(Mēs. Tu. Es.)

Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada
Viesojoties pansionātā
Oktobra trešā nedēļa bija labdarības nedēļa. Jau pirms tam skolotāja
B. Keisele aicināja skolotājus, vecākus un skolēnus vākt ziedojumus –
dažādus našķus pansionāta iemītniekiem.
16. oktobrī mēs devāmies uz pansionātu, lai iepriecinātu vecos
cilvēkus. Uzzināju, ka man pašai vajadzēja piedalīties labdarības pasākumā noskaitīt dzejoli Raiņa “Grāmata”. Beāte Tolmane no mūsu klases skaitīja
citu dzejoli. Tas, ka visi varējām atnest gardumus, cepumus, konfektes,
ievārījumus. Klases priekša bija pilna ar maisiem un saziedotajiem
gardumiem.
Koncertā piedalījās 4.b klases meitenes no deju kopas “Virziens’, 10.
klase dziedāja sadziedāšanās dziesmas vecajiem cilvēkiem. Skaitīja divi 7.b
klases skolnieki savus izdomātos dzejoļus. Līdzi brauca skolotājas I. Rasa, R.
Briede un B. Keisele.
Ienākot pie ieejas mūs sagaidīja mīļš kaķītis, ko arī paglaudījām.
Pirmo reizi biju pansionātā, un iespaids bija labs, jo lielajā zālē bija sanākuši
vecie cilvēki, citi bija atvesti ar ratiņiem. Pansionāta iemītnieku bija diezgan
daudz. No mūsu skolas bērni bija izveidojuši apsveikumus, zīmējumus un
vēstulītes. 3.b klase bija atsūtījusi milzīgu ķirbja gabalu, ko pēc atnešanas
aiznesa uz ēdnīcu, lai vecajiem cilvēkiem taptu kāds gardums.
Vecīši atcerējās mūsu skolas pārstāvjus arī no iepriekšējām reizēm,
pirms devāmies mājās, visus pacienājām ar konfektēm. Sapratu, ka viņiem
ļoti gribas parunāties.
Zane Tīmane, 5.a klase Baibas Keiseles foto
Attēlos: Mirkļi no pasākuma pansionātā : 1. attēlā saziedotie gardumi vēl
skolā; 2. attēlā pansionāta iemītnieki sadziedāšanās laikā; 3. attēlā koncertē
10. klase un 4. attēlā: prieks par 3.b klases dāvāto ķirbi.
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Neparastā matemātikas stunda
2018. gada oktobra sākumā, labo darbu nedēļā, matemātikas skolotāja Maija Brusbārde kopā ar 7.b
klasi nolēma sagatavot nelielu pārsteigumu pansionāta cilvēkiem.
Matemātikas skolotāja atrada ļoti interesantu pieeju - viņa nolēma apvienot matemātiku kopā ar
gatavošanu. Vispirms skolnieki sadalījās grupās un saņēma darba lapu. Tad pēc dotās darba lapas sāka gatavot
ievārījumus. Uz visu viņiem tika dotas divas mācību stundas.
Skolotāja Ināra Andžāne palīdzēja sagatavot visu nepieciešamo ievārījuma pagatavošanai, bet paši
skolēni jau izvēlējās, kādu tieši ievārījumu taisīs un ko pievienos. Viņiem gatavošanas laikā vajadzēja veikt
aprēķinus, piemēram, kāda ir maksa un zaudējumi utt. Darbu vajadzēja noformēt, kā arī pievienot etiķeti ar
izmantotajiem produktiem. Bija svarīgi skaisti noformēt, lai tiem, kas saņemtu šīs nelielās dāvaniņas, būtu
prieks.
Skolotāja Maija Brusbārde bija ļoti apmierināta ar skolēnu paveikto darbu, jo, vērojot procesu, redzēja,
ka bērni ar nopietnību attiecas pret doto uzdevumu. Rezultātā visiem ļoti garšoja pagatavotie ievārījumi, un ar
pārliecību varēja teikt, ka visi ir izdarījuši ļoti labu darbiņu!
Loreta Kursīte, 9.a klase

Stunda muzejā
17. oktobrī klases stundā apmeklējām pilsētas muzeju, kurā bija
izstāde “Grafikas stāsti Latvijai 100”. Mums no sākuma skolotāja
B.Keisele iedeva muzeja eksperta grāmatiņas, un tad mums bija
jānofotografē glezna, kura mums vislabāk patika. Tad grāmatiņā bija
jāieraksta autors un grafikas nosaukums. Literatūrā bija jāsameklē
atbilstoša tautas dziesma tai grafikai, ko mēs izvēlējāmies.
Pēc tam mums bija jāuzraksta uz kartiņas, ko mēs gribētu
redzēt, kad nāksim atkal ciemos uz Jūrmalas muzeju. Kad mēs visu
pabeidzām, mums grāmatiņā iespieda zīmodziņus. Es redzēju daudz
skaistu gleznu un rotaļlietu, jo varēja aplūkot vēl vienu telpu, kurā bija
izstāde “Bērns kūrortā”. Katrīna Ozola, 5. a klase

