
    

 

 

 

Garkalnes vidusskolas avīze                                 2013. gada februāris nr 6 

Sveiks! 

Lai arī februāris ir gada īsākais mēnesis, Garkalnes vidusskolā tas bijis 
notikumiem pārbagāts. Daudzie ārpusklases pasākumi, piedalīšanās un sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs padarīja ikdienu spraigāku un daudzveidīgāku. Arī 
piedalīšanās „Ēnu dienās” jau kuro gadu palīdz skolēniem izrauties no ierastās vides 
un pavadīt dienu citādi. Daži no ēnotājiem avīzes numurā piekrita padalīties savā 
pieredzē, ko guva šīs dienas laikā.  

Lai tikpat spraigs un interesants arī pārējais skolas laiks! 

 

 

Sveicam mūsu olimpiešus un konkursu dalībniekus ar lieliskajiem 
startiem! 

Zane Grudule– 1. v. starpnovadu latviešu valodas olimpiādē, 1. v. 
starpnov. krievu valodas daiļlasītāju konkursā, 1. pak. latviešu valodas 
daiļlasītāju konkursā! 

Agnese Rozentāle– 3.v.starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 

Marta Zukule- 2.v , Undīne Strauta un Tīna Dreimane  - atzinība starpnovadu 
3.kl.sākumskolas olimpiādē. 

Annija Jekševica, Elza Grudule -1.pak. daiļlasītāju konkursā Siguldā. 

Mārtiņš Eižens Vēveris, HardijsTučs, Rolands Sergejevs – 2. pak. 
daiļlasītāju konkursā. 

Renāte Grudule  - 3.v. starpnovadu matemātikas olimpiādē, 1.pak 
daiļlasītāju konk. 

Juris Zakerničnijs - 1.v. krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē 

Feodosija Viktorija Varlamova- 2. v. krievu valodas olimpiādē. 



 

Lieliskie daiļlasītāji 

 Priecājamies par daiļlasītāju panākumiem Siguldā skatuves runas konkursā 

„Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” Elza, Annija, 

Renāte un Zane savā vecuma grupā ieguva 

1.pakāpes diplomu, bet Mārtiņš, Rolands un 

Hardijs – 2.pakāpes diplomu. 

 Konkursā Siguldā piedalījās liels 

dalībnieku skaits, un konkurence bija sīva, bet 

mūsējie nenobijās un parādīja savu labāko 

sniegumu. Protams, gadījās arī kuriozi, kādam 

pēkšņi aizmirsās teksts, bet, kā jau lieliem 

māksliniekiem, apmulsuma brīdis bija īss, un priekšnesums tika pabeigts godam.  

         Zane 

 

                                                                   Meteņdiena 

 Tā bija piektdiena, sniegaina un auksta diena! Mēs, lielie skolēni, piedalījāmies 

Meteņdienas pasakumā, kur bija daudz un dažadu stafešu! Meteņdienas aktivitātes 

norisinājās 8 posmos, un visos bija liela jautrība. Es ar saviem klasesbiedriem Arturu 

un Ronaldu, vilkām ragaviņas, kur iekšā 

sēdēja mazie bērnudārznieki. 

 Mums bija jautri, un tas bija tik 

mīļi! Bērni bija priecīgi un laimīgi, par to 

ka viņiem bija jautri! Pie mūsu stafetes 

posma nāca visas grupiņas, un lūdzās, lai 

izvadā viņus pa mūsu ierīkotu trasi. 

Dažreiz sanāca smieklīgi atgadījumi. 

     Kristaps 

 



Ēnu dienas 

 Ēnu dienas jau vairākus gadus ir guvušas lielu atsaucību skolēnu vidū. Arī 
šogad mūsu skolas skolēni bija aktīvi „ēnotāji”. 

IEVA: 2013. gada 13. februārī Latvijā notika „Ēnu dienas”, kurā man bija iespēja 
piedalīties. Es ēnoju viesmīli hotelī ,,Baltvilla”, man tas likās aizraujoši un  
interesanti, jo es sastrādājos ar ļoti patīkamiem kolēģiem, ar kuriem bija par ko 
parunāt, un viņi man iemācīja rīkoties ar visādiem priekšmetiem, elektroierīcēm, kas 
ir paredzētas dzērienu pagatavošanai. Es vēl iemācījos, kā, klājot galdu,pareizi uzlikt 
uz tā galda piederumus un kāskaisti salocīt salvetes. Šī diena man iemācīja pozitīvu 
attieksmi pret darbu, ko es vēlētos nākotnē iegūt. 

