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Sveiks!
Iesācies Jaunais - 2012. gads. Ar jaunām cerībām, plāniem, apņemšanos. Varbūt
kāds ir nolēmis cītīgāk mācīties, nestrīdēties ar draugiem, cits atrast
jaunu vaļasprieku vai atsākt trenēties…
Skolas dzīve turpinās, un pašu spēkos ir šo dzīvi padarīt
interesantāku un krāsaināku, tāpēc aicinām visus, kam ir
interesantas idejas un ieteikumi kādām aktivitātēm, nākt uz
līdzpārvaldi un dalīties tajās.
Janvāris un februāris ir mācību priekšmetu olimpiāžu laiks, tāpēc
aktīvākajiem skolēniem būs „jāpasvīst” un jārāda viss, ko prot.
Tāpat papūlēties nāksies visiem projektu nedēļas laikā (6.,7.02.). Mazie pārbaudīs
savas iemaņas komandas darbā, bet lielie – rakstīs zinātniski pētnieciskos darbus.
Februārī parasti svin Mīlestības svētkus – Valentīndienu. Arī mēs organizēsim
dažādas aktivitātes, kas noslēgsies piektdienā ar popielu un ilgi gaidīto diskotēku.
Februāri var nosaukt arī par karjeras izglītības mēnesi, jo jau trešo gadu aktīvi
piedalīsimies Ēnu dienās, organizēsim tikšanos ar bijušajiem absolventiem un stundās
darbosimies kādu pazīstamu cilvēku vadībā.
Solās būt interesanti, vai ne? Kā gadu iesāksi, tā arī to pavadīsi. Tāpēc – uz
priekšu!!!

Sveicam!!!
Laura Gedroviča 26.,27.,28. janvārī Rīgā LU Bioloģijas
fakultātē piedalījās Valsts olimpiādē bioloģijā.
Aleksandra Prancāne un Valentīna Mihailova (11.kl.) piedalījās
starpnovadu krievu valodas olimpiādē. Tā pirmo reizi notika pie
mums – Garkalnes vidusskolā. Sīvā konkurencē meitenes parādīja
izcilus rezultātus un Aleksandra Prancāne A grupā ieguva 1.
vietu, bet Valentīna Mihailova B grupā 3. vietu!!!
Tāpat ar lieliskiem panākumiem startēja mūsu meitenes
starpnovadu latviešu valodas olimpiādē. 8. klašu grupā Agnese
Rozentāle ieguva 1., bet Zane Grudule 3. vietu, Laura
Gedroviča 9.kl. grupā - 3. vietu!!!

Pārsteidzošā Itālija
Janvāra beigās visus, kas iegriezās Garkalnes vidusskolā, sveicināja uzraksti itāļu
un vācu valodā. „Ti amo! Grazia!” varēja dzirdēt gaiteņos. Par itāļu un vācu valodas
aktualizēšanu mums bija jāpateicas EBD veicējām - Kjarai un Laurai.
Kjarai janvāris bija pēdējais mēnesis Latvijā, tāpēc visu nedēļu tika organizētas
aktivitātes. Klašu stundās skolēni vēlreiz tikās ar Kjaru un noskatījās prezentācijas par
Itāliju. Tika sarīkoti arī konkursi, un uzvarētāji tika pie
gardām balvām. Klases veidoja arī Itālijas vizītkartes –
kolāžas ar lietām, kas viņiem saistās ar Itāliju. Īpašu
jautrību un atraktivitāti izraisīja minēšanas spēle.
Kontaktēšanās angļu valodā, jaunas zināšanas par
Itāliju, prasme ieklausīties un sadzirdēt, prieks par
jauniegūtiem draugiem – tā varētu raksturot Kjaras un
mūsu, skolēnu, pēdējās nedēļas ieguvumu! Arrivederci,
Kjara!
Zane

Rotaļu pēcpusdiena sākumskolai
25. janvārī EBD veicējas Kjara un Laura aicināja sākumskolas skolēnus uz rotaļu
pēcpusdienu.
Sākumā priekšnesumus sniedza līnijdejotājas. Viņas savu deju pavadījumu bija
izvēlējušās itāļu un vācu valodā. Pēc tam arī Kjara iemācīja visiem klātesošajiem
jaunu dziesmu itāliski. Protams, melodija un vārdi visos izraisīja neviltotu sajūsmu, jo
deja bija aizraujoša, kā paši itāļi.
Tad visi tika sadalīti 3 komandās, un rotaļas, ar līdzpārvaldes aktīvu atbalstu,
varēja sākties. Šķēršļu joslas pārvarēšana, šokolādes ēšana, jautrās stafetes- lai ko
darītu, komandas atbalstīja un
uzmundrināja savējos. Zaudētāju
nevarēja būt un to arī nebija.
Kulminācijā – visiem kopīga itāļu
bērnu spēle. Sākumskolēni darbojās
ļoti aizrautīgi un aktīvi, nevienam
negribējās iesākto pārtraukt, bet visām
labām lietām reiz pienāk beigas.
Pēcpusdiena noslēdzās ar jautru
konfekšu
lietu
un
nemitīgiem
jautājumiem: „Kad šāda pēcpusdiena
būs vēl?”
Zane