B. Keiseles foto

Karjeras stundas
15. oktobrī mums notika karjeras diena, kurā mums bija dažādas nodarbības. Sākumā mums bija
stundas mūsu klasē, kur mēs sadalījāmies grupās Deva dažādus uzdevumus, un bija aploksne, kurā bija daudz
dažādu vārdu, kas bija sarakstīti uz lapiņām. Pareizi bija jāformulē teikums. Pēc tam mums pārējās divas
stundas notika kopā ar 9.b klasi. Mēs sacentāmies, kam būs vairāk punktu par pareizajam atbildēm uz
jautājumiem. Man labāk patika, kad strādājām vieni paši.
Karīna Ņikiforova, 8.b klase
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Turnikets
Skolā, atnākot pēc rudens brīvlaika, parādījās jauna
drošības sistēma. Tagad, lai tiktu skolā, ar savu skolēna
apliecību jānopīkstina virs norādītās bultas. Tad parādās zaļa
bulta, ka var iet cauri stieņiem. Mazajām klasēm bija īpaši
paraugdemonstrējumi.
No sākuma jaunā drošības sistēma visus aizkavēja,
izveidojot milzīgu drūzmu, un jau trešajā dienā viena no trim
Bruno Onckuļa foto, 5.a klase

sistēmām sabojājās. Oto Kīns, 5.a klase

Zīles – labo darbu nedēļa
Līdz 31. oktobrim skolotāja Iveta Balode aicināja visu
klašu skolēnus vākt ozolzīles. Tā kā šogad ir ļoti garš un
skaists rudens, arī ozolos ir daudz zīļu.
Savāktās zīles ceļos uz Līgatni Dabas parka
iemītniekiem. Ozolzīles garšo mežacūkām, vāverēm, putniem
un citiem zvēriem. Skolotāja I. Balode pastāstīja, ja zīļu nebūs
tik daudz, tad savākto ražu nogādās Jelgavas meža zvēriņiem.
Ralfs Brencis 1.b klase

https://www.lvm.lv/jaunumi/arhivs/2012/
1728-rudens-zilosanas-traci-meza

Teātra izrādes “Karmena” apmeklējums
Trešdienas vakarā ar klasi apmeklējām Dailes teātra izrādi ''Karmena''. Izrāde ilga divas stundas un
bija ļoti apmeklēta.
Stāsts bija par ugunīgo čigānieti Karmenu, kas savās dzīves likstās ierauj Hosē, seržantu, saderinājušos
vīrieti. Karmena ir neatkarīga sieviete, kas spēj savaldzināt ar savu runas stilu un apģērbu jebkuru vīrieti.
Stāsta beigās Hosē un Karmena tiek nogalināti. Ainas norisinās pirms pāris gadsimtiem Spānijā.
Saturs man likās ļoti aizraujošs, interesanti bija tas, ka viss norisinājās pagātnē. Es saku tikai to labāko par
izrādi, tik tiešām bija interesanta, bet zinu, ka citiem izrāde nepatika, likās vulgāra, bet cik cilvēku, tik
viedokļu.
Marta Špundzāne, 11. klase

Vissirsnīgākie sveicieni mūsu mīļajiem skolotājiem Skolotāju dienā!
Novēlam izturību, radošumu, možu garu, veselību, labus, kārtīgus un
zinošus skolēnus!
Avīzes redkolēģija
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Lekcija par atkarībām.
Oktobrī mums skolas zālē vairākām klasēm vienlaicīgi notika lekcija par atkarībām. To stāstīja
policiste, kas bija arī sagatavojusi prezentāciju. Daudzas lietas jau mums bija zināmas, jo esam par to runājuši
gan sociālajās zinībās, gan klases stundās.
Policiste mums atgādināja arī par to, ka mēs jau esam ieguvuši kriminālatbildību. Viņa minēja, arī to,
kas notiek ar cilvēkiem, kuriem ir atkarības no alkohola, narkotikām un citām lietām.
No šīs lekcijas sapratu to, cik bīstami ir lietot narkotikas un alkoholu. Noteikti nekad neko tādu
nedarīšu.
Kristaps Brūveris, 8.a klase

Ekskursija uz Rīgu
30. oktobrī mēs ar klasi un audzinātāju Baibu Reinfeldi
devāmies uz vilcienu, lai brauktu uz Rīgu. Kad bijām galā,
gājām uz koncertu lekciju latviešu brīnuma pasaku ”Trīs labas
lietas”. Uzvedums visiem ļoti patika. Tā bija latviešu tautas
http://www.muzikatev.lv/lv/galerijas/tris-labas-

pasaka. Skanēja dažāda mūzika,

un izdziedāja solisti un

ansamblis “Raxstu raxsti” . Es arī iesaku to visiem noskatīties.

lietas/118/

No mūsu skolas mēs bijām vienīgie, bet bija daudz bērnu no
citām skolām.
Mēs
gadsimts”, kuru

vēl
68

bijām

muzejā

uz

izstādi ”Latvijas

Latvijas muzeji veltījuši mūsu valsts

simtajai dzimšanas dienai. Izstādē varēja mērot Latvijas ceļu
no 1918. gada līdz pat mūsdienām. Mēs paši varējām uzspiest
zīmodziņus. Redzējām vecās kartes, kā dzīvoja latvieši senos
laikos. Tas arī visiem patika, tikai beigās daži gribēja mājās.
Markus Juhmanis, 4.b klase, 2. autora fotogrāfija no muzeja
Ražas izstāde
Mūsu skolā notika rudens bagātību izstāde. 1. stāva
mazo klašu gaitenī bija izlikti galdi, uz kuriem jaunāko klašu
skolēni bija salikuši izveidotās figūras un dažādus īpatnējus
dārzeņus. Dažas klases bija izveidojušas pat fantastiskus tēlus,
arī smieklīgus eksponātus. Bija gan burkānu laiva, gan augļu un
https://www.google.lv/search?q=ražas

dārzeņu cilvēciņi, mājiņas.

+svētki+2018&rlz=1C1GCEA_enLV7

Alise Zandarta, 1.a klase
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