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Koncerts Inčukalnā

2018.gada 7.februārī mēs - Garkalnes MVP mūzikas programmu skolēni ar
skolotājiem- viesojāmies Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā, kur draudzības
koncertā „Raibo skaņu virpulī” satikāmies ar mūzikas skolu skolēniem no Inčukalna un
Siguldas.
Šoreiz mēs rādījām savas kolektīvās muzicēšanas prasmes un mūsu skolu
pārstāvēja vijoles spēles 2.klases ansamblis (Marija Jure, Anastasija Leonidova, Ance
Bringule, Akvelīna Sitņika), ģitāristu (Marta Kļaviņa, Andrejs Pavlāns) un flautu duets
(Sofija Āboltiņa un Emīlija Rosicka), saksofonu kvartets (Patrīcija Skricka, Kārlis
Palms, Leonīds Čupriņins, Krišs Klibinskis), kā arī skolas vokāli instrumentālais ansamblis (Annija Bildarte, Rūta Zibene, Elza Grudule, Sofija Āboltiņa, Emīlija Rosicka,
Artis Tomsons, Valters Seržāns, Andrejs Pavlāns, Jēkabs Taranda). Mēs uzstājāmies
ļoti labi!
Koncertā varēja dzirdēt ļoti daudzveidīgus instrumentus un skaņdarbus. Te
skanēja tādi instrumenti kā trompete un akordeons, kuru spēli mūsu skolā nevar apgūt,
tāpēc mēs bijām ieinteresēti klausītāji.
Uzņemšana Inčukalna Mūzikas skolā (Vangažu telpās) bija lieliska! Paldies
skolotājiem, kuri deva mums iespēju uzstāties šajā koncertā.
Koncerta dalībnieki
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Ēnu diena 2018
Kā jau daudz gadus pēc
kārtas, arī šogad notika Ēnu diena.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
karjeras izglītības programma
1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā
skolēni apmeklē kādu darba vietu
un 4 – 6 stundu garumā vēro
interesējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu.
Uz šo Ēnu dienu pieteicos arī es, kurā es ēnoju turpinājumizdevumu nodaļas vadītāju
Ilonu Dukuri. Šī ir viena no tām profesijām, kuru mēs ikdienā nevaram redzēt- viņa un viņas
komanda savada datus par laikrakstiem un žurnāliem, lai mēs varētu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas mājas lapā sameklēt rakstu, kuru mums vajag, pat tikai pēc viena vārda.
Dienas sākumā mums bija ekskursija pa Latvijas Nacionālo bibliotēku, tad sekoja Ēnu
dienas atklāšana, un tad mēs 3 stundas ēnojām savu izvēlēto ēnu devēju. Šo triju stundu
laikā es iepazinu nodaļas darbiniekus un sapratu, ka šis darbs, lai arī izskatās viegls, tāds
nemaz nav, jo es arī savadīju datus par diviem rakstiem, kas man prasīja vairāk nekā 40
minūtes, un dienā katram cilvēkam ir jāsavada apmēram 50 raksti.
Šī bija ļoti jauka un interesanta pieredze!
Elza 7.a

Popiela
22. februāri Garkalnes MVP skolas zālē
notika popiela. Daudzi jau no gada sākuma
gaidīja šo pasākumu ar nepacietību. Šajā
pasākumā varēja piedalīties jebkurš skolēns.
Bet, ne katrs spēja uzstāties, pavisam kopā bija
11 aizraujoši, krāšņi un ļoti interesanti
priekšnesumi. Visa zāle ļoti aktīvi atbalstija
savus draugus un klasesbiedrus, dziedāja līdzi,
un izbaudija šo mazo, bet tik interesanto
pasākumu! Pēc katra priekšnesuma, dalībnieki
saņēma balvu, saldākai dzīvei šokolādes kūku
un nomināciju.
Mēs esam priecīgi, ka mūsu skolā ir tik aktīvi skolēni!
Sandra 7.a
-2-

