
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MTE 

(Mēs. Tu. Es.) 
Majoru vidusskolas avīze 

Iznāk no 1998. gada 

Grāmatu ķēde 
16. septembrī mēs ar klasi latviešu valodas 

stundas laikā piedalījāmies skolas Grāmatu ķēdē. Šis 
pasākums notika, jo Vakara vidusskolas grāmatas 
bija atvestas un novietotas puišu mājturības klasē. 
Lai bibliotekārītei K. Cimdiņai nebūtu vienai jāstiepj 
smagās grāmatas līdz piektajam stāvam, ārpusklases 
darba organizatore G. Strazdiņa noorganizēja jauku 
pasākumu vecākajām un vidusskolas klasēm – 
grāmatu ķēdi. Kaut kādā veidā vajadzēja tās aiznest 
uz bibliotēku, un arī lai Vakara vidusskolas 
darbiniekiem nav jāstiepj visas kaudzes ar grāmatām 
augšā, bija vieglāk izveidot grāmatu ķēdi. 

Tā notika divās kārtās. Vispirms vienā stundā 
piedalījās 9. un 10. klases, pēc tam nākamajā - 
8. klases aiznesa atlikušās grāmatas. 

Ķēdi bija jāveido no pagrabstāva (0. stāva) 
līdz bibliotēkai (5. stāvam), kopā skolēni labprāt 
darbojās un izpalīdzēja, jo pasākums izvērtās samērā 
jautrs. Uz beigām, kad bijām pie bibliotēkas, daži 
vienkārši paņēma grāmatas no lielās kaudzes un nesa 
augšā, jo negribējās neko padot, gribēja, lai viss 
notiek vēl ātrāk. Beigās mēs visu uznesām augšā uz 
bibliotēku. 

Kopumā man šis pasākums likās interesants, 
draudzīgs un jauks. Ceru, ka citiem arī patika 

Gabriela Doškina, 9.b klase, B. Keiseles foto 

 

No sākuma grāmatas bija pagrabā. 
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Mežaparkā 

Pirmajā skolas nedēļā mums bija adaptācijas diena, lai labāk abas piektās klases iejustos 
lielajā skolā un pierastu pie jaunajām skolotājām. Mūsu klasei vairs nemācīs Baiba Reinfelde, viņa 
aizgāja strādāt uz Slokas pamatskolu. 

 Mana klase (5.b) kopā ar 5.a klasi devās uz Dzintaru Mežaparku, un mēs piedalījāmies 
stafetēs. Bija dažādas stafetes, tādas, kur jārāpjas, bija, kur jāskrien un bija kur jāmet basketbola 
bumba grozā.  

Mums visiem bija jautri un ļoti patika šī diena. 

Markuss Juhmanis, 5.b klase 
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Olimpiskā diena 

Piektdien 23. septembrī Latvijā norisinājās 
“Olimpiskā diena 2019”. Arī mūsu skolā tā notika. 

Mūsu klasei bija divas pirmās stundas. Trešās 
stundas sākumā mēs gājām uz ledus halli, un 6.b klases 
skolnieki mums rādīja vingrojumu kompleksu, kas 
mums bija jāatkārto.  

Pēc tam 9. klases meitenes vadīja stafetes 
sākumskolai un pirmskolai. Ceturtās stundas laikā mūsu 
klase gāja orientēties pa Majoriem un Dzintariem. 
Skolotāja Z.Vilne izdeva seno objektu karti ar 
vēsturiskiem notikumiem, vēl bija jāveic dažādi 
uzdevumi, saistīti ar sportu. Mēs apskatījām Jūrmalas 
vēsturei nozīmīgus objektus un tur nofotografējamies. 
Sestās stundas beigās notika Olimpiskās dienas 
noslēgums ar labāko apbalvošanu. 

Man ļoti patika šī diena. Tā vairāk ierosina 
bērnus sportot un ir patīkami, ka notiek kaut kas 
interesants ikdienas rutīnā. 

Elizabete Riere, 9.a klase, autores foto

 

Olimpiskā diena sākumskolā 

 “Olimpiskā diena 2019.” Notika 20. septembrī 

visā Latvijā. Rītu sākām ar vingrošanu. Kārtīgi 

pamodāmies. Ledus hallē bija izvietotas sporta stacijas. 

