Skolas hronika, iznāk no 1998.gada,
marts Nr.7

Majoru vidusskola iegūst E-Twinning skolas
statusu

vēstuli no Eiropas Komisijas, kas apliecina skolas
izcilos rezultātus.”
Mūsu skolai šogad ir divi aktīvi projekti,
ko pamatskolā un vidusskolā vada B.Keisele, bet
sākumskolas 4 .klasē E.Laukalēja. Projektā “es
laimīgs pasaulē” iesaistījās arī angļu valodas
skolotājas L.Lekse un K.Gaugere un krievu
valodas skolotāja S.Volkova. Partnerskola ir
Viļānu vidusskola un skolotāja I.Kroiča.
Projekta “Es laimīgs pasaulē” mērķis ir
apzināt

savas

pozitīvās

emocijas,

kritisko domāšanu, radošumu, iesaistoties kopīgā
E-Twinning Nacionālā atbalsta dienesta

eTwinning projektā. Bija jāapzina jēdziens, kas ir

ES programmas izglītības, apmācības jaunatnes

laime, jāveic aptauja, jāveido radošais darbs,

un sporta jomā Erasmus + aktivitātes pārstāve

jāmeklē aforismi. Šis projekts integrējās arī citos

Baiba Suseja atsūtīja Majoru vidusskolai šo

mācību priekšmetos - datorikā ar jaunām

patīkamo ziņu:

prasmēm, krievu un angļu valodā ar kolāžu. Attēlā

“Apsveicam! Jūsu pārstāvētā iestāde ir

Luizes Ziemeles (7.b)

ieguvusi "eTwinning Skola" statusu 2021.-

angļu valodas stundas

2022.gadam! Iestādes vadībai nedēļas laikā

veikums. Vēl skolēni

nosūtīsim oficiālu vēstuli, kas vēlreiz apliecina

veidoja video rullīti ar

statusa saņemšanu.

monologu “Kas Tev ir

Visas

apbalvotās

iestādes

septembrī

saņems “eTwinning Skola” plāksnes un oficiālu

laime?” Denīza
Jansone, 7.a klase
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Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem

Zemes stunda
Pasaules Dabas Fonds 27.martā visus

cilvēku, uzņēmumu un organizācijas no vairāk

Latvijas iedzīvotājus aicināja piedalīties akcijā
“Zemes stunda”. Šogad galvenā tēma ir dabas
daudzveidības izzušana un aicinājums steidzami
rīkoties,

īstenojot

dabas

saglabāšanas

un

atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu
mazināšanas iniciatīvas.

Arī Majoru vidusskola piedalījās akcijā.
Dažādu klašu skolēniem tika veidota izpratne par
dabas aizsardzības izaicinājumiem un radošu

nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par

pieeju problēmas aktualizācijā.

vides jautājumu aktualizēšanu. Bēdīgi, ka dabas

plakātiņus,

daudzveidība samazinās un aptuveni miljoniem

zīmējumus, aicinājumus saglabāt dabu. Interesanti

sugu draud izmiršana, tāpēc skolēni īpaši domāja,

bija dizaina darbi no dažādiem izmantotajiem

kā saudzēt pasauli. Teātra izrāde “Misija “Zeme””

materiāliem, piemēram, tēmā robotiņi - pasaules

bija noslēdzošais pasākums akcijai.

glābēji.

Katrīna Špundzāne, 11.klase

Mūsu

skolēni

veidoja
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E-Twinning projekts “Liedaga stāsts”
Noslēdzās

Majoru

vidusskolas

garu ceļu un nonākuši pie manis Jūrmalā. Tie bija
un

Jēkabpils 3.vidusskolas kopdarbs “Liedaga stāsti”.
Kāpēc liedaga?

krāsu bagāti un neparasti, izcēlās ar savu cēlo
izskatu un nopietno rakstu.

Tāpēc, ka Majoru vidusskola

Katrs no viņiem stāstīja savu stāstu. Es

atrodas pie Baltijas jūras līča, bet Jēkabpils

pacēlu vienu no tiem, kurš izskalojies bija vistuvāk

Daugavas upes krastā. Skolotājai E.Laukalējai šī

krastam. Paņēmu to plaukstā un ieklausījos

ideja radās, kad piedalījās E-twinning rīkotajā

garajā ceļojuma stāstā.

nometnē. Diemžēl Covid laiks veica savas

Tas bija atceļojis no Somijas sniegotajiem

korekcijas un iepriekšējie sadarbības partneri

krastiem. Kad rokās paņēmu koši rozīgo, ar

Saulkrastu vidusskola neiesaistījās un nācās

baltiem punktiņiem klāto gliemežvāka čaulu, tas

meklēt jaunas iespējas.

