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Sveiks!

Vai jūti, kā aizsteidzies pirmais semestris? Klāt jau liecību saņemšana un ziemas brīvlaiks.
Šogad pirmo reizi mūsu skolas skolēniem ir iespēja tikt pie Zelta un Sudraba liecībām par
izciliem sasniegumiem un dinamiku mācībās. Tāpat jaunums ir arī pieklājīgākās un
pozitīvākās klases konkurss, kas notiek APU programmas ietvaros.
Beidzot ziema ir tāda, kādai tai vajadzētu būt – ar sniegu un aukstumu, tāpēc sākumskolēni
sasparojušies lielajām Ziemas spēlēm un vienu pēcpusdienu pieskandināja skolas pagalmu ar
skaļiem uzmundrinājuma saucieniem. Jāteic gan, ka ziemas prieki Garkalnes vidusskolā nav
nekas neparasts, jo mums ir savs – īpašais kalns, uz kura izpriecāties ziemā varam ik dienu.
Lai ziemas baltuma pietiek līdz pavasarim!

Ziemas spēles
14. decembrī Garkalnes vidusskolas pagalmā valdīja sportiska
noskaņa, jo 1.-4.kl. skolēniem tika organizētas Ziemas spēles. Visi
sākumskolēni tika sadalīti divās komandās – viena ietērpta gaiši zaļās
vestēs, otra – raibum raiba. Skolas laukumu divās daļās sadalīja policijas
lente, un sacensības varēja sākties!!!
Skriešana, izsaucieni, draugu glābšana un ķegļu nēsāšana sacēla
pagalmā īstu jampadraci, un ziemas prieki šajā pēcpusdienā tika izbaudīti
pilnībā!!!
Zane

Nakts skolā
ESF projekta ietvaros sadarbībā ar Garkalnes vidusskolas līdzpārvaldi 7.decembrī
Garkalnes vidusskolā notika pasākums „Nakts skolā”. Šoreiz pie mums ciemojās
Vangažu un Brocēnu vidusskolu audzēkņi. Nakts tēma bija karjera un profesijas
izvēle nākotnē.
Pasākums sākās ar iepazīšanos un savu rakstura īpašību akcentēšanu. Pēc jautras
izkustēšanās vārds tika dots viesiem. Šoreiz tie bija 2 - Latvijas Televīzijas un Radio
žurnālists Aidis Tomsons un a/s „Tukuma piens” distributors Edmunds Ozols. Abi ir
interesanti cilvēki un lieliski speciālisti savā jomā. Žurnālists Aidis Tomsons rosināja
skolēnus aizdomāties, cik viegli vai grūti ir uzmeklēt cilvēkus, ko intervēt, sagatavot
jautājumus un pēc tam vērot sevi televīzijas ekrānā. Viņš pastāstīja gan par savu ceļu
līdz žurnālistikai, gan par savu ikdienu Latvijas Radio, kā arī deva iespēju skolēniem
iejusties
žurnālista
lomā,
intervējot gan Aizsardzības
ministru A. Pabriku, gan arī
Veselības ministri I. Circeni. Vēl
lielāku sajūsmu skolēnos droši
vien būtu izraisījusi Izglītības
ministra R. Ķīļa intervēšana, bet
ministra aizņemtības dēļ tas
nebija
iespējams.
Savukārt
E.Ozols stāstīja skolēniem, cik
svarīgi ir radīt labu iespaidu par
sevi, kā sagatavoties darba
intervijai un parādīt sevi no
pozitīvās puses.
Šajā naktī skolēni ne tikai
klausījās viesu stāstījumos, bet arī paši aktīvi piedalījās dažādos grupu darbos, kuros
vajadzēja pamatot argumentus, kas ietekmē profesijas izvēli, izvērtēt ieguvumus,
zaudējumus un palīdzēt pieņemt lēmumu doties strādāt uz ārzemēm vai palikt
dzimtenē. Pusnaktī garkalnieši bija sarīkojuši orientēšanās spēli pa skolu. Arī ciemiņi
bija sagatavojuši mājas darbus: brocēnieši - spēli, savukārt vangažnieki – atraduši
anekdotes par dažādu profesiju pārstāvjiem. Viņi veiksmīgi arī izspēlēja šīs
anekdotes.
Pasākumā skolēni uzzināja daudz jauna gan par karjeras iespējām un profesijām,
gan par sadarbošanās prasmēm. Šī nakts tiešām bija interesanta!
Zane 9.a

