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Deju skate Siguldā
11.aprīlī Siguldā notika deju skate, uz kuru devās visi mūsu skolas deju
kolektīvi: pirmsskolas, 1.-2., 3.- 4. un 7.-9.kl.. Mēs visi satikāmies Siguldas novada
Kultūras centrā mēģinājumā, bet tālākā dienas gaita katram kolektīvam ritēja pēc
atšķirīga grafika. Mums, kā vecākajiem, uz skatuves bija jākāpj visvēlāk, tāpēc dienu
mēs pavadījām, apskatot un iepazīstot Siguldu. Šī izvērtās par ļoti pozitīvu un
saulainu dienu, jo mēs pastaigājāmies
pa Siguldu, pabijām Gaujas senlejā, kur
sportiskākie mēģināja uzstādīt rekordus
skriešanā no kalna lejā un augšā,
apskatījām Jauno pili un Livonijas
ordeņa Siguldas pili.
Paēduši pusdienas, devāmies
spēlēt boulingu, kur emocijas sita
augstu vilni, bet pats svarīgākais mūsu
uznāciens bija plkst. 15.30, kad kāpām
uz skatuves, lai parādītu, ko šajā mācību gadā esam iemācījušies.
Mēs dejojām „Ābrama polku”un „Zagliņu”. Viss izdevās lieliski, un mūsu
deju skolotāja Monta bija apmierināta. Atlika vien gaidīt žūrijas spriedumu.
Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām rezultātus: visi mūsu skolas deju
kolektīvi ieguvuši 1. pakāpi! Tā bija lieliska ziņa un jauks dienas noslēgums!

Renāte

Lielā Balva Siguldā
Š.g. 3. aprīlī Garkalnes MVV 3 komandu sastāvā piedalījās Lielās Balvas
sacensībās Siguldas Valsts ģimnāzijā. Sacensībās dalībniekiem bija jāpārvar
interesanti konstruētas piepūšamās atrakcijas. Lai sasniegtu augstvērtīgus rezultātus
starp pārējiem vienaudžiem, dalībniekiem nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, kā
arī apķērība, lai apjaustu, kā veiksmīgāk pārvarēt šķēršļoto distanci.
Garkalnes MVV startēja 4.
- 5. , 6. - 7. un 8. - 9. klašu grupā.
4. - 5. klašu skolēni uzrādīja 9.
rezultātu 17 komandu konkurencē,
6. - 7. klašu grupā, kuriem 15.
rezultāts 19 komandu konkurencē.
Visveiksmīgāk startēja 8. 9.

klašu

komanda,

kas

priekšsacīkstēs uzrādīja absolūti
labāko rezultātu. Pusfinālā bija
jāsacenšas ar priekšsacīkšu 4.
labāko komandu, arī tā tika pārspēta pārliecinoši. Lielajā finālā mazliet veiksmīgāk un
ātrāk distancē darbojās Siguldas VĢ 9.klases skolēni, sīvā sacensībā pārspējot mūsu
skolēnus. Gala rezultātā 2. vieta 15 komandu konkurencē. Godam nopelnīts piemiņas
kauss un diploms, kā arī gandarījums pašiem un
skolotājiem.
Godalgotajā komandā startēja Aleksandra
Bobovka, Aivita Garanča, Renāte Grudule, Dāvis
Liepiņš, Kaspars Matuļonis, Rolands Sergejevs.

Rolands

Teātra festivāls „Laimes lācis”
29. martā mūsu skolas 5.- 6.klašu teātra pulciņa dalībnieki
–

A.Gedroviča,

V.Indriksons,

A.Grigorjeva,

K.Stacēvičs,

A.Bildarte,

M.E.Liepa,

L.Zvejniece,

L.Kamergrauze,

A.Lejzemniece – piedalījās jauniešu teātra festivālā „Laimes
lācis” Siguldā. Šo festivālu par godu Starptautiskajai Teātra dienai jau otro gadu
organizē Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”.
Šogad festivālā piedalījās 167 dalībnieki no 17 kolektīviem. Skatītāji varēja
redzēt priecēs gan marionešu teātra uzvedumu, gan leļļu un improvizācijas teātri, gan
arī daudzveidīgus literāros uzvedumus un dramatiskā teātra iestudējumus.
Mēs spēlējām H.Paukša izrādi „Sintija”. Mūsu skolotāja un režisore Anita
Zambare teica, ka mēs nospēlējām labi. Arī žūrija teica tāpat. Lai arī pirms izrādes
mēs bijām ļoti uztraukušies, mums bija prieks par padarīto, un mēs vēlētos šo izrādi
spēlēt vēlreiz.
Letīcija (5.a)

