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Mēs svinam svētkus
Mūsu 7.klase jau dažas nedēļas mācās attālināti. Ir tradīcija, ka 7.un 10.klases 18.novembrī pie
skolas saņem svecītes un iet izlikt gar ceļa malu. No sākuma mums skolotāja pateica, ka izliksim gaismiņas
gar Lienes ielu līdz Jūrmalas pilsētas muzejam. Taču valstī palielinājās ar Covid saslimušo skaits, tāpēc
valdība lēma, ka visi šie kolektīvie pasākumi tiek atcelti. Faktiski to paziņoja pēdējā brīdī. Skolotāja mums
atrakstīja, ka šis pasākums nenotiks, lai gan individuāli kopā ar ģimenēm varēja izlikt svecītes.
Mazo klašu skolēni, kas nemācās attālināti, rotāja savas klases ar Latvijas karoga krāsas un baltiem
auseklīšiem, izrotāja logus savās klašu telpās, skolas gaiteņos un kāpnēs.
17.novembrī bija skolas video tiešsaiste, ko varēja noskatīties visi Majoru vidusskolas skolotāji,
darbinieki, skolēni un bērnu vecāki. Pirms tam katrai klasei tika lūgts sagatavot novēlējumus svētkos. Bija
arī Majoru vidusskolas Ilzes Oses uzruna un apsveikums.
Svētku nedēļā bija dažādas aktivitātes: ikviens tika aicināts piedalīties foto zibsnī konkursā
“Lāčplēsis mūsdienās”.
Skolēni varēja sportiskajās aktivitātēs izveidot maršrutu “Izbrauc vai izskrien Latviju Jūrmalā”.
Daži veidoja skrējienu, citi izbrauca ar velosipēdu.
Klasēm bija paziņots, ka jāizveido video sveiciens “Daudz laimes, Latvija!”. Tos apkopoja, un visi
varēja noskatīties kopīgā virtuālā svētku koncertā.
18. novembrī bija svētki - Latvijas 102. jubileja. Tā kā šis gads atšķiras no citiem gadiem ar īpašo
situāciju valstī, nenotika plašāku pasākumu apmeklēšana.
Svētku rītā tika izkārts sarkanbaltsarkanais karogs. Mamma pusdienās izcepa svētku plātsmaizi ar
sarkanām dzērvenēm un baltu krējumu. Kopīgi ēdām pusdienas un skatījāmies latviešu mākslas filmas.
Kopsavilkumā es varu pateikt, ka šie svētki bija ļoti klusi un tika pavadīti ģimenes lokā.
Oto Kīns, 7.a klase
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Latvijas dzimšanas diena
Latvijas valsts svētku atzīmēšana notika Majoru vidusskolā 17.janvārī.
Jau ātrāk katra klase par godu Latvijai veidoja dažādas dekorācijas. 5.a klase izgrieza auseklīšus
Latvijas karoga krāsā un pielīmēja pie logiem.
Bērnu dārza grupiņa veidoja lapu lellītes. Citas klases zīmēja Latvijas kontūru un kolāžas. Katrai
klasei bija jāizdomā video sveiciens Latvijai. Pēc tam visi sveicieni tika salikti vienā video. Visas klases
noskatījās šo video svētku dienā. Katru bērnu uzcienāja ar konfektēm.
Man patika, ka mēs visi uztaisījām video sveicienu un varējām redzēt citu izdarīto. Domāju, ka
šādi svētki ir ļoti svarīgi un visiem vajadzīgi!
Jānis Mozgirs, 5.a klase

Lāčplēša diena
Šogad Lāčplēša dienā 9.a klases skolēni un klases audzinātāja S.Lāčgalve devās uz Jaundubultu
kapiem, lai svētkiem sakoptu pieminekli kritušajiem nacionālajiem karavīriem. Mēs nolikām ziedus,
aizdedzām sveces un pieminējām kritušos.
Viktorija Maija Brūvele, 9.a klase, autores foto
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Koka daudzveidīgā dzīve
25.novembrī “Skolas somas” finansētā projekta “Meža dienas”
ietvaros Majoru vidusskolas 1.-4.klasēm notika pasākums “Koka
daudzveidīgā dzīve”.
Tās bija radošas nodarbības, kad pēc meistaru stāstījuma un
darbu demonstrēšanas bērni paši varēja darboties ar instrumentiem un
koku.
Mūsu skolā ciemojās koka meistari no Garkalnes puses, viņi arī
atveda dažādus instrumentus un koku sagataves.
Visas klases varēja izmēģināt savus spēkus koka zāģēšanā. Kad
bija nozāģētas koka ripas, varēja saskaitīt koka gadus pēc riņķiem ripā.
Vēl visi skolēni ar neparastu ēveli katrs izveidoja sev dekoru no koka
skaidas.
Meistari atveda koka bluķi, un visas klases kala vienu puķu dobi
no bluķa. Vislabāk man patika kalt puķu dobi no koka bluķa. Domāju,
ka tikai retais bija tā kalis ar kaltu un āmuru. Koka veidojumu novietoja
skolas iekšpagalmā.
Pēc labi padarītā darba

