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Sveiks!
Vai pamanīji, kā aizsteidzās pirmais mācību semestris? Šķiet, ka nupat

tikai bijām tā kārtīgi iešūpojušies, kad jau nācās domāt par liecību saņemšanu,
vēstuļu rakstīšanu Ziemassvētku vecītim, dzejoļu mācīšanos. Tam visam klāt
šogad vēl vienas rūpes – sniega gaidīšana. Pēc tā visi noilgojušies ne pa jokam,
tāpēc var saprast līdzpārvaldes meiteņu akcijas „Uzbur svētku sajūtu!”
organizēšanu.

Decembris aizritējis, cītīgi mācoties un gatavojoties Ziemassvētku
pasākumiem. Pēc koncertiem un Labdarības akcijām ziemas brīvlaiks nācis tieši laikā,
jo , kad gan vislabāk sakrāt spēkus jaunajam darba cēlienam, ja ne brīvlaikā???

Ziemassvētku koncerts

21. decembrī Garkalnes vidusskolas audzēkņi aicināja savus vecākus uz
Ziemassvētku koncertu. Vispirms uzrunu teica direktors. Viņš izteica pateicību
ģimenēm, kuras aktīvi sadarbojušās ar skolu, pasniedza stipendijas vidusskolēniem un
apsveica skolas audzēkņus – olimpiāžu un konkursu uzvarētājus. Goda rakstus
saņēma L.Gedroviča , M. Kudiņa, J.Zakerničnijs, Z. Grudule, M.E.Liepa ,E.Bierands
un U.Strauta.

Pēc uzrunas klātesošie
varēja baudīt koncertu, kurā
uzstājās mazie „Skudriņu” dzie-
dātāji, tautas deju dejotāji,
līnijdejotāji, dziedāja 1.-4. un
5.-9. kl. ansambļi, kā arī
Marutas un Artūra duets, spē-
lēja klavieru klases audzēkņi.

Koncerts bija jauks,
sirsnīgs, un uzbūra Ziemassvēt-
ku sajūtu ikviena apmeklētāja
sirdī.

Zane



Pērļu zvejnieks
Arī šogad, 2.decembrī, sākumskolas skolēni varēja sacensties atjautības un

erudīcijas konkursā „Pērļu zvejnieks”. Jautājumus pirms tam cītīgi domāja
līdzpārvaldes dalībnieki, bet visu kopā salika sk. I.Pelcmane.

Tā kā no katras klases bija izvirzīti seši cilvēki, kopā sanāca 6 komandas-
katrā  četri dalībnieki – 1.a,2.a,3.a un 4.a erudītākie skolēni.

Komandas izvēlējās kapteiņus, un tie bija ceturtklasnieki. Pasākumu vadīja
meitenes no skolas līdzpārvaldes - Rūta, Anna, Renāte, Aivita un palīdzēja skolotāja
Inga Pelcmane.

Spēles noteikumi-jau tradicionālie - pārstāvim no komandas jāizvelk viena pērle,
uz kuras ir atšķirīgas krāsas cipars. Tad meitenes uzdod jautājumu, un, ja komanda
atbild, tad dabū pērli, bet, ja nē, tad jautājums pāriet nākamajai komandai.

Ik pa laikam arī  skatītājiem tika uzdots kāds āķīgs
jautājums, kur varēja nopelnīt balvu arī klātesošie.

Komandām jautājumi bija visdažādākie, bet
pārsvarā par Latviju.

Uzvarēja Mārča Kļaviņa komanda , bet , lai noteiktu
nākamo vietu ieguvējus, bija nepieciešami
papildjautājumi. Tas liecināja tikai par to, ka cīņa bija
spraiga un interesanta līdz pat pēdējam jautājumam.

Pēc tam visas komandas saņēma garšīgas balvas.
Ieguvēji bija visi, jo jaunas zināšanas guva ne tikai paši
„pērļu zvejnieki”, bet arī skatītāji!

Renāte

„Ģitāra un draugi”.

1.decembrī 8. un 9. klašu skolēni devās uz koncertlektorija „Mūzika tev”
koncertu „Ģitāra un draugi”. Šis bija jau otrais koncerts, ko skolēni šī projekta
ietvaros.

Koncertā mūs iepazīstināja ar dažādu veidu ģitārām – akustiskajām, klasiskajām, kā
arī elektriskajā. Ģitāristi – Kaspars Zemītis un Mārcis Auziņš – demonstrēja savas
prasmes, ģitāru spēlējot ne tikai klasiski, bet arī izmantojot to bungu vietā.

Koncerta laikā bija iespēja dzirdēt dažādus populāros klasiskos skaņdarbus ( to
skaitā arī slaveno Nokia Tune). Koncerta noslēgumā uzstājās grupa „Double faced

eels”, kas pamodināja ikvienu klausītāju, kam koncerta laikā bija sanācis
iesnausties.

Zane



Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Garkalnes vidusskolā ir daudz skolēnu, kuri pēc stundām apgūst kāda mūzikas
instrumenta spēli, un tieši viņi bija pirmie, kas šogad skolā uzsāka Ziemassvētku
koncertu maratonu.

