Majoru vidusskolas avīze “Mēs.Tu.Es.”

MTE
Iznāk no 1998.gada

3.b klases skolnieka Andra Strapcāna uzdevums

matemātikā, skolotājas E.Laukalējas arhīva foto.

Mana laika gaita “Covid-19”
Mācīšanās gaita noteikti ir savādāka
un sarežģītāka, grūtāk saprotama pa telefonu.
Skolā skolotāji rakstīja uz tāfeles, stāstīja un
skaidroja, klasē bija treniņi.
Bet mājās mācīties ir grūtāk, ja ko
nesaprotu. Arī pietrūka draugi un skolas
gaisotnes. Mājās tā īsti negribas mācīties.
Ārpus mācīšanās daudz laika pavadīju
brīvā dabā – sportojot, ar riteni braukājot. Bet
to es arī darītu, ja nebūta šīs situācijas. Mani
vecāki,
īpaši mamma, ļoti daudz laika
pavadīja ar mani un daudz palīdzēja. Es
sapratu, ka tas nebija tik viegli, jo bija
jāstrādā un jāpilda citas lietas, kas vēl
jāpadara.

Sports attālināti
Es sportā iemācījos vairākus jaunus vingrinājumus.
Vairāk sportoju ārā. Biežāk eju vai braucu ar velosipēdu. Man
patika nodarbības raidījumā “Tava klase”. Vasarā vairāk
sportošu. Edgars Kaufmanis, 3.a klase, foto no Z.Vilnes arhīva.
Attēlā nr.1 Emīlija Davidoviča 1.b klase, nr.2Alīna Diedišķe
2.b klasē sagatavojusi materiālu par profesijām.

Es domāju, ka tas bija liels
pārbaudījums man un manai ģimenei. Un
ceru, ka tādi laiku Latvijai paliks tikai
vēsturē. Šis vasaras brīvlaiks būs savādāks
nekā bija pagājušais. Edgars Aleksējevs.
3.klase. Skolotājas E.Laukalējas arhīva foto.
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Mana skola
Dzīves apstākļu spiests, 11. klasi mācījos tālmācībā, līdz sapratu, ka nekas nesanāks. Tāpēc izlēmu
atgriezties klātienes skolā. Kas mani pieņems trīs mēnešus pirms 11. klases beigām? Draugs ieteica Majoru
vidusskolu. Es uzskatīju to par joku, jo, mācoties Jūrmalā, biju saklausījis dažādas baumas. Cilvēki stāstīja
šausmīgas lietas par Majoriem, un es nevarēju pat iedomāties, ka kādreiz tur mācīšos. Bet sasmīdināt Dievu
var, pastāstot savus dzīves plānus.
Bija februāra vidus, un es pesimistiski devos uz Majoru vidusskolu. Mani sagaidīja mācību pārzine Aija Začesta. Viņa mani pavadīja līdz skolas direktorei – Ilzei Osei. Viņas mani uzklausīja un ļoti laipni
pieņēma savā skolā. Biju pārsteigts par šādu cilvēku attieksmi. Pirmajā mācību dienā es iepazinos ar
cilvēkiem un telpām. Atmiņā iespiedās dežurantu pieklājīgā attieksme, skolas darbinieku draudzīgums,
kāpnes un tenisa galdi. Es bieži ar savu runas veidu vai darbībām izturējos nepieklājīgi pret skolotājiem, taču
viņi savu darba attieksmi nemainīja kā savas profesijas profesionāļi. Šādas lietas es cienu skolotājos.
Skolā viss bija “forši”, taču ārpus tās bija dzīve par izdzīvošanu. Es biju pazaudējis pārliecību un
apmaldījies plānos. Slēpu savas problēmas, jo uzskatīju, ka tās ir tikai manas un pašam jātiek galā. Tomēr
11. klases beigās, kad man bija kritiska situācija, mana skola, Majoru vidusskola, mani neatstāja vienu - deva
iespēju pabeigt 11. klasi, apvienojot mācības ar darbu.
Pabeidzot 11. klasi, manī atdzīvojās pārliecība un enerģija. Dodoties uz 12. klasi, es biju cits cilvēks
– pārliecināts, enerģisks un ar konkrētu mērķi dzīvē. Protams, šī karstā uguns tiek uzturēta ar pašu spēkiem,
bet dzirksteli radīja Majoru vidusskolas skolotāji. Es šajā skolā nomācījos tikai pusotru gadu, bet
neaizmirsīšu nekad. Varu lepni teikt, ka šī ir mana skola! Kaspars Safonovs, 12.klase
4.b klase skolotājas I.Jakovļevas vadībā tapa
brīnišķīgi darbi. Kolāža no skolēnu darbiem ar dabas
materiāliem "Dāvana Latvijai". Foto no I.Jakovļevas
arhīva.

