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Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada

Žetonu vakars
15.03. mūsu skolā notika 12. klašu žetonu vakars, kurā bija lūgti
piedalīties skolotāji, vecāki un draugi. Tas ir posms, kad palicis tikai nedaudz
un tad būs jāsaka skolai ardievas. Priekšā vēl eksāmeni, pēdējais zvans. Jau
vairāku gadu garumā izveidojusies tradīcija, ka 12. klases beidzēji pasūta
sudraba gredzenus ar skolas piederības zīmes gravējumu.
Plkst. 18.00 puiši svinīgi skolas zālē ieveda savus skolotājus.
Pasākumu atklāja skolas direktore I. Ose. Tad uzstājās 12-ie ar savu
priekšnesumu: vispirms varēja noskatīties reklāmu par skolas gadiem Majoru
vidusskolā, tad bija TV raidījums, ko vadīja Raina un Paula. Skolēni centās
parādīt savus īpašos talantus, skolas gadu piedzīvojumus un pārdzīvojumus.
Tas izdevās oriģināli, jo priekšnesums atklāja mūsu klases savdabību, tā
iepriecinot klātesošos.
Mūsu klases žetona vakars bija īpašs pasākums, kuram mēs
gatavojāmies ļoti ilgu laiku. Mēs sapulcējām skolotājus, vecākus un draugus,
lai parādītu mūsu sagatavoto priekšnesumu. Mēs bijām izveidojuši video,
kurā varēja iepazīties ar katru no mums tuvāk, kā arī izveidojām video, kurā
mēs „izgājām” cauri skolas gadiem. Šajā vakarā skolēni no skolas direktores
saņēma skolas žetona gredzenus, kas piešķīra šim vakaram šo īpašo svētku
noskaņu.
Kad mūsu gatavotais priekšnesums beidzās, visus uzrunāja skolotāja
S. Lāčgalve. Klases audzinātāja bija sagatavojusi prezentāciju, kurai pamatā
bija morāle, ka katram jāpadomā par savu izvēlēto ceļu. Tā bija līdzība par
putniem – ērgli un pīlēm. Skolotājas runu papildināja video.
Žetonu vakars ir tas svinīgais un nozīmīgais brīdis, kas apliecina
12. klases skolēnu piederību savai skolai. Tas ir mirklis pirms eksāmeniem,
mirklis pirms došanās lielajā dzīvē!
Renāte Rupeika 12. klase
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Matemātikas pēcpusdiena
28. martā sestās stundas laikā norisinājās matemātikas sacensības abām astotajām klasēm.
Skolēni sadalījās komandās. Tēma – ģeometrija. Matemātikas skolotāja M. Brusbārde bija sagatavojusi
uzdevumus un noteica piecas stacijas. Tad komandām tika iedotas lapiņas, uz kurām bija uzrakstīti cipari, kuri
noteica galdu secību, pie kuriem vajadzēja iet. Skolēni pildīja interesantus uzdevumus, bija jāiekļaujas noteiktā
laikā. Uzdevumi bija dažādi. Sākot ar uzdevumiem par leņķiem un beidzot ar uzdevumiem, kur vajadzēja
sagriezt figūras, lai iegūtu citas.
Man ļoti patika šāda veida aktivitāte. Manuprāt, šī mācību stunda bija ļoti interesanta un es vēlētos, lai
tādas ir vairāk. Man patika šī diena, jo mums bija iespēja matemātiku mācīties citādākā veidā. Visos
uzdevumos bija svarīgs grupas darbs. Matemātikas pēcpusdiena bija arī citām klašu grupām.
Terēze Omanbriede, 8.a klase, M.Brusbārdes foto

Ilūziju muzejs
Projekta dienas ietvaros ar klasi apmeklējām Ilūziju muzeju. Mēs satikāmies Majoru dzelzceļa stacijā un
visi kopā sagaidījām vilcienu. Kā parasti, visi sēdējām pēdējā vagonā. Brauciens bija neilgs, apmēram
pusstundu. Izkāpuši no vilciena, devāmies uz Ilūziju muzeju. Man par pārsteigumu, tas atradās kādā nelielā
šķērsieliņā.
