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Ēnu diena portālā “Diena.lv”
Ēnu dienā devos ēnot savu māsu, kas strādā par

portāla "Diena.lv" redaktori.
Man bija izdevība apskatīt darba vidi, kurā viņa

Ēnu diena viesnīcā “MaMa”
12. februārī risinājās ēnu diena.

Es ēnoju savu mammu, kas ir restorāna
un viesnīcas "MaMa" īpašniece.

strādā un pienākumus, kas viņai jāizpilda. Darba

Ēnojot mammu, es īsti neko

pienākumu ir daudz un dažādi: no ziņu rakstīšanas līdz

jaunu neuzzināju, bet, vienalga, bija ļoti

braukšanai komandējumos. Pats labākais ir tas, ka

interesanti. Skatījos, kā tiek rakstīti

vienmēr vari būt informēts par jaunumiem Latvijā un

daudzi un dažādi dokumenti, kvītis,

pasaulē.

rēķini utt. Palīdzēju mammai pagatavot

Ļoti patika ēnot savu māsu, jo domāju arī savu
nākotnes profesiju saistīt ar kaut ko līdzīgu.
Mikaels Mihaeljans, 10.a klase

viesnīcas elektriskās kartītes viesiem.
Dienas

beigās

braucām

uz

veikalu "Gemoss", kur iepirkām dažādas
preces restorānam un viesnīcai.

Kino muzeja apmeklējums
12. februārī daļa klases devās ēnot kādas noteiktas
jomas profesijas pārstāvjus, bet pārējie braucām uz Rīgas
kino muzeju.

Kopumā man šī diena patika,
kaut arī katru gadu ēnoju mammu.
Iesaku arī citiem ēnot savus vecākus!!!!
Daniels Klikste-Zanders, 10. klase

Kino muzejā bija apskatāms, kā top gan filmas,
gan bērnu multiplikācija, kā arī uzzinājām par Latvijas

kino vēsturi. Manuprāt, visinteresantāk bija vērot Avārijas
brigādes lelles dzīvē un izprast to proporcijas. Šī filmiņa
bija liela daļa no manas bērnības, kas man saistās ar
jaukām atmiņām.
Diena bija izdevusies, jo varēja izrauties no
ierastās ikdienas. Tomēr biju nedaudz vīlusies muzeja
ekspozīcijā, varbūt gaidīju ko vairāk, bet noteikti

http://admin.travelnews.lv/foto/?gid=2519&iid=36181

braucienu nenožēloju. Daniela Riere, 12.a klase
Majoru vidusskolas avīze MTE 2020. gada februāris Nr. 5 1. lappuse

Karjeras nodarbības vidusskolai
Vidusskolas klasēm notika kārtējā karjeras izglītības nodarbība.
No divām klasēm, kurām vajadzēja tur būt, ieradās aptuveni astoņi skolnieki. Sākotnēji šķietami
atraktīvs lektors mums prasīja, ko mēs paši vēlētos zināt, un solīja mums atbildes. Tad viņš tās izsvieda ārā
pa logu un sāka mums stāstīt par kaut kādu veiksmes formulu. Viņa pamatojums tam visam bija diezgan
neticams, un mēs kā cilvēki, kuri ir iepazinušies ar zinātnisko metodi, to ļoti atklāti apšaubījām.
Man lektora bija drusciņ žēl, jo viņš it kā centās mums palīdzēt, bet, kad viņš pateica, ka ideālam
skolniekam nevajadzētu domāt līdzi un uzdot jautājumus, vēršoties pie skolotājiem par neskaidro, man
zuda jebkāds respekts pret viņa stāstāmo.
Arturs Līnis, 12. klase

