(Mēs. Tu. Es.)

Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada
Pēdējais zvans
Šogad, līdzīgi kā katru gadu, astoto klašu skolnieki izrotāja kabinetus un sveica devīto klašu skolniekus
ar pēdējo zvanu.
Uzzinājām par gaidāmo notikumu un ar prieku sākām gatavoties. Nolēmām, ka visu darīsim no sirds,
jo nākamajā mācību gadā skanēs mūsu pēdējais skolas zvans.
Neesam īpaši labi aktieri, tāpēc apsveikumos tradicionālo dzejoļu skaitīšanu vai dziesmu dziedāšanu
sarunājam nomainīt ar modernākiem izteiksmes līdzekļiem. Vienojamies filmēt video intervijas, kurās mūsu
vecākie skolas biedri no 9.a klases atbildēja uz jautājumiem - par skolu, par interesantiem piedzīvojumiem.
Video tika paradīts aktu zālē un pēc apkārt valdošās jautrības bija skaidrs, ka apsveikums izdevies.
Meitenes ar speciālu ierīci, kā arī ar ierasto metodi uzpūta 250 balonus. Zēni nodarbojās ar dekorāciju
nostiprināšanu, solu pārnēsāšanu un citiem smagākiem darbiem. Katram uzdāvinājām zvaniņa formā ietītu
konfekti, lai saldāki gaidāmie pārbaudījumi. Man patika tā saliedētībā un draudzība, kas vienoja mūsu klasi,
kad gatavojāmies šim pasākumam.
Devītklasnieki bija sagatavojuši video sveicienu skolai, skolotājiem un skolas biedriem. Arī 12. klašu
skolēniem šis bija svinīgs brīdis.
Novēlam gan devītajiem, gan divpadsmitajiem veiksmi un izdošanos visur un vienmēr!
Domāju, ka katrs no mums klusībā prātoja par nākotni. Kāda izskatīsies mūsu klase pēc gada? Kādas
būs sajūtas? Kādi eksāmenu rezultāti? Jā, tagad tā pa īstam esmu aptvērusi, ka jāsāk izdarīt izvēles, kas
saistītas ar nākotni. Jāpieņem lēmumi par turpmākajam mācībām.
Stella Janeka, 8.a klase
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Vieglatlētikas sacensības

Baltā galdauta svētki
3. maijā mēs ar klasi svinējām Baltā galdauta
svētkus.

Mēs

ar

klases

audzinātāju

bijām

norunājuši jau iepriekš, kurš ko nesīs. Daži nesa
līdz dzērienus, daži saldumus un daži kaut ko
sāļu. Es nesu saldumus - cepumus. Beāte atnesa
lielu un garšīgu pašas veidotu šokolādes kūku,
kura tika notiesāta pašās beigās.

Maijā bija tikai vieglatlētikas sacensības Slokas
stadionā, kurās piedalījās Majoru vidusskola.
Šajās sacensībās piedalījās 7.-9. klases un 10.-12.
klases. Abās klašu grupās 4x100m stafetē piedalījās
gan zēni, gan meitenes. 7.-9. klašu grupā zēni izcīnīja
3. vietu, bet meitenes 2. vietu. 10.-12. klašu grupā zēni
ieguva 2. vietu, bet meitenes – 3. vietu.
400 m skrējienā 8.a klases skolniece Alise Marija

Trešās stundas starpbrīdī mēs gatavojāmies
viesu uzņemšanai. Konstatējām, ka aizmirsti
ziedi. Es aizskrēju pie dežurantes un palūdzu uz
svinīgo brīdi vāzi ar puķēm. Pirms tam skolas
vadībai bija aiznesti ielūgumi.

