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	 18.decembris	 mūsu	 skolā	 tika	
ļoti	gaidīts,	 jo	no	rīta	direktors	 izsniedza	
liecības	 un	 saldumu	 paciņas,	 bet	 vakarā	
skolēni	 un	 viņu	 vecāki	 pulcējās	 kultūras	
centrā	 “Berģi”	 uz	 Ziemassvētku	 ieskaņas	
koncertu,	 kurā	 ar	 priekšnesumiem	 visus	
priecēja	 mūsu	 dejotāji,	 ansambļi	 un	
mūzikas	programmu	audzēkņi.	
	 Koncerta	 sākumā	 uzrunu	 teica	
skolas	 direktors	 Laimnesis	 Bruģis	 un	
Garkalnes	 novada	 Domes	 priekšsēdētājs	
Mārtiņš	 Gunārs	 Bauze-Krastiņš,	 viņi	
arī	 vidusskolas	 audzēkņiem	 izsniedza	
nopelnītās	stipendijas.
Koncerta	 priekšnesumu	 daļu	 atklāja	
Līna	Aveniņa	un	Jēkabs	Taranda,	dziedot	
latgaļu	 tautas	 dziesmu	 “Rītā	 agri	 saule	
lēca”.	 Lielas	 ovācijas	 guva	 mūsu	 tautas	
deju	 kolektīvi,	 kuri	 ne	 tikai	 dejoja	
atsevišķas	dejas,	bet	bija	arī	apvienojušies	
kopīgā	 uzvedumā	 “Rudens	 sola	 aukstas	
dienas”.	 Mūzikas	 programmu	 audzēkņi	
arī	 bija	 parūpējušies	 par	 daudzveidīgu	
programmu	-	koncertā	varēja	dzirdēt	gan	
mūsdienu	 ritma	 programmas	 audzēkņu	
sagatavotās	 dziesmas,	 gan	 flautu,	 gan	
vijoli,	kuras	priekšnesuma	laikā	uz	ekrāna	
varēja	 vērot	 to,	 kā	 mākslas	 programmā	
top	smilšu	gleznas.	Koncerta	kulminācija	

noteikti	bija	tā	beigu	daļa	-	7.-9.kl.	tautas	
deju	 kolektīva	 dejotā	 deja	 “Es	 noaudu	
zvaigžņu	segu”	(A.Melnalksnes	hor.;	tautas	
mūz.	S.Grīnbergas	apd.)	un	mūzikas	skolas	
audzēkņu	vokāli	 instrumentālā	ansambļa	
izpildītā	dziesma	“Pieklauvē”.	
	 Koncerts	 bija	 ļoti	 sirsnīgs,	 un	
palīdzēja	spert	soli	tuvāk	tam	brīnumam,	
ko	saucam	par	Ziemassvētkiem.
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Foto:	garkalnesskola.lv
Skatīties	video:	http://bit.ly/1n1095C
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Renāte

Ziemassvētku koncerts
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Jau	 daudzus	 gadus	 Garkalnes	 skolā	
ir	 tradīcija	 apciemot	 vientuļus	 vecāka	
gadagājuma	 ļaudis,	 tāpēc	 skolēnu	
līdzpārvaldes	pārstāvji	ar	pašu	gatavotām	
Ziemassvētku	dāvanām	gada	nogalē	dodas	
ciemos	pie	pensionāriem.

Arī	 šogad	 mēs	 iesaiņojām	 pašu	
veidotos	 keramikas	 izstrādājumus,	
uzzīmējām	 apsveikumus	 un	 devāmies	
ciemos.

Manuprāt,	 šī	 ir	 jauka	 tradīcija,	 kas	
jāturpina	arī	turpmāk,jo	ciemojoties	mēs	
ne	 tikai	 sagādājam	prieku	pensionāriem,	
bet	 arī	 paši	 gūstam	 pozitīvas	 emocijas.	
Šajās	ciemošanās	reizēs	var	dzirdēt	daudz	
interesantu	dzīvesstāstu	un	notikumu.

Foto:	garkalnesskola.lv

Labdarības akcija Ziemassvētkos

	 Šogad	 līdzpārvalde	 nolēma,	
ka	 jāatjauno	 vecāko	 klašu	 skolēnu	
Ziemassvētku	 eglītes	 pasākums,	 kurā	 ir	
iespēja	 uzstāties	 visiem	 skolēniem,	 jo	 ne	
visi	mācās	mūzikas	skolā,	dzied	ansambļos	
vai	 dejo	 tautas	 dejas	 un	 uzstājas	 lielajā	
Ziemassvētku	 koncertā	 Berģu	 kultūras	
namā.
	 Tāpēc	 17.decembrī	 visi	 5.-12.kl.	
skolēni	 pulcējās	 skolas	 zālē,	 lai	 rādītu,	
kādus	 priekšnesumus	 ir	 sagatavojuši.	
Priekšnesumi		bija	ļoti	jauki	un	uzjautrinoši,	
bija	 iestudētas	 lugas	 un	 tika	 dziedātas	
dziesmas,	 skaitīti	 pantiņi	 un	 iestudēti		
deju	 	 priekšnesumi.	 Svarīgākais	 un	
iepriecinošākais	bija	tas,	ka	priekšnesumos	

