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Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada

Skolā svin valsts svētkus
Šī gada 16. novemrī Majoru vidusskolas aktu zālē notika Latvijas
simtgadei veltīts svētku koncerts.
Gatavojoties pasākumam, visām klasēm bija noteikts izveidot plakātu, kurā
attēloti Latvijas zinātnes, kultūras un sporta sasniegumi, kā arī skaistā daba.
Visus plakātus varēja apskatīt trešā stāva vestibilā vai mazajās klasēs pie sienas.
Vēl klasēm bija jāizveido videosveiciens ar dzejoļiem, dziesmām vai

1.attēls

vēlējumiem Latvijas simtgadei. 5.a klases skolnieki iemācījās dziesmu "Div
dūjiņas gaisā skrēja", ko nodziedāja un nofilmēja, lai atskaņotu koncertā.
Mūsu klases skolēni piedalījās arī skolas izstādē, izveidojot Latvijas
simtgadei veltītu plakātu, kurā attēloja četrus elementus - dabu, zinātni, sportu
un kultūru.
Pasākuma dienā notika divi koncerti. Vispirms tas tika atskaņots 1. - 4.
klasēm un vēlāk 5.-12. klašu skolniekiem. Svinīgā pasākuma laikā aktu zālē
svinīgi tika ienests Latvijas valsts karogs. Direktore Ilze Ose visus apsveica
svētkos. Koncertā piedalījās gan lielais, gan mazais skolas koris. Pasākumu
vadīja divi skolēni no skolēnu pārvaldes. Visinteresantāk bija vērot, kā katra
klase bija izveidojusi video sveicienus. Pie zāles varēja aplūkot skolēnu veidotos
pilsētu ģerboņus, ko bērni zīmēja vizuālās mākslas stundās.
Pēc svētku koncerta bērni tika iepriecināti ar svētku torti.
Beāte Tolmane, 5.a klase
1. attēlā: Koncerta ieskaņā 11. klases skolnieks Ivars Kļaviņš ienes karogu.
2. attēlā: Skolotāja Inese Rasa diriģē mazo kori.
3. un 4. attēlā: Skolēnu zīmējumi pie aktu zāles, izstādīja vizuālās mākslas
skolotāja Inga Freiberga
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Mārtiņdiena mūsu skolā
9.11. skolas Mārtiņdienu svinībās mūsu klasei ( 6.a ) tika piedāvāts
sagaidīt cilvēkus pie skolas ieejas un apsveikt tos Mārtiņdienā. Mēs visi esam
pārģērbušies, nostājušies pie sienas un sagaidām bērnus. Dažiem iedodam ‘’
Pieci ‘’ un apsveicam ar Mārtiņiem. Mūsu klase arī dejoja, kas no malas
izskatījās diezgan smieklīgi, tieši tāda arī bija doma. Visiem svētkiem jābūt
priecīgiem.
Tālāk sekoja Mārtiņdienas pasākuma tirdziņš, kurš notika piektās
stundas laikā. Tur bija daudz saldumu, pārsvarā tikai saldumi. Varēja satikt
kādu popkorna ‘’pārdevēju’’ un iegādāties popkornu papīra piramīdā. Tika
tirgoti arī kēksiņi, kas, godīgi sakot, bija garšīgi.
Mārtiņš Pudulis, 6.a klase
4.a klases skolnieki kopā ar skolotāju Solvitu Matiņu devās stundu
laikā pa klasēm Mārtiņdienas ķekatās.

Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā
Mana klase 27. novembrī piedalījās projekta "Skolas soma" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
apmeklējumā. No rīta ar vilcienu devāmies uz Rīgu, lai apskatītu Latvijas simtgadei veltītu izstādi.
Mēs redzējām dažādus izstādes darbus: daudz gleznu, kuras gleznotas dažādos gadsimtos,
pašportretus, klusās dabas, dažādu personību- mākslinieku, dzejnieku, rakstnieku, politiķu portretus,
piemēram: Janis Rozentāls, Rainis, Rūdolfs Blaumanis, Džemma Skulme u.c.
Man personīgi patika augšstāvā- baltajā kupolā, kā dziedāja putniņi, kā arī par putniem, par augiem
- par dzīvi un nāvi sagatavotā ekspozīcija.
Apmeklējām visos stāvos visas zāles, patika, kā mums gide stāstīja par cilvēku dzīvi, par viņu iespējām,
par to, ka cilvēki tika dalīti bagātajos un nabagajos, par to, cik bija stingri noteikti noteikumi, kā cilvēki tos
ievēroja. Es ieguvu ieskatu vēsturē un zinātnē.
Elizabeta Černousova, 5.a klase
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10. klašu iesvētības
10. klases iesvētības Majoru vidusskolā notika no 29. oktobra līdz
2. novembrim, tās rīkoja 11. klase (mana klase). Jāsaka, ka uzdevums
nebija viegls ne tikai tāpēc, ka vajadzēja visu izplānot, bet arī tāpēc, ka
iepriekšējās iesvētības bija ļoti jaukas un gribējās nodot tādas pašas vai
līdzīgas emocijas jaunajiem vidusskolēniem.
Pirmajā dienā skolēni apģērbās kā bezpajumtnieki un vilka savas
drēbes uz kreiso pusi, kā arī piedalījās dienas aktivitātēs.
Otrajā dienā viņi iejutās pretējā dzimuma ādā un tika sasieti kopā
ar kādu no saviem biedriem, lai pavadītu visu dienu kopā gandrīz vai
roku rokā.
Trešajā

