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Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada

Svētku koncerts

2019. gada 15. novembrī notika svētku koncerts, veltīts Latvijas 101. gadadienai. Sākumā
svinīgā atmosfērā skanēja Latvijas himna. Pēc tam ar svinīgo runu uzstājas Majoru vidusskolas
direktore Ilze Ose.
Meitenes no 5. klases skaitīja patriotiskus dzejoļus. Koncertā piedalījās arī Majoru
vidusskolas ansamblis, solo izpildīja mūzikas skolotāja Ketija Davidone. Šopēna skaņdarbu uz
klavierēm spēlēja 10. klases skolnieks Roberts Zīdermans. Majoru vidusskolas jaukto kori diriģēja
mūzikas skolotāja Inese Rasa. Pasākumā skanēja tādas dziesmas kā “Es mīlu tevi, Latvija!”, “Tik un
tā”, kā arī citas dziesmas. Miks Lisovskis no 8.b lasīja savu radošo darbu.
Ļoti interesanta bija Majoru skolas teātra pulciņa izrāde par Latvijas lepnumu un citāti par to,
kas ārzemniekiem visvairāk patīk Latvijā.
Aleksejs Dančuks, 7. b klase

Skolas direktore I. Ose visus
sveic

Latvijas

dienā.
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dzimšanas

Atceres pasākums Jaundubultu kapos

8. novembrī mēs ar skolotāju Lāčgalvi un klasi devāmies uz Jaundubultu kapiem, kur ir apglabāti
Otrajā pasaules karā kritušie karavīri. Par piemiņu šiem karavīriem ir uzcelts piemineklis.
Mums katram līdzi bija ziedi un svecītes, kuras kapos aizdedzinājām un salikām gar pieminekli.
Sastājoties ap pieminekli, pieminējām bojā gājušos karavīrus ar klusuma brīdi. Pēc tam mēs visi kopīgi
nofotografējāmies un tad devāmies uz mājām.
Maksimus Koļencovs, 8.a klase

10. klašu iesvētības
Šīs iesvētības bija diezgan neparastas, daudz dažādu
uzdevumu un spēļu, joku un pārsteigumu. Nebiju gaidījis neko no
tā, kas notika.
Pirmajās dienās mums bija jāsaģērbjas pēc dotā temata un
jādara noteikti uzdevumi, kā arī jāsacenšas dažādās sporta
disciplīnās ar klasesbiedriem. Dažas tēmas man šķita interesantas,
dažas ne tik ļoti. Tāpat arī ar uzdevumiem.
Pēdējā dienā pēc skolas mums visiem bija jāsatiekas pie
aktu zāles, kur mēs novilkām kurpes un zeķes un uz galvām mums
uzlika mūsu somas, lai mēs neko neredzētu. Tad pa vienam mūs
laida aktu zālē. Bez redzes mums bija jāiet cauri dažādiem

šķēršļiem. Pašās beigās mums bija jādod zvērests.
Kopumā iesvētības man patika, jo tās bija neparedzamas.
Vienīgais kas man nepatika bija tas, ka sasmērēto seju bija grūti
nomazgāt un tualetē izbeidzās salvetes.
Kaspars Vēveris, 10.a klase
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Vēstures konkurss
14. novembrī mūsu klase vadīja stundu 1.- 4. klasēm. Bijām sadalījušies četrās grupās, vidēji pa
trim cilvēkiem katrā. Manā grupā bija Artūrs un Jēkabs, mēs bijām plānojuši vadīt stundu abām
pirmajām klasēm.
Plānots bija 5. stundas sākumā doties pie pirmās klases, novadīt 10-15 minūtes un tad iet pie
otras klases un darboties tikpat ilgi. Tāpēc mēs bijām sagatavojuši materiālu apmēram desmit minūtēm.
Pirms dienas uzzinājām, ka mūsu grupai būs jāvada tikai viena no pirmajām klasēm, jo otrai
klasei ir četras stundas. Starpbrīdī, kad gatavojāmies stundai, viena no skolotājām pienāca un palūdza
mūs novadīt stundu, cik vien ilgi varam.
Lai gan mums bija sagatavots stundai tikai 10 minūtes ilgs plāns, mums izdevās novadīt 40