Josta ieguva 1 vietu, bet vidusskolas grupā uzvaru
izcīnīja 11. klases skolniece Marta Špundzāne.
Sacensību programmā vēl bija individuāli 100m
sprints, 400 m skrējiens un tāllēkšana.
Uz sacensībām līdzi devās skolotājs Guntars

Noskanēja zvans, pie mums uz klasi atnāca
direktore, direktores vietniece un mācību daļas
pārzine. Kad visi bija sanākuši un sasēdušies pie

Siliņš.
Krists Toms Krūmiņš, 8.a klase

galda, skolotāja nedaudz pastāstīja par šo
tradīciju.

Direktore

mums

uzdeva

dažādus

jautājumus, piemēram, kāpēc Latvijai ir svarīgi,
ka mēs esam neatkarīga valsts, kā mēs svinam
Baltā galdauta svētkus ģimenē un citus. Pie galda

Multfilma aktu zālē
Mēs skatījāmies Latviešu multiplikācijas filmu
“Jēkabs Mimmi un runājošie suņi”. Pasākums ilga 70 min.
Jēkabs bija zēns, kurš dzīvoja Rīgā, un viss, ko viņš

visi sarunājās, ēda un dzēra. Bija jauki. Noskanēja

uzzīmēja, pārvērtās par īstenību, bet viņš ar savām spējam

zvans, un visiem bija jādodas tālāk. Novācām

taisīja muļķības. Tāpēc viņa tētis izdomāja puiku aizvest uz

visu no galda un sakārtojām klasi.

nedēļu uz Maskaču pie onkuļa un māsīcas Mimmi. Jēkabs

Elizabeta Černousova, 5.a klase

nebija pārāk apmierināts par to. Viņam māsīca no sākuma
nepatika, bet vēlāk viņi sadraudzējās, un Mimmi parādīja
savu koku, kur viņai tētis uzbūvēja piknika vietu, jo viņi tur
kādreiz katru sestdienu taisīja pikniku. Un vēlāk Mimmi
uzzināja, ka parka vietā cels pasaulē lielāko debesskrāpi,
bet Mimmi bija neapmierināta par to ideju, jo būvnieki raka
āra visus kokus un raktu ārā arī viņas koku.
Jēkabam bija vienalga, un viņš gāja pastaigāties un satika
pelēku suni, kurš sāka runāt un iepazīstināja Jēkabu ar
visiem saviem draugiem, kuri arī bija suņi. Viņi izdomāja
plānu, kā apstādināt debesskrāpja uzcelšanu, un visi bija
laimīgi. Zane Tīmane, 5.a klase
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Vecmāmiņu balle
14. maijā plkst. 18:00 Majoru vidusskolā notika vecmāmiņu
balle, ko organizēja skolotāja Ineta Jakovļeva un 3.b klase.
Gaidītie viesi bija 3.b skolēnu vecvecāki.
Pasākumā notika dažādi konkursi ar nelielām balvām. Bērni
zīmēja portretus, un kopā ar vecmāmiņām radīja mākslas darbus.
Vecmāmiņu ballē bija arī foto sesija.
Klasē notika konkurss, un vecmāmiņām vajadzēja apsēsties
rindās, tad bērniem aizsēja acis, un aptaustot vajadzēja noteikt,
kura ir viņa vecmāmiņa.
Otrajā konkursā bija sākumā neliela kaste un iekšā bija vēl
viena kaste, tur bija rakstīts, kura ir skaistākā vecmāmiņa, kas
saņēma dāvanu. Otru kasti atvēra, un iekšā bija vēl viena kaste,
bet jau mazāka, un tur bija teikts, kuram vectētiņam ir
visskaistākā kakla saite. Vectētiņš atvēra pēdējo kasti, un tajā bija
rakstīts, kura ir visjaunākā vecmāmiņa un kurai visvairāk
mazbērnu.
Beigās noskaidroja, ka vienai vecmāmiņai ir 13 mazbērnu,
un viņa laimēja balvu – no skolotājas mazu gleznu, kas tika
izveidota ar rokām.
Pasākumā visi bija priecīgi, jo piedalījās dažādos konkursos
un laimēja dažādas balvas, bet galvenais - kopā būšana un savu
sakņu apzināšanās.
Raimonds Babičs, 12.klase, Martas Terehovas foto