aizveda mani ceļojumā uz Lietuvas baltajām

Projektam

atsaucās

Jēkabpils

3.vidusskolas skolotājas Mārīte Viļuma un Inita

smilšu pludmalēm.
Ir

tik

jauki

apzināties,

ka

katram

Beinaroviča. No mūsu skolas piedalījās 4.klase,

gliemežvākam ir savs stāsts, ko mēs varam vien

bet no Jēkabpils 3.a un 4.b klase. Vienas skolas

iztēloties savās domās un fantāzijās.

skolēni iesāka stāstu, otras pabeidza un otrādi,
darbiņiem bija arī ilustrācijas. Nebija viegli, jo
kopumā jau viss izdevās, tikai dažiem skolēniem
ne tik labi sagāja kopā teksts. Kopumā

projekts

paveikts, un liedaga stāsti apvieno divas skolas
Latvijā.

(Majori), beidzaE lza Ērgle ( Jēkabpils).
Es stāstīšu par baltu putna spalvu, kuru
atradu pie jūras.
Kādā saulainā rītā lidoja skaists, balts
putniņš. Viņš ieraudzīja lielu, ļaunu, brūnu ērgli

Fragmenti no “Liedaga stāstiem”. Šo
stāstu

Stāstu Baltā spalva sāka Ramona Bautre

sāka

Edgars

Aleksējevs

priekšā. Putniņš gribēja lēni palidot garām

(Majoru

ērglim, bet ērglis nebija ar mieru. Ērglis pielidoja

vidusskolas 4. klase) un turpināja Toms Audzers

pie putniņa un ieskrāpēja baltā putniņa labajā

(Jēkabpils 3. vidusskola, 3.a klase).

spārnā. Nobira daudz jo daudz spalvu. Un vējš tās

Migrējošie gliemežvāki

aizpūta tālu jo tālu uz plašo krastu.

Pie Baltijas jūras līča, manā skaistajā

Tā es atradu šo balto putna spalvu. Tad es

Jūrmalā var vērot, kā uzlec un kā saule noriet,

pacēlu to no smiltīm un pavērsu pret sauli. Ak, cik

noglāstot jūras līča piekrasti, kā ieripinās

skaisti uz tās vizuļoja saules stari! Ko gan man ar

putojošos līča viļņu apskāvienos.

to iesākt? Grozīju pirkstos un domāju: palaist to

Saulei
smiltīs,

es

atspīdot
sastapu

dzeltenās
krāsainus

pludmales

pa vējam vai vest mājās?

gliemežvāku

Pēkšņi atcerējos, ka esmu nozaudējusi

migrantus. Tie bija ieritinājušies jūras aļģēs,

savu grāmatzīmi. Ņemšu spalvu līdzi! Dažas

kuras jūra izskaloja piekrastē. Gliemežvāki bija

lietas, ko tu atrodi, var kļūt ļoti noderīgas!

migrējuši no tālajām Ziemeļu zemēm, mērojuši

Marts Lūsis, 4 klase
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Zīmējumu konkurss

Ķer pavasari aiz astes!

Martā aizsākās Latvijas mēroga mākslas
un skolēnu radošo darbu projekta ”Zeme mūsu
rokās”

attālinātais zīmējumu konkurss “Radi

rotājoties”.

1.b klase ar skolotājas Inetas Jakovļevas
ieteikumu

izveidoja

pavasara

Bērniem bija uzdots iet ārā un ar telefona
kameru piefiksēt pavasara atnākšanu, sk. attēlus.

No Majoru vidusskolas piedalījās pieci
pārstāvji. Pagaidām rezultāti vēl nav zināmi, jo arī
žūrija darbojas attālināti.
Būs

projektu.

atsevišķs

Latvijas

konkursa

noslēguma pasākums Dubultu Mākslas kvartālā.
Konkursam zīmētājus gatavoja vizuālās mākslas
skolotāja Inga Freiberga.
Attēlā viens no zīmējumiem, 9.a klases
skolnieces Elīnas Sproģes radošais veikums.

Gabriela Doškina, 10.klase
Panākumi latviešu valodas olimpiādē
8.-9.klašu

grupā

latviešu

valodas

olimpiādē 2.posmā (Jūrmalas pilsētā) Indriķis
Tilgass no 9.a klases ieguva 3.vietu, bet Emīlija
Jonas saņēma atzinību.
Vidusskolas grupā 12. klases skolniece
Loreta Zuševica izcīnīja 3.vietu, bet 12.klases
skolniece Rūta Spriņģe saņēma atzinību.
Skolēnus olimpiādei gatavoja latviešu
valodas un literatūras skolotāja Ināra Andžāne.
Apsveicam!
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