Riteņbraucēju tiesību iegūšana
2014.gada 17.aprīlī plkst. 14.00 Garkalnes Dienas centrā
visiem interesentiem bija iespēja nokārtot velosipēdistu tiesības.
Tās kārtot bija ieradies daudz bērnu, ņemot vērā to, ka nu ir jauns
likums, kas ļauj kārtot tiesības jau no 10 gadu vecuma.
Eksāmenam gatavoties vajadzēja patstāvīgi, izmantojot
CSDD mājas lapu.
Man liekas, ka tiesības nokārtot nebija grūti, un visi, kas to
izdarīja, ļoti priecājās, bet bija arī tādi, kas nenokārtoja tiesības.
Tas ir ļoti labi, ka velosipēdista tiesības var iegūt tepat, Garkalnē, un nekur
nav jābrauc!
Anna Grigorjeva

Lieldienas
17. aprīlī skolas pagalmā notika Lieldienu svinības. Mēs minējām Lieldienu
mīklas,

ripinājām

olas.

Bija

ieradies

nerātnais Lieldienu zaķis, kurš noslēpa
visas Lieldienu olas. Tad gājām tās meklēt,
un par atrastajām olām bērni saņēma
konfektes. Mēģinājām savākt arī Lieldienu
dārgumus, kurus apsargāja 3 pūķi. Rekords
bija 39 dārgumi. Katrai klasei sadarbojoties
vajadzēja aiznest uz speciālā paliktņa ūdens
glāzi tā, lai neizlītu ne pilīte. Tiešām bija
prieks redzēt, kā klases biedri sadarbojas
un atbalsta cits citu. Neviena glāze nenokrita. Protams, arī bija olu kaujas. Olas bija
ļoti krāsainas.
Nobeigumā visi varēja lēkāt ar milzīgu lecamauklu pa vienam vai pa diviem,
un arī daudz, daudz šūpoties.

Tatjana

Lielā talka
Nu jau vairākus gadus Latvijā notiek Lielā talka,
kuras laikā tiek savākts daudz atkritumu. Šogad talkas moto
bija ”Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”.
Mēs visu nedēļu uzkopām skolas teritoriju – grābām
lapas, veco zāli, lasījām nolauztos koku zarus. Bet 24. aprīlī gājām sakopt Garkalnes
ielas. Mēs visus atkritumus vācām maisos, un mēs savācām daudz maisu.
Pēc tam mēs gājām uz skolu, kur mums bija pusdienas – desiņas ar frī
kartupeļiem. Tas bija ļoti jautri.
Ir labi, ka Latvija ar katru gadu paliek tīrāka.
Mareks, Dairis (5.a)

ZPD prezentācijas
Otrajā pusgadā Garkalnes skolā parasti notiek Projektu
nedēļa. Sākumskolēni projektus izstrādā kopīgi visa klase, bet
lielākie - 5.-11.kl. – raksta zinātniski pētnieciskos darbus.
Februārī, martā un aprīlī vecāko klašu skolēni lielā nopietnībā rakstīja savus
pētnieciskos darbus. Dažam vairāk nācās pētīt zinātnisko literatūru, salīdzināt dažādus
avotus, cits veica novērojumus un eksperimentus, bet visi, kas bija cītīgi strādājuši,
25. aprīlī prezentēja un aizstāvēja savus darbus.
Klausīties skolas biedru uzstāšanos bija ļoti interesanti, jo varēja uzzināt
daudz ko jaunu par visdažādākajām tēmām.

Enija

Ekskursija uz Medicīnas muzeju
22.aprīlī mēs ar klasi devāmies ekskursijā uz
Medicīnas muzeju. Sākumā gide mūs iepazīstināja ar pirmatnējo
cilvēku iespējām palīdzēt un sniegt medicīnisko palīdzību.
Izrādījās, ka viņi ļoti labi prata izmantot sev pieejamos
materiālus un izmantot dabas sniegtās iespējās. Tālāk mēs
devāmies cauri zālēm, kuras attēloja medicīnas attīstību cauri
gadsimtiem.
Man patika viduslaiku dzīves un pilsētas attēlojums, jo
telpa bija iekārtota kā tajos laikos. Medicīnas pakalpojumi gan
tajā laikā bija briesmīgi, jo par labu ārstu tika uzskatīts tas, kas
ātrāk varēja amputēt slimniekam kāju, un slimnieks mocījās
īsāku laiku.
Ļoti interesanti bija arī jaunāko laiku medicīnas kabineti un iekārtas. Mums
parādīja arī to, kas notiek ar plaušām, kad cilvēks smēķē. Ekskursija bija interesanta.
Krista

