
Sveiks!
Februāris pagāja, aktualizējot karjeras izglītības jautājumus. Vairākas

klases devās ekskursijās uz vecāku darbavietām, skolēni piedalījās „Ēnu
dienās”. Pie mums viesojās bijušie absolventi. 10. un 11.klasei psiholoģijas
stundu vadīja psiholoģe A. Vagale. Sīkāk par ēnotāju piedzīvojumiem var
lasīt skolas mājaslapā (http://garkalnesskola.lv/vidusskola/ sadaļā karjera).

5.,8. un 9. kl. turpināja apmeklēt koncertlektorija „Mūzika tev” koncertus.
Tajos bija iespēja ieraudzīt literatūras klasikas darbus pavisam jaunās skaņās
un interpretācijā. Par tiem – arī šajā numurā.

Marts turpretī paiet, cītīgi strādājot projektus, rakstot Zinātniski
pētnieciskos darbus un piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs.

Skolā ir bijusi iespēja noklausīties dažādas lekcijas – gan par interneta
drošību, gan sadarbības prasmju veidošanu, gan izglītojoties par vides
saudzēšanu un atkritumu šķirošanu. Vides projekta ietvaros turpinām rakstīt

esejas, vākt PET pudeles un gaidīt noslēguma pasākumu ar grupas PER piedalīšanos.
Lai pietiek spēka piedalīties visās aktivitātēs un nepalaist garām pavasarīgās

noskaņas dabā!

Skolas auglis

28. marta pēcpusdienā sākumskolas skolēni tika
aicināti uz akcijas „Skolas auglis” noslēguma pasākumu.
Tā sākumā sk. Daina pastāstīja sīkāk par šīs programmas
realizāciju Latvijā un skolā. Līdzpārvaldes meitenes bija
sagatavojušas dažādus uzdevumus. Mazajiem vislabāk
patika minēt mīklas un atpazīt dažādus retāk ikdienā
sastopamus augļus un dārzeņus. Tāpat sajūsmu izraisīja
bilžu mīklas un dārzeņu un augļu nosaukumu meklēšana
angļu valodā.

Pasākuma nobeigumā visi vienojās kopīgās rotaļās.
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Teātra muzejā

07.02.12 mēs braucām uz teātra muzeju jeb pilnajā nosaukumā uz

„ Eduarda Smiļģa teātra muzeju”. Tajā mums pastāstīja par skatuves un paša teātra

vēsturi, un ļāva aplūkot seno laiku skatuves maketu. Aizraujoši bija aplūkot kādu vecu

galdu, pie kura ilgu gadu laikā sēdējuši daudzi aktieri, režisori un pats latviešu teātra

tēvs Eduards Smiļģis.

Tālāk gide mūs ieveda kādā ļoti interesantā istabā, kura izskatījās gluži kā seno

laiku skatuve. Tur mēs uzzinājām, ka senos laikos skatuves apgaismoja ar uguns

lākturiem, ne prožektoriem, kā tagad. Skatuves dekorācijas agrākos laikos bija

uzzīmētas vienā plaknē, tās nebija telpiskas kā mūslaiku izrādēs.

Kad muzeja ekspozīcija bija apskatīta, mēs varējām paši iestudēt savu izrādi

„Sarkangalvīte”. Andrītim bija pati galvenā loma- viņš bija Sarkangalvīte ar visīstāko

sarkano cepurīti! Tas bija smieklīgi! Es dabūju vecmāmiņas lomu. Pēc trīskāršas

mēģināšanas mums vajadzēja būt gataviem izrādi nospēlēt skatītājiem- pārējiem

klasesbiedriem. Izrādes tapšanas gaitā no jautrības un smiekliem mums sāpēja vēders.

Iesaku arī citiem tur aiziet. Bija jautri!!!

Rūta 5. a



Karjeras pēcpusdiena

Garkalnes vidusskolā 8. februārī viesojās skolas absolventi – Z.Matuļone,
A.Kuharonoka, I.Čupīte, K.Beršackis. V.Grigorjevs un A.Seržāne- , lai vecāko klašu
skolēniem pastāstītu par skolām, kurās viņi pašlaik mācās. Zane mūs iepazīstināja ar

Rīgas Teikas vidusskolu, Anželika
un Ilona ar Rīgas Stila un Modes
profesionālo vidusskolu zēni - ar
Rīgas Tehniskajā koledžā
apgūstamajām specialitātēm, bet
Aiga dalījās pieredzē par LU
studijām.

