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Sveiks!

Kā jūties, atkal mēnesi aizvadījis skolas solā, sagaidījis pirmās brīvdienas? Vai
neesi sapelnījis parādu kalnus, un sekmju izraksts sagādāja tikai pozitīvas emocijas?
Ja nē, ir īstais laiks pacensties! Pēc rudens brīvdienām, iespējams, tevī modies jauns
darba spars, un visām nodarbēm nodosies ar dubultu enerģiju, tieši kā mūsu sportisti,
kad viesojās Lietuvā.

Novembris mums būs notikumiem bagāts – jau 10.11. svinēsim Mārtiņus gan
skolā, gan bērnudārzā, kur par jautrām izdarībām solās gādāt deju kolektīvi. 11.11.
sagaidīsim ciemiņus no Mežkuičiem, kas kopā ar mums piedalīsies Lāčplēša dienas
lāpu skrējienā. Tāpat gatavosim priekšnesumus Latvijai dzimšanas dienā, apmeklēsim
kādu koncertu, un, protams, cītīgi mācīsimies. Lai mums viss izdodas!

Bet šajā avīzē - atskats uz oktobra notikumiem.

Sveicam!

Evelīnu Veidi ar iegūto 3. vietu 100m skrējienā Mežkuičos sporta

spēlēs! (Pa to, kā sacensībās klājās, lasi šajā numurā!)

Madaru Kudiņu un Juri Zakerničniju ar iegūto 2. vietu Eiropas komisijas

projekta „Jaunieši pret narkotikām” simulācijas spēļu finālā! Pateicība arī viņu

skolotājai Ingai Pelcmanei! (Sīkāka informācija nākamajā numurā).

Zani Gruduli ar iegūto Atzinības rakstu A.Brigaderes 150.dzimšanas dienai

veltīto radošo darbu konkursā „Es patiesību meklēju, kā pratu”.

Sveicam balvu ieguvējus un novēlam viņiem arī turpmāk būt tikpat

sportiskiem, zinošiem un radošiem!



Koncerts Berģos

Sestdien, 1.oktobrī,  Berģu kultūras namā notika koncerts, kas bija veltīts
Starptautiskajai veco ļaužu dienai, un tāpēc viesu un skatītāju godā bija novada vecie
ļaudis. Šī koncerta nosaukums bija „ Kā mums gāja Vāczemē”. Šajā koncertā dejoja
mūsu skolas 5.-7.kl. tautas deju kolektīvs „Saules bērni”, senioru deju kolektīvs
„Baltābele” un dziedāja vokālais ansamblis „Strauts”.

Koncerta sākumā uzrunu teica Garkalnes Novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bauze – Krastiņš un Garkalnes Novada Kultūras, izglītības, sporta un
jaunatnes lietu daļas vadītāja Anita Bružuka. Koncertā uz lielā ekrāna rādīja bildes un
video no Vācijas ceļojuma.

Koncertā mēs dejojām Vācijas festivālam gatavoto deju programmu. Pirmo
deju mēs dejojām kopā ar „Baltābeli” un tā bija Nāciju svētku superhits „Rudzu
maize, kviešu maize”. Vēl mēs koncertā dejojām „Ozolīti, zemzarīti”, „Riņķa polku”
u.c. dejas. Lai gan daži dejotāji nejutās veseli, bet, neskatoties uz to, viņi piedalījās
koncertā, jo negribēja pievilt kolektīvu. Mēs bijām ļoti priecīgi un laimīgi atkal satikt
foršo deju kolektīvu „Baltābele”, ar kuru mēs iepazināmies un sadraudzējāmies
Vācijas ceļojuma laikā. Viņi mums arī bija sagatavojuši dāvanu – trīs bumbas
(volejbola, futbola un basketbola).

Koncerta beigās Anita Bružuka teica paldies „Baltābelei” un „Strautam”, bet
mūsu deju kolektīvu piemirsa, par ko mēs bijām ļoti noskumuši un vīlušies.

Enija



Skolotāju diena Garkalnes vidusskolā

Starptautiskā Skolotāju diena pasaulē tiek svinēta 5. oktobrī, bet mēs skolā savus
skolotājus sveicām 30. septembrī. Jau krietnu laiku iepriekš mēs cītīgi gatavojām
lielos apsveikuma plakātus, bet piektdien piedalījāmies pat 2 koncertos - skolas
skolotājiem un bērnudārza audzinātājām. Koncertos dziedājām ansamblī sagatavotās
dziesmas un skaitījām dzejoļus.

