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Sveiks!
Šis mēnesis aizritēja Latvijas valsts svētku zīmē. Mēs atkal iznesām gaismu
cauri Garkalnes ielām, kurinājām ugunskuru, dziedājām patriotiskas dziesmas.
Sadraudzējāmies ar Mežkuiču ģimnāzijas skolēniem, un tāpēc pie ugunskura
līdzās latviešu tautasdziesmām skanēja arī lietuviešu. Apliecinājām dzimtenes
mīlestību svinīgajā pasākumā bērnudārzā, un apmeklējām Latvijai veltītus
koncertus.
Daudziem prātā vēl krāšņais salūts Daugavmalā un izgaismotā galvaspilsēta
festivālā „Staro Rīga”. Gaismas un pozitīvu iespaidu šajā tumšajā laikā ir bijis
pietiekami. Varbūt tas arī dos spēku gada pēdējo mēnesi – decembri – pavadīt
neslinkojot, bet čakli mācoties, saglabājot pozitīvu attieksmi un labu
garastāvokli.
Saņemamies! Semestra beigas tuvojas!!! Liecības nāk!!!

Pasākumu plāns decembrim
1. decembris – 8.kl. un 9. kl. dodas uz koncertlektorija „Mūzika tev” otro koncertu –
„Ģitāra un draugi”
5.,12., 19. decembris – sveču aizdegšana Adventes vainagā
2.decembris – erudīcijas konkurss sākumskolēniem „Pērļu
zvejnieks”
9. decembris – lielā fotografēšanās
16. decembris plkst. 18.00 – mūzikas skolas audzēkņu svētku
koncerts
21. decembrī plkst. 17.00 – Ziemassvētku koncerts
23. decembrī - Ziemassvētku pasākums sākumskolai

Mārtiņdiena skolā
Šā gada 10. novembrī mūsu skolas tautisko deju dejotāji bija sagatavojuši divus
koncertus par godu Mārtiņdienai. Pirmais koncerts notika bērnudārzā, kurā dejotāji
nodejoja savas dejas krāšņās zvēru maskās, atveidojot tradicionālos ķekatniekus.
Mani ļoti patīkami pārsteidza skolotājas Laimdotas dejas improvizācija, kurā
piedalījās visi dejotāji. Varēja redzēt, ka arī bērnudārza bērniem koncerts ļoti patika.
Otrais koncerts notika skolā. Tā kā skolā telpas ir daudz plašākas, dejotāji jutās
daudz brīvāk un dejošana izvērtās lustīgāka.
Pēc koncertiem
sākās
Mārtiņdienas tirgus, kur gan
dejotāji, gan pārējie skolas
skolēni
varēja
iegādāties
dažnedažādas pašu skolēnu
pagatavotas lietas. Te bija
kūkas,
cepumi,
nokrāsoti
akmentiņi, spīguļojošas figūras
un vēl daudz kas iekārojams.
Dažam ar tirgošanos veicās ļoti
labi, piemēram, mūsu klases
Andrim. Citiem bērniem varbūt
veicās ne tik labi, bet beigās
gan pircēji, gan pārdevēji bija
ļoti apmierināti. Es iegādājos 2. klases skolnieces Annijas pagatavoto konfekšu puķi,
par kuru milzīgs prieks bija manam mazajam brālim.
Rūta
Kas tevi kaitina skolā?
Vai esi aizdomājies, kādas lietas var būt kaitinošas skolā? Varbūt ar tevi arī ir tā
gadījies?
1. Viens punkts līdz nākamajai atzīmei
Kas var būt vēl kaitinošāks kā uzzināt, ka līdz augstākai atzīmei ir pietrūcis
tieši viena punkta? Varbūt tas, ka paskaties uz kontroldarba lapu un saproti, ka esi
jautājumu zinājis, bet nezin kāpēc atzīmējis neīsto variantu..
2.Izsaukšana
neīstajā
brīdī
Iedomājies, ka ir noticis brīnums un tu pēkšņi esi izdomājis, ka šodien
mācīsies. Tu klausies skolotājā, centies atbildēt uz visiem viņas uzdotajiem
jautājumiem, bet neviens to neievēro vai arī tu netiec izsaukts. Tev tas ir apnicis, un tu
met mieru mācībām. Tad nez kāpēc tevi izsauc un uzdod tieši to jautājumu, kuru tu
nezini. Vai tas nemēdz būt kaitinoši?
3. Zemāka atzīme kā kādam, kurš no tevis špikoja
Vai jums nav bijis diezgan liels kreņķis, ka, kontroldarbu rakstot, esi kādam
palīdzējis un šķietamais nejēga galu galā iegūst lielāku atzīmi kā tu?
4.Kāds, kuram mūžīgi nav pildspalvas
Diezgan kaitinoši ir tad, kad katru dienu kāds tev prasa vai vienkārši paņem
tavu pildspalvu. Kas ir? Vai tad nevar atļauties nopirkt vienu nieka pildspalvu?
Pēc interneta materiāliem sagatavoja Renāte