Diena pie mākslinieces un gandrīz ugunsgrēks
2020. gada 12. februārī visā Latvijā notika projekts, ko sauc “Ēnu diena”. Parasti visa mūsu klase šajā
projektā piedalās kopā, bet šogad mūsu skolotāja uzsvēra, ka jau esam lieli un paši varam atrast kādu, ko
ēnot.
Es ēnoju mākslinieci Ingu Frišfeldi, ko ieteica mamma ar draudzenēm. Devos uz viņas
dzīvokli/studiju. Viņa atbildēja uz visiem maniem jautājumiem un paralēli no porcelāna veidoja trauciņus
vīraka kociņiem. Viņa arī ļoti interesējās, par kādu mākslinieci es vēlos kļūt, kādu mākslas novirzienu
izvēlēšos. Viņa man uzdāvināja divus porcelāna gredzenus un pāris vīraka kociņu, kas vienmēr deg arī
viņas mājās, vienu no gredzeniem es paturēju sev, bet otru uzdāvināju Annai. Viņa piedāvāja man atkal
kādreiz atnākt pie viņas, lai mēs varētu kopā kaut ko izveidot.
Atbraucot mājās, ienācu savā istabā un mans galds dega, precīzāk, papīri, kas stāvēja uz mana galda.
Izrādās, uz galda, pirms braukšanas uz Rīgu biju atstājusi sveci. Es liesmu ātri nodzēsu, bet pazaudēju
visus kompozīcijas darbus, ko biju uzzīmējusi RMMT sagatavošanas kursos. Es pavadīju visu nākamo
dienu, tīrot pelnus no visām savām mēbelēm.
Visā visumā man ļoti patika šī ēnu diena, izņemot sadedzināto galdu. Rēzija Kasparoviča, 9.b klase

Volejbola turnīrs
Mēs ar klasesbiedriem un citiem skolēniem
21. februārī devāmies uz Jūrmalas sporta skolas zāli Kauguros
spēlēt volejbolu.
Meitenes cīnījās pret JVĢ un Mežmalas vidusskolas
komandām. Mēs, puiši, spēlējām tikai pret Mežmalas
vidusskolas komandu. Mēs tāpat kā meitenes zaudējām un
palikām pēdējie.
Lai gan mēs palikām pēdēji, tā tāpat bijapieredze.
Spēlēt volejbolu pilsētas turnīrā nebija viegli.
Alens Loss-Freimanis, 9.a klase
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Okupācijas muzeja apmeklējums
20. februārī kopā ar klasi
apmeklējām
Ekskursijas

Okupācijas
mērķis

muzeju.

bija

uzzināt

papildus informāciju par Pirmā un Otrā
pasaules karu notikumiem, kā arī
gatavoties vēstures eksāmenam.
Muzejā mūs sagaidīja gide.
Viņa stāstīja par vēstures stundās
apgūto vielu, rādīja fotogrāfijas un
eksponātus. Šajā muzejā informāciju
varēja iegūt arī interaktīvi. Jāatzīst, ka
gide darbu veica bez aizrautības,
nespēja mūs ieinteresēt.
Manuprāt,

šī

ir

viena

no

vissmagākajām tēmām mūsu tautas,

Skolā izrāda R.Blaumaņa lugu “Pazudušais dēls”
Majoru vidusskolā 21.02.20. viesojās talantīgs aktieris Ēriks
Vilsons ar solo atdarinājumu R.Blaumaņa lugai "Pazudušais dēls".
Šo darbu personīgi pats nebiju lasījis, tāpēc šo performanci
izbaudīju ik mirkli.
Veiksmīgai lugas atdarināšanai aktierim nebija nepieciešamas
dažas lietas. Tika izmantots galds, lampa konkrētos rakursos,
lipekļi, ūdens pudele, zīmuļi, svece un zvaniņš. Ar minimāliem
līdzekļiem tika pievērsta skatītāju uzmanība. Lugai bija pieci
cēlieni, gluži kā pats autors R.Blaumanis to iecerējis.
Papildus uzmanība tika gūta, iesaistot skatītājus. Nejauši izvēlēti
skolēni tika nozīmēti kā lugas tēli, tādējādi padarot izrādi vieglāk
uztveramu ikvienam skatītājam. Izrādē tika regulēts apgaismojums
katram cēlienam, lai panāktu atbilstoši dramatisku efektu un
pievērstu skatītāju uzmanību konkrētām detaļām.
Aktieris jau izrādes sākumā vēstīja par lugas traģiskajām
beigām, līdz kurām skatītājs nonāk piecos cēlienos. Katram
cēlienam bija savi apstākļi, kurus autors pasaka katra cēliena
sākumā.
Izrāde kopumā, manuprāt, bija ļoti veiksmīga, jo reti kad
skatītāju uzmanība ir tik saspringta visas izrādes garumā. Mani ļoti
uzrunāja šī talantīgā aktiera performance un noteikti gribētu redzēt
šāda tipa uzvedumu tuvākajā nākotnē.
Jēkabs Siliņš, 12.a klase, Kristīnes Cimdiņas foto