Kamēr devītie vadīja kādu stundu, mēs, līdzpārvalde, skolotājiem sagatavojām
pārbaudījumus: likām minēt  mīklas par viņu bērnības multfilmām, piemēram, „Ābolu
maisu”, „Krokodilu Genu un Pekausi”, „Ezīti miglā”un citām.  Bija ļoti interesanti,
kad skolotājas citēja slavenus multfilmu izteicienus vai dziedāja kādu no viņu bērnībā
zināmajām melodijām. Par to skolotājas saņēma pat balvas. Bija jauka atmosfēra, jo

mēs ieraudzījām skolotājas kā ļoti
jaukus un jautrus cilvēkus, ar ko
kopā varēja smieties un uzdziedāt.

Visvairāk man patika, kā
skolotāja Inga Pelcmane dziedāja
un pat izspēlēja skatus no
multfilmām. Skolotājai Oksanai
Riekstiņai, izrādās, ir fantastiska
balss. Mūs aizrāva viņas dziedātās
multfilmu dziesmas.

Šī diena bija interesanta, jo ne
jau katru dienu izdodas organizēt
kādu pārbaudījumu skolotājiem un
redzēt viņus pēc tam tik priecīgus!

Rūta

Uzmini nu!

Skolotāju dienai par godu, tika rīkots konkurss „Uzmini nu!” ar skolotāju bērnības
bildēm. Pirmajā dienā atsaucība bija liela – beigušās anketas, skolēni pat slēguši
derības par pareizajām atbildēm.

Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka visatsaucīgākie bijuši sākumskolas skolēni,
un, kā izrādās, mūsu skolā strādā arī jaunas skolotājas, piemēram, Jinga Pelmane-
Pelstmana , Aksana Rikstina, Astra Vēsmane - Vejsmane, Naģešda Gišulonoka,
Helēna Balavade (kuras bildi nemaz nevarēja aplūkot), Kristīne Tatārinova -
Krifanova un Nina Katliņa.

Visvairāk atpazītā skolotāja bija Daina Grudule, taču visliekākās problēmas bija
sagādājusi Līga Seržāne, kura, pēc skolēnu domām, bērnībā bijusi ļoti līdzīga Anitai
Strodei.

Bet tikai no apmēram 50 saņemtajām anketām, 3 meitenēm visas atbildes bija
pareizas. Sveicam uzvarētājus:

Aleksandra Prancāne (11.a)
Madara Kudiņa (11.a)
Marta Zukule (2.a)!

Zane



Tikšanās ar dzejnieku un dziesminieku Valdi Atālu

5.oktobrī plkst.17.00, turpinot jau septembrī aizsāktās Dzejas dienas,
Garkalnes vidusskolas spoguļzālē notika tikšanās ar dzejnieku, dziesminieku
Valdi Atālu. Šo pasākumu apmeklēja un Dāmu klubiņa dalībnieces, citi
Garkalnes iedzīvotāji arī mūsu skolas skolēni, kas deklamēja jauno dzejnieku
dzeju.

V.Atāls dziedāja savas dziesmas, deklamēja dzejoļus, kā arī stāstīja dažādus
interesantus un smieklīgus atgadījumus no dzīves. Pasākums bija interesants ļoti
interesants.

Agnese

Sporta spēles Mežkuiču ģimnāzijā.

7. oktobra rītā 7:00 pie skolas pulcējās skolas labākie sportisti
un līdzpārvaldes komanda, lai dotos iepazīties ar skolas jaunajiem
sadarbības partneriem – Mežkuiču ģimnāzijas skolēniem.

Jau 9:20 bijām Lietuvas skolā, lai piedalītos sporta spēlēs. Mēs
nebijām vienīgie ciemiņi šajā skolā, jo, uz spēlēm bija ieradušies arī
Naisju, Gasčūnu un Gatauču pamatskolas skolēni.

