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Sveiks!

Mācību gads ir aizsteidzies, lielie uztraukumi par pārcelšanas
eksāmeniem aiz muguras. Beigušās arī mācību priekšmetu
olimpiādes, dažādi konkursi un sacensības. Maija avīzē atskatīsimies
uz pēdējo mēnešu notikumiem skolas dzīvē.

Bet nu klāt vasara - laiks, kuru ar nepacietību gaida ikviens
skolēns, jo šķiet, ka beidzot varēs rītos izgulēties un darīt , ko sirds
vēlas. Lai izdodas atpūsties, redzēt ko jaunu, iepazīt interesantus
cilvēkus un rudenī ir prieks atkal satikt savus skolasbiedrus! Lai

saulaina un izdevusies vasara!

Radošās darbnīcas „Es savai skolai”

Jau par tradīciju ir kļuvušas Lieldienu darbnīcas Garkalnes skolā . Arī šogad  pirms
Lieldienu brīvdienām  ikvienam skolēnam tika dota iespēja piedalīties tajās. Šoreiz to
mērķis bija izgatavot visdažādākos rotājumus un ietērpt skolu pavasarīgās noskaņās.
Sākumskolas skolēni zīmēja, līmēja, aplicēja visdažādākos kukaiņus – bizmārītes,
skudriņas, kāpuriņus. Pēc tam tie salidoja, satupās un iekārtojās pirmā stāva gaitenī.

Pamatskolēni savu radošumu pauda, veidojot dažādus taureņus – lielus, mazus,
raibus un krāsainus. Tie salidoja  2. un 3.
stāva gaiteņos. Savukārt 3. stāvā jau aprīlī,
salapoja un uzziedēja koki - ābeles, ķirši un
arī kādi neredzēti eksotiski augi.

Darbi izdevās, un tāpēc tagad ikviens,
ienākot Garkalnes vidusskolā, var sastapt ar
krāsainas bizmārītes,  priecāties par  raibiem
taureņiem, izplaukušiem ziediem un
salapojošiem kokiem.



Labdarības akcijas

Lieldienas ir labdarības laiks, kad skolēni apciemo pansionātus un Garkalnes
novada  vientuļos pensionārus. Ansambļa dziedātājas un līnijdejotājas sk. I.Dreimanes
un I.Pelcmanes vadībā viesojās Ropažu pansionātā un Sociālās aprūpes mājā Gaujā .
Kā ierasts, koncerti tika uzņemti ar prieku un pateicību.

Savukārt līdzpārvaldes dalībnieki apciemoja Garkalnes pensionārus un
iepriecināja viņus ar pašdarinātām dāvaniņām. Vecāko klašu zēni mājturības stundās
izgatavoja kurmju atbaidīšanas dzirnaviņas, un pie tādām tika arī kāds no Garkalnes
senioriem. Savukārt meitenes mākslas pulciņā mācījās filcēt, un filcējumi arī tika
izmantoti dāvaniņām.

Skolēni apciemojumos
dodas ar prieku un atzīst, ka šīs
viesošanās viņiem ir ļoti
nozīmīgas, jo ļauj sastapties ar
vecākās paaudzes cilvēkiem,
uzzināt viņu dzīves stāstus un
pašiem gūt gandarījumu par
kādu labi padarītu darbiņu.

Sk.Daina

„Sūnu Ciema zēni” jaunās skaņās

Šogad trīs Garkalnes vidusskolas klases – 5.a, 8.a un 9.a – apmeklēja
koncertlektorija „Mūzika tev” koncertus Rīgā. Katrai klašu grupai bija atšķirīgs
koncertu piedāvājums, bet pēdējais – 4. koncerts – kopīgs, un tas bija A.Upīša „Sūnu
Ciema zēnu” muzikāls iestudējums.

Lielajiem bija lieliska iespēja salīdzināt visiem labi zināmo Upīša versiju ar
mūziklā tapušo, savukārt piektajiem tas bija pavisam jauns darbs. Režisors pagājušajā
gadsimtā tapušo versiju bija papildinājis ar mūsdienu aktualitātēm - bezdarba
problēmu, došanos strādāt uz ārzemēm, bet vispārcilvēciskās vērtības un
pamatjautājumi visos laikos paliek jau tie paši.

