Skolas hronika, iznāk no 1998.gada,
februāris Nr.6

Simtajā dienā februārī dienā bija tāda kā

Skolā pavadītas jau 100 dienas!
Mūsu klases audzinātāja Ineta Jakovļeva

ballīte, tikai attālināti.

katram bērnam bija atsūtījusi vēstulīti, kurā bija
diploms par 100 skolā pavadītajām dienām.
Mēs

katrs

saviem

klases

biedriem

gatavojām dāvanas – saulītes un no simtnieciņa
taisījām brilles.
Tad

visa

klase

tiešsaistes

stundā

parunājāmies, kā mums pa šo laiku ir gājis.
Izrunājām, kuram gājis grūtāk, kuram vieglāk šajās
attālinātajās mācībās. Sākumā jau bija labi, jo mēs

Šis pasākums, kad tiek atzīmēta pirmās
klases skolnieku simts pavadītās dienas skolā, ir
kļuvis par jauku Majoru vidusskolas tradīciju.

gājām uz skolu, satikām draugus, skolotājus, bet
pēc tam vairs nē.
Man gāja labi. Nevaru pateikt, kas man
nepatika, viss patika. Mums ir ļoti jauka klases
audzinātāja Ineta Jakovļeva, klasē man ir divas
labākās draudzenes – Emīlija un Adriana.

Nora Laktiņa, 1.b klase
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Ēnu diena
10.februārī mūsu skolā notika projekta
diena – viss par profesijām. Skolotāji klases
stundās veidoja dažādus uzdevumus, katram bija
jāsagatavo apraksts par kādu profesiju, 7.a klasē
12. februārī klases stundā tiešsaistē bija uzaicināts
Roberta tētis, kas AirBaltic strādā par pilotu, lai
pastāstītu gan par lidostu, gan šo interesanto
profesiju. Pēc tam uzdeva dažādus jautājumus. Tā
bija interesanta stunda.
Projekta dienā arī citas klases runāja par
profesijām. 4. klasē daži skolēni bija izveidojuši
plakātus. Te var aplūkot Daniela Ansberga darbu,
kas pētīja automehāniķa profesiju.

Vairāki

skolēni

darbojās

praktiski,

piemērojot pavāra (Vitālijs Veibers) un konditora
(Marks Krauklis) profesiju.
10 februārī mājās attālināti notika projektu
diena. Praktiski un virtuālajā skolā ar skolotāju. Es
biju konditors, jo man mamma strādā par
konditoru. Mīcīju mīklu un cepu pīrāgus, cīsiņus
mīklā un bulciņas. Man patika, ka pats taisīju un
cepu. Visvairāk patika taisīt pīrāgus. Sanāca ļoti
garšīgi.
Marks Krauklis, 5.a klase

10.februārī notika ikgadējā Projekta diena.
Bet tā kā tagad visiem ir jāpaliek mājas, tā notika
attālināti.
Projekta diena sākās pl.10:00 ar tiešsaistes
stundu. Mēs izrunājām, kas būs jādara un līdz
cikiem tas būs jāizdara
Es uzreiz ķēros klāt pie projekta, kas bija

Savukārt Nikola Kalniņa iejutās jurista
lomā un pētīja šo profesiju.

jādara tajā dienā. Tas bija projekts par savu sapņu
profesiju. Pēc tam mums bija jāapskatās virtuālā
ekskursija

par

profesijām

Tad

mums

bija

jānoskatās īss video You Tube aplikācijā.
Man patika šī diena.
Dārta Aperāne, 5a klase
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Projektu (ēnu) diena

kārtībā

Šogad ēnu diena notika 10. februārī.

jāievada

datorprogrammā.

visa

Vieni

informācija

dokumenti

jāvada

Pandēmijas un tai sekojošo epidemioloģisko

žurnālā, citi avansa norēķinos. Pēc ievadītā

ierobežojumu dēļ tā šogad gandrīz visiem bija

mamma

citādāka nekā klātienē. Tostarp arī man un manai

pieļaujamas.

klasei.

visu

pārbaudīja,

jo

kļūdas

nav

Nekad nebiju domājis, ka mammas darbs
Mūsu diena sākās pl.11:00, kad mums bija

ir

tik

grūts

un

atbildīgs.