Disko istabā skanēja mūzika un uz visām sienām bija spoguļi. Tajos vārējām sevi apskatīt no visām
pusēm un nodoties dejām, to gan neviens nedarīja.
Tālāk devāmies spoguļu labirintā, pie ieejas vajadzēja uzvilkt cimdus. Visur iedegtas lampiņas. Šīs telpas
iekārtojums izveidots tā, lai labirintu var iziet tikai ar taustes palīdzību. Manuprāt, šī bija visinteresantākā
atrakcija.
Rotācijas istabā izveidots celiņš, taciņa, tiltiņš, pa kuru ejot, pavadīja sajūta, ka viss griezās un nāca
skaņas – it kā metālā caurules ripotu pa trepēm. Jutos kā veļa centrifūgā. Citās istabās atrakcijas mani
neieinteresēja.
Labi, ka izveidots tāds savdabīgs muzejs, tas atšķīrās no klasiskiem muzejiem. Man ļoti patika, tikai
gribētos vairāk istabu.
Stella Janeka 8.a klase
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Pasākums "Slāvu un baltu pavasara saulgrieži"
19. martā, piektās un sestās stundas laikā aktu zālē notika pasākums abām astotajām klasēm par slāvu
un baltu pavasara saulgriežiem. Abām klasēm jau iepriekš bija pateikts, ka jāizveido divas prezentācijas viena krievu valodā, par slāvu pavasara saulgriežiem jeb masļeņicu un pashu, un viena latviešu valodā par
Baltu pavasara saulgriežiem jeb Lieldienām (Lielo dienu). Vēl vajadzēja sagatavot ēdienu atbilstoši svētkiem.
Piektā stunda sākās ar to, ka abas astotās klases un žūrija: M. Rubane no 12. klases, latviešu valodas
un krievu valodas skolotājas sanāca aktu zālē. Pirmā savu prezentāciju krievu valodā prezentēja 8.a klase. Tad
mūsu, 8.b. Kad abas klases bija noprezentējušas, krievu valodas skolotāja uzdeva mīklas, vispirms 8.a klasei,
un, ja viņi neatbildēja pareizi, mīklu mēģināja atminēt 8.b. Tad mīklas uzdeva mūsu klasei, un atkal, ja
atbildējām nepareizi, mīkla pārgāja pie paralēlās klases. Par katru pareizo atbildi mēs saņēmām vienu žetonu.
Pēc tam mūs aicināja uzklāt galdus. Mums bija šķīvis ar garšīgām pankūkām, taču “a” klasei bija divi
ļoti lieli šķīvji pilni ar pankūkām, kā arī dažādas piedevas. Manuprāt, viņi bija pārcentušies. Mums bija
vienkāršas, bet garšīgas pankūkas, un neuzskatu, ka pie tām prasījās ko citu. Atzīmi liek latviešu un krievu
valodās, nevis mājturībā. Tad bija jāprezentē prezentācijas latviešu valodā. Šoreiz pirmā bija mūsu klase.
Rādot prezentāciju, radās nelieli tehniski traucējumi, bet tas mūs neatturēja no labu vērtējumu iegūšanas. Tad
prezentēja arī a klase. Pēc tam bija virves vilkšana. 8.a klase uzvarēja, jo viņi bija aptuveni 20, bet mēs 13.
Manuprāt, šīs bija negodīgas sacensības. Tad vajadzēja salikt puzles (sagriezti attēli). 8.a klase atkal uzvarēja,
jo salika ātrāk. Skolotājas teica, ka bija ieplānotas vēl citas spēles un aktivitātes, bet mums nepietika laika.
Beigās katrai klasei iedeva kādu saldumu.
Man šķiet, ka šīs sacensības, kas visu laiku norisinājās starp 8.a un 8.b klasi, bija negodīgas, jo 8.a
klasē cilvēku bija daudz vairāk, kā arī viņi māk labāk sadarboties. Vēl izrādījās, ka abas prezentācijas bija
jātaisa visai klasei kopā, bet mēs sadalījāmies uz pusēm, un rezultātā tie, kas taisīja prezentāciju latviešu
valodā (tajā skaitā es), krievu valodā saņēma 1, un tāpēc mums individuāli jātaisa vēl viena prezentācija
krieviski. Tas arī nav īpaši godīgi, jo tiem, kas taisīja krieviski, nav jāveido prezentācija latviski. Kopumā šis
pasākums mums deva iespēju sevi radoši izpaust. Diemžēl mūsu klase nebija līdz galam sapratusi kritērijus,
mēs īsti nemākam sadarboties un visu sākām taisīt ļoti vēlu, tāpēc varētu teikt, ka mums šis pasākums
neizraisīja lielu prieku. Vismaz mēs varējām apēst pankūkas, gūt pieredzi un, cerams, mācīties no mūsu
kļūdām.