Slēpošana Žagarkalnā
Šogad 27. janvārī visiem sniega, kalnu un sporta cienītājiem
bija iespēja doties uz Žagarkalnu, kur viņi varēja izpriecāties!
No mūsu skolas uz Žagarkalnu devās 7 skolēni. Uz kalna bija
iespējas izvēlēties lēzenākus vai ar straujākus kalnus, kur labāk
varēja izpriecāties!
Uz kalna bija arī tādi, kuri nemācēja ne slēpot, ne snovot, un
tiem bija iespējas sākumā patrenēties uz mazā kalna, bet pēc
tam varēja doties uz arvien lielāku un lielāku kalnu, kur
iemēģināt savas prasmes. Uz kalna ekstrēmistiem bija arī iespējas palēkāt uz
kādiem tramplīniem.
Brauciens bija izdevies un visiem sagādāja lielu prieku un pozitīvas
emocijas.
Samanta

Tikšanās ar vācu skolotājām
27. janvārī sadraudzības projekta „Granatapfel” ietvaros Garkalnes vidusskolā
viesojās Štūras-Brinkumas (Vācija) kultūras biedrības pārstāves. Vispirms viņas
apskatīja bērnudārzu un noklausījās bērnudārznieku uzstāšanos, pēc tam ciemošanos
turpināja skolā.
Arī skolas bērni bija sagatavojuši koncertu. Muzicēja klavieru un flautas klases
audzēkņi, savu dejotmāku rādīja 5.-7.kl. un 3.-4.kl. tautas deju kolektīvu dejotāji. Tika
izdejotas latviešu, igauņu un lietuviešu tautas dejas sk. Laimdotas Andersones vadībā,
bet tad vācu skolotāja Katja Šaulande mācīja bērniem jaunas dejas – tādas, kas ir
populāras viņas kultūras centra dejotājiem. Sevišķu sajūsmu mūsos izraisīja mūsdienīgā deja par odiņu. Tā tika
izdejota
vairākas
reizes.
Sarežģītāka, bet ne mazāk
interesanta bija franču tautas
deja.
Vācu
skolotājas
mums
uzdāvināja jauno deju mūzikas
ierakstus
un
mēs
esam
apņēmības pilni dejot vēl un vēl.
Renāte

Iepazīstam skolotājus

Intervija ar pagarinātās dienas grupas skolotāju Inesi Reniņu
Vārds, uzvārds - Inese Reniņa
Vecums- 25
Garums- 180 cm
Dzīvesvieta- Vangaži
Mīļākā krāsa- zaļa, sarkana
Mīļākā grāmata- V.Zēlands „Realitātes transēfings”
Mīļākais našķis- saldi augļi (kivi, apelsīni u.t.t.)
Mīļākais sporta veids- Akadēmiskā airēšana (pati nodarbojos 13 gadus)
Kāpēc jūs izvēlējāties kļūt par skolotāju?
Pēc profesijas es esmu sporta skolotāja, bet man piedzima dēls, un es pavadīju laiku ar
viņu mājās. Un tad es izdomāju, ka vēlos iziet kaut kur cilvēkos un sameklēju darbu
tuvumā- Garkalnes skolā.
Kādās skolās jūs mācījāties?
Es mācījos Ziemeļvalstu ģimnāzijā, tad Rīgas Stradiņa universitātē par zobārstu
(1 gadu). No stradiņiem aizgāju, bet pabeidzu Sporta akadēmiju.
Kā jums patīk strādāt par skolotāju?
Interesanti, interesanti.
Viegli ar bērniem tikt galā?
Nu, kā kuriem. Grūti strādāt ar tiem, kuriem pašiem grūti mācīties jo, protams, tas
prasa nopietnu darbu, bet savādāk ir normāli.
Kā jums gāja skolā? Kurš mācību priekšmets jums bija vismīļākais?
Man patika sports, bet es uz skolu reti gāju- man bija tāds brīvais apmeklējums, jo
man visu laiku bija treniņi, nometnes un sacensības. Vienīgais- bija jāatnāk,
jāuzraksta kontroldarbi un eksāmeni. Visu, ko skolā vajadzēja mācīties, iemācījos
nometnēs pa brīviem brīžiem.
Jūs skolā darījāt nedarbus, ja vispār tādiem atlika laiks?
Man skolā vispār nebija laika nedarbiem, jo visu laiku bija treniņi, treniņi, nometnes
un nometnes.
Kādi pašlaik ir jūsu hobiji?
Man ļoti patīk sportot- skriet, peldēt, airēt, vienkārši iet uz sporta zāli. Man patīk
pavadīt laiku mājās kopā ar savu puiku.
Paldies par atsaucību!
Interviju sagatavoja Marta un Renāte 5.a

