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Ziemassvētku pasākumi skolā
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20. decembrī
5.-9. klašu skolēni
aizsāka Ziemassvētku nedēļas aktivitātes ar
daudzpusīgu priekšnesumu pēcpusdienu.
Katra klase bija sagatavojusi kādu pārsteigumu
skolas biedriem. Koncertā varējām klausīties
dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā
(interesanti, ka pavadījumus savai klasei
lielākoties spēlēja paši skolēni), vērot atraktīvus
deju priekšnesumus, klausīties Ziemassvētku
dzejoļus un ticējumus, vērot teatralizētas
situāciju izspēles un klausīties pasakas
mūsdienu versijā.
Visi bija cītīgi gatavojušies un
pārdomājuši savu uzstāšanos, tāpēc pasākums
sagādāja daudz prieka gan skatītājiem, gan
pašiem dalībniekiem.

Savukārt 21. decembra rītā skolas
pagalmā vienkopus pulcējās visi sākumskolēni,
lai ar aktīvu darbošanos nopelnītu savas
Ziemassvētku saldumu paciņas. Rūķi darbojās
tik sparīgi, ka arī Ziemassvētku vecītis nespēja
nostāvēt malā un iesaistījās visās aktivitātēs.
Tikmēr vecāko klašu skolēni pulcējās
skolas zālē uz svinīgo liecību izsniegšanu.
Skolas direktors L. Bruģis kopā ar soc. pedagogu
A.Bergu un jautro APU talismanu izsniedza
liecības un saldumu paciņas. Zelta, sudraba un
īpašo  – izaugsmes – liecību  ieguvēji  fotografējās
pie skolas karoga. Saņēmuši liecības, skolēni
devās atpakaļ uz savām klasēm, kur lielākajai
daļai notika svētku aktivitātes, bet liecību
saņemšanas stafeti pārņēma sākumskolēni.

Ziemassvētku koncerts

Pirmā
semestra
noslēgumā,
21.decembrī, Garkalnes MVV notika svētku
koncerts. Koncertu ar uzrunu atklāja skolas
direktors L.Bruģis, sveicienu svētkus sūtīja
arī Garkalnes novada Domes priekšsēdētājs
M.G.Bauze-Krastiņš. Viņi
arī
izsniedza   
stipendijas vidusskolēniem.
Koncertu vadīja 8. klases skolnieces
– Annija Bildarte un Anna Grigorjeva.
Pirmais uzstājās 2.-4. klašu koris ar R.Paula
dziesmu “Circenīša Ziemassvētki”. Viņi
ievadīja koncerta klausītājus gaišā un sirsnīgā
noskaņā, kura  valdīja visu koncerta laiku. Savu
dziedātprasmi rādīja arī 1.   klašu ansamblis,
5.-9. klašu ansamblis, mūzikas skolas vokāli
instrumentālais   ansamblis, kā arī soliste
Undīne Strauta un duets Līna Aveniņa un
Jēkabs Taranda. Skatītāju ovācijas izpelnījās
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meiteņu trio Annija Bildarte, Undīne Strauta
un Annija Lejzemniece, izpildot grupas “Raxtu
raxti” dziesmu.
Klausītājus priecēja arī instrumentālās
mūzikas priekšnesumi – ģitāristu trio – Valters
Seržāns, Gustavs Krists Kalviņš un Andrejs
Mihaiļičenko, kā arī saksofonistu kvartets – Krišs
Klibinskis, Kārlis Palms, Betija Greita Vegere un
Leonīds Čupriņins.
Koncerta noslēgumā uzstājās jauktais koris
“Garkalne”, kura pēdējā priekšnesumā –
“Dvēseles dziesmā” – solo dziedāja arī mūsu
skolēni – Ģertrūde, Jēkabs un Egils.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem,
skolotājiem, kas palīdzēja tapt šim koncertam,
un skatītājiem. Lai gaišs un sirsnīgs  
Ziemassvētku laiks!
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“Mūzika Tev”

2. koncertlektorija apmeklējums

8. decembrī
devāmies uz   5.
abonementa 2. koncertlektoriju ‘’Pieskarties’’.
Šajā koncertā uzstājās ģitārists Kaspars Zemītis,
pianiste Aurēlija Šimkus, stīgu kvartets, grupa
‘’The Pink Elephant’’ un dziedātāja Dināra
Rudāne.
Koncertā izpildīja ārzemju skaņdarbus
– franču, itāļu un, protams, angļu. Kaspars
Zemītis ar stīgu kvarteru spēlēja mazāk
zināmus skaņdarbus, bet tas tāpat bija ļoti
skaisti! Vienam no grupas ‘’ The Pink Elephant’’
māksliniekiem jau pirmajā dziesmā saplīsa
viena ģitāras stīga, bet tas netraucēja turpināt
koncertu. Aurēlija Šimkus izpildīja vienu, bet
ļoti garu un interesantu skaņdarbu!
Koncerta noslēgumā dziedāja Dināra
Rudāne. Viņa dziedāja ļoti skaisti visas trīs
dziesmas, bet mana vismīļākā bija ‘’I Will Always
Love You’’. Visa zāle dziedāja līdzi, un tas bija ļoti
jauki!
						

Elza
–   –
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Ģitārists Kaspars Zemītis
Foto: Līga Neimane, latvijaskoncerti.lv

Labdarības koncerts
Ropažu pansionātā
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19. decembra rītā GMVV skolēni devās
uz Ropažu pansionātu, lai priecētu visus ar savu
muzicēšanas prieku. Koncertu vadīja 6. klases
skolniece Elza Grudule, kura ne tikai izteiksmīgi
deklamēja dzejoļus, bet arī spēlēja klavieres un
dziedāja meiteņu ansamblī.
Koncertu sāka saksofonu kvartets
Betija, Kārlis, Krišs un Leonīds, kuru izpildījumā
dzirdējām Ziemassvētku korāli. Nākamie cits
aiz cita mijās mākslinieku priekšnesumi - Džeza

prelūdija (Jēkaba   izp.), Romance (Kriša izp.),
Klau, zvaniņš un Mazais Jēzus (5.-9.kl. ansambļa
izp.), Ej, stāsti kalnos, lejās (Aivija, Evelīna,
Patrīcija), Ziemassvētku dziesma (Jēkabs un
Līna), Mazurka (Elza).
Silti un svētku gaidu pilni bija klausītāju
aplausi. Visi koncerta dalībnieki bija patiesi
priecīgi un gandarīti par izdevušos koncertu.
Paldies Ropažu pansionātam par silto
uzņemšanu un iespēju uzstāties.
Skolotāja Ingūna

Ziemassvētki – labdarības laiks
Gaidīšanas un dāvanu gatavošanas laikā
ir kāda īpaša burvība, tāpēc Garkalnes skolas
līdzpārvalde katru gadu cenšas izgatavot kaut
ko pašu rokām un sagādāt prieku Garkalnes
vientuļajiem pensionāriem.
Šogad ar skolotājas Kristīnes Apines
atbalstu dāvaniņās tapa eglīšu rotājumi. Spožas,
spīdīgas zvaigznītes, mēnestiņi, bumbiņas,
iesietas atlasa lentītēs, iepriecināja vecos ļaudis.
Diemžēl vairākus sastapt mājās neizdevās, bet
tie, kurus izdevās, bija ielīksmoti.
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