kuzmina)

Es nekad nebaidos, es vienmēr pārvaru bailes. Es esmu
iemācījusies krist un celties, es pārvarēju sevi un savu slinkumu.
Esmu ļoti pateicīga saviem draugiem, kuri neatkāpās un palīdzēja
grūtos brīžos. Es ļoti priecājos, ka mācījos šajā skolā un ieguvu
daudz zināšanas.
(Simona Prohorenko)

Man ir tās labākās atmiņas par skolu. Dažreiz mēs traucējām
skolotājiem, bet dažreiz viņi traucēja mums doties vēl kādā mūsu
piedzīvojumā. Iespējams, ka pēc kāda laika, vēlēšos atgriezties
skolā, kur viss bija labi, bija draugi, atbalsts un interesanti
pavadīts laiks.
(Dāvis Upenieks)

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos
2019./2020. mācību gads ir noslēdzies. Par tradīciju ir kļuvis gada beigās novērtēt paveikto un pateikt „paldies” par labajiem
darbiem. Skolas administrācija un pašvaldība atzīnīgi novērtē olimpiāžu uzvarētāju darbu.
Paldies skolēniem par izciliem sasniegumiem Ķekavas novada un apvienoto novadu olimpiādēs. Paldies skolotājiem par ieguldīto
darbu skolēnu sagatavošanā dalibai olimpiādēs:
Valodu jomā skolotājai Veltai Volosovskai, Dainai Gžibovskai, I evai Vaivodei, I vetai Abakokai, Ludm ilai Baum anei,
Inai Jaunošānei, Kristīnei Reinfeldei—Somei, Dangutei Vīgupai, Dacei Stūrei.
Skolēniem: Emīlijai Piebalgai, Lindai Auziņai, Elīnai Grētai Pozņakai, Martai Varikai, Santai Vaivarei, Edvardam Hāzneram, Letīcijai
Zepai, Aramintai Gurdzielai, Anastasijai Sutirinai, Danai Roļičai, Meldrai Vītolai, Dārtai Grasmanei, Katei Rutkai, Bruno Petrovičam,
Markam Petsevičam, Elizabetei Vaļukai, Leldei Bērziņai, Laurai Smiltniecei, Keitai Elzai Krastiņai, Ritai Danielai Missai.
Matemātikas jomā skolotājai Lailai P ētersonei, Gintai Zušai, Sandrai Pugovkai, Andijai Šicai, Zinaidai Vasiļjevai.
Skolēniem: Marisam Zušam, Mārtiņam Mileiko, Adrianam Poreiteram, Dārtai Grasmanei, Unai Ušackai, Līvai Bošai, Rafaelam Ralfam
Magrinam, Anetei Zilbertei, Katei Kondratjevai, Alisei Lesauskai, Paulai Zvaigznei, Matīsam Ludbāržam, Lailai Lea Urbiņai, Lailai Saulītei.
Dabaszinātņu jomā skolotājai I vetai Urpenai, I vetai R im šānei, Pēterim Stikānam .
Skolēniem: Elīnai Grētai Pozņakai, Aleksandram Krasnovam, Edvardam Hāzneram, Aleksandrai Koliņai, Mārtiņam Baranam.
Sociālā un pilsoniskā jomā skolotājam Jānim Beberam , I nai Zvejniecei.
Skolēniem: Aleksandram Krasnovam, Mārtiņam Šternam, Elīnai Grētai Pozņakai.
Dizaina un tehnoloģiju jomā skolotājai Lienei Deākai un skolniecei Undīnei N aglei.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā skolotājai Ārijai Bērziņai un R ainai Sulai.
Skolēniem: Ērikai Maļnovai, Ievai Troicei, Evelīnai Žukovai, Dagmārai Ozolai, Helēnai Aurēlijai Rozei, Mārtiņam Gostonam.
Socioloģiju jomā skolotājai Laurai Ozolai un skolniecei Martai Nudeienai.

