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Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiāde
Pilsētā sācies mācību olimpiāžu laiks. Uz Jūrmalas olimpiādēm nosūta tos skolēnus, kas ieguvuši
augstākos vērtējumus skolas olimpiādēs.
27. janvārī notika otrais posms latviešu valodas un literatūras olimpiādei, kas norisinājās
Pumpuru vidusskolā. Pulksten 10:00 sākās olimpiāde tiešraidē, un tās izpildīšanas atvēlētais laiks bija
trīs stundas.
Olimpiāde sastāvēja no divām daļām. Pirmajā daļā bija jautājumi par kultūru, literatūru un valodu.
Kultūras jautājumi bija par 2019. gada lielākajiem kultūras notikumiem Latvijā. Literatūras sadaļā šogad
dominēja Māra Čaklā dzeja un biogrāfija, savukārt valodas sadaļā akcents tika likts uz vārdšķirām,
gramatiskajiem centriem un darbības vārda formām. Otrajā olimpiādes daļā bija doti trīs temati, un mums
bija jāuzraksta pārspriedums. Šajā posmā Paula Terehova ieguva atzinību.
Manuprāt, olimpiādē bija jautājumi, kas bija diezgan sarežģīti, taču citi atkal likās ļoti vienkārši.
Grūtāk gan gāja ar pārsprieduma uzrakstīšanu, kas prasīja vislielāko laiku un pacietību.
Marta Špundzāne, 12. klase

2020. gada 13. martā pulksten 18.00 notiks Majoru vidusskolas salidojums – tiks
atzīmēta skolas 140.gadadiena. Laipni aicināti visi darbinieki, bijušie pedagogi un
Majoru skolas beidzēji!
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Projekta diena
15. janvārī skolā tika nozīmēta projektu diena, kuras laikā
skolēni tika mudināti piedalīties skolas jubilejas organizēšanas
darbos. Līdz ar to projektu diena sākās ar uzdevumu uzrakstīt divus
atmiņu stāstus par skolu, skolas dzīvi. Tos vēlāk izstādīs pie katras
https://www.google.com/search?q=majoru+mui%C5%BEa&rlz=1C
1GCEA_enLV778LV778&sxsrf=ACYBGNSSLRpJaPq9-

klases uz durvīm, lai bijušie absolventi varētu stāstiņus izlasīt.
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Kad stāsti tika uzrakstīti, mēs sapratām, ka trūkst viens klases
biedrs. Ko tagad darīt? Mēs uzvilkām virsdrēbes un draudzīgi
skolotājas pavadībā devāmies viņam pakaļ! Vēlāk gājām tuvāk
iepazīt skolas vēsturi un Majoru vēsturiskās vietas. Apskatījām veco
muižu, kas šobrīd nav pieejama apskatei, taču pildīja svarīgu lomu
Majoru sabiedrībā, kā arī apmeklējām vecās Majoru pamatskolas
http://jurmalaszinas.lv/nosacijums-kas-parakstija-majoru-muizai-

ēkas, kuras tika izmantotas skolas renovācijas laikā. Tajās notika
stundas, tika atzīmēti svētku datumi, notika izlaidumi. Šīs ēkas gan

spriedumu/

nav diez ko labā stāvoklī, taču tajās noteikti atspoguļojas dažādu
laiku gaitas, varēja iztēloties, kā skolēni skrēja pa kāpnēm, lai
uzspētu uz stundas sākumu.
Šo projektu dienu apzinīgi izmantojām, lai iepazītos tuvāk ar
mūsu skolas vēsturi, ar tās ievērojamo pagātni un, nemaz to
https://www.gpconsulting.lv/lv/catalog

neplānojot, saliedēties ļoti jaukā veidā!
Paula Terehova, 12. klase Attēlā muiža un skolas bijusī ēka

Makulatūras izvešana
Saudzēsim dabu un dosim vecajiem papīriem vēl otru mūžu! 25. janvārī
būs atkal mašīna no Līgatnes papīrfabrikas, lai savāktu nevajadzīgos papīrus.
Lūgums klašu grupām jau sasiet papīrus un nosvērt, lai zinātu aizvedamās
makulatūras apjomu. Pasākumu organizē skolotāja Elita Laukalēja. Sasietos
makulatūras saiņus var nogādāt 3. klases telpā! Paldies visiem bērniem, vecākiem
un skolotājiem, kas jau iesaistījušies šajā akcijā!
Attēls: http://png.edu.lv/2016/03/11/makulaturas-vaksanas-akcijas-rezultati/

