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Sveiks! 

Vai jūti, kā tuvojas pavasaris? Dienas jau krietni garākas, un  varbūt arī 

vairāk laika jaunu ideju realizēšanai?  

To, ka varam izdomāt ko jaunu, liecina 8. marta interesantie notikumi, kad 

skola starpbrīžos pārvērtās par aktīvas darbošanās un jaunu talantu 

atklāšanas vietu. 

Turpinās pasaules apgūšana ne tikai sēžot skolas solā, bet arī dodoties 

mācību ekskursiju braucienos, jo ne viena vien klase projektu dienas 

izmantoja, lai redzētu ko jaunu un interesantu ārpus skolas. 

  Saņemamies pavasara darba cēlienam!!! 

 

 

Sveicam mūsu olimpiešus!!! 

 Marta beigās Minskā (Baltkrievijā) notikušajā 

konkursa „Es esmu pētnieks” 3. kārtā 2.b kl. skolnieks 

Staņislavs Dubrovskis izcīnīja 3. vietu!!!  

 Veiksmīgi startējušas arī meitenes mājturības 

olimpiādē Siguldā, kur Renāte Grudule ieguvusi 3.v., bet 

Agate Marta Šerena, Samanta Danga un Zane Grudule – 

atzinības. 

 



8.marts 

Sieviešu dienā mūsu skolas meitenēm starpbrīžos bija iespēja 
apmeklēt dažādas radošās darbnīcas. Darbnīcas vadīja līdzpārvaldes 
meitenes, kas gan uzkrāsoja, gan veidoja frizūras, gan uzlakoja nagus 
citām skolas meitenēm, bet spoguļzālē bija iespēja dziedāt karaoki. 
Savukārt, vienā no 8.marta darbnīcām gan meitenes, gan zēni varēja 
veidot apsveikumus savām mammām un citām ģimenes sievietēm. 
Mazāko klašu skolnieces labprāt izmantoja šajā dienā doto iespēju, 

apmeklējot visas darbnīcas.      
     Agnese 

 

Karjera un profesijas”  Lojā 

 7. martā 8. – 9. klašu apvienotā komanda devās uz Lojas kultūras namu, lai 
piedalītos erudīcijas spēlē „ Karjera un profesijas” . Šajā konkursā piedalījās 
komandas no Inčukalna un Sējas pamatskolām, Murjāņu sporta ģimnāzijas un 
Garkalnes vidusskolas.  

  Spēles sākumā katrai komandai 
vajadzēja attēlot kādu profesiju, mūsu 
komanda iejutās ārstu lomā. Pretinieki bija 
pārģērbušies par bankas darbiniekiem, 
ķīmiķiem un medmāsiņas, tomēr es 
domāju, ka mūsu skolas prezentācija bija 
vislabākā. Spēles gaitā katrai komandai 
vajadzēja atbildēt uz 5 jautājumiem. Par 
katru pareizu atbildi deva 2 punktus, 
savukārt, ja atbildēja uz papildjautājumu, 
ieguva 1 punktu. Jautājumi bija visdažā-
dāki, piemēram, vajadzēja nosaukt, kādas 
profesijas pārstāvji darbojas R. Blaumaņa novelē „ Nāves ēna”.  Vēl viens jautājums – 
kā sauc tos spēlētājus sporta komandās, kuri ir ārzemnieki. Pirmās kārtas noslēgumā, 
visas komandas, izņemto Inčukalna pamatskolu,  bija ieguvuši 9 punktus, un nokļuva 
tālāk uz fināla spēli. 

 Spēles noslēgumā Garkalnes komanda ieguva 2. vietu, un Zane - balvu 
nominācijā „Labākais komandas kapteinis”.    

         Zane  
     

 



Saldā ekskursija 

Noslēdzot pirmo mācību pusgadu, APU projekta ietvaros mūsu klase ieguva 
pieklājīgākās un atsaucīgākās klases titulu. Par to mums tika piešķirta balva – 1 dienas 
ekskursija, tāpēc marta pirmajā otrdienā devāmies uz „Skrīveru saldumiem” un 
maizes rūpnīcu „Fazer”. 