Pasākums ar Mežkuiču ģimnāzijas skolēniem
Maģiskajā 11.11.11 mūsu skolā viesojās Mežkuiču ģimnāzijas skolēni. Mūsu
skolas līdzpārvalde laipni sagaidīja ciemiņus un pavadīja kopā ar viņiem visu
pēcpusdienu. Mēs ar skolotāju bijām izdomājušas dažādas jautras spēles un rotaļas.
Man ļoti patika brīdis, kad mēs zīmējām savas valsts kontūru un galvenās
lietas un simbolus, kas, mūsuprāt, raksturo valsti. Forši bija spēlēt „Mēmo šovu” un
iepazīstināt lietuviešus ar mūsu skolu. Tieši staigājot mazās grupiņas mēs vairāk
iepazināmies un parunājām.
Interesanta bija
dāvana, ko lietuvieši
mums atveda. Tā bija tā
kā kūka, tā kā cepums,
bet bija ļoti garšīgs.
Un tad mums
visiem kopā bija iespēja
svinēt Lāčplēša dienu. Arī
lietuvieši piedalījās mūsu
stafetē. Nezin gan, kā
viņiem patika? Bet man
šis pasākums patika ļoti.
Anna

Lāpu skrējiens

Katru gadu par godu Lāčplēša dienai skola organizē Lāpu skrējienu. Arī šogad
11.novembrī notika šis skrējiens.
Pirms skrējiena skolēnus sadala komandās, tajās ir bērni no dažādām klasēm.
Katrs skrien vienu posmu. Komandas kapteinis nes lāpu, un šī lāpa ir jāpadod tālāk
katram skrējiena dalībniekam.
Ir ļoti interesanti skriet pa naksnīgajām Garkalnes ielām, just līdzi saviem
komandas biedriem un sajust to, ka visi esam kopā, jo šogad kopā ar mums skrēja arī
vecāki un skolas bijušie skolēni.
Pēc lāpu skrējiena pie skolas bija ugunskurs un silta zupa. Mūs filmēja un
intervēja Latvijas televīzijas žurnālisti. Pie ugunskura mēs dziedājām dziesmas. Šogad
ne tikai latviski, bet arī lietuviski, jo kopā ar mums stafetē skrēja Mežkuiču skolēni.
Uz Lāpu skrējienu tika aicināti visi Garkalnes iedzīvotāji. Daži pie savām
mājām bija izgaismojuši ceļu, iedeguši svecītes un lampiņas. Tur skriet mums bija jo
īpaši jauki!
Labi, ka mums ir tāda tradīcija svinēt Lāčplēša dienu!
Enija

Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums
16. novembrī mēs, piektās klases meitenes – Anna, Renāte, Marta, Rūta un Enija –
piedalījāmies pasākumā bērnudārzā. Tas bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Mēs
gan skaitījām dzejoļus, gan dziedājām dziesmas, kuras kopā ar skolotāju Ingrīdu
iemācījāmies īpaši šim gadījumam. Bijām sagatavojušas pat speciālu deju par godu
Latvijas svētkiem - „Karodziņa deja”. Iemācījām to arī mazajiem bērnudārzniekiem.
Visi kopā dejojām un dziedājām:
Manai Latvijai ir savs karodziņš,
Skaists un sarkanbalts vējā plīvo viņš.
Karodziņš, karodziņš – vējā plīvo viņš!
Arī mazie bērni bija pacentušies
un izgatavojuši karodziņus par godu
Latvijas dzimšanas dienai. Tos viņi
gandrīz visu koncerta laiku priecīgi
vicināja pa gaisu.
Koncerta beigās skanēja skaļi aplausi.
Priecīgas par to, ka bērnudārzniekiem
pasākums patika, mēs devāmies atpakaļ
uz skolu
Marta