Mūsdienu tehnoloģiju radītie specefekti skatuves aizmugurē, aktieru
un dziedātāju tērpi, skatuves iekārtojums un gaismas spēles padarīja šo
mūziklu aizraujošu un interesantu, un daļa skolēnu, kuri „mocīja” „Sūnu
Ciema zēnus”6. klasē, noskatoties izrādi, varēja teikt, ka nu gan viņi
atcerēsies, ko ar šo darbu Upīts mums īsti gribēja pateikt.

Zane



Tikšanās ar igauņu draugiem

12. aprīlī skolā viesojās Kerdlas ģimnāzijas dejotāji ar savām skolotājām. Viņus
sagaidīja 2.-4.klašu dejotāji. Skolēni kopīgi pavadīja jautru pēcpusdienu, iepazīstoties
viens ar otru, gan arī uzzinot ko vairāk par savām valstīm – Latviju un Igauniju.
Spēlējot spēles un piedaloties kopīgās deju nodarbībās, skolēni sadraudzējās un
papildināja savas angļu valodas zināšanas.

Pēcpusdienā, kad no ZZ
čempionāta atgriezās 5. a
klase, notika kopīgs deju
koncerts. Igauņu bērni dejoja
savas tautas dejas, bet mēs –
latviešu tautas dejas. Pēc
koncerta kopīgi ēdām kliņģeri
un spēlējām dažādas spēles.
Mēs sadraudzējāmies, un
mums bija grūti šķirties, bet
draudzība turpināsies, un
nākamgad mēs atkal gaidīsim
igauņu draugus mūsu skolā.

Renāte

Lielā talka

Arī šogad Garkalnes vidusskolas skolēni piedalījās Lielajā talkā. Lai arī
piektdienas rītā ārā līņāja smalks lietus, skolēni bija apņēmības pilni doties uzkopt
Garkalnes ielas, parku un tuvējo mežiņu. Katra klase saņēma atkritumu maisus, un
darbs varēja sākties. Ja iepriekšējā gadā spoži spīdēja saule un mēs varējām grābt
sausās lapas, tad šogad uz darba laika beigām lietus lija aumaļām, mēs izmirkām, bet
darbu tomēr padarījām.

Pēc darba skolas pagalmā visus gaidīja silta tēja, desiņas un kartupeļi. Paldies
Rolandam Zujevičam un pavārītēm, kuras mūs pēc talkošanas
vienmēr sagaida ar siltām un garšīgām pusdienām!

Renāte



Līdzpārvaldes „Nakts skolā”

Naktī no 3. uz 4. maiju,  notika līdzpārvaldes „Nakts skolā”. Arī šogad pie mums

bija atbraukuši ciemiņi – Vangažu vidusskolas aktīvākie skolēni. Kopā ar viņiem mēs

uzzinājām par tālākizglītības iespējām un savu nākotnes profesijas izvēli.

Šajā naktī mūs apciemoja 5 meitenes, kura pašas šobrīd studē vai jau strādā. Katra

no viņām darbojas citā jomā, tādēļ bija interesanti klausīties, kā viņas nonākušas līdz

filoloģijas vai ķīmijas fakultātei, vai arī pašreizējā darbavietā – Vangažu novada

domē. Meitenes arī izskaidroja atšķirību starp tehnikumiem un vidusskolām, kā arī

aicināja mums uzdot jautājumus par viņu stāstījumiem. Aktīvākie jautātāji arī saņēma

balvas.

Bet šajā naktī mēs, skolēni, ne tikai klausījāmies dažādus stāstījumus, bet arī paši

darbojāmies – veidojām prezentācijas par to, kas mums jādara jau tagad, lai nākotnē

savu profesiju būtu vieglāk izvēlēties. Vēl vien uzdevums- uzrakstīt motivācijas

vēstuli par attiecīgo profesiju, pēc tam izvirzīt 3 aktierus- bosu, pareizo amata

kandidātu, kā arī galīgi neatbilstošu, ietērpt viņus atbilstošos tērpos.  Neiztika arī bez

tradicionālās orientēšanās pa skolu, popielas, grupu darba un atpūtas pauzēm.

Vangažu skolēni mums bija sagatavojuši priekšnesumu – izrādi „Trīs sivēntiņi”

mūsdienu versijā. Arī tajā tika skarta biznesa tēma.

Uzskatu, ka šī nakts daudziem skolēniem palīdzēja saprast, ka jau pamatskolā ir

svarīgi domāt par to,

kāda būs tava

nākamā profesija.

Un viennozīmīgi,

ikkatrs tās dalībnieks

ieguva daudz jaunu

draugu.