minūtes. Sākumā mums bija prezentācija par Latviju, tad skolēni uzdeva jautājumus. Pēc tā skolēni
pildīja mūsu sagatavotās lapas. Kad visu, ko bijām sagatavojuši, izpildījām, kopā ar skolēniem desmit
minūtes uzspēlējām spēles.
1. klases skolēni bija daudz informētāki par Latvijas vēsturi un simboliem nekā skolotājas
sākotnēji mums lika domāt. Brīdī. kad to sapratām, tas arī deva mums iespēju plašāk pastāstīt par tādām
lietām kā Latvijas karogs. Piemēram, ja sākotnēji plānojām runāt tikai par simbola krāsu un proporcijas,
tad tā vietā mēs salīdzinājām to ar Austrijas karogu, izrunājām atšķirības un parunājām par karoga
vēsturi. Par to, ka tas ir viens no vecākajiem vēl šodien izmantotiem karogiem.
Manuprāt, pasākums izvērtās veiksmīgs. Skolēni aizgāja no stundas priecīgi!
Elīna Rancāne, 12. klase

Viktorīna
14. novembrī abas devītās
klases
piedalījās
vēstures
viktorīnā. Stunda notika aktu zālē.
Kad gājām iekšā zālē, katram
lika izvēlēties krāsainu lapiņu, lai
uzzinātu, kādā grupā katrs ir. Visi
apsēdās pie galda, un mums iedeva
darba lapas. Uzdevumi bija saistīti
ar ģeogrāfiju un vēsturi. Bija
jāpilda krustvārdu mīkla, un jāliek
puzle ar ainavu. Beigās katra grupa
uzzināja, kādā vietā bija. Viņi
balvā ieguva garšīgas konfektes.
Man ļoti patika šī stunda. Es
pārbaudīju
savas
vēstures
zināšanas. Estere Lāce, 9.a klase
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Izrāde par valsts proklamēšanu

12. novembrī 9. klašu un vidusskolas skolēni devās uz izrādi “Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II
teātris”. Tā notika Latvijas Nacionālajā teātrī, plkst. 15:00. Tas bija programmas “Skolas somas” ietvaros.
Izrādē bija par Valsts dibināšanas dienu. Varējām atgriezties 100 gadu vecā pagātnē un apskatīt, kā
kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski domājoši, gan vienkārši avantūristiski noskaņoti un
nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju.
Pirms izrādes tika izsniegtas austiņas, pa kurām raidīja četrus kanālus, kur stāstīja informāciju. Man
patika šī izrāde, jo tā parādīja, kā norisinājās mūsu valsts proklamēšana.
Elizabete Riere, 9.a klase

Diena Rīgā
6. novembrī

mēs ar klasi devāmies

uz Rīgu.

Mums bija jau izdomāts plāns, uz kurieni mēs iesim un
kad mēs tur ieradīsimies. Pirmā vieta, kur mums bija
izdomāts doties, uz vienu no muzejiem. Tur bija stāstīts
pa 16.gs. - kā latvieši dzīvoja tajā laikā. Tur bija ļoti
interesanti apskatīt, kā viss tajā mājā izskatījās, tur bija loti
daudz dažādu mantu un lietu, kas nav vairs mūsdienās.
Pēc muzeja mēs devāmies uz McDonalds ēstuvi,
kur mēs paēdām. Pēc tam devāmies uz Latvijas Nacionālo
teātri, kas bija mūsu galvenais ekskursijas mērķis. Kad
mēs tur nonācām, mūs tur sagaidīja gide, kura izvadāja pa
teātri. Mēs apstaigājam visu teātri, sākot no skatuves līdz
pat aktieru garderobēm. Aktieru ģērbtuvēs bija ļoti gaiša
gaisma, kas spīdēja no visām malām, vēl tur bija daudz
parūku gan sievietēm, gan vīriešiem. Kāpjot uz skatuves,
mums bija jāvelk bahilas. No tās pavērās skaists skats,
spīdēja daudz prožektoru. Ļoti interesanti, ka teātrī bija vēl
viena mazā zāle, kas ir zem lielās zāles. Lielās teātra zāles
dizainā ir izmantots zelts, 100 g - tik plāna kārtiņa

ir

katrai apzeltītajai vietai. Teātrī biju pārsteigta, ka tik
daudz lielu telpu ietilpst tādā mazā ēkā.
Mums ar klasi ļoti patika šī ekskursija un arī jums
ieteiktu aizbraukt uz teātri. Mare Krastiņa, 6.b klase
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