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Sveiks!

Vai pamanīji, ka pienācis pēdējais mācību gada mēnesis? Šķiet, ka šogad
viss notiek pārāk ātri. Reizē saziedēja ceriņi, ievas un kastaņas, un siltā saule aiz
loga nekādi neatviegloja mācīšanos, tā drīzāk aicināja ātrāk iet laukā un ļauties tās
vilinājumam. Devītie un divpadsmitie jau maijā kārtoja skolas beigšanas eksāmenus.
Lai viņiem pietiek spēka un veiksmes!
Savukārt skolas pagalmu mācību gada beigās „ieņēmuši” celtnieki. Rūkoņa un
dunoņa pēdējās nedēļās nevienu vairs īpaši neizbrīnīja, un rudenī, atgriežoties skolā,
visi alkst ieraudzīt šo būvdarbu galarezultātu.
Lai jauka vasara visiem mums!

Mātes dienas koncerts
10.maijā uz Garkalnes vidusskolas spoguļzāli mīļi tikai aicinātas māmiņas,
vecmāmiņas, krustmātes un pārējie ģimenes locekļi, lai noskatītos priekšnesumus, ko
skolas bērni sagatavojuši par prieku saviem
mīļajiem.
Pasākumu ievadīja direktora uzruna, kurā
viņš pateicās visiem aktīvajiem skolēniem, kas
piedalījušies konkursos, olimpiādēs, projektos, un
apbalvoja viņus ar Goda rakstiem. Garkalnes
novada Domes priekšsēdētājs G.M.BauzeKrastiņš pasniedza stipendijas vidusskolēniem, un
koncerts varēja sākties.
Atraktīvi uzstājās visas tautas deju
kolektīva grupas, jo katra deja bija iestudēta kā maza izrāde. Ansambļu dziedātāju
skanīgās balsis piepildīja zāli ar dziesmām latviešu, angļu un krievu valodā.
Līnijdejotāji, mūsdienu deju izpildītāji, ģitāristu ansamblis, klavieru, flautas, bungu un
ksilofona skaņas veidoja krāšņu melodiju un priekšnesumu kokteili, kuru kopā sajaukt
palīdzēja teātra pulciņa dalībnieki. Paldies visiem koncerta dalībniekiem un
skolotājiem, kas palīdzēja sagādāt šo dāvanu vecākiem!

Lasīšanas diena
29. maijā Latvijā pirmo reizi norisinājās Lasīšanas diena. Tās laikā
zibakcijā „Latvija lasa” ikviens tika aicināts veltīt piecpadsmit minūtes
kopīgai lasīšanai.
Plkst. 12.00 daudzviet Latvijā pie savām iecienītākajām grāmatām pulcējās
lasītgribētāji, lai kopīgi piedalītos pirmajā
Lasīšanas dienā.
Arī mūsu skola atbalstīja šo
akciju, un lasošus cilvēkus varēja sastapt
ne tikai mācību kabinetos, bet arī skolas
gaiteņos,
atpūtas
telpās,
lietvedes
kabinetā, pie skolas dežurantes, sporta
zālē. 6.a kl. šajā dienā bija devusies
ekskursijā, un lasīšanas laiks iekrita Līvu
Akvaparka apmeklējuma laikā, tāpēc
nācās vien meklēt līdzpaņemtās grāmatas
un lasīt tās pirms ūdensprieku baudīšanas.
Mūsu aktīvo lasīšanu var vērot
fotogrāfijās skolas mājas lapā http://garkalnesskola.lv/galerijas/lasisanasdiena/.
Lasīšanas diena ir daļa no LU īstenotā projekta „Atbalsta programmu izstrāde
un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveidei” aktivitātēm.

Ugunsdzēsības mācības
17.05. mūsu skolā stundu laikā iekaucās signalizācija un visiem nācās pēc
iespējas ātrāk evakuēties. Sapulcējušies skolas pagalmā, uzzinājām, ka tā bijusi
mācību trauksme. Visi no ēkas evakuējušies 3 minūšu laikā, un neviens nav cietis.
Garkalnes novada Domes darba drošības speciāliste Natālija
Dimbovska un ugunsdrošības speciālists visiem vēlreiz atgādināja, kas
darāms, lai sevi un citus pasargātu no nelaimes, ja ēkā izcēlies
ugunsgrēks.
Skolēniem bija iespēja izmēģināt dzēst uguni ar
ugunsdzēšamajiem aparātiem. Gribētāju bija daudz, un uguns liesmas
prasmīgi tika apslāpētas.
Šādas mācību trauksmes ir domātas, lai skolas darbinieki un
skolēni reālos apstākļos zinātu, kā rīkoties un ko darīt.

