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Iepriecini savus līdzcilvēkus!

Garkalnes MVV skolēni labprāt iesaistās labdarībā. Tas ir veids, kā tu vari
iepriecināt savus līdzcilvēkus un kļūt
bagātāks arī pats, tāpēc 16. decembrī
aktīvākie muzicētāji skolotājas I.
Lielbārdes vadībā devās ciemos uz
Valsts
sociālās
aprūpes
centra
«Vidzeme» filiāli Ropaţos un sociālās
aprūpes māju „Gauja” Inčukalna
novadā, lai sniegtu Ziemassvētku
koncertus. Skolēni bija sagatavojuši
daudzveidīgus
priekšnesumus
–
dziedāja ansamblī, duetā, solo, spēlēja
klavieres, ģitāru, flautu un vijoli.
Tuvojošos svētku noskaņu radīt
palīdzēja arī Ziemassvētku dzejoļi.
Skolēni atzina, ka viņi labprāt piedalās nu jau par tradīciju kļuvušajos
Labdarības koncertos, jo jūt, ka aprūpes namos vienmēr ir gaidīti un ka uzstāšanās
sagādā prieku gan klausītājiem, gan pašiem koncerta dalībniekiem.
Tikpat sirsnīgi kā aprūpes namos mūsu skolēnus sagaida arī Garkalnes
vientuļie pensionāri, kurus apciemot Ziemassvētku laikā dodas līdzpārvaldes aktīvisti.
Pašgatavotas dāvanas, brīdis sarunām un mīļš sveiciens svētkos taču iepriecina
ikvienu cilvēku!
Lai Ziemassvētku gaidīšanas
laikā sakrātās sirsnības un gaišuma
mums pietiek visam gadam!

Sk. D.Grudule

Lai skan!
Š.g.5.decembrī Dobelē notika IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.- 8.
klašu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās 18 Latvijas mūzikas skolu audzēkņi. Mūsu
Garkalnes MVV pārstāvēja taustiņinstrumentu spēles klavierspēles programmas 6.
klases audzēknis Edijs Bierands. Edijam šis nav pirmais konkurss, kurā jāpārstāv
skola: viņš piedalījies gan „Jēkaba Graubiņa
jauno pianistu konkursā”, gan „J. S. Baha
klaviermūzikas festivālā”. Ţūrijas priekšā
Edijs stājas jau 5. reizi, un šoreiz atskaņoja
Johana Sebastiana Baha „Invenciju Sib
maţorā” un Ādolfa Skultes „Ariettu”.
Paldies Edijam un skolotājai Angelikai
Teterovskai par līdzdalību šajā konkursā.
Novēlam veiksmi arī turpmākajos konkursos!

Sk.I.Pelcmane

LeNeSona Ziemassvētku balle
Garkalnes MVV skolēni ir cītīgi koncertu apmeklētāji. 5.a un 7. a kl. un 4.-8.
kl.mūzikas skolas skolēni regulāri dodas un koncertlektorija „Mūzika tev” koncertiem
un iepazīst daudzveidīgo mūzikas pasauli,
savukārt jaunāko klašu skolēniem pirms
Ziemassvētkiem tika sagādāta iespēja
apmeklēt LeNeSona Ziemassvētku balli
Lielajā Ģildē.
Koncertprogramma vēstīja, ka „gada
brīnumainākos svētkus ir iespēja sagaidīt
īpaši skaistā koncertā, kurā varēs dzirdēt
skaistākās Ziemassvētku dziesmas orķestra un
kora kopskaņā. Tiks atskaņoti arī jauni
skaņdarbi.”
Mazie koncerta apmeklētāji 1.daļā noklausījās jaukas Ziemassvētku dziesmas
simfoniskā orķestra izpildījumā, bet 2.daļā bija iespēja noklausīties kora un citu
mākslinieku uzstāšanos.

Pasaule mainās ātrāk, nekā tu domā
Ar šo atziņu 12. decembrī sākās seminārs Karjeras
izglītībā 7.-12. klasei, ko organizēja Prakse.lv
Skolēniem bija iespēja ieskatīties tuvākajā nākotnē (2020. gadā), noskatoties
videoklipu par nozarēm, kuras būs populāras - veselība un farmakoloģija, zinātne un
tehnoloģijas, multimediji, bizness un finanses, izglītība un sabiedriskie pakalpojumi.
Skolēniem tika uzdoti arī jautājumi par nākotnes plāniem. Atbildēt
uzdrīkstējās tikai nedaudzi. Pārējie dziļdomīgi klusēja... Lektore Iveta piedāvāja, ja
nezini, kura nozare tuvāka- „pielaiko” profesijas, izmantojot karjeras izglītības testus,
izspēlējot datorspēli Prakse.lv, kuras veidošanā piedalījušies daţādi Latvijas
uzņēmumi, turklāt uzņēmumu saraksts papildinās. Sākot spēli, katrs dalībnieks saņem
vēstījumu no uzņēmuma. Spēle notiek 5 līmeņos- no vienkāršākā uz grūtāko. Balvā ir
ceļojums 30 personām uz Stokholmu - galveno Statoil mītni.
Prakse. lv lektore Iveta kopā ar skolēniem arī izspēlēja datorspēli, turklāt viņa
pastāstīja skolēniem, ka uzņēmēji izmanto šo datorspēli, lai noteiktu, vai potenciālais
darbinieks ir derīgs kādai profesijai.
10.-12. klases skolēni pārrunāja tēmu „Jaunietis darba tirgū”. Semināra
noslēgumā zinošākie skolēni mini erudīcijas konkursā saņēma Statoil krūzītes.
Paldies Praksei.lv par izglītojošo semināru Karjeras izglītībā!
Sk. H.Balode

Skolas turnīrs dambretē
Skolā 6. decembrī notika turnīrs dambretē,
kurā tika aicināti piedalīties visi skolas audzēkņi.
Piedalījās 47 bērni no 1. līdz 7. klasei.
Apsveicam turnīra uzvarētājus:
6.a klases skolnieku Dāvi Lapiņu (1. vieta),
1.b klases skolnieku Arčiju Ašvortu (2. vieta),
3.a klases skolnieku Janeku Keziku (3. vieta).
Paldies visiem, kas piedalījās turnīrā!

