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Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada

Labi rezultāti Kahoot spēlē pilsētā

20. februārī Mežmalas vidusskolā notika Kahoot spēle angliski. Tajā bija jautājumi par
visdažādākajām tēmām. Kopumā piedalījās četras komandas, katra no citas skolas. Katrā komandā bija pieci
skolēni.
Jau mēnesi pirms pasākuma angļu valodas skolotāja vaicāja man un Rēzijai, vai vēlamies braukt uz šo
pasākumu. Atbildējām, ka gribam gan. Turklāt šis bija 7.-8. klašu pasākums, tādēļ mūsu draugs Indriķis no
7. klases arī brauca ar mums. Vēl tika izvēlēta Agnese, arī no 7. klases. Mums vajadzēja vēl vienu dalībnieku,
bet tas saslima. Tā vietā lika iet kādai meitenei, kura ļoti nevēlējās to darīt. Un tā tieši pirms braukšanas Una
pierunāja angļu valodas skolotāju, lai ņem līdzi viņu.
Nonākuši Mežmalas vidusskolā, visi satraukti runājām savā starpā. Nezinājām, ko gaidīt. Visām
komandām bija piešķirta kāda konkrēta krāsa, kurai kaut kā bija jāparādās mūsu apģērbā. Majoru vidusskolai
tika oranžā. Beigās jau no tā nebija lielas jēgas, jo mēs vienkārši apsēdāmies krēslos, pie kuriem bija piesiets
katras komandas krāsas balons.
Pasākums sākās ar to, ka paziņoja, ka mums būs jāreprezentē sava skola. Uzgājām, izgāzāmies, bet
vismaz par mūsu priekšnesumu dabūjām dažus smaidus. Pēc iepazīšanās spēle varēja sākties.
Pirmā bija grupu Kahoot spēle, kur kā galveno telefonu ievēlējām Rēziju. Jautājumi bija dažnedažādi.
Protams, bija arī gramatika, bet bija ģeogrāfija, sports un vispār ar pasauli saistīti jautājumi. Beigās ieguvām
pirmo vietu par ātri iesniegtām, pareizām atbildēm.

Tad sekoja spēle, kurā katrs spēlēja par sevi. Atkal jautājumi bija dažādi. Visu laiku turējos pirmajā
vietā, līdz sekoja jautājums par mašīnām. Par šo tematu neko daudz nezinu, bet Rēzija gan zina, tādēļ viņa
man paskrēja garām. Šādās pozīcijās arī beidzām spēli: Rēzija pirmajā, bet es – otrajā vietā.
Manuprāt, tā bija ļoti interesanta pieredze, un es to labprāt atkārtotu atkal.
Anna Rengela, 8.b klase
Paziņojums
Skola iesaistās projektā par atkritumu šķirošanu, tāpēc skolas gaiteņos un klasēs parādās vairākas
atkritumu urnas, kurās pēc norādēm pie sienas jāsavieto atkritumi.
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Biznesa mācības LU
2019. gada 27. februārī Latvijas Universitātē notika publisks pasākums “No idejas līdz biznesam”.

Datu analītiķiem, pētniekiem un entuziastiem bija iespēja risināt īstus publiskās pārvaldes datu izaicinājumus.
Pasākums norisinājās pēcpusdienā Latvijas Universitātes un Microsoft Inovācijas centrā. Tajā
piedalījās trīs amatpersonas, kuras runāja par sava biznesa aizsākumiem, par panākumiem, neveiksmēm un kā
pareizi iesākt biznesu.
Pasākums kopumā bija ļoti interesants un lietderīgs, daudzas idejas ņemšu vērā.
Paula Lutere, 12. klase
Skolēnu darbu izstāde

Grafiku izstāde “Mazpilsētas ziema” apskatāma 1. stāva vestibilā. To zīmējuši pamatskolas skolēni no 5.-9.

klasei. Izstādi izveidoja vizuālās mākslas skolotāja I. Freiberga. (I. Freibergas foto)

Volejbola sacensības
Es rakstīšu par volejbola sacensībām, jo es pats tajās piedalījos.
Otrdien 26. februārī mēs braucām uz Kauguriem, lai piedalītos volejbola sacensībās. Piedalījās četras
komandas – Majoru vidusskolas, Slokas pamatskolas, Alternatīvās skolas un Mežmalas vidusskolas spēlētāji.
Mūsu komanda izcīnīja otro vietu, jo uzvarējām divās no trijām spēlēm. Mēs pieveicām Alternatīvo un
Mežmalas vidusskolu, bet zaudējām Slokas pamatskolai.
Kopumā man tur patika un es labprāt vēl piedalītos tādās sacensībās.
Krists Krūmiņš, 8.a klase
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Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā
8.a klase 2.03. sestdien bija Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Devāmies uz turieni ar
kājām.

