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Muzicējam kopā! Audzēkņu vakars

6.aprīlī Garkalnes skolā notika jau
trešais koncerts “Muzicējam kopā”, kurā
uzstāties tiek aicinātas ģimenes, radi, draugi
un kaimiņi. Šoreiz koncertprogrammā bija
13 numuri, tātad 13 drosmīgi un muzikāli
priekšnesumi.
Koncertu atklāja skolas vokāli instrumentālais ansamblis, izpildot 2 dziesmas.
Zīmīgi, ka lielākā daļa koncerta priekšnesumu
bija latviešu tautasdziesmas. Tās skanēja gan
tikai instrumentālā izpildījumā, gan arī tika
dziedātas, gan papildinātas ar atraktīviem
deju soļiem.
Pilnu koncerta versiju var redzēt Garkalnes
skolas mājas lapā : http://ej.uz/ghvs
Pasākumā valdīja mīļa un ģimeniska
atmosfēra. Un kā gan citādi, ja priekšnesumā
piedalās mamma, tētis, brālis, māsa un
līdzjutēju pulkā ir arī vecmāmiņa un draugi!
Paldies koncerta rīkotājiem par
šo iespēju – muzicēt kopā – un sirsnīgo
kopābūšanu!

28.aprīļa vakarā skolas zālē notika
mūzikas skolas audzēkņu vakars. Šajā
koncertā varēja dzirdēt vijoles, flautas un
eifoniju skaņas, jo koncertā uzstājās skolēni,
kurus māca Linda Auzāne, Ilze Krapauska un
Kārlis Krapauskis.
Koncertu pieteica flautas un vijoles
klases audzēknes – Emīlija Rosicka un Elza
Grudule.
Koncerta programma bija daudzveidīga un interesanta, jo uzstājās gan tie,
kas instrumentu spēlē tikai pirmo gadu, gan
tie, kas jau piekto. Audzēkņiem nebija tik
liels uztraukums kā ieskaitēs, jo šeit viņus
klausījās viņu vecāki un draugi.
Koncertā varēja dzirdēt zināmu
komponistu pazīstamus skaņdarbus, bet arī
dažus tādus, par kuriem dzirdējām pirmoreiz.
Visi spēlēja ļoti skaisti un no sirds!
Koncerta noslēgumā skolotāji bija
sarūpējuši bērniem un viņu vecākiem
kliņģerus! Es vēlētos, lai būtu vairāk šādu
ieskaišu- koncertu!
					
Elza
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Karjeras nedēļa

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā
vidusskolā no 10. līdz 13.aprīlim jau trešo
gadu tika rīkota karjeras nedēļa, kuras
ietvaros sadarbībā ar izglītības un karjeras
interneta portālu Prakse.lv notika ekskursijas
vairākos uzņēmumos.
10.aprīlī vidusskolēni viesojās “McDonald’s” Juglas restorānā, kur sabiedrisko
attiecību speciāliste Līva Ignate iepazīstināja
ar uzņēmumu, tās darbiniekiem, karjeras
iespējām. Savukārt iestādes vadītājs izrādīja
restorāna darbības procesu.
11.aprīlī vidusskolēni viesojās uzņēmumā “Draugiem Group” Mārupē, kur
bija iespēja iepazīt Draugiem Group biroju
un redzēt darbībā 10 grupas uzņēmumus,
tajā
skaitā
uzņēmumu
“Draugiem
Group”. Redzējām tehnoloģiski moderna
biroja priekšrocības. Ekskursijas izskaņā
dzirdējām “Draugiem Group” runasvīra Jāņa
Palkavnieka iedvesmojošo lekciju “Nākotnes
profesija”.
12.aprīlī 8.a klases skolēni devās uz
kokzāģētavas uzņēmumu“Stora Enso Latvija”
Smiltenē, kur iepazina uzņēmumā ražotās

produkcijas (zāģmateriālus celtniecībai un
tālākai pārstrādei, termo koksnes produktus
(Thermo wood), blakusproduktus (skaidas,
šķeldas, mizu) ražošanas procesu.
13.aprīlī 9.a klases skolēni devās
uz pakošanas uzņēmumu “Stora Enso
Packaging” Rīgā, kur jaunieši uzzināja vairāk
par uzņēmumu “Stora Enso Packaging
“un ražošanas procesiem – kā top gofrētā
kartona iepakojums. Skolēni klātienē
vēroja ražošanas procesu no papīra līdz
iepakojumam.
Karjeras nedēļas ietvaros 10.aprīlī
tika rīkota tikšanās ar modes nama pārstāvi
Daini Bērziņu, kurš stāstīja par iespēju apgūt
pareizas stājas un gaitas pamatprincipus,
tērpu demonstrēšanas pamatus, zināšanas
par ģērbšanās stiliem, krāsu mācību, utt.
Tikšanās bija arī ar Garkalnes novada
iedzīvotāju, bijušo Saeimas un Garkalnes
novada domes deputātu, uzņēmēju Gati
Sprūdu, kurš stāstīja par savu pieredzi,
veselīgu dzīves veidu kā vienu no veiksmīgas
dzīves un karjeras pamatiem.
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Konference Lietuvā
26.aprīlī 3 mūsu skolas skolēni –
Artis Tomsons, Kaspars Stacēvičs, Marija
Rozonova – un skolotāja Inese Muižniece
devās uz Meškuiču ģimnāziju, lai piedalītos
starptautiskajā konferencē “Zini savu zemi!”.
Garkalnes skolēniem šīs konferences
apmeklēšana un uzstāšanās tajā kļuvusi
jau par tradīciju. Tā ir iespēja iepazīstināt ar
savu pētījumu plašāku auditoriju, papildināt
svešvalodu zināšanas (uzstāšanās notiek
angļu valodā), kā arī iepazīt jaunus draugus.

Erudīcijas spēle sākumskolai
“Mana Latvija”
Tuvojoties
Latvijas
Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
gadadienai, skolēnu līdzpārvalde rīkoja
erudīcijas konkursu sākumskolai ‘’Mana
Latvija’’.
Pasākumā
piedalījās
6
jauktās
komandas (2.-4.kl.), katrā pa 6 cilvēkiem, no
katras klases pa 2 cilvēkiem.
Šajā spēlē bija jautājumi par Latvijas
kultūru, personībām, vecvārdiem, dabu un
vēsturi.
Spēle sākās ar pavisam vienkāršiem
jautājumiem, uz kuriem vajadzēja atbildēt
tikai ar JĀ vai NĒ. Šajā kārtā visi atbildēja
pareizi.
Visgrūtāk gāja ar latviešu vecvārdiem,
kurus diemžēl neuzminēja neviena komanda.
Vēstures daļā kāds bija aizmirsis
Latvijas Republikas dibināšanas gadu, kas
ļoti apbēdināja, jo mēs domājām, ka to
zina visi. Vēl pārsteigums bija, ka Latvijas
himnas autoru nosauca par Blaumaņu, nevis
Baumaņu Kārli.
Pasākuma noslēgumā visas komandas
ieguva balvas – diplomus un saldumus.
Sākumskolēniem ļoti patika šis pasākums!
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Elza un Patrīcija 6.a klase

