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Pirmais septembris
2.septembrī es, tu un vēl daudzi, daudzi citi skolēni
Latvijā atsākām skolas gaitas. Šogad mūsu skolā ir daudz
jaunu skolēnu gan pirmsskolā, gan pamatskolā, gan arī
vidusskolā. Skolas kolektīvam pievienojās arī jauni
skolotāji, kuri jau, manuprāt, ir iejutušies.
Lai arī skolā rit remonts, svinīgajam pasākumam,
kas

notika par godu Zinību dienai, tas nespēja traucēt.

Sākumā zālē tika ievesti pirmklasnieki . Šogad to daudz –
18 a klasē un 8 b klasē. Uzrunu teica Garkalnes novada
domes

priekšsēdētājs

direktors

L.Bruģis.

M.G.Bauze-Krastiņš
Viņš

un

skolas

visiem

novēlēja čakli mācīties un aktīvi
darboties skolas labā.
Pēc

skolēnu

iešūpināšanas

visus

pārsteidza

muzikāli

priekšnesumi. Tie bija skaļi, jautri un priecīgi. Dažbrīd līdzi līksmoja
ne vien skolēni, bet arī skolotājas. Visiem patika muzikālie priekšnesumi, un, manuprāt,
pirmā skolas diena bija izdevusies.
Anna

Skolēnu līdzpārvalde vēl visiem sekmīgu, panākumiem un pasākumiem bagātu mācību gadu!

Ekskursiju dienas
Pirmajā nedēļā visa skola devās ekskursijās. Šie braucieni tika sadalīti pa klašu
grupām, un gandrīz katrai bija cits maršruts.
Zinu, ka jaunākajiem skolasbērniem bija
tikšanās ar Cūkmenu, radošās darbnīcas un
visādi citi pārsteigumi, bet mūsu klase devās
skolas ekskursijā 5.septembrī .
Mēs apskatījām Brīvdabas muzeju. Pēc
tam devāmies uz Dunti, kur mūs sagaidīja gide,
ar kuru mēs devāmies uz Minhauzena muzeju.
Minhauzena muzejā mums gide parādīja, kā
senos laikos dzīvoja Minhauzens un kā vispār
cilvēki dzīvoja senajos laikos.
Mums ar klasi pēc tam bija iespēja
doties pārgājienā pa meža taku uz jūru. Mēs
nogājām 5 km pa taku.Mums tika dots uzdevums atrast kontrolpunktus un tos nofotografēt,
un parādīt tiesnesim.Kurš atrada un nofotografēja noteiktos kontrolpunktus, dabūja balvu.
Pēc takas iziešanas mums visiem deva daudz saldumu un padzerties ūdeni, jo bijām
ļoti izsalkuši un izslāpuši. Es domāju, ka ekskursija bija ļoti laba un jauka.
Andris Lencis

Jaunsardzes nometne
Lai arī mācību gads sākas tikai 2.septembrī, daudziem skolasbiedriem bija iespēja
satikties un kopā pavadīt laiku augustā, jo 16. -18. 08. tika rīkota Jaunsardzes nometne. Tā
bija Stopiņu novada 19. nodrošinājuma bataljona teritorijā un no Garkalnes skolas uz nometni
brauca 17 skolēni no 4. līdz 7. klasei.
Visi sadalījās 4 grupās, dzīvojām teltīs. No paša rīta bija fiziskas nodarbības pietupieni, skriešana, atspiešanās balstā guļus. Tika rīkotas arī medicīnas, taktikas, soļošanas,
ieroču salikšanas un izjaukšanas nodarbības, kuras vadīja bataljona zemessargi. Katra
nodarbība ilga 2 stundas. Baroja ļoti labi, viss patika, ēdienu mums atveda no Ādažiem.
Vakara pusē vajadzēja būt gataviem nakts dežūrai. Dežūrējām pa grupām (dežūra ilga
2 stundas). Rokās bija AK-4. Protams, lai pārbaudītu, cik labi mēs dežūrējam, mums
„uzbruka” (tie paši 19. bataljona zemessargi), mēs diezgan labi tikām galā, sadarbojāmies,
izmantojām iemācītos taktikas paņēmienus. Toties apturēt ienaidniekus neizdevās, bāze tika
ieņemta!
Nometnes laikā mēs nodarbojāmies arī ar šaušanu mērķī un alpīnismu. Viss ļoti
patika! Gaidām nākamo gadu!

