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  Labdarības akcijas Ziemassvētkos 

 Ziemassvētki un Jaunais gads ir labestības un dāvināšanas laiks. 

Tas ir laiks, kad Garkalnes vidusskolas skolēni apciemo novada vientuļos 

pensionārus un veco ļaužu aprūpes namu iemītniekus, lai iepriecinātu viņus 

ar pašadarinātām dāvanām un skanīgiem priekšnesumiem. 

 Arī šogad līdzpārvaldes aktīvisti devās ciemos. Ikvienā mājā viņus mīļi un 

sirsnīgi sagaidīja. Ciemojoties vienmēr raisās sarunas un var uzzināt daudzus 

interesantus dzīvesstāstus, kas reizēm šķiet pat grāmatas vērti. Skumji, ka dažā adresē 

iemītnieki vairs nav sastopami. 

 Šī ciemošanās skolēniem ir ļoti nozīmīga. 

 

Tatjaņin deņ 

 2013.gada 12.janvārī 3.b klases skolēni Andrejs Pavlāns un 

Anna Kraiņikova piedalījās daiļlasītāju  konkursā "Tatjaņin deņ". 

Konkurss, kas veltīts krievu kultūras mantojumam Latvijā, turpinās jau 

14.gadu. Konkursa tēma bija "Mīlestība". Tajā piedalījās skolēni no 

vairākām Latvijas skolām. Mūsu skolēnu Andreju, kā vienu no 

labākajiem,  uzaicināja piedalīties koncertā 20.janvārī Maskavas namā. 

Jaunais mākslinieks Stradiņa universitātes aulā 12.janvārī ar iedvesmu norunāja 

V.Goļavkina stāsta "Vajadzēja lasīt" fragmentu un ieguva 2.vietu. 

 Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolotāju vokālais ansamblis, kas 

ansambļu kategorijā ieguva 1. vietu. 

       Sk.Oksana 



Panākumu universitāte 

 Mēs 15. janvārī braucām uz kārtējo lekciju-diskusiju, kura notika 

Panākumu Universitātē(Turībā). Diskusijas tēma bija „Līderi - biznesa 

ledlauži”. Uzstājās trīs pedagogi.Tie bija: Mārtiņš Rītiņš, Aleksis Daume, 

Ņina Linde. 

 Šis pasākumu cikls domāts tiem cilvēkiem, kuri vēlas sastapties ar līdzīgi 

domājošiem jauniešiem no visas Latvijas, grib aktīvi līdzdarboties un uzzināt, kā 

zināšanu iegūšanu var apvienot ar aktīvu nodarbošanos. 

 Man pašai bija patīkami klausīties diskusiju. Bija brīži, kad varēja 

pasmieties. Aizbraukt uz lekcijām ir interesanti, itīpaši tad, kad esi iedziļinājies visā 

un iztēlojies sevi kādos notikumos. Tas liek aizdomāties par sevi un savu nākotni. 

          Liene  

 

    Līnijdejotāju  salidojums 

 27. janvārī Garkalnes vidusskolā pulcējās visi tie, kuri 11 gadu laikā ir 

apguvuši dejotprasmi pie skolotājas Ingas līnijdeju pulciņā gan Garkalnes vidusskolā, 

gan Garkalnes Dienas centrā. Kā viesi biji ieradušies arī Ādažu līnijdejotājas.  

  Kaut gan līnijdejotāju vecums bija dažāds, tomēr visi varēja vienoties kopīgā 

dejas solī. Mūsu skolas absolventes atcerējās jau sen dejotas un aizmirstas dejas, bet 

tagadējā pulciņa dejotājas iemācījās 

daudz jaunu deju. 

  Šis pasākums bija ļoti 

jauks, un, kaut gan kopumā tika 

nodejotas vairāk nekā 6 stundas, 

visas dejas tāpat netika izdejotas. 

Lai nezūd dejotprieks un vēlme 

mācīties.   Zane 

 



 

5. klases ekskursija 

 24. janvārī 5.a/b klase bija Rīgas Medicīnas vēstures muzejā. Mēs redzējām 

daudz interesantu lietu, piemēram, kādas izskatās veselas plaušas un kādas plaušas ir 

smēķētājiem. Es gan tādas plaušas negribu, tāpēc noteikti nesmēķēšu. Redzējām 

cilvēka skeletu. Es uzzināju, ka pirmais radījums, kas lidoja kosmosā, bija suns, vārdā 

– Muša. Un vēl, ka pirmos pamperus radīja kosmonautiem. 

 Redzējām un dzirdējām veco laiku tradīcijas. Piemēram, redzējām vienu 

šokējošu bildi, kur bija attēlotas rokas bez dažiem pirkstiem. Tas nozīmē, ja nomirst 

vīrs vai dēls , ir jānogriež 1 pirksts, jo tad šī rēta būs kā atmiņa par tuvinieka nāvi. 

Redzot pirmos zobārsta darba rīkus un zobu urbi, pateicos Dievam, ka nedzīvoju tajā 

laikā. Tas ir SUPER, redzēt, kā attīstījās mūsu medicīna. Un paldies gidam par ļoti 

interesantu stāstījumu- bija aizraujoši un interesanti. Un paldies skolotājai Tatjanai 

Bordānei, ka piedāvāja mums aizbraukt uz šo muzeju. Es pat nedomāju, ka būs tik 

interesanti.        

Liene un Edijs 
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Skatuves runas konkurss 

30. janvārī Garkalnes vidusskolā notika skatuves runas konkurss. Tā kā šis ir 

dzejnieka O.Vācieša un I.Ziedoņa jubilejas gads, tad daudzi skolēni bija izvēlējušies 

mācīties tieši šo autoru darbus. 

Dzejoļus skandēja 1.-9.kl. 

skolēni, un pirmo reizi konkursa 

dalībnieku skaits skolā bija tik kupls – 

25. Visi bija rūpīgi gatavojušies, un 

žūriju priecēja tas, ka mazajiem 

māksliniekiem nebija jādomā par teksta 

atcerēšanos, bet gan tikai par izteiksmīgu 

priekšnesumu. 

Diplomus par piedalīšanos 

saņēma ikviens, bet dalībai uz nākamo 

kārtu Siguldā tika izvirzīti 8 radošākie un atraktīvākie: Mārtiņš un Elza (2.a), Annija 

un Anna (4.a), Renāte (6.a), Hardijs un Rolands (8.a ) un Zane (9.a). 

Paldies skolēniem un skolotājiem par šo jauko dzejas pēcpusdienu.        

Sk. Daina 

 

Karjeras izglītība 

     Janvāra vidū mūsu skolā viesojās 3 skolēni un 

viena skolotāja no Mālpils profesionālās 

vidusskolas. Viņi prezentēja savu skolu un 

pastāstīja, ka šai skolā var apgūt šādas profesijas: 

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, ēdināšanas 

pakalpojumi, kokizstrādājumu izgatavošana un 

interjera dizains.  

     Manuprāt, tā bija ļoti interesanta prezentācija, jo 

mēs uzzinājām par skolas tradīcijām, un es domāju, ka noteikti kāds aizies uz šo skolu  

mācīties. Ronalds                               