Karjera

Intervija Garkalnes skolas absolventu
Robertu Kozlovu
Sveiks, kādā skolā Tu tagad mācies?
Es tagad mācos Rīgas Valsts tehnikumā.
Par ko Tu mācies šajā skolā?
Es mācos par programmētāju.
Kādi bija iestājeksāmeni?
Iestājeksāmens bija viens, bet tajā bija iekļauti matemātikas, fizikas un latviešu
valodas jautājumi.
Kāpēc Tu izvēlējies mācīties tieši par programmētāju?
Man tas likās interesanti un aizraujoši.
Kā Tev patīk mācīties šajā skolā?
Ļoti patīk, skolā ir interesanti.
Vai mācīties par programmētāju ir grūti vai viegli? Kāpēc?
Mācīties ir viegli, bet jāvelta daudz laika pašmācībai.
Ko tu ieteiktu Garkalnes vidusskolas skolēniem, beidzot skolu un izvēloties karjeru?
Es ieteiktu kārtīgāk apdomāt turpmāko ceļu, un izdarīt pareizo izvēli!
Paldies par interviju!
Gribu piebilst tikai to, ka Garkalnes vidusskolas skolēniem būs iespēja tikties ar
bijušajiem absolventiem
8. februārī plkst. 14.00 skolas spoguļzālē
Karjeras pēcpusdienā
un uzzināt, kā viņiem klājies pēc Garkalnes skolas
absolvēšanas.
Interviju sagatavoja: Veronika Kozlova

Interesanti fakti
1. 16. gadsimtā Turcijā ar nāvi varēja sodīt ikvienu, ko pieķēra dzeram kafiju.
2. Katram piektajam dienvidkorejietim vārds ir Kim.
3. Ja var ticēt zinātniekiem, tad visas pasaules pludmalēs kopā ir atrodami
7.500.000.000.000.000.000 smilšu graudiņi.
4. Visu nervu kopējais garums mūsu ķermenī ir 75 kilometri.
5. Savukārt senajā Ķīnā par labāko dāvanu vecākiem to dzimšanas dienās tika
uzskatīts zārks.
6. Kafija ir otrajā vietā uz pasaules, kā prece ar vislielāko apgrozījumu. Pirmajā
vietā ir nafta.
7. Katrs cilvēka pirksts dzīves laikā saliecas apmēram 25 miljonu reižu.
8. Cilvēka smadzenes dienas laikā ģenerē vairāk elektrisko impulsu, kā visi
pasaules telefoni kopumā.
9. Dzīves laikā cilvēka āda nomainās apmēram 1000 reizes.
10. Sitoties ar galvu pret sienu var zaudēt 150 kalorijas stundā.(Lūdzu
nepārbaudiet )
11. Vaļa sirds sit tikai 9 reizes minūtē.
12. Viens no katriem 4 amerikāņiem ir bijis televīzijā.( ŠOKS)
13. Didaskaleinofobija ir bailes no skolas. (Tev tāda ir?)
14. 1843. gadā ielas mīms iesprūda savā iedomātajā "kastē" un nomira no bada.
15. Teflons ir slidenākā virsma pasaulē.
16. Katru gadu atklāj ~ 7'000 jaunus insektu paveidus.
17. 80% ASV 10 gadus veco meitenīšu ievēro diētu.
18. Viena dolāra banknotes izgatavošana izmaksā 3 centus.
19. Tikai 55% amerikāņu zina, ka Saule ir zvaigzne. (Tu to zināji? :D )
20. Kečups no stikla pudeles šķīvī pārvietojas ar
0.05 km/h lielu ātrumu.
21. Katrs piektais zemes iedzīvotājs ir ķīnietis.
Rakstu veidoja Anna. Informācija iegūta
www.spokiem.lv 