Visu rīta cēlienu pavadījām sporta laukumā skrienot, lecot, spēlējot futbolu.
Saulīte sildīja, taču laukā tāpat bija vēss. Varbūt tas traucēja sasniegt labākus
rezultātus, jo pie medaļas tika tikai Evelīna, iegūstot bronzas medaļu 100 metru
skrējienā.

Kamēr zēni spēlēja futbolu, meitenēm bija ekskursija pa skolu. Visu par skolu
stāstīja 10 klases skolnieces un skolotāja Genute, kura pašmācības ceļā apguvusi 7
valodas, to skaitā arī latviešu. Uzzinājām, ka skola ir 100 gadus veca, izstaigājām 2
skolā esošos muzejus, aplūkojām pašu skolēnu mākslinieciski izdaiļotos solus un
izpētījām keramikas kabinetu.

Pēc tam piedalījāmies apbalvošanā, kurā Inga Pelcmane un Mežkuiču
ģimnāzijas direktors parakstīja
sadraudzības dokumentus.

Vēlāk kopā ar skolēnu
parlamentu skolas zālē spēlējam
dažādas spēles, zīmējām dāvanas
viens otram un labi pavadījām
laiku.

Gaidīsim Lietuvas skolēnus
Garkalnes skolā jau pavisam drīz –
11. novembrī, Lāčplēša dienas
skrējienā!

Zane



Ciemos pie haskijiem
23. septembrī mūsu klase devās ciemos pie haskijiem. Laiks bija brīnišķīgs!

Jau pa gabalu redzamā guļbūves mājiņa bija skaista un mājīga. Pagalmā mūs sagaidīja
Vulfas kundze ar vēl 7 haskijiem un  savām saimniecēm Ilzi un Gundegu.

Vispirms mūs pacienāja ar garšīgu, svaigu, pašceptu maizi, tēju un apelsīnu
ievārījumu. Laikā, kamēr mēs mielojāmies, mums rādīja prezentāciju par haskijiem
un sporta veidiem, kuros piedalās suņi.

Pēc prezentācijas mēs devāmies iepazīt pārējos
suņukus, kurus sauca Emis, Karūzo, Esprita (jeb kā viņu
iesauca Dūda), Honda, Hiluks, Habibi. Mēs varējām izmēģināt
interesantu sporta veidu- suņu kartingu. Pie mums
piestiprināja jostu un siksnu, siksnas otrajā galā bija piesiets
suns un tā ikviens no mums skrēja apmēram 20 m.

Lūk, tik jautri mums gāja!

Veronika, Tīna

Faktiņi par skolām
1.Skolā, pirms kontroldarba, tev šķiet, ka tu visu perfekti zini, bet, kad tev
iedod kontroldarba lapu, tu nevari atbildēt gandrīz uz nevienu jautājumu.

2.Kādā no Sibīrijas pilsētām skolās nepastāv tādas līniju un rūtiņu burtnīcas, jo
katrai klasei ir nepieciešama dažāda veida līniju un rūtiņu platums. Tādēļ skolēni tās
paši velk ar pildspalvu.

3. Vārds 'skola' nāk no grieķu vārda scholē, kas nozīmē 'brīvais laiks'.

4. Izplatītākas skolu krāsas ir zils un balts.

5. Pasaulē lielākā skola atrodas Luknovā, Indijā. Tajā mācās aptuveni 32 tūkstoši
cilvēku. Salīdzinoši Lielbritānijas lielākajās skolās mācās ap 2000 skolēniem,
bet mūsu skolā tikai 180 skolēni.

6. Ir vairākas skolas, kuras ir iekārtotas lielā telpā un klases ir nodalītas ar
aizkariem, bet citās logi ir iebūvēti ļoti augstu sienās, lai skolēni
neaizdomātos, skatoties pa logu.

7. ASV ir 7.2 miljoni skolotāju, bet Latvijā tikai 27 910 pedagogu.
(pēc interneta materiāliem)



8.a klases un 7.a klases ekskursija

21.oktobrī deviņi 7.a klases pārstāvji un četri (!) 8.a klases pārstāvji devās
ekskursijā uz Ērgļu novadu.

Braucot uz mūsu galamērķi – Ērgļiem, pa ceļam aplūkojām un izbraukājām
Kangaru Kalnus, apskatījām Kangaru ezeru un purvu. Bieži vien ceļš mūs veda pa
kalniem un lejām, bet ceļa abās pusēs bija ļoti dziļas kraujas. Sajūta tiešām nebija
omulīga.