piedalījās	gandrīz	visi	skolēni.	Aplausi	un	
ovācijas	tika	veltīti	visiem.
	 Bija	 ļoti	 jauki,	 ka	 atkal	 izdevās	 šo	
pasākumu	sarīkoti	pēc	tik	ilgiem	gadiem,	
un	 paldies	 par	 to,	 ka	 katrai	 klasei	 bija	
lieliski	priekšnesumi!	

Ziemassvētku pasākums 
vecāko klašu skolēniem

Arnolds 

Foto:	diena.lv

Agate
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2015.gada nogalē, no 18. līdz 
20. decembrim, Sējā notika Latvijas 
jaunsargu sporta spēles. No mūsu skolas 
šajā pasākumā piedalījās Oskars Ernests 
Kalns, Dāvis Liepiņš, Mareks Eduards 
Vingris, Aleksandra Bobovka un Dajana 
Ponomarenko. Mēs tur ieradāmies 
18.janvāra vakarā. Vispirms sakārtojām 
guļvietas, tad paēdām vakariņas un 
devāmies gulēt.

 19.janvārī mēs piecēlāmies 7:00, 
paēdām brokastis un tad sākās sporta 
spēles. Rīta pusē visiem bija fiziski 
pārbaudījumi - atspiešanās, vēdera preses 
vingrinājumi, tāllēkšana, pietupieni un 
citas fiziskās aktivitātes. 

Pēc pusdienām bija strītbola turnīrs, 
kurā mēs ieguvām ceturto vietu. Fiziskajos 
pārbaudījumos mēs bijām pirmajā vietā, 
tā ir ļoti patīkama sajūta, ka mēs esam 
fiziski stiprākā vienība Latvijā! Naktī bija 
mums nakts orientēšanās, tajā trase bija 
15km gara un tā bija jāiziet trijās stundās, 
atrodot kontrolpunktus. Trasi iziet trijās 
stundās, atrodot visus kontrolpunktus, 
nav iespējams, tāpēc visa trase ir jāskrien.

 Pēdēja dienā mums bija stafete 
un virves vilkšana, kurā mēs bijām 
piektajā vietā, bet  stafetē  trešajā vietā. 
Kopvērtējumā mēs ieguvām ceturto vietu, 
līdz trešajai vietai pietrūka tikai divu 
punktu, kas ir ļoti, ļoti maz. Nākamo 
gadu mēs būsim pirmie!

Foto: garkalanesskola.lv
Skatīties video: http://bit.ly/1pbqWxP

Jaunsargu nometne Sējā

Oskars
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Es,	iespējams,	pašlaik	esmu	vienīgais	
cilvēks	 Garkalnes	 novadā,	 kas	 veic	 un	
apkopo	 meteoroloģiskos	 novērojumus	
tepat	-	Garkalnē.

Mana	 meteoroloģiskā	 stacija	
ir	 īpaši	 moderna,	 tās	 nosaukums	 ir	
„Netatmoweatherstation”,	 to	 iegādājos	
2015.gada	 12.novembrī.	 Meteo	 stacija	
veic	 daudz	 dažādu	 funkciju,	 mēra	 gaisa	
temperatūru	 (°C/°F)	 gan	 iekštelpās,	 gan	
arī	 laukā,	 mēra	 atmosfēras	 spiedienu,	
mitrumu,	 Co2	 izmešus,	 kā	 arī	 gaisa	
kvalitāti	laukā.

Meteostacijas	 sniegtos	 datus	 var	
saņemt	 datora	 vai	 telefona	 aplikācijā,	

visi	 dati	 saglabājas	 automātiski	 un	 tos	
var	 arī	 apskatīt.	 Meteostacijas	 aplikācijā,	
mainoties		gaisa		temperatūrai,	pasliktinotes	
laika	apstākļiem	vai	mainoties	atmosfēras	
spiedienam,	 uz	 telefonu	 tiek	 nosūtīts	
paziņojums	par	pārmaiņām.

Meteoroloģiskos	 datus	 es	 apkopoju	
rakstiski,	 lai	 veidotu	 Garkalnes	
meteoroloģisko	 arhīvu,	 mēneša	 beigās	
uzrakstu	mēneša	aprakstu,	 izmēru	vidējo	
temperatūra,		salīdzinu	to	ar	klimatiskajiem	
datiem.

Datus	 es	 pierakstu	 kopš	 2015.gada	
15.janvāra,	 turpināšu	datus	pierakstīt	 arī	
turpmāk.

Foto: Google Maps

Mana meteostacija Garkalnē

Andris