Kad bijām klāt, mēs novilkām jakas un devāmies tālāk. Mums stāstīja, kā var pārbaudīt ūdens kvalitāti
ar dažādiem eksperimentiem, kā arī kā darbinieki pārbauda gaisa sastāvu no skursteņiem. Parādīja arī
ledusskapi, kur glabājas viss nepieciešamais.
Pēc jauki pavadītā laika mēs visi gājām uz Dzintaru mežaparku. Tur paēdām picu, pat uzkāpām lielajā
skatu tornī.
Man ļoti patika šī ekskursija un bija jauki uzzināt daudz ko jaunu.
Renārs Livčāns, 8.a klase
Diena ar klases audzinātāju
13. februārī Ēnu dienā 11. klase nevis devās ēnot, bet gan izlēma to laiku pavadīt kopā ar klases
audzinātāju un apmeklēja izstāžu zāli "Arsenāls" un Dekoratīvās mākslas muzeju.
Dekoratīvās mākslas muzejā bija skandināvu mākslinieku izstāde. Tajā galvenokārt bija uz īpaša
papīra uzdrukātas fotogrāfijas, kuras izskatījās uzzīmētas, ja ieskatījās ciešāk. Taču izstādē bija arī vairākas
instalācijas, kuras piesaistīja visu uzmanību.
Izstāžu zālē "Arsenāls" mēs apmeklējām izstādi "Portrets Latvijā". Manuprāt, ne visi portreti bija
interesanti un apbrīnas vērti, bet bija daži, kas patiešām pievērsa manu uzmanību un lika apstāties, apskatīt tos
ilgāk.
Būtībā diena bija izdevusies! Šis kultūras iestāžu apmeklējums iedeva mums visiem kaut ko par ko
padomāt, kaut uz brīdi. Jo ne katru dienu mēs domājam par eksistenciāliem jautājumiem un iedziļināmies
mākslā....
Paula Terehova, 11. klase

Korso ,,ZINOO” centrā
27.02. 5a klase devās uz ,,ZINOO” Korso centrā Jūrmalā. Sākumā mēs
sadalījāmies trīs komandās. Katrai komandai bija jāveic dažādi uzdevumi ar

priekšmetiem, kas atrodas telpā. Manā komandā bija Markuss, Bruno un Līga.
Mēs sākām ar šaušanu, mūsu komanda savāca divus punktus. Tad mēs
būvējām cietumu, kurš testēšanas laikā sagruva, tur arī mēs dabūjām divus
punktus. Mums bija jāizveido magnētu ceļš un pa to bija jāripina bumba, un jo
tā ilgāk ripo, jo labāk. Mums bija piecas sekundes. Tad mums bija ar komandas
darbu

jānoceļ

divas

platformas,

tas

bija

interesantākais

uzdevums.

Pirmspēdējais uzdevums bija pie televizora. Pēdējais uzdevums bija rakstisks.
Man šis centrs ļoti patika. Es sapratu, ka mūsdienu bērniem vajag vairāk

sadarboties. Es šajā centrā vēlos atgriezties vēlreiz.
Roberts Pētersons, 5.a klase, B. Keiseles foto
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Izstāde “Skola 2019”
Mēs ar klasi apmeklējām izstādi “Skola 2019”, kas notiek katru gadu februārī Ķīpsalā. Tur piedalās
daudz dažādu augstskolu no Latvijas un pat ārpus tās.
Mani saistīja tikai komercdarbības joma, it īpaši uzņēmēju darbības vadība. Tur bija daudz un dažādu
piedāvājumi no augstskolām. Ventspils augstskola bija izveidojusi interesantu stendu, kurā bija praktiskās
nodarbības, saistītas ar datorzinībām. Latvijas Jūras akadēmija bija atvedusi arī artilēriju. Visi, kas darbojās šajā
stendā, bija formas tērpos. Viņiem bija arī dažādas kuģu kontroles simulācijas, ko varēja vadīt. Pārstāvji
paskaidroja, ja kāds kaut ko nesaprata. Bija interesanti, jo uzzināju par dažādiem piedāvājumiem.
Emīls Klīvis, 12. klase
Ekskursijā uz Latvijas Banku
27. februārī 8.b klase devās uz Latvijas Banku, uz izstādi "Naudas pasaule".

Kad ieradāmies bankā, tad mums vajadzēja parādīt savu pasi, lai saņemtu ieejas karti. Pēc tam
sagaidījām gidu un devāmies viņam līdzi uz izstādi otrajā stāvā.
Vispirms iegājām slēgtā telpā, kur mums rādīja video uz visām četrām sienas augšējām daļām, par to, kā
Sprīdītis cerēja atrast naudu bez darba. Kad video beidzās, atvērās durvis abās pusēs un mēs devāmies iekšā pa
vienām no tām. Tur bija ekspozīcija par naudu – vispār un par naudu Latvijā dažādos laika periodos. Sākot no
pašiem pirmsākumiem, kad naudas vietā izmantoja dažādus priekšmetus, ar kuriem mainījās, līdz pat
mūsdienām, kad nauda ir bankomātā un internetā.
Kad izstaigājām šo pusi, caur sākuma telpu devāmies uz otru pusi. Tur bija ekspozīciju par naudu