Koncerts „Latvijas novadu zelts”
17.novembrī mēs, 5.a klase, kopā ar skolotāju Dainu devāmies uz Lielo Ģildi
skatīties koncertu „Latvijas novadu zelts”.
Tas bija jauks koncerts, veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Katru novadu pārstāvēja
kāda muzikantu grupa: Vidzemi – folkloras kopa „Putni”, Kurzemi – „Suitu sievas”,
Latgali – „Laimas muzikanti” un Zemgali – koklētāja Laima Jansone. Visi rādīja
interesantus, latviskus priekšnesumus. „Laimas muzikanti” spēlēja tā, ka gribējās
celties kājās un sākt dejot.
Katra novada deju programmu izdejoja „Zelta
sietiņš”. Man patika skatīties, kā viņi dejo, jo varēja
salīdzināt, kā tas izdodas viņiem un kā tas izdodas
mums.
Man patīk šie koncerti, un es ar nepacietību gaidīšu
nākamo.
Marta

Intervija ar 1 b. klases audzinātāju Kristīni Kristapu
Jaunajā mācību gadā skolā var sastapt dažus skolotājus, kuru pagājušogad te vēl
nebija. Tāpēc mēs- „Skolas Avīzes” veidotāji - esam nolēmuši jūs ar tiem iepazīstināt.
Lai gan Kristīne kā pagarinātās grupas skolotāja skolā strādāt sāka jau pagājušajā
gadā, pie audzināmās klases viņa tika tikai šogad, tāpēc šajā numurā intervija ar
skolotāju Kristīni Kristapu.
Kāpēc Jūs izvēlējāties būt par skolotāju?
Par ko tad citu? Man ļoti patīk bērni. Patīk skolā, jo te tāda radoša atmosfēra. Man
vispār patīk būt tādai radošai, un šeit es varu izpausties!
Vai Jums ir grūti mācīt bērnus? Ar disciplīnu problēmu nav?
Protams, ka ir problēmas ar disciplīnu. Grūti jau ir mācīt tad, ja bērns pats negrib
mācīties, bet, ja bērns ir paklausīgs un ieinteresēts, tad viss ir labi!
Tā kā esat sākumskolas skolotāja, Jums jāmāca vairāki mācību priekšmeti.
Varbūt ir kāds priekšmets, kuru patīk mācīt vislabāk?
Latviešu valodu, literatūru. Man ļoti patīk viss, kas saistīts ar grāmatām.
Literatūru man patīk vadīt nevis tikai pēc grāmatas, bet sajaukt to ar kaut ko radošu.
Kaut ko tādu, lai ir interesantāk mācīties.
Kāda ir jūsu audzināmā 1.b klase? Kā jums liekas, kādi viņi būs, kad izaugs?
Viņi ir ļoti forša klase. Viņi ir ļoti zinātkāri, man šķiet, ka viņiem patīk mācīties.
Kad viņi izaugs… Vienīgais, ko varu pateikt, viņi būs ļoti gudri!
Strādāt par skolotāju noteikti ir arī interesanti. Pastāstiet kādu interesantu
notikumu, kāds atgadījies skolā!
Nevar jau nemaz tā pastāstīt. Katra diena skolā ir interesanta, katra diena skolā ir
kā piedzīvojums!
Liels paldies par atbildēm! Lai Jums veicas!
Bet nu - ko par skolu domā viņas audzēkņi:
Elīna: „Skolā man patīk mācīties. Kad izaugšu domāju, ka strādāšu par skolotāju!”
Antons: „Man skolā patīk zīmēt. Kad izaugšu, būšu futbolists.”
Staņislavs: „Vislabāk skolā man patīk mācīties. Gribu būt karavīrs!”
Kirils: „Man skolā nepatīk…
Kad izaugšu būšu sporta
skolotājs.”
Deniss: „Man patīk mācīties.
Kad izaugšu domāju kļūt par
futbolistu.”
Anastasija:
„Man
patīk
mācīties, bet es vēl nezinu,
par ko strādāšu, kad izaugšu”.
Raimondam
arī
patīk
mācīties. Kad izaugs, būs
sacīkšu braucējs.
Veronika labprāt mācās un
vēl
nav domājusi
par
nākotnes profesiju.
Renāte

