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Daiļlasītāju konkurss 

 Otrdien, 18.februārī, Garkalnes MVV notika daiļlasītāju konkurss 1.-

9.kl. Tajā piedalījās 21 skolēns. Pēc uzstāšanās secības izlozes un veiksmes 

vēlējumiem visiem dalībniekiem konkurss varēja sākties.  

 Žūrija un klātesošie uzmanīgi klausījās skatuves runas konkursa 

dalībnieku sniegumu un ikvienam veltīja skaļus aplausus. Skolēni bija izvēlējušies 

dažādas noskaņas dzejoļus – dzirdējām stāstu par skumjo putnubiedēkli, par skolēnu 

ikdienas gaitām, par mājas mīluļiem, neveiklām situācijām un tračiem. Vecāko klašu 

skolēni savukārt akcentēja dzimtenes mīlestību un  savstarpējo sapratni. 

 Pateicības un diplomus saņēma visi konkursa dalībnieki, bet uz nākamo kārtu 

Siguldā brauks Jēkabs Taranda 

(1.a), Kristiāna Zukule (2.a), 

Jasmīna Saule (3.a), Elza 

Grudule (3.a), Marta Zukule 

(4.a), Annija Bildarte (5.a), 

Elizabete Maija Liepa (6.a) un 

Marta Terēze Kroiča (7.a). 

 Paldies visiem 

dalībniekiem un skolotājiem, 

kas palīdzēja sagatavoties šim 

konkursam! 

   D.Grudule      

    



Matematiko 

  Jau otro gadu pēc kārtas skolā notiek spēles „Matematiko”turnīri. Spēli rīko 

matemātikas skolotāja I.Sinele, un tajā piedalās 5.-9.klašu skolēni. Arī šogad februārī 

mēs klašu grupās izspēlējām šo aizraujošo spēli.  

 Spēlētājiem izdala lapiņas ar 3 kvadrātiem, kuros jāieraksta skaitļi, kurus sauc 

spēles vadītājs. Uzvar tas, kas iegūst vislielāko punktu skaitu.  

 5.-6.kl. grupā uzvarēja E.Bierands, 2.vieta – M.Sinātam, 3.v. – A.Grigorjevai, 

bet 7.-9.klašu grupā 1.v. – R.Grudulei, 2.v. – A.Zālītei, 3.v. – K.Matuļonim! 

       Anna 

 

 

 Februāris ir olimpiāžu un konkursu 

laiks. Arī mūsu skolas skolēni ar panākumiem 

piedalās starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos, un mums vēl jo 

lielāks prieks ir par to, ka viņi tur parāda ļoti 

labus rezultātus!  

Sveicam!!! 

Apsveicam 1.-4.klašu ansambli ar iegūto 1.vietu konkursa "Balsis" 1.kārtā. 

Turēsim īkšķus 2.kārtā, kura notiks 7.martā Limbažos. Lai veicas! 

Elizabeti Maiju Liepu ar iegūto 1.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē! 

Ediju Bierandu un Renāti Gruduli ar uzvaru 2. kārtā un iekļūšanu 3. 

kārtā Atklātajā 3.mūzikas olimpiādē!  

Agati Martu Šerenu un Annu Grigorjevu ar iegūto 1. vietu starpnovadu 

mājturības olimpiādē! 

 



Valentīdiena 

 Katru gadu nedēļā, kad iekrīt Valentīndiena, skolā notiek dažādas 

aktivitātes, kas veltītas šiem svētkiem. Šogad darbojās Valentīndienas pasts, un 

ikviens, kas vēlējās, savam skolasbiedram varēja nosūtīt mīļu vēstulīti vai 

apsveikumu. 2.stāvā bija iespēja uzrakstīt 

jauku vēlējumu un iekarināt sirsniņas 

formā Mīlestības kokā. Dienas beigās tas 

bija pilns ar vēlējumiem, un viens no tiem 

pat bija šāds: „Lai Džeks no „Titānika” 

šogad nenoslīkst!” 

 Pirmā stāva foajē  visi tika aicināti 

piedalīties pāru stafetēs. Arī tur 

dalībnieku netrūka! Bet piektdien, nedēļas 

pēdējā dienā, katra klase ģērbās savā izvēlētajā stilā. Varējām sastapt gan pludmales, 

gan sportiskā, klasiskā stila cienītājus, gan arī 60.-to gadu stilā ģērbušos skolēnus. 

 Pasākumi bija forši!                                     Enija  

 

Koncerti Tev 

 7.a klase jau otro gadu apmeklē koncertlektoriju skolu jaunatnei „Mūzika tev”. 

Šogad mēs bijām jau uz 3 koncertiem: oktobrī uz programmu „Vīru spēles”, novembrī 

uz programmu „Ceļš”, kur muzicēja koris “Sola”, “Pūces etnogrāfiskais orķestris”, 

Māra Holšteine- Upmane un Marts Kristiāns Kalniņš, bet šomēnes uz koncertu 

“Vintage arī mūzikā”. Tajā piedalījās  grupa “Neaizmirstulītes”, Pita Andersona The 

Swamp Shakers un G.Budes studijas audzēknes rādīja modes skati. 

 Man ļoti patīk šie koncerti, un es gaidu arī nākamo, kurā 

mums būs iespēja dzirdēt grupu „Tumsa”.  

        Madara 



Mūzikas olimpiāde 

 Pirmo gadu mūsu skolas skolēni piedalījās Atklātajā 3. 

mūzikas olimpiādē. Olimpiādes otrā kārta norisinājās Ķekavas 

mūzikas skolā. 

 Mūsu skolu pārstāvēja 2 skolēni – Edijs Bierands un Renāte Grudule. 

Olimpiāde norisinājas visu dienu, tai bija 4 daļas. Pirmajā dālā mums bija jāritmizē un 

jāsolfedžē. Otrā bija teorētiskā – rakstīšana daļa, trešā – a capella tautasdziesmas 

ispildīšana, bet ceturtā – pašsacerētas kompozīcijas vai tautasdziesmas apdares 

izpildīšana. 

 Mums veicās ļoti labi, un mēs abi tikām izvirzīti uz olimpiādes 3. kārtu Rīgā. 

 Rīgā bija ļoti sīva konkurence, bet mēs turējāmies godam. Es ieguvu diplomu 

par oriģinālāko tautasdziesmas izpildījumu. 

 Vēlēsim veiksmi visiem skolēniem, kuri nākamgad piedalīsies mūzikas 

olimpiādē!        

         Renāte  

 

 Skolas auglis 

 Projekta „Skolas auglis”ietvaros bērniem no septembra līdz februārim 

bija iespējams katru dienu pusdienās saņemt kādu garšīgu augli, tāpēc 21. 

februārī tika rīkots noslēguma pasākums šai akcijai. Pasākumā piedalījās 1.-4.kl. 

skolēni, kuriem bija jāveic visdažādākie uzdevumi: gan 

jāsaraksta visi zināmie augļi, gan pēc atmiņas jānosauc redzētie 

augļi, gan jāuzzīmē augļi, gan arī jāatpazīst pēc garšas. 

 Par piedalīšanos pasākumā katra klase saņēma 3 CAD 

kartītes. Sacensības izvērtās ļoti jautras! Aktīvi bija gan 

dalībnieki, gan atbalstītāji. Paldies visiem, kas piedalījās!  