Garkalnes vidusskolas skolēnu brauciens uz Sanktpēterburgu
7.09.2013.-14.09.2013. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās
skolas pārstāvji (11 skolēni un 3 skolotājas) devās atbildes vizītē uz Puškinu,
jo Puškinas 552.skolas delegācija viesojās Garkalnē 2013.gada jūnijā. Jau
otro gadu skolas ir sadarbības partneri, un mūsu mērķis bija piedalīties
projektā „Puškinas pilsētas dabas un vēstures objektu izpēte”.
Lielākajai daļai šis bija pirmais ceļojums uz Krieviju, un vilties tas
nelika, jo mums bija sagatavota daudzveidīga izglītojoša un izzinoša
programma.
Mēs apskatījām ievērojamākos dabas un vēstures objektus Sanktpēterburgā un tās
tuvumā: Ziemas pili, Petropavlovskas cietoksni, Pavlovskas pili un parku, Vasaras dārzu,
Jekaterinas pili Puškinā, kurā atrodas astotais pasaules brīnums – atjaunotā Dzintara istaba.
Fantastisku dienu pavadījām strūklaku paradīzē - Pēterhofā. Pabijām Puškina dzīves vietās
un devāmies aizraujošā izbraukumā ar kuģīti pa Sanktpēterburgas upēm un kanāliem.
Katru dienu bija arī kāds izglītojošs pasākums kopā ar krievu skolēniem:
piedalījāmies erudīcijas spēlē „Pasaules valstis un pilsētas”, viesojāmies Puškinas Tehniskās
jaunrades un informācijas tehnoloģiju centrā, kur konstruējām radiovadāmos mašīnu modeļus
un piedalījāmies šo modeļu sacensībās. Vienu pēcpusdienu veltījām vietējās upītes
Kuzminkas izpētei – mērījām ūdens
temperatūru, straumes ātrumu, PH līmeni
un skābekļa daudzumu ūdenī.
Jauniešu klubā „Carskoseļskij”
aizraujošas deju meistarklases mūsējiem
piedāvāja hip–hopa un breika pasniedzēji.
Gala rezultātā tapa interesanti video, kuru
noskatīšanās sagādāja daudz jautrības.
Pabijām skolas lietišķās mākslas pulciņa
nodarbībās, un arī paši izgatavojām gan
simboliskas nozīmes krievu lellītes, gan
glītus apsveikumus. Paspējām piedalīties
pat starptautiskā spēlē volejbolā, kurā sīvā
cīņā guvām skaistu uzvaru.
Katra diena nāca kā pārsteigums, kurā mēs varējām būt ne tikai vērotāji,
bet arī dalībnieki un jaunatklājēji.
Par to, ka šī nedēļa likusi apjaust bagātīgo kultūras mantojumu, sajust
cilvēku sirsnību, sagādājusi daudz neaizmirstamu brīžu un likusi saprast krievu
valodas apguves nepieciešamību, liecināja skolēnu aizrautība un pozitīvās
emocijas, stāstot par braucienu saviem skolasbiedriem 20.septembrī prezentācijā
„Mēs Sanktpēterburgā”.
D.Grudule

Drošības dienas Vangažos
27. septembrī mēs, 5. a klases skolēni, devāmies uz drošības dienu Vangažos.
Tur mēs satikām ugunsdzēsējus, policistus, speciālo uzdevumu vienību, dzelzceļniekus
un daudzus citus cilvēkus!
Skolēniem vajadzēja veikt
daudzus

pamācošus

uzdevu-

mus, un mēs tos izpildījām un
saņēmām daudz dažādu dāvanu,
par kurām visiem bija prieks!
Varēja arī redzēt,

kā

defilē karavīri! Un ne tikai!
Varēja arī redzēt mācību suņus
darbojoties! Tas bija ļoti aizraujoši!
Atbraucot atpakaļ uz skolu, mēs bijām ļoti apmierināti par saņemtajām dāvanām un
pasākumiem drošības dienā!
Anna, Annija.

Brīvprātīgā no Vācijas
Jaunais mācību gads Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā īpašs ne vien
ar jaunumiem skolas programmās, pēc neliela pārtraukuma skolas dzīvi interesantāku padarīs
brīvprātīgā meitene no Vācijas Anna (Fisher). Anna Garkalnē ieradusies, izmantojot iespējas,
ko dod projekts Eiropas Brīvprātīgais darbs.
Jau no 2. septembra Anna kā brīvprātīgais palīgs darbojas Garkalnes pirmsskolas
sešgadīgo bērnu grupā. Meitenei ir daudz ideju, kā bērnu
ikdienu dārziņā padarīt interesantāku, daudzveidīgāku,
Anna labprāt mācītu arī vācu valodu gan skolas
darbiniekiem, gan citiem Garkalnes iedzīvotājiem.
A.Veismane

