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Sveiks! 

     Mēs atkal uzrunājam Tevi – avīzes lasītāj. Sācies jauns mācību gads, un 
mēs, līdzpārvaldieši un skolas avīzes veidotāji, atkal aicinām visus radošos un 
aktīvos skolēnus piebiedroties mūsu pulkam un mēģināt padarīt skolas dzīvi 
daudzveidīgāku un interesantāku. Nāc ar savām idejām piektdienās pēc 
5.stundas uz 709. kabinetu un varbūt jau nākamajā avīzē varēsim lasīt kāda 
notikuma atspoguļojumu Tavā versijā! Iespējams, ka Tev ir kāda jauka ideja, 
kas vēl nav radusi dzirdīgas ausis, bet kuru ir vērts uzklausīt un realizēt. Sāc 
darboties! Kopā mēs varam pārvērst skolas dzīvi par interesantu un aizraujošu 
piedzīvojumu! Lai izdodas! 

 

Vai zināji, ka… 

     25. augustā 3 mūsu meitenes saņēma atzinības rakstus J.Jaunsudrabiņa 135. 
dzimšanas dienai veltītajā radošo darbu konkursā. Sveicam Annu Zālīti (6.a), Renāti 
Gruduli (6.a) un Marutu Krišjansoni (12.a) !!! 

     15.septembrī Rīgā Latvijas nacionālajā čempionātā jātnieku sportā1.grupas poniju 
konkurencē Latvijas čempiones titulu ieguva mūsu skolas 3.a kl.skolniece Tīna 
Dreimane! Apsveicam!! 

     Šogad mūsu skolā atkal darbību atsāk teātra pulciņš! Teātra spēlētgribētāju ir tik 
daudz, ka viņi jādala pat 3 grupās. Lai dzīvo teātris!!! 

     Ļoti aktīvi šajā mācību gadā ir arī jaunsargi. Viņi ne tikai cītīgi mācās 
teorētiskajās nodarbībās, bet arī fiziski ir ļoti aktīvi. Vienu dienu skolas pagalmā pat 
tika sarīkotas peintbola sacensības!!! 

     Tāpat sparīgi spoguļzāli piedimdina tautas deju un līnijdeju kolektīvi, 
un šķiet, ka neviena diena šajā telpā nepaiet bez dejām. Tā vien šķiet, ka 
kādā no deju kolektīviem ir iesaistīta lielākā daļa skolēnu. Mēs esam skola, 
kas dejo!!! 

     Arī dziedāšana jau no septembra ir kļuvusi par topa lietu, jo vecāko 
klašu ansamblī nu ir arī zēni! Vai tam par reklāmu ir kalpojuši mūsu 1. 
septembra „Mazie Dziesmu svētki”, kad visiem skolēniem un skolotājiem 
bija iespēja uzdziedāt kopā ar jaunās mūzikas skolotājas Anitas grupu! 

    Jaunums ir arī tas, ka nu katru gadu 4. klasei būs iespēja apmeklēt 
Inčukalna baseinu un mācīties peldēt trenera uzraudzībā. Laimīgie 
ceturtie!!! 



 
 
 

Jaunā mācību gada sākums 

 

     Šogad jaunais mācību gads sākās nevis 
1.septembrī, kā ierasts, bet gan 3.septembrī 
– pirmdienā - , un tāpēc pirmā mācību 
nedēļa bija neparasti gara, bet par to 
neviens nebēdāja, jo visi beidzot bija 
satikuši ilgi neredzētos draugus un 
skolasbiedrus. 

    Mācības Garkalnes vidusskolā šogad 
uzsāka 29 pirmklasnieki. Devītajiem un 
divpadsmitajiem pie rokas mazie 
skolnieciņi satraukti stājās skolas saimes 
priekšā. Uzrunas teica skolas direktors 
Laimnesis Bruģis un Garkalnes novada 
domes priekšsēdātājs Mārtiņš Gunārs 
Bauze-Krastiņš.  

     Mazie pirmklasnieki saņēma dāvanas un jau tradicionāli tika izšūpoti šūpolēs. 
Dažs no uztraukuma nemaz nevēlējās tajās sēsties, bet dažu, tieši otrādi, bija grūti 
dabūt no tām laukā. Izturējuši pirmo pārbaudījumus skolas priekšā, mazie skolnieciņi 
devās pie savām audzinātājām – Anitas Strodes un Kristīnes Karnītes. 

     Pēc uzrunām un sekmīga jaunā mācību gada vēlējumiem klātesošajiem koncertu 
sniedza jaunā mūzikas skolotāja Anita Zambare ar savu pavadošo grupu. Šķita, ka 
Garkalnes vidusskolas pagalmā 3. septembrī notiek mazie Dziesmu svētki, jo 
aktīvākās klases droši dziedāja līdzi, bet kautrīgākie – tikai klausījās. 