Eiropas un visas pasaules vēsturē. Man
ļoti nepatika, ka cilvēks tik vienaldzīgi
pārstāsta traģiskus notikumus. Labāk
būtu muzeju apmeklējuši bez gides, jo
visa informācija bija pieejama un
saprotama. Stella Janeka, 9.a klase
Attēli: https://www.liveriga.com/lv/1565-latvijasokupacijas-muzejs/

Lekcija par drošību
Eiropas Savienībā tika atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības
izsaukumu numura 112 diena. Skolā notika lekcijas stunda, kurās
stāstīja par drošību.
Mēs uzzinājām, kas ir jādara kad nepieciešama glābēju
palīdzība. Stāstīja par policiju, ātro palīdzību, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu. Ir cilvēki, kam glābēju palīdzības izsaukšana
saistās ar papildus uztraukumu un apjukumu, tāpēc mums
paskaidroja, kas ir jādara, kad jāzvana glābējiem.
Man patika šī stunda. Es uzzināju daudz ko jaunu par
drošību. Ceru, ka mums biežāk notiks šādas stundas, jo tās ir ļoti
noderīgas.
Estere Lāce, 9.a klase
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Volejbola sacensības
Es pastāstīšu par volejbola spēli, kas notika 19. februārī. Tā pagāja veiksmīgi, un spēlētāji bija

apmierināti par rezultātu.
Diena sākās ar to, ka meiteņu un puišu komanda sapulcējās pie Jūrmalas sporta skolas. Komandu
nebija maz, tāpēc vajadzēja iespringt. Spēlēja vairākas reizes pret dažādām komandām. Volejbolisti parādīja
sevi no labākās puses un darīja visu, kas viņu spēkos, lai sevi pierādītu.
Kopumā komandas sasniedza godpilno 2. vietu gan zēnu, gan meiteņu grupās. Spēlētāji teica, ka
nākamgad viņi ir gatavi atgriezties laukumā un izcīnīt titulu!
Alise Josta, 9.a klase

Vissaldākā ēnošana

12.

februārī

mana

klase

devās

ēnu

dienā

uz

konfekšu fabriku “Laima”. No rīta plkst. 8.00 mēs ar dažiem klasesbiedriem satikāmies stacijā, tā mēs braucām uz Rīgu, pa ceļam vēl iekāpa
pārējie klasesbiedri. Mēs vilcienā ēnojām biļešu kontrolieri. Rīgā
braucām ar 11. tramvaju līdz "Laimas” fabrikai.
Mūs laipni sagaidīja “Laimas” muzejā. Ekskursijas sākumā
baudījām kakao dzērienu, mums pastāstīja, kā tiek gatavota šokolāde.
Vienā telpā sienas bija noklātas ar kafijas pupiņām, izskatījās ļoti
interesanti. Tad mēs fotografējāmies, es ar lielo spilvenu - Serenādi, savu
mīļāko konfekti. Muzejā uzzinājām arī Laimas pulksteņa vēsturi.
Pēc tam pārgājām uz citu telpu - džungļiem, tur bija ļoti skaisti.
Džungļu istaba tāpēc, lai labāk varētu izjust, kur aug kafijas pupiņu koki,
kas ir ļoti dārgi. Darbiniece visu rādīja un stāstīja par konfektēm, par
uzņēmuma vēsturi. Populārākās konfektes ir - Serenāde, Sarkanā magonīte un Vāverīte.
Mēs paši varējām gatavot savas konfektes, tas bija ļoti interesanti.
Piepildīju veidnīti ar zemeni un balto šokolādi, pēc tam katrs savas
gatavotās konfektes iesaiņoja mazā, skaistā kastītē un apsēja ar lentīti.
Savu kārbiņu uzdāvināju mammai, vakarā kopā apēdām, bija ļoti gardas,
jo pati tās gatavoju!!!
Pēc tam devāmies uz MC Donaldu ieturēt pusdienas, tas arī bija
forši, tad braucām mājās. Dienas beigās bijām patīkami noguruši, tā
tiešām bija jauka ēnošana!
Elizabeta Černousova, 6.a klase, Ritas Ozolas foto
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