Annija Deksne, 8.a klase, Māras Rubanes, 12. klase, foto
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Lektorijā un Mākslas muzejā
19.03. ar skolotājām Baibu un Esteres mammu bijām Rīgā. Vispirms apmeklējām lektoriju Kongresu
namā “Virtuves rēvija”, pēc tam devāmies uz muzeju.
Sižets bija par virtuves lietām. No sākuma krustmāte visu sakārtoja un aizgāja gulēt, tad atdzīvojās
lietas. Pirmais pamodās visgudrākais pulkstenis, kas bija arī visvecākais pasaulē, un uzcēla augšā citas lietas.
Tad viņi sāka spēlēt spēli “Pēdējais pāris izstājas”. Spēles jēga, manuprāt, bija dīvaina, jo vajadzēja atrast savu
pāri uz mūžu. Beigās bija smieklīgi, un zālē smējās par slotu, kas bija dejotājs kopā ar dejotāju trauku lupatiņu.
Viņi dejoja “Fortnite dance” un vēl vienu – populārākās dejas šajā spēlē.
Tad bijām Nacionālajā Mākslas muzejā un apskatījām gan klasiķu, gan mūsdienu autoru darbus. Par
gleznām pastāstīja muzeja gide, tas bija interesanti, jo daudz uzzinājām par māksliniekiem un pašu darbu
tapšanu. Patika Jaņa Rozentāla darbi.
Markuss Juhmanis, 4.b klase
Tekstila izstāde Dubultos
Mēs, 12. klase, devāmies uz Dubultu staciju kopā ar skolotāju
I.Freibergu, lai aplūkotu jauno izstādi. Šīs ekspozīcijas tēma bija
tekstils. Tur devāmies kulturoloģijas stundas laika ar 4. autobusu. Pat
neieejot stacijā, caur stikla durvīm un logiem varēja redzēt milzīgus,
krāsainus darbus.
1. stāvā pārsvarā bija tekstila filcēšana. Milzīga, melna seja no
tekstila strēmelēm pakārta pie sienas. Man tas nelikās tik iespaidīgi.
Skolotāja to visu izbaudīja un lika mums izvēlēties vienu darbu un
uzrakstīt, ko ar to bija domājis autors. Tad, protams, visi uzreiz
atdzīvojās un sāka fotografēt ekspozīciju, mēģinot kaut ko izvēlēties.
2. stāvā gan klasesbiedri sāka smieties un izbaudīt izstādi, jo tur
bija izveidota veļa. Es biju pārsteigta, bet man tas arī šķita smieklīgi.
Manuprāt, viss, ko es varu secināt, ir tas, ka katram darbam ir
sava dziļāka nozīme un ka darbu autoriem ir bijusi ļoti oriģināla pieeja,
izvēloties materiālu (gumijas cimdi, veļa, zeķubikses, plaukti, aizkari,
galdauti).
Sonora Kosinska 12. klase

Volejbola sacensības
5. martā Jūrmalas sporta skolā norisinājās meiteņu volejbola sacensības, tur piedalījās arī Majoru
vidusskolas komanda.
Sacensības sākās pl.10:00, kopā bija četras komandas. Godīgi sakot, pārējo komandu dalībnieces
atšķirībā no mums ļoti labi prata spēlēt. No mūsu komandas labi prata spēlēt meitenes no citām klasēm. Pirmā
spēle gāja vissliktāk, pārējās spēles bija ne tik sliktas, tajās mums gāja labāk.
Galu galā mēs ieguvām 4. vietu, bet toties mēs ļoti labi pavadījām laiku.
Arsenjeva Emīlija, 8.b klase
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