Izbraukuši cauri Ērgļiem, nonācām „Brakos” – Rūdolfa Blaumaņa dzimtajās
mājās. Mūs sagaidīja laipna gide, kas mūs iepazīstināja ar Braku vēsturi. Vēlāk mēs
devāmies iekšā R. Blaumaņa dzīvojamajā mājā, kur ir ierīkots muzejs. Tur mums
stāstīja par Blaumaņa daiļradi, iepazīstināja ar viņa pasakām, novelēm, lugām. Paši arī
iejutāmies „Velniņu” tēlos un izspēlējām šo pasaku. Izstaigājām Braku ēkas – klēti,
stalli, kūti, pirtiņu.

Pēc tam devāmies uz turpat blakus esošo brāļu Jurjānu muzeju „Meņģeļiem”. Tur
mums bija iespēja ieaust lielajā lupatu deķi svītru, pie kuras tika pierakstīts, ka
Garkalnes vidusskolas pārstāvji ir apmeklējuši šo muzeju. Tāpat kā brāļi Jurjāni, arī
mēs varējām izmēģināt savus spēkus metāla pūšaminstrumentu spēlēšanā.

Apskatījuši Ērgļu novadu, tālāk devāmies uz maiznīcu „Liepkalni”, kur gide
mums stāstīja par to, kā top „Liepkalnu” maizīte, par ceptuves un gleznainās
apkārtnes vēsturi. Pēc tam mēs varējām nogaršot ceptuves maizes un bulciņas.

Šajā dienā laikapstākļi mūs nelutināja – bija gan lietus, gan krusa, tomēr mājās
braucot spoži spīdēja saulīte. Ekskursija tiešām bija ļoti jauka un ir vērts kaut ko tādu
atkārtot!

Zane



Koncertlektorija „Mūzika tev” apmeklējumi

„No 1001 nakts pasakām: simfoniskā svīta „Šeherezade””

15. oktobrī 8. un 9. klašu skolēni projekta „Mūzikas Tev” ietvaros devās
uz Kongresu namu lai klausītos simfonisko svītu „Šeherezade”. Koncerts
tiešām bija interesants, jo „Šeherezades” tēma tika gan izspēlēta ar klarnetes
un klavieru palīdzību, gan ar arfas, vijoles, mežraga, trompetes, trombona un
tubas palīdzību. Uz lielā ekrāna tika arī rādīti gan filmu, gan baleta izrādes
fragmenti, un „Šeherezades” tēma Londonas orķestra izpildījumā.

Koncerts bija interesants un mazliet neparasts tiem, kuri ikdienā ar
simfonisko mūziku ir uz „Jūs”. Domāju, ka šis koncertlektorijs ir lieliska

iespēja iepazīt nezināmo mūzikas un kultūras dzīvē.
Zane

„Baltais gulbis. Melnais gulbis”

5.a klase 19. oktobrī, bija iespēja braukt uz koncertu „Baltais gulbis. Melnais
gulbis”. Šeit mums stāstīja par baletu- kā tad radies, kad tas radies, kas kādreiz dejoja,
kam dejoja u.t.t. Informācijas bija ļoti daudz, un tā bija interesanta.

Bet lai mūs pārāk neapgrūtinātu ar tik lielu informācijas plūdumu, uz ekrāna tika
rādīti dažādi video par baleta tēmu.

Protams, ka mums arī bija iespēja redzēt dejojam baletu uz skatuves. Fragmentus
no baletiem „Žizele” un „Gulbju ezers” mums izdejoja LNO baleta solisti un Rīgas
horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi.

Vislielākās ovācijas no skolēnu puses izraisīja „Mazo gulbīšu deja”, video
fragments ar Mihaila Barišņikova uzstāšanos un noslēguma video, kurā varēja vērot
baletu ar roķīgu pieskaņu.

Šie koncerti, manuprāt, ir ļoti noderīgi, jo tie ļauj skolēniem uzzināt daudz ko
jaunu par mūziku un deju.

Gaidīsim nākamo koncertu. „Latvijas
novadu zelts”, kas Latvijas dzimšanas dienas
mēnesī būs veltīts tautas mūzikai.

Renāte