Likās ļoti interesanti klausīties
bijušajos skolasbiedros, jo viņi mūs
iepazīstināja ne tikai ar mācību pro-
cesu un apgūstamajām specialitātēm,
bet arī izstāstīja par dažādiem
pasākumiem, piedzīvojumiem un
iespējām, kuras sniedz šī skola.

Tikšanās bija interesanta, un
varbūt ar kādu no mūsu skolas
pārstāvjiem šie skolēni sastapsies arī

nākamgad!
Zane 8. a

Raibā nedēļa skolā

Par tradīciju jau ir kļuvusi raibās nedēļas organizēšana skolā un diskotēka tās
nobeigumā. Arī šogad turpinājām šo tradīciju un katru dienu ģērbāmies attiecīgi
izvēlētajai krāsai vai stilam.
Pirmdienā – čību dienā – varējām
vērot visdažādākos mājas apavus
katra gaumei. Otrdiena- kā jau
Valentīndiena- sarkana. Pie tam
šajā dienā tika izspēlēta arī „Pāru
spēle”. Katrs, kas atrada savu pāri,
varēja nofotografēties ar to
improvizētajā fotosalonā spoguļ-
zālē. Trešdiena – džinsu diena. Šī
diena laikam guva vislielāko
atsaucību, jo, kā novērots, džinsi ir
ikviena skolēna garderobē.
Ceturtdienā – cepuru dienā – ar
cepurēm beidzot varēja staigāt tie,
kuri tās labprāt nenovilktu nekad.
Piektdienā – klases stila dienā-varēja vērot vislielāko dažādību.

Nedēļas pēdējā skolasdienā – piektdienā- visi varēja izlēkāties diskotēkā.
Zane 8.a



Koncerts „Karību jūras prāti un citi drošsirži mūzikā”

29. februārī mēs devāmies uz koncertlektorija „Mūzika Tev” trešo

koncertu. Tā nosaukums „Karību jūras pirāti un citi drošsirži mūzikā” pilnībā

atbilda koncerta saturam, jo bija iespēja iepazīties ar daudziem drosmīgiem

vīriem vēsturē.

Mums spēlēja Latvijas Bruņoto Spēku pūtēju orķestris. Skolēni pie reizes

iepazinās ar dažādiem pūšamajiem instrumentiem. Ik pa laikam uz ekrāna rādīja

dažādus video par drošsiržiem- Džeku Sperovu, Trīs musketieriem, Čingishanu,

Smitu pāri, Zorro u.c. Savukārt paši pūtēji mums izpildīja dažādas tēmas no šīm

drošsiržu filmām.

Skolēniem bija arī iespēja noskatīties paukošanās paraugdemonstrējumus,

noklausīties Toreadora āriju no operas „Karmena”, un beigās uzdziedāt Velna kalpu

dziesmu kopā ar LNO solistu.

Renāte 5.a

Brauciens uz Tehnoannas pagrabiem

7. martā 5.a klase devās ekskursijā uz Tehnoannas pagrabiem.  Tehnoannas

pagrabos bija ļoti intresantas lietas. Tur bija liels šūpuļzirgs un daudzas dažādas prātu

attīstošas lietas, kā ,piemēram, labirints, kurš jāiziet, skatoties spogulī. Bet bez tā tur

arī bija labirints pagrabā. Izejot no labirinta, nonācām pagrabā, kurā

tika rādīti eksperimenti. Viens no tiem bija uguns virpulis. Mēs

redzējām arī tornado un zibens veidošanās principus.

No pagrabiem vienīgā izeja bija pa cauruli, kura tobrīd bija

elektrizējusies. Daudziem caurulē sacēlās gaisā mati.

Man patika šī ekskursija un iesaku turp aizbraukt arī citiem!

Jānis 5.a



Ciemos Mežkuiču ģimnāzijā
9. martā mēs, 5.-8.kl. vokālais ansamblis, braucām pie mūsu draugiem uz

Mežkuiču ģimnāziju. Tur mēs piedalījāmies koncertā, kas veltīts Lietuvas neatkarības

atjaunošanas gadadienai. Ceļš mums bija ļoti interesants, jo busiņu ielīgojām ar

dažādām - gan latviešu, gan ārzemju - dziesmām un mācījām skolotājām dziedāt

ansambļa dziesmas. Aizbraucām arī uz Krusta kalnu, kurā bija tūkstošiem, tūkstošiem

krustiņu.

