
 

Garkalnes MVV  avīze                                          2015. gada februāris nr 6 

Ēnu diena 

 Jau vairākus gadus skolēniem no Latvijas ir iespēja vienu dienu „ēnot” kādas  

profesijas pārstāvi. Es vienmēr cenšos izmantot šo iespēju, lai labāk saprastu, kas es 

vēlos būt nākotnē.  

 Šogad pirmo reizi Ēnu diena norisinājās Gaismas pilī. 33 skolēniem bija 

iespēja ēnot 14 bibliotēkas darbiniekus. Es nolēmu pieteikties vērot LNB Konferenču 

centra vadītājas Inetas Krankales ikdienu. 

 Rīts sākās ar ekskursiju pa Gaismais pils stāviem. Jumta korē visus sagaidīja 

mūsu ēnojamie. Atmosfēra bija ļoti jauka, un cilvēki - atsaucīgi. Kad bija uztaisīta 

kopbilde, mēs beidzot varējām sākt ēnošanas procesu. Sākumā aprunājāmies par 

izglītības un izaugsmes iespējām, konferenču vadītāja profesiju un nākotnes plāniem. 

Pēc tam mēs devāmies uz Inetas kabinetu 4.stāvā. Tur mēs iepazināmies ar viņas 

kolēģiem, kuri bija lieliski laika kavētāji, 

kad Inetai nācās veikt neatliekamus 

uzdevumus. Kopīgi mēs vēlreiz izstaigājām 

bibliotēku,  iegājām Mazajā zālē, Mākslas 

lasītavā, apskatījām izstādi, kuru atklāja 

tikai tās pašas dienas vakarā, kā arī 

devāmies ekskursijā uz Eiropas 

prezidentūras zonu, 

 Kad Ineta atgriezās, sākās īstais 

darbs - konferenču plānošana, zvanu 

pieņemšana, datumu rezervēšana un plānu 

izskatīšana. Darbs bija ļoti interesants. 

 Ēnojām līdz plkst.16:00, un tad devāmies uz Gaismas pils restorānu pirmajā 

stāvā, kur bija cienasts un mums izsniedza apliecinājumus un piemiņas veltes no 

LNB. 

 Šī bija visinteresantākā Ēnu diena, kādā esmu bijusi. Iesaku, katram izmēģināt 

nākamajā Ēnu dienā pieteikties par kāda „ēnu”!  

       Renāte 



Raibā nedēļa 

 Valentīndienas nedēļā notika dažādas aktivitātes. Otrdien katra klase izvilka 

lapiņu, uz kuras bija rakstīts kāds pāris. Klase izvēlējās divus cilvēkus, kuri nākošajā 

dienā, trešdienā, pārģērbās par šo pāri. 

mums bija gan Hermione un Harijs 

Poters, gan Minnija un Mikijs, gan duets 

Sandra, gan arī citi pāri.  

 Ceturtdienā bija pidžamu diena, 

kurā daži skolēni nāca uz skolu pidžamās, 

bet piektdienā bija melni sarkanā diena. 

Šajā dienā skolēni nāca uz skolu, 

ģērbušies melnā, kā nekā bija piektdiena, 

13.02., vai sarkanā – Valentīndienas 

priekšvakars. 

  Vakarā  6. – 12. klašu skolēni varēja nākt uz skolu, lai skolasbiedru 

kompānijā noskatītos labāko mīlas stāstu -  filmu „Titāniks”. Kompānija bija jautra, 

un bija interesanti skatīties skolā, nevis mājās, garlaicīgi sēžot dīvānā.  

         Enija  

 

Filmu vakars Valentīndienā 

  Piektdien, 13.02.2015., Garkalnes vidusskolas jaunajā 

zālē 6.- 12.klašu skolēniem bija lieliska iespēja kopīgi skatīties 

tradicionālo Valentīndienas filmu „‟Titāniks‟‟. 

 Šāda veida pasākums mūsu skolā notika pirmo, bet 

cerams, ka ne pēdējo reizi. Arī apmeklētāju skaits bija liels. 

Skolēni bija sagatavojuši matračus, spilvenus un pat sedziņas, lai 

filmas skatīšanos padarītu vēl jaukāku. 

 Vakars tiešām bija ļoti jauks un patīkams! Paldies visiem, kuri atnāca! Uz 

tikšanos nākamajās reizēs!    Anna 



                              

Taisām lelles un veidojam multfilmu 

 „Kikerigū!" ir Bērnu un jauniešu veidoto leļļu animācijas 

filmu un leļļu konkurss. Mākslas skolas un multimediju pulciņš 

cītīgi strādā pie šī projekta. Konkursu organizē  Latvijas 

Kinematogrāfistu savienība, sagaidot latviešu leļļu animācijas 

kino pamatlicēja - režisora, scenārista un mākslinieka Arnolda 

Burova simtgadi .  

 Mēs veidosim lelles un filmēsim “Mazā prinča” 

grāmatas fragmentu. Vairākiem skolēniem tas ir arī kā ZPD 

darbs.Visi cītīgi strādā pie leļļu tērpiem, leļļu kustībām, un filmas veidošanas. 

 Kad lelles bija gatavas, 20.februārī ķērāmies pie filmēšanas. Veidojot 

multfilmu, katram no mums bija dalīti pienākumi. Bija cilvēki, kas ierunāja tekstu, un 

tie, kas kustina lelles. Es kustināju lelles, jo man likās,  ka tas ir interesantāk nekā 

ierunāt tekstu, bet tas bija grūtāk. Multfilmā ir 4 tēli: Mazais princis, Roze, Lidotājs 

un Lapsa.  

 Darbs izrādījās grūts, tik ātri nevarējām pabeigt, jo daudz laika aizņēma 

dažādas nianses un aizkadra fragmenti, taču tie visiem likās jautri un smieklīgi. Šis 

bija interesants darbs, lai grūts. 

        Arnolds un Agate 

 

Volejbola turnīrs 

 No 12.februāra sākās Garkalnes MVV volejbola turnīrs, kur piedalījās 7.-

12.kl. skolēni. Katru nedēļu notiek apmēram divas trīs spēles. No katras klases 

komandā jāspēlē 6 cilvēkiem. 

  8. klases skolēni jau ir izspēlējuši divas spēles pret vidusskolu un pret 9.klasi. 

Pret vidusskolu 8.klase cīnījās, cik spēka, bet diemžēl zaudēja pēc setiem 1:2. 8.klasei 

vēl palikusi viena svarīga spēle pret 7.klasi. protams, visi grib uzvarēt un tikt 

uzvarētāju godā.       Edgars J. 