16.decembra vakarā skolas parketzālē bija pulcējušies bērni, skolotāji, vecāki un
draugi, lai noklausītos jauno mūzikas censoņu sniegumu. Šajā vakarā dzirdējām
Ziemassvētku dziesmas un populāras melodijas visdažādāko instrumentu izpildījumā:
skanēja klavieres, ģitāra, vijole, flauta, marimba. Kādam tas bija pirmais koncerts, un

tādēļ jo lielāks satraukums un,
protams, arī prieks par labi nospēlētu
skaņdarbu.

Paldies šī koncerta rīkošanā
jāsaka skolotājām A. Teterovskai un
I.Paurai, kā arī visiem pārējiem
pedagogiem, kas strādā ar bērniem
ikdienā un spēj sagatavot
koncertnumurus. Atzinīgus vārdus
viņiem veltīja arī Berģu Mūzikas un
mākslas skolas direktore I.Briņķe.

Mūzika ir brīnums, un tas, kurš
spēj šo brīnumu ne tikai izbaudīt, bet
arī sniegt citiem, ir patiesi bagāts.

Skolotāja Daina

Labdarības akcija
Kā jau zināms skolas līdzpārvaldes uzdevums ir ne tikai rīkot pasākumus, bet

svētkos sagādāt prieku arī Garkalnes vientuļajiem pensionāriem. Šogad Ziemassvētkos mēs
viņiem bijām sarūpējuši krāsainus laimes eņģelīšus un pašceptas, gardas piparkūkas. Citiem
varbūt liekas, ka iet apciemot pensionā-
rus ir garlaicīgi, bet īstenībā viņi ir ļoti
sirsnīgi un atvērti ļaudis. Viņi ļoti prie-
cājās par mūsu apciemojumu. Kāda vec-
māmiņa mums uzticēja savu dzīves-
stāstu, aicināja uz tēju, bet vēl kāda
parādīja savu jaunāko pirkumu.

Mēs esam pieraduši svētkos sa-
ņemt dāvanas, bet vēl foršāka sajūta ir
sagādāt šo dāvanu kādam citam un
redzēt, ka tā nav bijusi velta.

Renāte



Skan zvaniņš – klingelingeling!

„Kling Glokchen, Klingelingeling..”, „Buon Natale!”- vienkāršs garāmgājējs,
svešinieks, ejot gar Garkalnes vidusskolu un bērnudārzu, brīnītos – Latvijas vidienē
pēkšņi skan dziesmas vācu valodā un jautri apsveikumi itāliski.

Tomēr tas nav nekas neparasts, jo kopš septembra Garkalnes izglītības
iestādēs aktīvi darbojas brīvprātīgās meitenes – Laura no Austrijas un Kjara no
Itālijas. Meiteņu pamatdarbs saistīts ar sešgadīgajiem bērniem: kopā ar pirmsskolas
skolotājām Astru un Ilzi meitenes palīdz bērniem apgūt pirmos soļus matemātikā,
dzimtajā valodā, kopā ar bērniem pēta un izzina tuvāko apkārtni, arī Ziemassvētku
rotājumi, dāvaniņas un apsveikumi vecākiem gatavoti kopā. Par iepriecinājumu
vecākiem bērni Kjaras un Lauras vadībā apgūst arī angļu valodu. Nu viņi angliski prot
gan sasveicināties, gan pastāstīt par sevi, gan dziedāt vienkāršas dziesmiņas. Liela
interese bērniem ir arī par brīvprātīgo meiteņu mājām – Austriju un Itāliju – , un ar
prieku tiek apgūtas dziesmiņas vācu un itāliešu valodā.

20.decembris. Ziemassvētku koncerts 6.a un 6.b pirmsskolas grupā. Visu
mēnesi bērni gatavojās šim koncertam – mācījās dzejoļus, dejas, Lauras vadībā bērni
mācījās dziesmiņu vācu valodā, savukārt Laura iemācījās dziesmiņu latviski.
Pašceptās piparkūkas, apgleznoti šķīvji, Lauras un Kjaras izveidotie Adventes
kalendāri, pašu rokām darināti Ziemassvētku apsveikumi – tas viss uzturēja svētku
sajūtu bērnos līdz Ziemassvētku koncertam.

Ziemassvētku koncertu apmeklēja arī Garkalnes domes pārstāvji, un bērni
saņēma brīnišķīgu dāvanu – Ziemassvētku dziesmu CD.

Laura un Kjara jau „iestrādājušās” pirmsskolas grupās, tomēr meitenes
redzētas arī pamatskolas un vidusskolas klasēs – svešvalodas, vizuālās mākslas,
audzināšanas stundās. Ar sagatavotiem uzdevumiem, dziesmām, stāstījumiem par
Eiropas Brīvprātīgo darbu, par Austriju un Itāliju. Janvārī skolēniem būs iespēja
parādīt savas zināšanas par Austriju un Itāliju, šo valstu vēsturi, izciliem cilvēkiem,
sasniegumiem kopā ar brīvprātīgajām meitenēm organizētā konkursā.

Vai arī pārējie mūsu pagasta iedzīvotāji sastapušies ar Lauru un Kjaru? Jā! Jo
nu viņiem ir iespēja apgūt vācu un itāļu valodu. Tā, pateicoties Eiropas Brīvprā-

tīgajam darbam, Garkalnē jau
piekto gadu „ienāk” Eiropa.

Skolotāja Astra