Sadejošanās Skaistkalnē
9. maijā mēs, 6.-8.kl.
un 4.-5.kl. dejotāji, devāmies
uz Skaistkalni, lai piedalītos
Eiropas dienas svinībās un
koncertā
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Rokišķu ģimnāzijas dziedātāji
un koklētāji, un Radvilišķu skolas dejotāji.
Pasākums sākās ar svētku gājienu. Pūtēju orķestra skaņu pavadīti, mēs
izlīkumojām pa Skaistkalnes ielām un nonācām estrādē. Saule pamatīgi cepināja, un,
gaidot savu uzstāšanos, dažs meklēja patvērumu ēnā. Abi kolektīvi dejoja 2 dejas.
Mums bija iespēja vērot citu dalībnieku uzstāšanos. Interesanti dejoja
Skaistkalnes vidusskolēni. Krāšņi
tērpi bija lietuviešu dejotājiem.
Pēc koncerta dalībniekiem
estrādē bija kopīga izdejošanās.
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jauku pikniku Skaistkalnes estrādē.
Diena bija izdevusies!

9. un 12. klases Pēdējais zvans
17.05. bija pēdējā mācību dienu 9. un 12. klasei, tāpēc
8. klase bija parūpējusies, lai šī diena viņiem būtu īpaša. Plkst.
13:00 notika „Pēdējais zvans”, kurā 8. klase topošajiem
absolventiem deva dažādus padomus par to, kā labāk
sagatavoties eksāmeniem, parādot to visu pašveidotā filmiņā.
Astotie atgādināja gan to, ka vajag laicīgi iet gulēt, lai nesanāktu nejauši aizmigt
eksāmena laikā, gan to, ka obligāti jāpaņem līdzi visi rakstāmpiederumi – pildspalvas,
zīmuļi.
Īpašu sviecienu topošajiem absolventiem bija sagatavojuši arī 1.a un 1.b klašu
audzēkņi, uzdāvinot apsveikumus. Arī astotie bija katram absolventam atraduši kādu
novēlējumu.
Lai veicas eksāmenos!

Sporta diena
Garkalnes vidusskolā jau par tradīciju ir kļuvusi Sporta dienas rīkošana
mācību gada noslēgumā.
Pirmie uz starta izgāja sākumskolas skolēni. Viņi sacentās jautrajās stafetēs,
mērojās spēkiem tautasbumbā un futbolā. Sacensības tiešām izvērtās jautras un
aizraujošas, jo līdzjutēji skaļi atbalstīja savējos!
Pēc pusdienām uz stadionu devās
vecāko klašu skolēni. Viņi startēja
individuālājās disciplīnās (basketbola soda
metieni, florbola metieni, bumbas raidīšana
vārtos), kā arī klases sacentās sporta spēlēs –
tautasbumbā un volejbolā.
Prieks par precīzu bumbas trāpījumu
skaļi atbalsojās stadionā, un uzmundrinoši
saucieni pavadīja sporta dienas dalībniekus.
Noslēgumā
uzvarētāji
saņēma
diplomus, bet pie veicinošām balvām tika
ikviens.

ZZ čempionāts
14.05. divas mūsu skolas klašu komandas brauca uz
vērienīgākajām skolēnu sporta un prāta spēļu sacensībām „ZZ
čempionātu”. Tā kā čempionāts notika visā Latvijā un pieteikumu
skaits bija rekordliels, klases sacensties brauca uz tuvāko pilsētu,
kurā tika rīkots pusfināls. Mēs, 5.a,b un 6.a, braucām uz „Arēnu
Rīga”.
Lai iekļūtu pusfinālā, klasēm bija jāizdomā sava sporta spēle
un tā jāparāda video, kurā jāizskaidro šīs izdomātās spēles 5 noteikumi. Veidojot
video, mūsu klasēm netrūka izdomas, un palīgā tika aicinātas pat citas klases.
Filmējot pieteikumu, kāds pat pamanījās nolauzt zobu…
Beidzot pienāca arī diena, kad jādodas uz pusfinālu. Klases startēja 3 grupās:
4.-5.kl., 6.-8.kl. un 10.-11.kl. Sestajai klasei bija divkāršs uztraukums, jo no rīta bija
jāpaspēj nokārtot valsts eksāmens matemātikā. Kamēr mēs koncentrējāmies
eksāmenam, piektie jau startēja ZZ čempionātā.
No sākuma visas klases gāja gājienā, kurā tās sveica pasākuma vadītāji- Ketija
Šēnberga un Kaspars Zlidnis. Pēc tam sekoja čempionāta pirmais posms- erudīcija. Klases
saņēma lapiņas ar jautājumiem, kuriem pēc iespējas ātrāk un precīzāk bija jādod atbilde.
Otrajā posmā skolēniem nācās pārbaudīt savas klases saliedētību un sportiskumu. Trešais
posms- konstruēšana- lika atsvaidzināt savas prasmes papīra lidmašīnu locīšanā un lidināšanā.
Tad nāca ilgi gaidītā apbalvošana. Tās sākumā vērojām dažādus aizraujošus
priekšnesumus. Lielas ovācijas izraisīja BMX braucēji, kuri drosmīgi lēca pāri guļošiem
cilvēkiem.
Visas klases saņēma
piemiņas balvas no ZZ
čempionāta un arī lielu kasti
ar Angry Birds kolu. Diemžēl
neviena klase no mūsu skolas
netika uz lielo finālu, bet
visiem tāpat bija liels prieks
un gandarījums par dienā
paveikto.
Visi
skolēni
uzlādējās
ar
superīgām
emocijām un apņēmās arī
nākošgad
startēt
šajās
sacensībās.