SAMANTA: Šī gada 13.februārī man bija iespēja piedalīties „Ēnu dienās”, 
apmeklējot Lulū picēriju. Manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja katram skolēnam, kurš vēl 
nav pārliecināts par savas nākotnes profesijas izvēli. Piedalīšanās „Ēnu dienās” man 
bija labs piedzīvojums. Šajā dienā es ēnoju personāldaļas vadītāju, bet man bija 
iespēja ēnot arī citus Lulū picērijas darbiniekus. Vēl manai grupai bija jāizdomā, 
kādus darbiniekus mēs varam pieņemt darbā un kas viņiem ir jāprot.  Vēl šajā dienā es 
uzzināju, kas ir jādara picērijas tā sauktajam BOSAM,  kas viņa darbā ir grūtākais un 
ar kādiem šķēršļiem ir jāsastopas, esot galvenajam. 

MARIKA: „Ēnu dienas” 
ietvaros mēs ar Ievu apmek-
lējām viesnīcu „Baltvilla”. Es 
ēnoju viesnīcas administratoru. 
Mans pienākums bija vērot 
viesnīcas administratoru no 
malas, kā viņš aizpilda 
dokumentus, saņem zvanus un 
datorā ievada dažādus datus un 
konfidenciālu informāciju par 
numuriņa rezervētāju, kura 
pieejama tikai viesnīcas 
personālam. Mūs uzņēma ļoti 
laipni un pastāvīgi rūpējās par 
mūsu labsajūtu. Mūs pabaroja 
ar gardām pusdienām un ļāva iemalkot tasi kafijas, kad vien mēs sagribējām.Pēc šī 
brauciena es guvu daudz pozitīvu iespaidu par administratora amatu, un es būtu ar 
mieru arī pati iegūt šo amatu kādā no Latvijas viesnīcām. 

. 



Superoga dzērvene 

 28.februārī projekta „Skolas auglis” ietvaros 4.- 6. kl. skolēniem bija iespēja 
piedalīties izglītojošā pasākumā un tikties ar dīdžeju Mārtiņu Kreili, kurš stāstīja par 
Latvijas superogām- dzērvenēm. 

 Pirmā aktivitāte, kādā mūs iesaistīja dīdžejs, bija dziesmas „Dzērve nes 
dzērvenes” dziedāšana, vai drīzāk 
teikt- norepošana. Pēc tam Mārtiņš 
Kreilis aicināja mūs piedalīties 
konkursos. Konkursa jautājumus 
viņš uzdeva laikā, kad stāstīja gan 
par dzērveņu vēsturi, gan par 
dzērveņu audzēšanas biznesu, gan 
par to, cik veselīgas ir dzērvenes. 
Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, 
piemēram, to, ka dzērveņu 
pirmsākumi meklējami ASV, kur vēl 
joprojām cilvēki aktīvi nodarbojas ar 
dzērveņu audzēšanu. 

 Visi, kuri pareizi atbildēja 
uz konkursa jautājumiem, ieguva 
punktus, un pašā noslēgumā trīs 

čaklākie punktu vācēji tika pie balvām- paciņām ar lielogu dzērvenēm. 

 Visi klātesošie tika laipni aicināti nogaršot dzērvenes, dzērveņu sulu un 
dzērveņu biezeni. 

 Pašās beigās Mārtiņš Kreilis mums ieteica- ja negribat slimot, tad katru dienu 
apēdiet sauju dzērveņu. Cerams, ka daudzi skolēni ieklausījās šajā padomā un slimos 
mazāk. 

     Renāte 

 

Es esmu pētnieks 

 Skultes sākumskolā 22.februārī notika konkursa „Es esmu 

pētnieks” 2. kārta, kurā piedalījās Garkalnes vidusskolas 3.b klases 

skolniece Marija Ašvorte un 2. klases skolnieks Staņislavs 

Dubrovskis. Konkursā piedalījās 12 dalībnieki no dažādām 

Latvijas skolām.  

Turēsim īkšķus par Staņislavu, kurš piedalīsies konkursa 3.kārtā, kas notiks 

Minskā (Baltkrievijā) no 28. līdz 30. martam.   Sk. Oksana 



Raibā nedēļa 

 Arī šogad nedēļa, kurā iekrita Valentīndiena, tika nodēvēta par Raibo. Katrai 

dienai tika piešķirts kāds īpašs nosaukums vai krāsa. 

