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Majoru vidusskolas avīze
Iznāk no 1998. gada

Ziemassvētku koncerts
2019. gada 20. decembrī Majoru vidusskolā pēdējās skolas dienas noslēguma svētku pasākums
notika aktu zālē, kur bija īpaša svētku atmosfēra. Zāle bija izrotāta, pie loga novietota skaista egle. Tā kā
nākamais ir žurkas gads, skatuve bija noformēta ar peļu figūrām.
Koncerta sākumā skolas direktore Ilze Ose apsveica visus ar pirmā semestra beigām un novēlēja
radošu jauno gadu. Pēc tam pa klašu grupām notika labāko skolēnu apbalvošana. Tos 5.-12. klašu
skolēnus, kam liecībās nebija zemāka vērtējuma par septiņām ballēm, sveica ar diplomiem. Atzinības
rakstus ieguva arī konkursu, olimpiāžu un sacensību uzvarētāji.
Pēc apbalvojumu pasniegšanas notika svētku koncerts. Sākumā dziedāja ansamblis un koris.
Uzstājās Majoru vidusskolas teātra pulciņš ar smieklīgu izrādi par Ziemassvētkiem. Tad visi devās uz
savām klašu telpām, lai saņemtu liecības.
Aleksejs Dančuks, 7.b klase
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Pirmā Adventa sagaidīšana
Pirmajā

decembra svētdienā

Martina un Baiba Keisele ar

skolotājas

Ināra

savu audzināmo klašu

skolniekiem devās uz Dubultu luterisko baznīcu, kur
notika ekumēniskais dievkalpojums un iesvētīja mūsu
skolas Adventa vainagu. Tajā mācītājs aizdedzināja arī
pirmo svecīti. Dievkalpojumu vadīja Dubultu evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs Arnis Bušs un Jūrmalas katoļu
draudžu prāvests Andris Blūms.
Pasākums sākās pulksten 13:00. Sākumā

bija

dievkalpojums, kurā dažādu konfesiju mācītāji runāja
sprediķi.

Starp svētajiem rakstiem draudze dziedāja,

baznīcā uzstājās dziedātājs Žoržs Siksna,

muzicēja

eifoniste Marija Novicāne un ērģelniece Edīte Alpe.
Bija sanākuši pārstāvji no vairākām Jūrmalas
skolām un iestādēm, uz dievkalpojumu ieradās arī Jūrmalas
mērs Gatis Truksnis. Pēc dievkalpojuma mācītājs iesvētīja
Adventa vainagus, tad

iededzināja pirmo svecīti. Pēc

pasākuma skolotāja I. Martina aizveda vainagu atpakaļ uz
skolu.

Krastiņa Mare, 6.b klase

Lidojošais šķīvītis
Tas notika aktu zālē. Mūsu
klasei noslēpumainības dēļ īsti nekas
nebija pateikts. Mēs ieradāmies kopā ar
4.a klasi. Mums ieteica izslēgt mobilos
telefonus. Mums bija jāiztēlojas, ka
esam ar kosmosa kuģi uzlidojuši
kosmosā. Tas šķita gluži neiespējami!
Kad

iegājām

kosmosam

pieskaņotajā telpā, viss sāka šķist īsts.
Mums nedaudz pastāstīja par kosmosu.
Tad devāmies kosmiskajā stāstā
par vienu meiteni. Viņa, tīrot zobus,
nejauši pamanīja savā vannas istabā
sarkanu, nekur neredzētu līniju. Pēkšņi
tā ierāva meiteni iekšā! Viņa pamodās,
jo juta, ka ir piesieta. Visur apkārt bija
galvas, rokas un vēl daudz kas cits.
Meitene baidījās, ko no viņas izgriezīs!
Man ļoti patika lekcija par
kosmosu. Es vēlētos dzirdēt vēl kādu
citplanētiešu stāstu! Alise Jerāne, 4.b klase
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Vakarskolas skolēni un pedagogi iepriecina seniorus
“Nāc, Rīta zvaigznes gaismas stars,
Lai sirdīs zied jauns pavasars!
Lai izklīst šaubas, pārstāj naids:
To iespēj Kristus Bērns tik maigs.”
Ar šo skanīgo dzejoli 11. decembrī tika atklāts
Labdarības koncerts Jaundubultu sociālās aprūpes centrā.
Koncertā piedalījās Majoru vidusskolas vakara nodaļas 8.-9.
klašu skolēni un pedagogi - Anita Pāvule un Inga Mulareka.
Skolēni, viņu vecāki un pedagogi pasākumam bija ļoti
rūpīgi gatavojušies. Aprūpes centra senioriem tika sarūpētas
150 medus kūkas, piparkūkas, konfektes, kā arī katram centra
iemītniekam tika sagatavota apsveikumu kartiņa. Kūkas cepa
paši skolēni.
Koncerta programmā tika iekļautas latviešu tautas
dziesmas, mīklas, Ziemassvētku dziesmas, dzejoļi un klavieru
skaņdarbi. Vecie cilvēki dziedāja līdzi dziesmas. Uzstājās arī
baleta studijas meitenes.
Aprūpes centra iemītnieki un personāls izteica lielu
pateicību