Ķekatas nāk!
Senajiem latviešiem decembris bijis ķekatās iešanas laiks. Ķekatas
visus mājiniekus kārtīgi izdancināja, vēlot laimi nākošajā gadā. Mūsu skolas1.kl.,
2.kl., 3.-5.kl. un 6.-8. kl. tautas deju dejotāji (vad. M.Vandere un G.Bīriņa) kopā ar
citiem Garkalnes novada deju kolektīviem iejutās ķekatnieku lomās Berģu Kultūras
namā, kur 15.decembrī notika pasākums „Ķekatas nāk!”
4 mūsu skolas deju kolektīvi skatītājus priecēja ar jaukām dejām. Uztraukumu gan
varēja manīt, jo galu galā - pirmais koncerts šajā mācību pusgadā, bet nodejot sanāca
labi un pēc koncerta varēja manīt daudz smaidošu seju.
Koncerta beigās K.Bružuks skolas direktoram iedeva lielu maisu ar dāvanām
dejotājiem, kuras viņi saņēma, atgriežoties skolā. Šajā dienā visi guva daudz pozitīvu
emociju, jo beidzot izdevās izdejoties uz lielās skatuves un saprast, kā tad īsti ir būt
ķekatniekam.
Renāte
Ziemassvētku koncerts
20.decembrī notika skolas Ziemassvētku koncerts.Koncerta sākumā direktors teica
uzrunu un apbalvoja skolēnus ar zelta un sudraba liecībām. Ziemassvēku koncertā arī
tika apbalvoti APU konkursa uzvarētāji – 6.a un 9.a klases. Uz koncertu bij ieradies
domes priekšsēdētājs M.G.Bauze-Krastiņš,kurš vidusskolēniem pasniedza stipendijas.
Arī šogad ikviens skolas pulciņš rādīja, ko viņi pa šo gadu ir iemācījušies.
Koncertu vadīja rūķēni, teātra pulciņa dalībnieki, kuri atraktīvi pieteica ikvienu
priekšnesumu. Līnījdejotāji skatītājus aizveda pagātnē, izdejojot dejas gan no
„Netīrajām dejām”, gan arī no Elvisa Preslija repertuāra, savukārt tautas deju dejotāji
stāstīja gan par dažādām profesijām ( 2. kl. „Amatnieku rotaļas”), gan par puteklīšu
piedzīvojumiem (3.-5.kl), gan par Incīti
runcīti ( 1. kl). 6.-8. klašu kolektīvs
dejoja, manuprāt, vienu no latviešu
interesantākajām tautas dejām –
„Govju kazaku”.
Šogad skolā
darobojas 3 ansambļi, un ikviens no
tiem rādīja, ko ir iemācījies pa šo gadu.
Koncerta
noslēgumā
dziesmu
„Sniedziņš krīt” dziedāja ne vien visi
skolas ansambļi, bet arī Garkalnes
vidusskolas dziedošie skolotāji, kuri
ikvienam
klausītājam
uzbūra
Ziemassvētku noskaņu.
Zane

Klavierkoncerts Ziemassvētkos
14. decembrī Garkalnes vidusskolas spoguļzālē pulcējās tie Garkalnes vidusskolas
audzēkņi, kas mācās klavierspēli pie skolotājas A.Teterovskas un I.Pauras. Šie
Ziemassvētku koncerti ir jau tradicionāli, bet šogad bija kāds jauninājums - tajā tika
spēlētas tikai R.Paula komponētās dziesmas, tā ka var teikt – skolā mums bija R.Paula
melodiju vakars. Ikvienam skolotājas bija sameklējušas piemērotas
dziesmas un, tā kā mēs esam ļoti
dažādi, tad arī skaņdarbi bija ļoti
dažādi – jautri, rotaļīgi, skumji,
apceroši, bet visi 20 audzēkņi, kas
uzstājās, lieliski tika galā ar izpildījumu.
Cerams, ka vecākiem patika mūsu koncerts, jo aplausi pēc katras
dziesmas bija skaļi…
Renāte

Koncerti Rīgā
Decembrī mēs ne tikai aktīvi gatavojāmies Ziemassvētku koncertiem, bet arī
apmeklējām koncertus, kurus mums tiek piedāvāti koncertlektorija „Mūzika tev” ietvaros. 4.
klase devās uz „Brēmenes muzikantu” iestudējumu, 9.kl. baudīja klasikas, džeza un roka
mijiedarbību koncertā „Turp un atpakaļ” , bet
mēs, 6.klase, iepazinām ansambļu daudzveidību,
klausījāmies izpildītājus no dueta līdz oktetam.
Īpašas ovācijas mūsos izraisīja Dagambas,
SusDungo(dūdiņroka) uzstāšanās.
Šie braucieni ir lieliska iespēja dzirdēt un
redzēt ko jaunu un nebijušu!!!

Renāte

Zvaigžņu klase 2012
Apgāds Zvaigzne ABC jau trešo reizi izsludināja
erudīcijas konkursu komandām „Zvaigžņu klase 2012” 5.-9.
klasēm. Tā kā balvas ir bija diezgan vērtīgas- „Tallink” jūras
ceļojums

Rīga-

Stokholma-

Rīga,

žurnāla

„Ilustrētā

Junioriem” gada abonements un dāvanu karte 100 Ls vērtībā
veikalā Zvaigzne ABC-,dalību šajā konkursā pieteica divas
mūsu skolas komandas- „Deksteri” (6.a klase) un „Pēcstundu karaļi” (9.a klase).
Konkursā komandām vajadzēja izturēt četras kārtas. Pirmajā kārtā komandām bija
jāatbild uz 90 jautājumiem par visdažādākajām tēmām, otrajā kārtā skolēnu uzdevums
bija izveidot video, animāciju par tēmu „Mēs Latvijai. Latvija mums!”, trešajā kārtā
komandām nācās izpausties radoši, jo uzdevums bija uzrakstīt rakstu darbu par tēmu
„Es. Tu. Viņš. Viņa. Mēs!”. Šajā kārtā 6.a klases komandai veicās īpaši labi, jo
Vidzemes kopvērtējumā viņi saņēma pirmo vietu. Ceturtajā, noslēdzošajā kārtā
komandas atbildēja uz konkursa atbalstītāju- „Tallink”, „Zvaigzne ABC”, „Ilustrētā
Junioriem”, SIA „Kaķītis”, „Starspace”, „UNIQ”, „Dailes teātris”, „Food Union”,
„Kurzemes democentrs” uzdotajiem jautājumiem.
Komandas pašas atzina, ka gājis grūtāk nekā sākumā domāts, bet pirmajai reizei
nemaz neesot tik slikti- „Deksteri” kopvērtējumā ieguva 20. vietu no 123 komandām
un ir apņēmības pilni arī nākošgad piedalīties šajā konkursā.
Renāte

Lai veiksmīgs Jaunais ga ds!!!