Majoru vidusskolas avīze MTE 2020. gada janvāris Nr. 5 2. lappuse

Mūsu klases projekta diena
Es rakstīšu par projekta dienu, kura notika 15. janvārī. Pirmajā stundā mums bija jāsadalās pa
grupām, jāizvelk noteiktā laika periods un jāsameklē informācija, kas tajos gados notika pasaulē. Tad
gājām uz datorklasi un meklējām informāciju par to laika ciklu. Es biju komandā ar divām
klasesbiedrenēm.
Nākamajā stundā visi stāstīja pa savu laika periodu, skolotāja bija vēl iedevusi katram lapu, kur bija
rakstīts, kas tajos gados notika Majoru vidusskolā.

Pēc tam mēs gājām divas stundas slidot. Bija ļoti forši. Šīs bija labākās slidošanas stundas ar klasi.
Man ļoti patika.
Tad mēs katrs rakstījām savu skolas stāstiņu, kuru beigās atdevām skolotājai. Paralēli veidojām
plakātu skolas 140 gadu jubilejai.
Man patika, ka nebija tik smaga diena kā parasti, varējām nedaudz atpūsties. Šī diena bija izdevusies.
Karīna Tiltiņa, 9.a klase Attēlā: slidošanas prieki

Atklātā matemātikas olimpiāde
31. janvārī JVĢ notika Atklātās matemātikas olimpiādes 2. posms. No mūsu skolas tur devās
Elīna Rancāne, Artūrs Līnis (12. klase), Mārtiņš Karlsons (11. klase), Karlīna Savicka (9.a klase) un
Francis Gulbis (9.b klase). Darbā bija uzdevumi, saistīti ar algebras un ģeometrijas tēmām, kā arī

matemātiskā indukcija. Uzdevumi bija diezgan grūti, atvēlētais laiks – piecas stundas. Paldies
skolotājām I. Osei, S. Bruzgulei un M. Brusbārdei, kas mūs sagatavoja. Es ieguvu atzinību.
Francis Gulbis, 9.b klase
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Projektu dienā
Projektu dienā piedalījās visa skola, tās tēma bija Majoru
vidusskolai 140 gadu jubileja. Pirmās stundas laikā apmeklējām skolas
muzeju, pēc tam Visu stundu laikā mums stāstīja par skolas vēsturi,
bija jāraksta apsveikumi, jāapraksta kāds interesants notikums, kas
mums atgadījies šai skolā, kā arī jāveido plakāts.
Dienas sākumā mums bija jāraksta melnraksts par interesanto
notikumu. Es rakstīju par ekskursiju uz Tartu, jo, manuprāt, tas bija
visinteresantākais, ko atcerējos. Es to pabeidzu otrajā stundā un tad bija
jāiet slidot. Mēs slidojām kopā ar vēl vienu klasi. Pēc slidošanas mums
bija jāpabeidz tīrraksts. Kad es pabeidzu, man vajadzēja rakstīt
apsveikumu, bet skolotāja mums paralēli lasīja skolas vēsturi.
Man projektu diena patika. Labi, ka starp daudzajām darba
dienām, kurās ir jāmācās, pa vidu ir arī kāda diena, kurā var uzzināt ko
jaunu.
Roberts Pētersons, 6. a klase
Vieglatlētikas
olimpiāde
3. klase brauca uz
Rīgu,
uz
vieglatlētikas
olimpiādi,
kurā
piedalījās 12 trešās
klases.
Mums
patika skriešana,
ātrās
stafetes.
Balvā
ieguvām
maisu ar augļiem.
Man vēl gribētos
tikt
uz
tādām
sacensībām.
Alise Žuravļova,
3. klase

Projektu diena
Pirmajā
stundā
mēs
spēlējām minēšanas spēli, jo
mūsu skolotāja uzzināja, ka mēs
nezinām
mūsu
skolas
izveidotāja vārdu. Pēc vārda
uzminēšanas
skolotāja
pajautāja, vai mēs zinām, kur
sākotnēji bijusi mūsu skola.
Mēs visi vienbalsīgi atbildējām:
„Majoru muižā!”.
Tad mēs devāmies to apskatīt
otrās stundas laikā, atpakaļceļā
skolotāja stāstīja visu, ko viņa
zināja .
Trešajā un ceturtajā stundā
sākām zīmēt plakātu par Majoru
skolu. Sestās un septītās stundas
laikā pabeidzām abus plakātus.
Rēzija Kasparoviča, 9.b klase
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