Dabas zinībās bērni veidoja izpētes
projektus par izvēlēto savvaļas dzīvnieku.
Prezentēja to video ierakstā. Attēlā
Ksenijas darbiņš. Foto no I.Jakovļevas
arhīva.
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1.a klase un skolotāja S.Matiņa attālināti svin 4.maija svētkus

Pārsteigums māmiņām no 4.klases, skolotājas
I.Jakovļevas veidotā kolāža

8.b klase: austie darbiņi meiteņu mājturībā,

I.Jakovļevas foto
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Kolāža no darbiņiem ar aplikācijas papīru
mājturībā un tehnoloģijās "Mans pašportrets"

8.b klases meitenes mājturības stundās veidoja
lelles, skolotāja I.Jakovļeva. Pedagoģes arhīva foto.

4.b klases bērni veica "Drošo talkošanu" katrs savas
mājas pagalmā. Skolotājas I.Jakovļevas kolāža.

Skolotāji un bērni arī attālināti strādā radoši
Ideja radošajam darbam matemātikā "Riņķa līniju raksti" (izmantojot cirkuli). Darbu veica
I.Jakovļevas skolēni.
Šīs avīzes MTE lappuses liecina, cik mūsu skolā atraktīvi skolēni un pedagogi, kas neapmulsa šajā
grūtajā situācijā un ļāva skolēniem radoši izpausties un piedāvāja idejas lieliskiem darbiem.
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Majoru vidusskolas izlaidumi
13.jūnijs. Ceriņi pie kājām atstājuši smaržīgu klājienu, pie skolas
durvīm dvašo bērzu meijas, zālē un 1.stāva vestibilā floristes Aivas
brīnišķīgās ziedu kompozīcijas. Ir mūsu skolā izlaiduma laiks devītajām
klasēm un vakarskolas audzēkņiem.
Plkst. 12.00 skolas zālē svinīgi ienāk 9.a klase audzinātāju
Z.Vilnes un S.Matiņas vadībā. Ir nedaudz citādi, jo zālē ir tikai vecāki,
brāļi, māsas. Pārējie tuvinieki diemžēl absolventus sveiks attālināti.
Katrs skolēns dodas pie saviem vecākiem, kur viņam paredzēta vieta.
Pēc himnas uzrunu saka direktore, novēlot sasniegt mērķi un

nebaidoties lidot. I.Ose apbalvo izcilākos skolēnus ar goda rakstiem un
piemiņas veltēm. Skolotājus ar ziediem sveic 9.a klases jaunieši, pēc
tam audzinātāju uzruna. Tiek saņemtas apliecības par 9. klases
beigšanu, vecāku apsveikums un fotografēšanās skolas pagalmā.
Plkst. 15.00 zālē tiek aicināta 9.b klase ar skolotāju M.Brusbārdi.
Scenārijs līdzīgs, tikai rūgtums kaklā, kad audzinātāja piemin
sākumskolas mīļo skolotāju B.Reinfeldi un klasesbiedru Paulīti, kas uz
mums noraugās no mākoņu maliņas. Oriģināls ir video apsveikums
katram 9.b klases skolniekam no vecākiem. Sirsnīgu sveicienu

videokadros atsūtīja skolotāja I.Rasa un 8.b klase. Muzikāls sveiciens
no 10.a klases skolnieka R.Zīdermaņa, kas spēlēja Šopēna skaņdarbu.
Absolventi nodziedāja grupas “Klaidoņa” populāro dziesmu – “Zemeņu
lauks”.
Vakarpusē (plkst.18.00) beigšanas dokumentus saņēma 9.c un
9.d klase, kā arī izlaidums notika 12.b un 12.c klasei. Skolas zālē
audzinātāju A.Mikāles, A.Pāvules un S.Lāčgalves pavadībā ienāca
absolventi. Izlaidumā bija arī viesis no Izglītības pārvaldes - M.Švīgere.
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A.Pāvules

muzikālajam priekšnesumam. Visiem šī gada beidzējiem direktora
vietniece G.Strazdiņa nolasīja prezidenta E.Levita apsveikuma vēstuli.
Jūrmalas Dome piemiņai dāvināja atmiņu kartes.
Maijas Liepas foto
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