ZZ čempionāts

Mēs, 5.b klase, 23.maijā piedalījāmies ZZČ Ropažu novadā 333 trasē. No klases bijām 15 cilvēki un
izbraucām no skolas pl. 8:00, ieradāmies pl.9:00. Tad, kad mēs atbraucām, mums bija brīvais laiks, pēc tam
mums sākās visas aktivitātes. Tās bija: “Zelta Zivtiņas Akvaparks”, “SEB uzvaras karogi”, “AHHAA
lielritenis”, “Sadales Tīkls brīdina”, “Ar elektrību neriskē”, “Vēl augstāk ar TELE2”, “Kopā ar uzvaru”,
“Šķirzirnis” un “Bumbo un ripo”.
Mums bija ļoti, ļoti jautri, bet tieši man gāja tik jautri, ka šis pasākums man palika prātā kā pats
jautrākais pasākums dzīvē! Man patika viss, jo īpaši sadarbošanās ar savu klasi, tas bija neaizmirstami! Man
vislabāk no visām atrakcijām patika akvaparks, kaut vai es tur nepiedalījos, tas bija ļoti smieklīgi! Es pirmo
reizi dzīvē redzēju Zelta Zivtiņas reklamētājus un viņu slaveno busiņu, kā arī ansambli “Bermuda divstūris”.
Mēs neko nedabūjām, bet nesabēdājies, jo mēs piedalījāmies ZZ čempionāta finālā un piedalīsies arī
nākamgad, un pietam redzējām arī slavenības! Šis arī viss par to kā man gāja ZZ čempionātā!
Paula Mukāne 5.b klase, Jūlijas Šahmenko foto, 5.a klase
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Brauciens uz Tartu “Ahhha” centru
28. maijā kopā ar klasi un dažiem vecākiem braucām uz
Igauniju, lai apmeklētu zinātnes centru “Aha”. Ar mani kopā bija tētis
un vecākā māsa. Mums jau ļoti agri bija jābūt pie skolas, tāpēc ka bija
jāizbrauc pl. 6.00. Mēs visi bijām atnākuši, bet autobuss kavējās par
pusstundu. Visi bijām priecīgi, kad ieraudzījām autobusu.
Pirmā piestāšanās bija Valmierā. Pēc tam braucām uz Igauniju.
Turpceļā es gulēju. Mums zinātnes centrā bija jābūt pl. 11.45. Bet tā kā
braucām bez aizķeršanās, tad nonācām pirms noteiktā laika. Tāpēc
skolotāja nolēma, ka vispirms apskatīsim vecpilsētu. Nofotografējāmies
pie strūklakas un nedaudz pastaigājāmies, redzējām tiltiņu, gājēju ielu.
Man tur ļoti patika.
Tad jau bija pienācis laiks doties uz zinātnes centru. Kad
skolotāja iegāja reģistrēt biļetes, mēs redzējām milža krēslu, daži tur pat
uzrāpās un fotografējās. Tad gājām iekšā, kur gide krievu valodā
pastāstīja noteikumus. Tā kā daži nesaprata, skolotāja mums tulkoja.
Pastāstīja par drošību, laiku un uzlika mums visiem aproces.
Tur bija ļoti interesanti. No sākuma iegājām spoguļu labirintā,
tur bija jāuzvelk cimdi, jo citādi var savainoties. Bija jocīgi, bet pēc tā,
kur gaišāks, varēja nojaust izeju. Tur bija visādi aprāti – vajadzēja
pumpēt ūdeni, lai redzētu krāsainus burbuļus, akvārijā apskatījām
zivtiņas, kā rodas zibens, kosmonautu tērpus, patika šķībā istaba, tad tur
bija tāds krēsls, kur apsēžoties vajadzēja sevi ar trosi uzvilkt augšā. No
sākuma, kad uzbraucu augšā, palika riktīgi bail un domāju, kā tikt lejā.
Es braucu arī ar riteni, kas bija augstu gaisā uz troses, tētis mani
uzsēdināja un iestūma, es aizminos līdz otram galam. Tas arī bija
bailīgi. Vēl tur bija daudz interesantu lietu, piemēram, gaismas lietus,
varēja iet cauri tikai tad, kad iedegās zaļā gaisma, citādi varēja salīt.
Pirmo reizi biju Igaunijā, man ļoti patika, jo uzzināju daudz ko
interesantu. Vēl kādu reizi gribētu tur aizbraukt.
Mateuss Mikaeljans, 5.a klase, Rutas Briedes foto