Mums, 4.b klasei, visvairāk patika bumbas driblēšana. 

 Otrajā daļā devāmies orientēšanās sacensībās pa 

Jūrmalas vēsturiskajām vietām. Mums izsniedza pilsētas 

vēsturisko karti ar objektu fotogrāfijām. Iepazinām 

Majoru Telegrāfa centrāli, Lāčplēša pieminekli, 

sanatoriju “Marienbāde” un pirmo veikalu Jomas ielā. 

Dienas beigās bijām izmirkuši, bet priecīgi par kopā pa 

vadīto dienu. 

Alise Jerāne, 4.b klase 

 Ļoti interesanta ekspedīcija, bet lietus iztraucēja, 

nekas, citreiz apskatīsim. 

 Kad bijām atnākuši uz skolu, bija mazs pār-

baudes darbs par mūsu orientēšanos. Sporta diena bija 

laba un ļoti laba ekskursija. 

 Man patika sporta diena. 

Kristers Svoks, 4.b klase 

Attēlos: Sporta dienas aktivitātes dažādās klasēs 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aicinājums! 

No 7.- 12. oktobrim visā Latvijā notiek labdarības nedēļa. Aicinām 

visus skolēnus piedalīties akcijā “Iepriecini pansionāta seniorus!”. 

Aicinām ziedot saldumus, ievārījumu, augļus,  medu, zīmējumus! 
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Valtera veidotais pulkstenis  

Dzejas diena Raiņa priedēs 
Šodien, siltajā rudens dienā, mēs 

devāmies uz Dzejas dienām, kas tika rīkots par 
godu  Raiņa dzimšanas dienai. 

Pasākumu ievadīja bijusī Pumpuru 
vidusskolas direktore I. Kausiniece, kura  stās-
tīja par to, ko viņai nozīmē dzeja. Tālāk Dzejas 
dienu ieskandināja muzikante, izpildīdama 
dziesmu ar Aspazijas vārdiem.  

Dzejniece Anda Līce lasīja savu dzeju. 
Savukārt Elīna Līce nolasīja pavisam nesen 
uzrakstītos dzejoļus, kas tapuši burtiski aizvakar. 
Tālāk sekoja dziesma ar Māra Čaklā vārdiem. 

Inga Pizāne bija ieradusies no Krāslavas 
un iepriecināja mūs ar savu daiļradi. 

Bija iespēja noklausīties ukraiņu dzej-
nieka Sergeja Džadanda atdzejotos dzejoļus 
latviešu valodā. Pārsteigumu sagādāja baltkrievu 
dzejnieks Ļevs Mihejevs. Viņš pats personīgi 
bija pieteicies kā dalībnieks un iepazīstināja mūs 
ar saviem darbiem. Pēc uzstāšanās, nobeigumā, 
skanēja sena krievu romance. 

Muzikālo daļu papildināja dziesma ar 
Raiņa dzeju. 

Īpašas simpātijas izpelnījās jaunā 
“Jūrmalas zvaigzne” – 1. klases skolnieks Pauls 
Matisons, kurš norunāja pašsacerētu dzejoli. 

Pasākuma noslēgumā skanēja dziesma ar 
M.Zalītes vārdiem. 

Dzejas dienas ir laba tradīcija. Varam 
iepazīt jaunus dzejniekus. Uzzināt par cilvēkiem 
no citam valstīm, kuri arī raksta dzeju. 
Stella Janeka, 9.a klase, K. Savickas foto 

Radošo darbu lasījumi 

 Dzejas dienas bija arī mūsu skolā. 

Esam pieteikušies E-twinning projektā 

“Pikniks Dzejas pasaulē”. Tajā iesaistījās 

9. klašu un vidusskolas skolēni.   

Skolā notika skolotājas I.Andžānes 

organizētā konference par Raini un Aspaziju, 

kurā piedalījās arī 12. klašu skolēni, uzstājās 

P. Terehova. Skolēniem bija jāpilda īpašas 

darba lapas un jāveido anotācija. 