Jaunsardzes nometne
6.decembrī Garkalnes MVV jaunsargi - Roberts Malcenieks, Dāvis
Liepiņš, Aleksandra Bobovka, Aleksandrs Čebakovs, Edgars Janušauskis un instruktors Ziedonis Ločmelis devās uz Sējas pamatskolu, kur tika
organizēta 3 dienu nometne Latvijas jaunsargiem. Tajā piedalījās 28 jaunsargu
komandas no daţādiem Latvijas novadiem. Nometnes programma bija plaša, šīs
dienas izvērtās par lielu izaicinājumu.
1. dienā mēs cēlāmies plkst. 6.45 un jau plkst. 7.00 gājām uz rīta rosmi. Pēc
tam pārbaudīja mūsu fizisko formu, un mums bija jāveic daţādi fiziskie vingrinājumi:
basketbola soda metienu mešana, augstlēkšana, vēderprese, stiepšanās, pumpēšanās,
pildbumbas mešana tālumā sēdus, futbola soda sitieni, šaušana un sporta orientēšanās
ap skolu. Apkopojot rezultātus, bijām 11. vietā.
Plkst. 15.30 mēs spēlējām strītbolu. Kopumā izspēlējām 6 spēles un ieguvām
7. vietu. Mēs cīnījāmies līdz galam un 28 komandu konkurencē palikām 7. vietā, kas
ir ļoti augsts rezultāts, ņemot vērā, ka pretinieki bija krietni garāki un vecāki. Bet ar
to diena nebeidzās. Kā „saldais ēdiens” dienas noslēgumam bija nakts orientēšanās 15 km trase, kas jāiziet 4 h laikā. Varēja izvēlēties - doties ceļā ar gatavu karti (par to
saņemot 40 min sodu) vai zīmēt karti pašiem.
Trase gāja gan pa meţu, gan pa ceļu,un kontrolpunkti bija visdaţādākajās
vietās. Bija diezgan grūti veikt šo distanci, jo visa diena bija pavadīta fiziskajās
aktivitātēs. Mūsu komanda atgriezās atpakaļ skolā ap plkst. 23.30. Mēs bijām ļoti
noguruši. Gājām mazgāties un tad paēst.
Galu galā, aizgājām gulēt nākamajā dienā
plkst. 2.00.
2. dienā mēs cēlāmies plkst. 6.00
uz rīta rosmi un pēc brokastīm veicām
pārbaudījumus,
kurus
nepaspējām
iepriekšējā dienā. Plkst. 12.30 bija
apbalvošana un noslēgums. Summējot
visus rezultātus (fiziskās aktivitātes,
strītbols, nakts orientēšanās), mūsu
komanda ierindojās 16. vietā. Pirmajai
reizei tas ir ļoti labi!
Kopumā šī nometne ne tikai man,
bet arī maniem komandas biedriem bija liels izaicinājums, un mēs to izturējām. Man
ļoti patika, protams, bija ļoti grūti. Iepazinu daudz jaunsargu no citām komandām, un
mēs atbalstījām cits citu. Sajūtas bija fantastiskas!
Roberts 11.a

Ziemassvētku koncerts
20.decembrī plkst.18.00 Berģu kultūras namā notika Garkalnes MVV skolēnu
Ziemassvētku koncerts. Vispirms uzrunu teica skolas direktors L.Bruģis, un tad
izsniegt stipendijas vidusskolēniem, kā arī
pasniegt zelta un sudraba liecības
pamatskolēniem tika aicināts Garkalnes
novada
Domes
priekšsēdētājs
M.G.Bauze- Krastiņš.
Koncertu atklāja Liene un Annija
(6.a kl.) ar „Lūgšanu Ziemassvētku
vakarā.” Šajā vakarā izskanēja daudz
sirsnīgu
dziesmu,
jo
skolotājas
I.Lielbārdes vadībā uz skatuves kāpa 4
ansambļi.
Dziesmas
mijās
ar
instrumentāliem skaņdarbiem, kurus
atskaņoja ne tikai viens izpildītājs, bet
klausītājiem bija iespēja baudīt arī vairākus duetus (flautu un klavieres, vijoli un
klavieres) un pat ģitāristu trio.
Azartisku, nebēdnīgu noskaņu koncertā radīja dejotāji. Pirmskolas un 1.kl.
„Latviešu pāru deju svīta”, 2.-3. kl. „Rupjmaizes kukulis” , 4.-5. kl. „Slotu dancis”
un 6.-9. kl. „Ābrama polka” pierādīja, ka mēģinājumos skolotājas M. Vanderes vadībā
ir strādāts cītīgi, tāpēc arī varēja redzēt lielisku rezultātu – vieglu soli uz skatuves un
prieku gan pašu dejotāju, gan skatītāju sejās.
Vēlāk uz skatuves kāpa
jauktais koris „Garkalne”, kura
rindās dzied skolēnu vecāki, skolotāji un kuram instrumentālo
pavadījumu spēlēja mūzikas skolas pedagogi un LNSO stīgu
instrumentu grupas mūziķi.
Noslēgumā koncerta dalībnieki saņēma Domes sagādātās
Ziemassvētku saldumu paciņas un
priecīgā
noskaņojumā
varēja
doties mājās.
Sk. D.Grudule