     Pēc kopīgas sadziedāšanās un jautras omas iegūšanas visi devāmies uz klasēm, lai 
piedalītos audzināšanās stundā, bet vecāki – uz sapulci, kurā tika iepazīstināti ar 
jaunumiem skolas dzīvē. 

     Jauns mācību gads ir sācies. Lai 
tas ir veiksmīgs, interesants un 
atklājumu pilns! 

                                        Zane 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 
 
 

Inovācijas busiņš 
     19. septembrī skolas pagalmā viesojās 
„Inovācijas busiņš”. Šajā busiņā skolēni varēja 
redzēt un izmēģināt dažādus eksperimentus, ar  
kuriem  katru dienu vis nesastopas. Busiņā bija 
interesanti krēsli, kuri bija veidoti no kartona. 
Šajā busiņā tika izmantoti dažādi fizikāli 
elementi, kā, piemēram, lode,  kura reaģē uz 
taviem skārieniem, kartona krēsli, brilles, caur 
kurām varēja skatīties uz pasauli, kā to redz 
muša, un naglu krēsls. Apmeklēt busiņu kopā ar klasi bija ļoti interesanti, jo varēja 
uzzināt ko jaunu! 
                                                                                        Anna  6.a                                             

 

   

   
Rudens pārgājiens „Tuksneša rallijs” 

 
        2012.gada 28.septembrī, Olimpiskajā dienā, Garkalnes vidusskolas skolēni devās 
kopīgā pārgājienā uz karjerām. Katra komanda saņēma kontroluzdevumu lapas. 
Komandas kapteiņi galvenokārt bija 9.a klases skolnieki. Katrā kontrolpunktā 
skolēnus un viņu kapteiņus gaidīja skolotāja. Manuprāt, ka visām komandām vislabāk 
izdevās uzdevums ar nosaukumu „ Piramīdu būvēšana,” kontrolpunkta vadītāja bija 
skolotāja Oksana Riekstiņa. Kad komandas atgriezās skolā, viņus sagaidīja balvas. 
       Pārgājiens bija izdevies! 

 
                          Marta 6.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

6. a klases ekskursija uz Valmieru 

      27. septembrī 6.a klase devās neatkārtojamā ekskursijā uz Valmieru. Pirmais 
apskate objekts bija Sietiņiezis, kas ir viens no lielākajiem smilšakmens kalniem 
Baltijā. Tas ir apmēram 15 metru augsts. Mums visiem ļoti patika pētīt brīnišķīgās 
alas un kraujas. Visi bijām vienisprātis, ka daba ir lieliska māksliniece un neviens cits 
to nevar pārspēt.  

     Tālāk mēs devāmies uz Valmieras BMX trasi, kur mums pastāstīja daudz ko jaunu 
par BMX un divkārtējo olimpisko čempionu Māri Štrombergu. Mūs izvadāja pa pašu 
trasi un pastāstīja, kādā veidā tā taisīta, uzzinājām arī dažādus interesantus notikumus 
saistībā ar BMX sporta veidu un  sportistiem. 

     Kad ekskursija bija beigusies, mūs ieveda labirintā un iedeva lapiņas, kurās 
vajadzēja sakrāt kontrolpunktos iespiestās figūras. Ceļojums pa koku labirintu 
izrādījās aizraujošs. Daži ap-
vienojās komandās, citi cīnīās 
individuāli, bet mērķi sasniedza 
visi. Pēc tam mēs spēlējām mini 
golfu, kurš, starp citu, bija 
izveidots ļoti interesanti. 

     Vakarā, kad bija jau jābrauc 
mājās daži skolēni ierosināja, ka 
pa ceļam mēs varētu iebraukt 
Rāmkalnos un tur izbraukt pāris 
reizes ar rodeļiem! 

     Nākamajās dienās visi to vien 
runāja, cik jautra, interesanta un  
izdevusies bija šī ekskursija! 
Man šķita, ka tā bija brīnišķīga.  

                              Rūta                                                                                                                                                                                                      

 

Brauciens uz kino  

     Šī gada septembrī, mēs ar klasi braucām uz Alfas kino ”Cinamon”. 

     Viena klases daļa gāja uz filmu ” Step up ”, bet otra, uz multfilmu ‘’Drošsirde”. 

     Visiem ļoti patika šī ekskursija, jo bija jautri. Bijām arī uz Mc Donald. Un gandrīz 
nokavējām autobusu. 

     Un mājās atbraucām laimīgi!! Pilniem vēderiem ar kolu un 
popkornu!! 

Liene un Annija 5.a 