Atbraucot uz Mežkuiču ģimnāziju, devāmies izpētīt skolu. Mežkuiču skolotāji

mūs izvadāja pa klasēm un parādīja tirdziņus un darbnīcas. Tas bija ļoti interesanti, jo

darbnīcās varēja piedalīties

ikviens. Puišiem bija ierī-

kota pat kokgrebšanas darb-

nīca, bet tur gan mēs negā-

jām, jo meitenēm tas izska-

tījās pārāk grūti. Tālāk ejot

mūs ļoti aizrāva meitenes,

kuras demonstrēja, kā

mezglot dažādas rokassprā-

dzes. Arī dažas mūsu mei-

tenes vēlējās pamēģināt

mezglot, tādēļ daži palika

šeit, bet citi gāja tālāk.

Vēlāk varējām nodegustēt lietuviešu nacionālo ēdienu –cepelīnus.

Pēcpusdienā notika svētku koncerts , kurā redzējām brīnišķīgas dejas un dziesmas.

Starp daudzajiem tautu dejotājiem, moderno un līnijdeju dejotājiem, ansambļiem un

solistiem arī mēs nodziedājām savas latviešu dziesmas.

Pēc koncerta mums bija kopīgs pasākums ar Mežkuiču skolēniem. Bija ļoti jautri

spēlēt dažādas spēles ar draugiem no Mežkuičiem!

Rūta 5.a



„Lielās balvas” sacensības Siguldā

23. martā 5. kl. un 6.-7.kl. komandām bija iespēja startēt „Lielās balvas”
sacensībās Siguldā. „Lielā balva” ir aizraujošas sacensības, kur tiek pārbaudīta
komandas vienotība, ātrums, sadarbība un veiklība.

Sacensības izvērtās
jautras un atraktīvas.
Līdzjutēji skaļi atbalstīja
savus dalībniekus , un zālē
valdīja neiedomājams
troksnis. Bija ļoti inte-
resanti pārvarēt piepūšamo
šķēršļu joslu, skriet lielās
trīsvietīgās gumijas biksēs
un pēc iespējas ātrāk nokļūt
finišā.
Mums veicās labi. Godal-
gotas vietas gan neiegu-
vām, bet laiku pavadījām
jautri un sportiski!

Renāte 5. a

Lekcijas skolā
Šomēnes mums bija daudz iespēju izglītoties. Vispirms 8. martā  varējām

noklausīties lekciju par interneta drošību. Lektors stāstīja interesanti, un pat ar
piemēriem parādīja, kā notiek dažādas viltības interneta vidē, kuru rezultātā kāds

mūsu klasesbiedrs pat gandrīz nopirka šokolādes papīrīti par 1 Ls.
Trešdien, 20. martā, skolā viesojās K.Bružuks un  pastāstīja par

izglītojošā vides projekta „Skaties dziļāk! PET atkritumu, to ietekme
uz vidi un šķirošanas nozīme” aktivitātēm mums bija iespēja arī
noskatīties filmu. Nu tik cītīgi jāraksta esejas un jāgaida noslēguma
balle ar grupas PER piedalīšanos.

Savukārt 8. un 9. klase devās uz Vangažiem, kur viņiem bija ar
karjeras izglītību saistīts pasākums.

22. martā 6.-7.kl. viesojās PET pudeļu pārstrādes rūpnīcā
Jelgavā, kur iepazinās ar PET atkritumu pārstrādes procesu.

23. martā uz nodarbību „Es savā jaunajā pasaulē” 5. un 6. kl.
skolēnus aicināja psiholoģes.



Karjera
2. a kl. skolēni viesojās zemnieku saimniecībā „Meždruvas” , uzzināja daudz jauna

un interesanta, tāpēc lasītājiem piedāvā
Interviju ar zemnieku saimniecības „ Meždruvas” saimnieci Natāliju

Dreimani
1. Par ko Jūs gribējāt kļūt, kad bijāt maziņa?

Par vetārsti.

2. Par ko Jūs mācījāties?

Par sporta skolotāju un zootehniķi.

3. Kā Jums ienāca prātā dibināt savu zemnieku saimniecību?

Tas sākās pavisam nejauši- nopirkām dažus zirgus un kazas. Bija jādomā, ko ar

tiem darīt. Saimniecība paplašinājās un radās doma, kā nopelnīt naudu, lai uzturētu

dzīvniekus. Tā dzīvnieku skaits palielinājās.

4. Cik liela ir Jūsu zemnieku saimniecība?

Mūsu saimniecībā dzīvo 200 kazas. No tām slaucamas ir apmēram 20-30.

Audzējam divu šķirņu kazas- gaļai un pienam. Kazas slaucam divas reizes dienā.

Dienā no vienas kazas izslauc ~ 7 litri piena. Tas ir daudz.

Mūsu saimniecībā dzīvo 20 zirgi. Esmu mācījusies par jāšanas sporta treneri un

mācu bērniem jau no 4 gadu vecuma jāt. Vadu arī reitterapiju. Brīvdienās un svētku

dienās piedalāmies izjāžu organizēšanā Brīvdabas muzejā un citos muzejos.