par

sirsnīgo

apsveikumu

Ziemassvētkos

un

sarūpētajiem našķiem. Liels paldies skolēniem, viņu vecākiem
un skolotājiem par atsaucību, veidojot koncerta programmu un
gādājot cienastu aprūpes centra senioriem.
Īpašs paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu
koncertam - Vijai Ķezberei, Ingai Freibergai, Anitai Pāvulei
un Ingai Mularekai.
Gita Rācenāja 11.b klase, Inga Mulareka,sociālais pedagogs,
autoru foto
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Rūķu darbnīcas
Mēs ar klasi bijām četrās Rūķu darbnīcās Asaros. Mūs sadalīja trīs
grupās – Sirsniņu, Smaidiņu un Pēdiņu grupā. Bija ļoti interesanti.
Mēs cepām piparkūkas, taisījām koka mājiņas, skatījāmies
dzīvniekus, kā arī gatavojām piespraudes. Kad visas darbnīcas bija izietas,
mums iedeva līdzi pašu gatavotos rotājumus un piparkūkas.
Šis pasākums man radīja svētku sajūtu!
Lilija Muižniece, 3.klase
Ziemassvētku noskaņās
Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūsu skolā aizsākās jau decembra
sākumā, kad pēc pirmās Adventes, ieejot skolā, pirmais, ko varēja
ieraudzīt, bija vainags ar iedegtu svecīti.
Jau tradicionāli ik gadu mūsu skolā notiek ziemassvētkiem veltīta
nedēļa, kad katru dienu ierodamies citā tērpā. Šogad nedēļu sākām zeķēs/
čībās, tad sekoja pledi, džemperi un ceturtās dienas tematika bija
cepures/šalles. 19. decembrī piektās stundas laikā notika piparkūku
tirdziņš, kurā varēja iegādāties paštaisītas lietas. Mazāko klašu skolēni
tirdziņā mūs iepriecināja ne tikai ar gardām piparkūkām, bet arī ar
limonādēm, krellēm, piekariņiem, vafelēm un daudz citām dāvināmām
lietām.
Paldies ikvienam, kurš ar savu dalību pārģērbšanās „spēlē” radīja
svētku izjūtu sev un citiem. Prieks bija vērot tematiskās izstādes un svinīgo
klašu noformējumu: pirmajā stāvā logā peles, otrajā – egles, bet trešajā –
sniegpārslas. Cerams, ka šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā gūtās izjūtas
saglabāsies visu nākamo – 2020. gadu!
Nikola Sidorava, 12.a klase, autores foto

Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensības
Majoru vidusskolā 2019. gada 6. decembrī norisinājās Skaļās lasīšanas
pasākums, kurā 5. un 6. klašu lasīja savas izvēlētās grāmatas. Katram bērnam
bija sava gaume, sava izvēle un viedoklis, kādēļ tieši šī darba fragmentu izvēlējās.
Pasākums norisinājās brīvā un draudzīgā gaisotnē. Bija patīkami vērot, ka
par spīti mūsdienu digitālajai pasaulei bērni joprojām lasa grāmatas. Viens
grāmatas lasījums iekrita atmiņā, jo šo grāmatu esmu izlasījusi arī pati. To sauc
«Grega dienasgrāmata». Tajā ar lielisku humoru tiek stāstīts par dažādām dzīves
situācijām skolēna Grega dzīvē.
Manas pārdomas ir, ka vajadzētu vairāk šādu pasākumu. Tie mudina
vairāk lasīt grāmatas un paplašinātu vārdu krājumu. Tas lieliski trenē publiskās
uzstāšanās prasmes, kas noderēs turpmākajā dzīvē.
Žūrija vērtēja uzstāšanos, un labākie pārstāvēs skolu pilsētas konkursā.
Visi dalībnieki ieguva goda rakstus un saldas balvas.
Kerija Ķuze, 8.b klase
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