Pirmā pieturvieta mums bija Skrīveros, slavenajā „Gotiņu” ražotnē. No 
sākuma noskatījāmies filmiņu par to, kā top konfektes „Gotiņa”, īriss un marcipāns. 
Mums bija iespēja degustēt marcipānu, īrisu, plūmes šokolādē un aprikozes šokolādē. 
Un tad bija laiks likt lietā savu izdomu un veidot figūriņas no īrisa un marcipāna. Kad 

darbs bija pabeigts, mēs varējām 
iejusties baronu un baronešu lomās, 
pārģērbjoties par tiem. 

Pēc tam devāmies uz „Fazer” 
rūpnīcu Ogrē. Kad ienācām rūpnīcā, 
uzreiz sajutām maizes smaržu. Mūs 
aizveda uz telpu, kur lika apģērbt 
halātus, un ceļojums varēja sākties. 
Mēs bijām gan noliktavās, kur glabājas 
tonnām miltu, sezama sēkliņu, 
linsēklu, gan ražošanas cehā, gan 
vietā, kur notiek maizes iekraušana 
mašīnās. 

Jāsaka, ka tas bija viens no interesantākajiem un garšīgākajiem ceļojumiem.
         Renāte 

 

Projektu dienas 

 Februārī un martā Garkalnes vidusskolā notiek projektu dienas. 

 Sākumskolas skolēni raksta projektu kopā ar visas klases un skolotāja 
palīdzību, taču sākot no piektās klases ir jāveido zinātniski pētnieciskais darbs 
(ZPD), kurā ir ietverta gan teorētiskā daļa, gan praktiskā. Parasti projektu dienas 
ir otrā semestra laikā – divas dienas februārī un divas martā. Savs pabeigtais 
darbs ir jāprezentē publikas priekšā aprīlī, un nopelnīto atzīmi, ko vērtē desmit ballu 
sistēmā, var redzēt arī liecībā kā atsevišķa mācību priekšmeta atzīmi. 

Manuprāt, tā ir ļoti lieliska iespēja šajā skolā, jo var praktizēties rakstīt šos 
darbus – tie būs noderīgi turpmāk vidusskolā un arī augstskolā. 

        Rolands 



Kā mēs līdz tam nonācām? 

 21. martā 9.a klase aicināja visus uz pasākumu skolas spoguļzālē. Nosaukums 
„Kā mēs līdz tam nonācām?” precīzi atklāja pasākuma būtību, jo devītie ar smaidu 
atskatījās uz 9 gadiem,  kas pavadīti Garkalnes vidusskolā.  

 Klātesošie redzēja azartiskas dejas, dzirdēja jautras dziesmas, aizraujošu 
„Popielas” priekšnesumu, noklausījās humoristiskus dzejoļus un pat vēroja lugas 
„Maija un Paija” ieraksta fragmentus - tik daudzveidīga bijusi tagadējo devīto  
ārpusstundu dzīve skolā. 

 Uzrunu teica skolas direktors 
L.Bruģis un 9.a kl. audzinātāja I.Sinele. 
Viņa arī pasniedza devītajiem žetonus – 
amuletus, uz kuriem iegravēts Garkalnes 
vidusskolas nosaukums. 

 Pasākums bija interesants, un 
atklājās, ka ikvienam devītklasniekam 
piemīt kāds līdz šim neatklāts talants. 

    Renāte 

 

 

 

Lieliskais piecinieks 

 21. martā sākumskolas skolēni varēja pārbaudīt  
savu erudīciju  konkursā „Lieliskais piecinieks”. Tika 
izveidotas 7 komandas (katrā 5 cilvēki), kuras sacentās 
mīklu minēšanā, pārbaudīja savu atmiņu, atjautību, 
matemātiskās prasmes. Sacensībās aktīvi piedalījās arī 
līdzjutēji, arī viņiem tika rīkoti dažādi konkursi. 

 Sākumskolēni darbojās aizrautīgi un azartiski, visi 
jautājumi tika atbildēti, bet uzvarētāju godā šoreiz tika 4.a 
klase!  

 