dienā

iesvētību

dalībnieki

bija

sagatavojušies

"Helovīnam", lidoja apkārt skolai, tika veiksmīgi iesvētīti un deva svinīgo
zvērestu. Ceturtdien viņi piedzīvoja savus sapņus un pārvērtās par saviem
varoņiem un atkal piedalījās dienas aktivitātēs (šajā dienā vajadzēja
mumificēt savu komandas līderi).
Piektdiena bija patriotisma diena, kad visi 10. klases skolēni
izrādīja cieņu 11. klasei ar rokas paspiešanu, miera stāju pie katras
tikšanās un nēsāja Latvijas simbolus.
Mēs ceram, ka 10. klasei un audzinātājai Sandrai Bruzgulei patika
iesvētības un ka neviens netika aizskarts vai aizvainots. Cerams, ka
ieviesām arī nelielu patriotisma garu (pret skolu un tās darbiniekiem)
jaunajos vidusskolēnos! Lai veicas viņiem šajā dzīves skolā!
Paula Terehova, 11. klase

Nikolas Sidorovas foto
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Ojāra Vācieša muzejā
Projektā “Skolas soma” mēs kopā ar 4.a klasi un skolotāju
Solvitu Matiņu devāmies uz O. Vācieša muzeju Torņkalnā. Kad
atbraucām, tad ar diviem gidiem Daci un Mārtiņu izstaigājām muzeju.
Redzējām Jēkabu – O. Vācieša rotaļlietu pērtiķīti. Dace mums uzdeva
dažādus uzdevumus, piemēram, ar čiekuriem, vajadzēja tos salikt četrās
kastītēs. Redzējām O. Vācieša rakstāmmašīnu, dzejoļu grāmatas un
burtnīcas ar O. Vācieša dzejoļiem.
Uzzinājām, ka O.Vācietim ļoti patika grāmatas. Tās viņš krāja
un lika vienā stūrī. Tā kaudze bija līdz pat griestiem. Dzejnieks bieži
gāja uz bibliotēku. Mēs vēl uzzinājām, ka O. Vācietim mājās bija
krāsns apkure. Bija vairākas krāsnis.
Beigās skatījāmies filmiņu par dabu. Man ekskursija patika, jo
es daudz ko uzzināju par Ojāru Vācieti un redzēju, kā viņš dzīvo.
Markus Juhmanis, 4.b klase
Foto no www.vaciesamuzejs.lv
Ekskursija Dabas muzejā
Projekta “Skolas soma” ietvaros mūsu klase devās uz Latvijas Dabas muzeju. Apmeklējam
ekspozīciju, kurā izstādīti Latvijā un ārpus mūsu republikas sastopamie kukaiņi.
Uzzinājām interesantas lietas un noderīgu informāciju. Piemēram, uz vienu Latvijas iedzīvotāju ir
vislielākais skaits kukaiņu sugu, salīdzinot ar visu pasauli. Daudz stāstīja par tauriņiem, kas apdzīvo planētu.
Āfrikas džungļos mitinās taurenis, kuram, ja uz tā spārniem uzspīd saule, tad atstarojums var sasniegt netālu
lidojošas lidmašīnas pilotu kabini kā “saules zaķītis”.
Man patika šī ekskursija, jo bija iespēja mazliet atpūsties no ierastajām skolas gaitām, kā arī
lietderīgi pavadīt laiku, iegūt jaunas zināšanas.
Stella Janeka, 8.a klase

Basketbola sacensības
Piektdien 9. novembrī sākumskolā ,, Taurenītis’’ notika basketbola sacensības 1.- 4. klašu
grupā. Pirmo vietu sacensībās, kā arī skaļas ovācijas ieguva Majoru vidusskolas komanda.
Sacensībās piedalījās Majoru vidusskolas skolēni: Gunārs Grīnvalds, Artūrs Indriksons, Artūrs
Zīle, Reinis Savickis, Kaspars Sikora, Ralfs Siņelobovs, Katrīna Šūpulniece, Kerija Katrīna Janēvica.
Sacensībām komandu sagatavoja Majoru vidusskolas sporta skolotājs Gundars Siliņš. Mēs ļoti
lepojamies ar mūsu izcilajiem pedagogiem un skolēnu sasniegumiem sportā!
Māra Rubane, 12. klase
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