Eiropā (par eiro) un pasaulē. Ļoti interesants eksponāts bija skārienjutīga Zemeslode. Uz tās varēja apskatīt
globālo tautsaimniecību.
Trešajā telpā bija ekspozīcija par naudas funkcijām, budžetu, cenām, valūtām un citām lietām. Man
patika, kā ievārījuma burka tika salīdzināta ar peļņu un varēja vizuāli saprast, kas ir pievienotā vērtība. Trešajai
telpai bija otrais stāvs. Tajā atradās lekciju telpa, kur mums parādīja video par Latvijas Banku un naudu Latvijā.
Vēl mēs noskatījāmies video par Latvijas zeltu. Tā vērtība 1939. gadā bija aptuveni 71 miljons latu. Pašlaik
Latvijas Bankai ir 7,7 tonnas zelta, kuras atrodas Anglijas bankā. Pēc video varējām uzdot jautājumus
vadītājam, kurš, izrādās, ir arī izstādes veidotājs. Noslēgumā mēs otrajā stāvā blakus lekciju telpai atradām vēl

vienu izstādes daļu par naudas apriti.
Kopumā man ļoti patika izstādes dizains un tas, ka tā bija ļoti moderna. Vēl man patika, ka bija iekļautas
dažādas spēles un skārienjutīgi eksponāti. Es būtu gribējusi, lai mums nedaudz sīkāk pastāsta par visu, kas bija
izstādē, jo mēs diezgan ātri pārskrējām visam pāri, bet tas ir loģiski, ņemot vērā laika ierobežojumu un izstādes
lielumu. Annija Deksne, 8.b klase
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Slēpošanas prieki Milzkalnē

Brīvostā
norisinājās

5. februārī no skolas tika organizēts brauciens uz

13. februārī. Tās mērķis ir iepazīstināt skolē-

Milzkalni slēpot. Pirms tam vajadzēja nokārtot vecāku

nus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām,

atļauju un samaksāt par autobusu un ekipējumu. Pēc sestās

lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties savu

stundas pie skolas visus gaidīja autobuss.

Ēnu

diena

2019.

gadā

karjeru un atbilstoši sagatavotos darbam.

Jāsaka, ka aktivitāte bija ļoti liela. Līdzi brauca

Majoru vidusskolas 12. klase ēnoja Rīgas

skolotāji Gundars Siliņš, Inese Rasa, Gita Strazdiņa, Sandra

brīvostu.

Bruzgule. Skolēni bija no piektās klases līdz vidusskolai.

Rīgas brīvosta ir viena no nozīmī-

Sniega tiešām bija daudz, tas bija ar ledus

gākajiem posmiem Baltijas jūras reģiona

gabaliņiem, tā kā nedaudz traucēja slēpot. Taču visu atsvēra

pasažieru un kravu pārvedumu satiksmes

lielais sniega daudzums, jautrība un iespēja fiziski

tīklā. Tā atrodas upes Daugavas abos krastos.

izkustēties. Mājās bijām ap pusdeviņiem.

Rīgas ostā darbojas divas regulāras kravas un

Reinis Irbītis, 9.a klase

pasažieru prāmju līnijas, kas savieno Rīgu ar
Stokholmu un Lībeku.
2. vieta ansambļu skatē

12. klases ēnām bija iespēja iejusties kuģa darbinieku lomās. Tika veikta ekskursija

2019. gada 21. februārī Jūrmalas mūzikas vidus-

pa ledlauža klāju, un pašu kuģa iekšieni. Īpa-

skolā norisinājās Jūrmalas skolēnu vokālās mūzikas

ši interesanti likās aplūkot vienu no svarīgā-

konkurss ,,BALSIS''. Mūs gatavoja mūzikas skolotāja

kajām kuģa telpām – mašīntelpu, kas nodro-

Ketija Davidone.

šina svarīgus kuģa darbības mehānismus.
Klase iepazinās ar pašu kapteini, un viesojās
kapteiņa telpā. Skats, kas pavērās no šīs
telpas bija neaprakstāmi skaists pat biezākajā
miglā.
Māra Rubane, 12. klase
Attēlā: 12. klases ēnotāji,
Andreja Tjutjalina foto, 12.klase
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vidusskolas ansamblis, iegūstot godpilno 2. vietu B grupā.
Konkursa mērķis ir apzināt un veicināt bērnu un
jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un
attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību
izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

Beāte Tolmane, 5.a klase
Medicīnas muzejā
27. februārī mēs ar klasi devāmies uz medicīnas muzeju, kur
runāja par smēķēšanu. Es redzēju, kādas izskatās plaušas pirms un pēc
smēķēšanas. Gids pastāstīja daudzas lietas, kuras es nezināju. Man
likās ļoti interesanti.
28. februārī mēs ar klasi devāmies uz kino. Es skatījos filmu,
kuras nosaukums ir "Daudz laimes nāves dienā 2", tā bija šausmu
filma. Man šī filma ļoti patika un, ja būtu iespēja, tad noskatītos to
vēlreiz.
Pēc šīm abām dienām biju ļoti nogurusi. Man ļoti patika
pavadīt laiku ar klasesbiedriem. Pēc manām domām šīs abas dienas
bija foršas un smiekliem pilnas. Terēze Omanbriede, 8.a klase
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