Majoru vidusskolas avīze MTE 2019. gada maijs Nr. 9 4. lappuse

Muzeju nakts Majoru vidusskolā
18. maijā Latvijā notika muzeju nakts, kuras tēma bija
“Tālavas taurētājs” par godu Brīvības cīņu simtgadei, lai tas ir kā
simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis mums piedzīvot Latvijas
simtgadi. Šogad pirmo reizi Majoru vidusskola piedalījās muzeju
nakts akcijā. Pasākumu organizēja literatūras skolotāja Ināra
Andžāne. Skolu šajā laikā apmeklēja pāri par simt cilvēkiem.
Apmeklētājiem bija iespēja satikt gan Raini, gan Aspaziju,

Botāniskajā dārzā

apmeklēt atklātās stundas, kā arī iepazīties skolas vēsturi, uzzināt par

Majoru vidusskolas 5.b klase
22. maijā ar vilcienu devās ekskursijā
uz Latvijas Universitātes Botānisko

1903. gada notikumiem Majoru vidusskolā. Toties vēlāk bija iespēja
doties uz skolas aktu zāli, lai klausītos Aspazijas un Raiņa dzejas
lasījumus aktrises Aijas Magones izpildījumā.

dārzu.
Muzeju nakts dalībnieki iepazina skolu, uzzināja par tās

Kad bijām klāt, sāka līt lietus,
bet tas neizbojāja jautro ekskursiju pa
botānisko dārzu. Mēs redzējām taureņu
telpu, kurā atradās vairākas sugas

ikdienu, piedaloties kādā no atklātajām stundām
Pēc tam es un citi Majoru vidusskolas skolēni piedalījāmies
zibakcijā

“Dzejas ceļš”, tās laikā mēs devāmies no Majoru

vidusskolas

līdz

Raiņa

un

Aspazijas

vasarnīcai,

pasniedzot

tauriņu. Apskatījām vairāk kā 100

garāmgājējiem no papīra salocītas lidmašīnas, kurās bija ierakstīti

rododendru šķirnes. Mēs arī pamanījām

Raiņa un Aspazijas dzejoļi. Manuprāt, 2019. gada Muzeju nakts bija

augus, kas parasti neaug Latvijā,

izdevusies, un es labprāt piedalītos arī nākamgad.

palmas, kaktusus, augļu krūmus un vēl.
Mēs arī redzējām dažādus indīgus
augus.

Man

pašam

ļoti

Patrīcija Trenča, 11. klase

patika

Izstādes skolā

botāniskais dārzs, bet visvairāk tauriņu

Pirmā stāva vestibilā
pie ieejas var aplūkot skolēnu
zīmējumus, veltījumu Māmiņām svētkos “Uzziedi!”
Otrajā stāvā pie aktu zāles
jaunāko
klašu
skolēnu
pilsētas fotoizstādes laureātu
darbi.

telpa, jo tur bija daudzi skaisti tauriņi.
Aleksis Baduns, 5.b klase

Paziņojums
12. klašu izlaidums notiks
7. jūnijā plkst. 18.00, bet
9. klašu izlaidums 15. jūnijā
plkst. 12.00 skolas aktu zālē.
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