Zane



5.a klase - ZZ čempionāta fināla 5. vietas ieguvēja

5.a klases skolēniem patīk aktīva darbošanās, tāpēc, ieraugot uzaicinājumu startēt
ZZ čempionātā, nebija šaubu, ka ir jāpiedalās. Lai iekļūtu pusfinālā, bija jāsagatavo
video sveiciens olimpietim A. Rumjancevam. Tas veiksmīgi izdevās, mūsu video
žūrijai patika, un mēs 12. aprīlī devāmies uz ZZ pusfinālu Ogrē.

Pusfinālā mūs sagaidīja 10 sportiskas disciplīnas, kurās bija jāpierāda klases
draudzīgums, sportiskums, atjautība un radošums. Ikviens spēles posms sagādāja
neviltotu prieku, bet vislielākais prieks bija dzirdēt Garkalnes vidusskolas 5. a klases
vārdu laureātu vidū un saņemt ceļazīmi uz lielo finālu.

Fināls norisinājās 26. maijā Esplanādē. Šim pasākumam šūdinājām karogu,
zīmējām plakātus, mācījāmies ZZ čempionāta himnu, deju un , protams, ar
satraukumu gaidījām pašas sacensības. Organizatori bija parūpējušies par to, lai
lieliski justos ikviens lielā fināla dalībnieks. Diena sākās ar gājienu no Brīvības
pieminekļa uz Esplanādi. Skanot dziesmām, saukļiem, plīvojot karogiem, skolēni
devās uz sacensību norises vietu. Pēc svinīgajām uzrunām, grupas „Musiqq”
uzstāšanās un lāpas iedegšanas sacensības varēja sākties. Piektie startēja ar pilnu
atdevi, no sirds, un mūs lieliski atbalstīja  līdzjutēji – vecāki, māsas un skolasbiedri.
Organizatori bija izdomājuši interesantas sacensību disciplīnas, kas prieku sagādāja
visiem.

Dienas noslēgumā ikviens varēja izdejoties, klausīties grupas „Triānas parks”
koncertu un piedalīties dažādās atrakcijās. Vislielākā intriga, protams, bija uzvarētāju
noskaidrošana, jo viņus gaidīja lielas balvas- velosipēdi, mobilie telefoni un
ekskursijas. Piektajiem pietrūka vien nieka 2 punktu līdz uzvarētāju pjedestālam, bet
arī 5. vieta tika sumināta, izsaucot uz skatuves un saņemot piemiņas balvas.

Šī diena bija pozitīvām emocijām pārbagāta. Mēs visi kopā pavadījām
neaizmirstamus brīžus, piedzīvojām uzvaras priekus, kādu neizdošanās rūgtumu, bet
vēlreiz pārliecinājāmies par  klases kolektīva draudzības spēku, prieku un atbalstu, ko
varam sniegt viens otram.

5.a kl. audzinātāja



Pēdējais zvans

18. maijā 9.a klasei bija pēdējās mācību stundas pamatskolā, tādēļ 8.a klase

organizēja „Pēdējo zvanu”. Astotklasnieki pārbaudīja to, cik labi skolēni šo deviņu

gadu laikā ir iepazinuši skolu, rādot viņiem bildes, kurās redzami dažādas vietas

skolā. Vēl arī tika noskaidrots tas, cik labi absolventi pazīst savu klases audzinātāju,

un, kā par brīnumu, skolēniem nebija nevienas nepareizas atbildes. Viņi zināja gan

skolotājas vecmāmiņas profesiju, gan arī iecienītāko pirkumu skolas kafejnīcā.

9. klases skolēniem bija arī jāattēlo savi klasesbiedri tā, lai pārējie uzminētu. Šajā

uzdevumā skatītāji varēja uzzināt devīto  raksturīgākās iezīmes, teicienus vai

darbības. 8.a klase pārbaudīja arī viņu zināšanas, uzdodot jautājumus par dažādiem

mācību priekšmetiem un secināja, ka visi devītklasnieki drīkst kārtot eksāmenus, un ir

pārliecināti, ka tie būs sekmīgi.

Topošos absolventus ar zīmētiem zvaniņiem sveica 1.a klase, savukārt 2. a klase

aicināja devītklasniekus atcerēties bērnību un kopā ar viņiem uzdejot.

Pasākumā piedalījās arī Garkalnes Novada domes priekšsēdētājs M.G.Bauze-

Krastiņš un Garkalnes skolas direktors L.Bruģis. Viņi pasniedza stipendijas

vidusskolēniem un novēlēja veiksmi eksāmenos devītajiem.

Zane