 Skolēni, skolotāji un skolas 

darbinieki, kuri piedalījās nedēļas aktivitātēs, 

bija īpaši padomājuši par saviem tērpiem. 

Vislielākais atbalsts bija Valentīndienas 

sarkanajai krāsai. Interesanti bija arī klašu 

izvēlētie stili. Sevišķu apbrīnu izpelnījās 

Rūta frizūru dienā, jo viņas matos mirgoja 

īstas gaismiņas. 

Visu nedēļu skolā darbojās 

Valentīndienas pasts, kā arī ikviens tika aicināts uzrakstīt, kas, viņaprāt, ir mīlestība, 

un viena no versijām skan tā: ”Mīlestība ir neaprakstāmas jūtas, tās var izpausties 

dažādi, daudzi nemaz nezina, kas tas ir. Mīlēt var ģimeni, draugus. Sirds vienmēr 

pateiks priekšā, ko tu patiesi mīli.” 

 

Talantu šovs 

 19. februārī skolas spoguļzālē tika rīkots talantu šovs, kurā piedalīties varēja 
ikviens 1.-12. kl. skolēns. Vajadzēja tikai atrast 
domubiedrus, noorganizēt kādu radošu apvienību 
vai arī individuāli sagatavot priekšnesumu. 

 Nevienam nav noslēpums, ka skolā ir 
talantīgi un izdomas bagāti bērni, tāpēc arī talantu 
šova programma bija pietiekami daudzveidīga: tika 
spēlēti mūzikas instrumenti, deklamēti daiļdarbi, 
dziedāts, dejots, veidoti teatralizēti priekšnesumi, 
un publikas uzmanībai piedāvāts pat īsts 
karsējmeiteņu šovs. 

 Diplomus par piedalīšanos saņēma ikviens 
šova dalībnieks, bet vislielākā balva bija pašu veiksmīgā uzstāšanās un klātesošo 
vētrainie aplausi.       Zane 



Tikšanās ar mākslinieku Georgu Zabēļinu 

 27.februārī visi tie skolas skolēni, kuri gribēja satikt mākslinieku Georgu 
Zabēļinu, tika laipni aicināti uz spoguļzāli, 
lai iepazītos ar mākslinieka biogrāfiju un 
uzdotu jautājumus, izrādot interesi par 
mākslinieka daiļradi. Pirms tam mēs 
apskatījām mākslinieka gleznu izstādi un ar 
uzrakstījām savus iespaidus par to. Šīs mūsu 
domas skolotāja nolasīja arī māksliniekam. 

 Visi skolēni pēc šīs tikšanās bija 
apmierināti, jo mākslinieka meita Brigita 
Taučkele, kas ir Jāņa Jaunsudrabiņa 
piemiņas istabas vadītāja,  ļoti interesanti 

stāstīja par sava tēva biogrāfiju un aizrāva publiku ar atskatu uz notikumiem, kuri 
norisinājās mākslinieka bērnībā.  

 Lai pasākums būtu vēl aizraujošāks mūsu skolas skolēni parādīja 
māksliniekam savus talantus. Savukārt skolas direkors L.Bruģis pasniedza Goda 
rakstu Zabēļinu dzimtai un piešķira Goda skolotāja titulu G.Zabēļinam. 

       Marika  

 

 

 Ekskursija uz Fazer maizes rūpnīcu 

 Š.g.28.februārī  9.a klase devās uz Ogri apskatīt Fazer maizes rūpnīcu. 
Mūs sagaidīja Fazer pārstāve un izstāstīja par Fazer maizes rūpnīcu. Pirms 
iešanas rūpnīcā mums vajadzēja uzvilkt halātus un cepures. Kad mēs iegājām 
rūpnīcā, mums parādīja un izstāstīja par visiem maizes gatavošanas etapiem.Tad 
mums iedeva nogaršot svaigi izsceptu maizi. Protams, ka visiem patika nogaršot 
svaigu maizi. Pēc rūpnīcas izstaigāšanas mēs devāmies uz istabu,  kurā bija visi Fazer 
rūpnīcas apbalvojumi.Tajā istabā bija liels galds ar Fazer konfektēm, kuras mēs, 
protams, ēdām. 

Pēc tam mēs devāmies uz Ķīpsalu, lai apskatītu izstādi „Skola 2013”.
  

       Rūdolfs 


