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Etno, folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos

9. februārī Garkalnes skolā norisinājās
festivāls „Etno, folk, tautas mūzika mūsdienu
ritmos”, un Garkalnes skolēniem bija ekskluzīva
iespēja baudīt brīnišķīgu koncertu.
Festivālā piedalījās Krāslavas mūzikas
skolas kolektīvs, A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas ansamblis, kā arī Garkalnes
MVV meiteņu trio un vokāli instrumentālais
ansamblis.
Skatītāju
pilnajā
zālē
izskanēja
dalībnieku priekšnesumi. Jestrās latgaliešu
tautas dziesmas krāslaviešu izpildījumā, šķiet,
nevienu neatstāja vienaldzīgu. Savukārt liriskās
cēsinieku dziesmas radīja pārdomu pilnu
gaisotni, bet mūsu ansambļu un meiteņu trio
uzstāšanās tautiskās noskaņās zālē radīja īstas
ovācijas.
Pēc konkursa dalībnieku    priekšnesumiem uz skatuves kāpa īpašais viesis

Skatīties video: http://ejuz.lv/crq

– Juris Kaukulis. Vispirms viņš pateicās visiem
festivāla dalībniekiem par brīnišķīgajiem
priekšnesumiem, un tad uzstājās pats.
Viņam izdevās aizraut ikvienu zālē sēdošo, jo
atraktīvais muzicēšanas stils nevienu neatstāja
vienaldzīgu. Daudzbalsīgi un daudzskaitlīgi
izskanēja „Uijā, uijā, nikni vilki”. Visiem kopā
izdevās radīt pat kādu pirmatskaņojumu.
Pēc priekšnesumiem Garkalnes MVV
direktora vietniece mākslu jomā I.Pelcmane
pateicās visiem festivāla dalībniekiem un
pasniedza piemiņas veltes.
Šis bija lielisks pasākums, kurā
garkalniešiem bija iespēja baudīt daudzveidīgu un interesantu koncertprogrammu.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem un
organizatoriem par jauko koncertu!

Akcijas „Skolas auglis” noslēguma pasākums
Pelēks apmācies rīts. Vēl nesen lija lietus.
Tomēr skolas aktu zālē ir silti, mājīgi un jautri.
Noskan zvans uz otro stundu, un zālē sabirst
skolēnu pulciņš no 2. līdz 4. klasei.
Šodien, 17. februārī, skolā notiek
pasākums – viktorīna „Skolas auglis”. Pasākumu
vada 6. klases skolnieces. Viktorīna „Skolas
auglis” ir viņu pētnieciskā darba prezentācija.
Līdzi meitenēm ir atnācis profesors Ananasiņš,
kas pasākuma laikā palīdz tikt galā ar dažādiem
uzdevumiem.
Skolēni tiek sadalīti 5 komandās, katra
komanda izvēlas kapteini un komandas
nosaukumu, kas saistīts ar augli vai dārzeni.
Cik skolēnu, tik nosaukumu! Garšīgais ābols,
Dārzeņi, Gudrie banāni, Mango…
Viktorīnas vadītājas Elza Grudule un
Jasmīna Saule sāk ar iesildīšanās uzdevumiem,
kurus uzdod skatītājiem. No kura gada skola
piedalās projektā „Skolas auglis”? Kādi „skolas
augļi” tiek izplatīti skolās? Par pareizo atbildi
skolēni saņem mandarīnu.
Uz ekrāna skolēniem tiek piedāvāti
mācību priekšmeti – latviešu valoda, sports,
angļu valoda, dabas zinības un matemātika.
Katram mācību priekšmetam apkārt ir 5 lodziņi,
tātad 5 uzdevumi, kurus ir jāatrisina. Laiks
apdomāties – 1 minūte. Par pareizo atbildi
komanda saņem vienu mandarīnu.
Laiks paskrien nemanot. Skolēni
ar interesi un azartu atbild uz viktorīnas
jautājumiem.
Kas patika visvairāk? Atbilde bija – viss.
Zēniem palika atmiņā Kartupeļbols, dzenājot
kartupeli ar florbola nūju pa uzdoto maršrutu,
kā arī dziesmu četrrindēs paslēpies vārds.
Pasākums izdevās. Paldies 6. klases
skolēniem – Elzai, Jasmīnai, Patrīcijai un Kārlim
par aktīvu līdzdalību projekta prezentācijā!
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Skatuves runas konkurss – 2017
Klāt februāris, un jau tradicionāli šajā
laikā sarosās dzejas un skatuves runas mīļotāji.
Šogad savas korekcijas veica arī gripa, tādēļ
Garkalnes MVV zālē 1. - 9. klašu talantīgākie
skatuves runas meistari pulcējās divreiz – 15.
un 21. februārī. Klātesošie klases un skolas
biedri, kā arī vecāki varēja vērot pārdomātus,
atraktīvus priekšnesumiem, savukārt paši
dalībnieki cīnījās par iespēju pārstāvēt skolu
skatuves runas konkursā Siguldā.
Skolēni bija gatavojušies, patīkami
pārsteidza dzejoļu daudzveidība. Arī klausītāji
katru dalībnieku sveica ar aplausiem. Atzinības
nopelnīja visi, bet uz konkursa otro kārtu
Siguldā izvirzīti Pauls Kristians Dubenlāže (1.kl.),
Sofija Āboltiņa ( 2.kl.), Jēkabs Taranda (4.kl.),
Katrīna Bušere (3.kl.), Jana Makarova un Aivija
Berga (7.kl.).
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Astra Veismane

Popiela
Jau otro gadu pēc kārtas Raibās nedēļas
laikā mūsu skolā notiek „popiela”. Slimošanas
dēļ šogad to nācās pārcelt uz 24. februāri,
bet tad gan bērni pulcējās skolas zālē jau
kuplākā skaitā, salīdzinot ar pagājušo gadu.
Šogad varējām redzēt 16 priekšnesumus. Visa
zāle bija pilna ar skatītājiem un atbalstītājiem.
Saviem priekšnesumiem „popielas” dalībnieki pārsvarā bija izvēlējušies ārzemju
izpildītāju dziesmas. Uzstājās gan solisti, gan
dažādas grupas.
Bija vairāki īpaši spilgti priekšnesumi, kuri
Pasākuma noslēgumā dalībniekiem tika
palika skatītājiem atmiņā. Viens no tādiem
– 6.a klases meiteņu – Elzas, Patrīcijas, Vanesas, pasniegta salda balva un diploms. Paldies
Martas un Sandras uzstāšanās, kā arī  Jēkaba, visiem, kas gatavojās un iepriecināja savus
Ģertrūdes, Sofijas, Riča un Edvarda „Bermudu skolasbiedrus ar jauku uzstāšanos!
Divstūra” izpildītā dziesmu „Rajončiks”. Visus
GMVV līdzpārvalde
pārsteidza 1.b klases skolnieka Milana
horeogrāfija, kurā viņš lieliski attēloja Maiklu
Džeksonu.
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