Gundega Grīnvalde, 4.klase. E.Laukalējas foto

“Meridian matemātikas konkurss” 2020
Rīgas Internacionālā skola organizēja starptautisku matemātikas konkursu “Meridian Maths
copetition”, turpmāk tekstā MMC, kurā iesaistījās 1635 skolēni no 74 skolām. Tas diemžēl ir maksas
konkurss, tāpēc dalība ir tikai iesakāma.
No Majoru vidusskolas MMC konkursā piedalījās 14 skolēnu, no trešās līdz sestajai klasei. Pēc
konkursa rezultātiem otrajā kārtā piedalīsies skolēni no 47 Latvijas skolām.
Otrajā kārtā no mūsu skolas iekļuva divi skolēni – Rūdolfs Cimdiņš (3.b klase) un Toms Lūkass
Rengelis (6.a klase). Abus skolēnus konkursam gatavoja matemātikas skolotāja Dace Parša. Konkursa
norises laikā iesaistījās un atbalstu sniedza skolas matemātikas metodiskās komisijas vadītāja Sandra
Bruzgule.
Izglītojamiem labāk veicās uzdevumu risināšanā, kas ir grafiski uztverami, bez teksta. Kā apgalvoja
matemātikas skolotāja S.Bruzgule, vecākajās klasēs teksta pratības līmenis uzlabojies, pat garāki teksta
uzdevumi tika izlasīti un atrisināti. Labi veicās arī uzdevumos, kuros jāsaskata sakarība starp skaitļiem,
paredzot, kāds būs nākamais iztrūkstošais skaitlis.
Otrā kārta MMC Covid dēļ vēl nav notikusi.
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Eksperiments “Lapa un ūdens”
Mēs klasē kopā ar audzinātāju izdomājām veikt eksperimentu: Lapa un ūdens. Skolotāja
E.Laukalēja no sākuma izskaidroja, kas mums būs jādara un soļus, pēc kādiem jāveic eksperiments. Bija
jānoskaidro, vai ūdens var iztvaikot cauri lapām.
Pēc tam mēs katrs veicām šo eksperimentu mājās. Tas notika tā. Divās caurspīdīgās glāzēs ielēju
ūdeni, vienā no tām ielika zariņu ar lapām. Tad ūdenim uzlēju eļļu. Novēroju, ka pēc nedēļas glāzē ar
zariņu ūdens bija iztvaikojis. Otrā glāzē ūdens neiztvaikoja, jo eļļa to neatļāva.
Eksperiments bija izdevies, j noskaidrojās, ka koka zariņš palīdzēja ūdenim tikt cauri eļļas kārtai.
Ulrika Allere, 4.klase

Skaņa. Viļņi. Mūzika
Tas notika pirmdienas dabas zinību stundā. Mums bija jānoiet uz pagraba stāvu, un tur mums bija
sagatavota klase ar 3D brillēm. Ar 3D brillēm skatījāmies īsu mācību filmiņu par skaņu.
Šajā nodarbībā varējām uzzināt vairāk par skaņu. Tas bija arī ļoti jautri, jo viss notika virtuālajā
realitātē. Tur bija arī stāsts par daudziem mūziķiem, rakstniekiem. Tur arī pastāstīja par cilvēkiem, kas
izgudroja mūzikas instrumentus. Uzzinājām arī par klavieru taustiņu veidu, kā to sauca senāk. Tur stāstīja
arī par citiem instrumentiem un nošu ilgumu, cik ilgi katra nots ir jādzied. Man patika, kad runāja par
dažādiem gammu veidiem, jo katrai bija sava veida zīmes.
Pašās beigās bija dziesma, un man tā ļoti patika! Tomēr tas nebija viss, jo bija izveidots vēl viens
dziesmu video. Tas bija diezgan bailīgi, jo bija uztaisīts tā, ka viss nenotika uz zemes un tās vietā bija
debesis!
Varu secināt, ka man šis pasākums bija neparasts, jo nebiju gaidījusi kaut ko tādu. Man ļoti patika
pasākums, jo mani ļoti interesē 3D virtuālā realitāte. Es labprāt gribētu šādu stundu vēlreiz!
Vita Ērgle-Bīmane, 5.a klase.
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