Vēl mums ir 10 truši, vistas, 2 gaiļi, 3 kaķi un 3 suņi, no tiem 2 haskiji, kuri

palīdz izklaidēt bērnus.

5. Cikos sākas un beidzas Jūsu darba diena zemnieku saimniecībā?

Darba dienas garums  mainās atkarībā no sezonas. Vasaras sezonā darba dienu

sākam jau ~ 6 no rīta. Pēdējie klienti bieži ierodas pēc darba, tādēļ strādājam līdz pat

22. Ziemas sezonā sākam strādāt, kad kļūst gaišs. Kad citi atpūšas, mums ir karstākais

darba laiks. Brīvdienu nav, jo arī brīvdienās dzīvnieki grib ēst, bet cilvēki izklaidēties.

6. Kādi darbi jāveic zemnieku saimniecībā?

Katru dienu dzīvnieki ir jākopj, jāslauc, jātīra, jābaro. Ļoti daudz darba paņem
interneta mājas lapa, kura ir ne tikai jāizveido, bet visu laiku jāpapildina. Daudz
jādomā, kā piesaistīt klientus- kā veidot reklāmu. Laikam reklāmas veidošana ir pats
grūtākais, bet atbildīgākais  darbs, jo no tās ir atkarīgs klientu skaits un mūsu
ienākumi.
7. Cik Jums ir palīgu un kādi ir viņu pienākumi?

Sezonā man ir 5- 10 palīgi. Viņi pārsvarā palīdz palīgdarbos.



8. No kā Jūsu zemnieku saimniecībā, galvenokārt, iegūstat peļņu?

Gan kazkopība, gan zirgkopība ir divas patstāvīgas nozares, kuras nes peļņu.

9. Kādu barības daudzumu dienā patērē viens dzīvnieks?

Jūs redzat lielos siena ruļļus. Viens siena rullis sver apmēram 250 kg. Tā  ir

dienas norma 10 zirgiem un trušiem.

10. Vai barību audzējat paši?

Nē, jo Garkalnes tuvumā nav tādu pļavu. Sienu pērkam. Gadās, ka var nopirkt

barību arī tepat tuvumā, bet, visbiežāk, sienu pērkam tur, kur lētāk. Pēdējo reizi sienu

vedām no Rēzeknes.

11. Kādus produktus piedāvā Jūsu zemnieku saimniecība un kur tos var iegādāties?

Kazas pienu, sieru, biezpienu. Ik pārdienu no mums aizved ~ 30 l piena. Tos var

nopirkt visos Rīgas bioloģiskajos EKO veikalos.

12. Kādus pakalpojumus vai izklaides piedāvā Jūsu zemnieku saimniecība?

 doties izjādē pa mežu ar zirgu vai poniju;
 nostiprināt ķermeņa muskulatūru ar koriģējošās vai ārstnieciskās vingrošanas

palīdzību;
 izārstēt visdažādākās kaites ar reitterapijas palīdzību;
 apmeklēt attīstošās nodarbības ar zirgiem;
 apmeklēt jāšanas skolu, trenēties un piedalīties sacensībās;
 izbraukt ar ratiem vai kamanām;
 apskatīt un pabarot saimniecības dzīvniekus: zirgus, ponijus, kazas, trušus;
 noorganizēt dažādus pasākumus bērniem vai izīrēt vietu pasākumiem;
 iegādāties kazas piena bioloģisko produkciju;

13. Kāds cilvēks, Jūsuprāt, var kļūt par zemnieku saimniecības vadītāju, kādām

rakstura īpašībām viņam jāpiemīt?

Pirmkārt, ļoti jāmīl dzīvnieki, jo dzīvniekiem nav brīvdienu. Vienalga, vai tev ir

slikti vai grūti, dzīvnieki ir jābaro. Otrkārt, milzīga uzņēmība, darbaspējas un

pacietība.

14. Vai, jūsuprāt, Jūsu meita Tīna varētu kļūt par veiksmīgu zemnieku saimniecības

vadītāju? Ja jā, tad kas par to liecina?

Jā, noteikti, jo jau tagad Tīna prot visus darbus un ir man pats galvenais palīgs.

Tīna piedalās arī jāšanas sacensībās. Tīna jau tagad saka, ka tad, kad viņa izaugs, viņa

vadīs saimniecību, bet māsa tajā būs galvenais strādnieks.

Paldies par interviju!

Interviju sagatavoja 2. a kl. audzinātāja Gunta