Otrā stāva vestibilā latviešu valodas 

skolotājas aicināja skolēnus uz radošo darbu 

lasījumiem. Katrs varēja skaitīt savus 

sacerētos dzejoļus vai stāstus. Skatītāji 

labākos vērtēja ar konfektēm. (1. attēlā) 

Bija arī projekta darbi stundās, veltīti 

dzejai. Piemēram Dzejas pulkstenis vai kāda 

dzejoļa vizualizācija. Darbi tiešām bija ļoti 

jauki, par ko skolotājas priecājās. Vēl āra no-

darbībās 10. klašu skolēni veidoja M. Lauk-

manes haikas no dabas materiāliem, bet 9.a 

klases skolēni ar savu ķermeni radīja dažādus 

burtus, ko apvienoja dzejas rindās. 

B. Keiseles foto   
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Pludmales volejbola sacensības 

13. septembris mums ar Nikolu 
vajadzēja iet spēlēt pludmales volejbolu. 
Laiks bija briesmīgs. Lija lietus, un pūta 
stiprs vējš. Pl. 10:30 mēs devāmies uz 
pludmali. Atnākot uz kortiem, mēs 
uzzinājām, pret ko spēlēsim. Kopā bija 
piecas komandas, divas no Majoriem, to 
skaitā mūsu, divas no Pumpuriem un 
viena no JVĢ. 

Pirmā spēle mums bija pret JVĢ. 
Ko lai saka, izņemot to, ka grandiozi 
zaudējām. Mums nebija īsti cerību 
uzvarēt, jo neviena no mums nebija 
spēlējusi volejbolu no maija. 

Otro un trešo spēli spēlējām pret 
Pumpuru komandām. Abas spēles ļoti 
pārliecinoši zaudējām. Šīs spēles bija 
interesantākas, jo spēļu laikā sāka stipri 
līt. 

Pēdējai spēlei vajadzēja būt ar 
otru Majoru komandu, bet šī komanda 
padevās un aizgāja slikto laika apstākļu 
dēļ. Rezultātā mēs ieguvām ceturto vietu, 
katra vienu piena šokolādes tāfelīti un 
iesnas.  

Elīna Rancāne, 12. klase, autores foto 

 
Pilna Doma 

 Lai nepieļautu nepatiesas informācijas 

izplatīšanos un izglītotu lasītājus šajā jomā, 

organizācija “Pilna Doma” rīko konferences un 

iemāca lasītajiem iegūt patiesu informāciju no 

dažādiem portāliem, sākot ar DELFI.LV un beidzot 

ar FACEBOOK. Iemāca atšķirt patiesu no 

nepatiesas informācijas un dod padomus, kā 

pareizāk izmantot ziņu portālus. Kāda man ir bijusi 

pieredze ar šo organizāciju?  

2019. gada, 19. septembrī Majoru vidus-

skolā, būdams 12. klases skolnieks, piedalījos 

organizācijas rīkotajā konferencē. Varu teikt, ka pats 

daudz zināju, taču sapratu, ka patiesas informācijas 

meklējumos ir iespēja rakties vēl dziļāk, piemēram, 

uzraudzīt, vai ziņu rakstam ir minēts informācijas 

avots, autora vārds, uzvārds u. c.  

Zālē bija vidusskolas klašu pārstāvji. 

Noklausoties stāstījumu un sekojot līdzi prezen-

tācijai, varēja uzzināt tādas lietas, par kurām 

ikdienas cilvēkam pat neienāk prātā. Bija arī 

patstāvīgais darbs ar viltus ziņām. Mums vajadzēja 

atšifrēt faktus, kas liecināja par nepatiesumu. 

Pēc tam savas zināšanas varējām pārbaudīt, 

atbildot uz jautājumiem telefonā. Pasākuma vadītājs 

komentēja rezultātus. Šāda tikšanās ar mediju 

pārstāvjiem īpaši svarīga tiem jauniešiem, kas savu 

nākotni vēlas saistīt ar sabiedriskajām attiecībām. 

Kaspars Safonovs, 12. a. klase, Baibas 

Keiseles foto 