Domāju,

ka

klases stunda, kurā mēs apspriedām ēnu dienas

grāmatvedība būtu jāatvieglo, jo tie dokumentu

ideju, kā arī salīdzinājām projekta dienu šogad pret

kalni ir ļoti lieli. Es nevarētu nosēdēt katru dienu

to, kāda tā mums bija pagājušajā gadā. Klases

tik daudz stundu pie papīriem un pie datora.

stunda bija apmēram stundu ilga.

Laikam jau tāds darbiņš nav domāts man.

Pl.15:00 mums bija karjeras seminārs, kuru
rīkoja Kultūras akadēmija ar nosaukumu “Virtuālā

Edgars Līdeks, 5.b klase

pastaiga kultūras profesijās”. Seminārs ilga divas
stundas, kurās mums pastāstīja par iespēju saistīt
savu nākotni ar kultūru un ieteica arī gūt labas
iemaņas darbā ar tehnoloģijām.
Man šī ēnu diena (lai gan attālināta) šogad
bija tāda, kādai tai, manuprāt, vajadzētu būt, jo
pagājušogad es ēnu dienā pārstāvēju skolu
volejbola turnīrā. Ja ēnu dienas pasākumi varētu
norisināties klātienē, tad šo tikšanos ar kultūras
cilvēkiem es noteikti apmeklētu.

Mūsu klases projekta diena sākās ar

Jānis Dreimanis, 10.klase.

tiešsaisti, kurā skolotāja mums izstāstīja, kas būs

Grāmatveža darbs
Šogad projekta diena man bija mājās. Es
palīdzēju

savai

mammai

kārtot

uzņēmuma

grāmatvedību. Protams, bez mammas palīdzības es
pats netiktu galā. Kad mamma sēž un strādā, tas
izskatās ļoti vienkārši, taču kad jādara pašam, tas
vairs nemaz nav tik vienkārši.
Man bija jāsakārto dokumentus un jāievada
tos grāmatvedības datorprogrammā. Dokumentu ir
daudz, tie jāsaliek pēc datumiem un tad tādā pašā

šajā dienā jādara un sadalīja pa komandām.
Tālāk mēs izveidojām Whatsap grupu, kurā
sarakstīties. Sadalījām pienākumus un pildījām
noteikto. Kad informācija par izvēlēto profesiju
bija savākta, mēs prezentējām savas komandas
darbu. Pēc tam par profesijām stāstīja pārējās
grupas. Vēlāk bija vairāki testi un spēles par
profesijām internetā, kas bija jāizpilda. Diena
kopumā bija ļoti interesanta un noderīga.
Marta Kļaviņa, 11. a klase
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Fotokonkurss “Mēs sniegojamies”
Majoru vidusskola piedalījās fotokonkursā
“Mēs sniegojamies”, kas beidzās 28.februārī.

Ziemas

Bērni sūtīja darbus ar ziemas priekiem, dažādām

Sporta

sniegainām situācijām un skatu kartēm ar

festivāls

ieraudzītiem skaistām ainavām.

Šogad attālināti notika ziemas sporta
sacensības: distanču un kalna slēpošana, skriešana,
soļošana, slidošana. Piedalījās 11.a klase un daži
skolēni no 8b., 12.a klases. No mūsu skolas bijām
30 cilvēku.
Katram bija telefonā jāielādē kādu no
piedāvātajām aplikācijām un jāveic uzdevumi.
Paveiktais automātiski ieskaitījās festivāla kontā.
No mūsu skolas labākais bija 12.klases skolnieks
Niklāvs Kravalis (430 km!). Kārtība bija, ka ik pa
pāris dienām atjaunoja rezultātu kopsavilkumu, un
tā katru reizi parādījās katras skolas labāko
pjedestāls. Vadībā visu laiku bija arī

Katrīna

Špundzāne un Daniels Kikste Zanders no 11.a
klases. Mūsu skolai kopumā veikti 1585, 51 km.
Daniels Kikste Zanders, 11. a klase
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