Skatuves runas
konkurss skolā

15.februārī skolā notika skatuves runas konkurss sākumskolēniem. Visi 1.-3.kl.
skolēni pulcējās zālē, kur pēc svinīgās uzrunas un žūrijas komisijas ievēlēšanas uz
skatuves kāpa tie mazie drosminieki, kurus klase bija izvirzījusi uzstāties skolas
konkursā.
Konkursu atklāja Nora Voicehoviča (1.a) ar P.Brūvera dzejoli „Skaitāmpanti”. Kā
vēlāk izrādījās, Nora arī bija visveiksmīgākā 1. klašu grupā.
Skolotāji bērniem bija sameklējuši daudzveidīgu repertuāru, un klausītāji negarlaikojās
ne mirkli, bet ar interesi klausījās gan to, kas bija, kad „Arī direktors bija maziņš”, gan to,
kā gadījās A.Konenberga „Luteklītim”, gan to, kas notiek, kad pagalmā ir „Jampadracis”.
Aizrautīgi un atraktīvi izskanēja dzejoļi pirmklasnieku un otrklasnieku izpildījumā. Katrs,
kurš uzstājās, saņēma pateicības rakstu un saldu pārsteiguma balvu. Paldies visiem
skolēniem, kas piedalījās šajā konkursā, un skolotājām, kas palīdzēja sagatavoties
bērniem!
Uz nākamo konkursa kārtu Siguldā tika izvirzīti: Nora Voicehoviča (1.a kl.), Pauls
Kristians Dubenlāže (2.c.kl.) un Roberts Ceske (2.c.kl.).
Savukārt vecāko klašu skolēni savu skatuves runas mākslu rādīja 16.februārī. Te
veiksmīgākie, kas dosies uz otro kārtu Siguldā, bija Amanda Kurpniece un Katrīna
Bušere (4.a kl.), Jēkabs Taranda (5.a kl.), Elza Grudule (7.a kl.), Aivija Berga (8.a kl.) un
Annija Bildarte (9.a kl.).
Turēsim īkšķus par mūsu daiļlasītājiem nākamājā kārtā Siguldā!
D. Grudule
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Ekskursija uz WESS
Motors

22. februārī mēs, 6. A klase, devāmies mācību ekskursijā uz Berģu „WESS Motors”.
Iepriekš tur bija 5.a klase, un viņiem tur bija ļoti paticis. Mēs sakāpām skolas autobusā un
devāmies ceļā.
Salonā mēs redzējām daudz mašīnu, tad devāmies uz servisu, kur tās uzkopj,
remontē un krāso.
Puiši uzdeva jautājumus par mašīnām un automehāniķa profesiju. Uz visiem
jautājumiem mums laipni atbildēja salona un servisa darbinieki.
Man patika viss, gribējās tikai ilgāk uzkavēties autosalonā un apskatīt jaunās
mašīnas, un dzirdēt vairāk par tām. Interesanti stāstīja par jaunajiem hibrīdauto.
Es uzzināju, ka tur strādā ļoti daudz cilvēku un viņi ir dažādu profesiju pārstāvji.
Es uzskatu, ka šādas ekskursijas ir nepieciešamas, lai gūtu daudz jaunas
informācijas.
Elizabete 6.a
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Debašu turnīrs Babītē
27.februārī Garkalnes skolas debašu kluba dalībnieki – Patrīcija
Skricka, Elza Grudule, Artis Tomsons un Kristofers Cers - kopā ar skolotāju
Lailu Priedīti devās uz Babītes vidusskolu, lai piedalītos sadraudzības
debašu turnīrā.
Jau vairākas nedēļas pirms tam mēs meklējām argumentus ‘’par’’ un
‘’pret’’ jautājumam „Vai vizuālo mākslu vajag pasniegt skolā?” Mēs
nezinājām, kuru pusi mēs izlozēsim, un ’’pret’’ atrast bija diezgan sarežģīti.
Kādam varbūt liekas – kas tur liels parunāt par mākslas nepieciešamību
skolā, bet pamēģiniet to darīt argumentēti un angliski!
Šajā dienā bija vairāki pārsteigumi- pirmais bija par pašu skolu! Skola
ir ļoti liela, skaista un moderna. Gandrīz katrā gaitenī bija televizors ar
stundu sarakstu un izmaiņām, kuru, mums šķiet, ka vajadzētu ieviest arī
mūsu skolā.
Babītes vidusskolas angļu valodas skolotājs mūs iepazīstināja ar
skolu, un tad devāmies uz klasi, kur mūs jau gaidīja cienasts - kliņģeris un
sula. Skolotāji teica, ka viņiem mums ir vēl viens pārsteigums, tikai neteica
kāds. Turnīrs mums notika skolas lielajā aktu zālē, kur kā sveiciens no
Babītes skolas bija 7.klašu teātris par iekšējo skaistumu.
Tad sākās pats turnīrs. Pārsteigums bija tāds, ka mēs debatējām
komandās -1 no Garkalnes skolas un 1 no Babītes vidusskolas. Iepriekš
mēs domājām, ka būs skola pret skolu, tomēr tā nebija.
Šī bija laba pieredze, lai gan uzstājoties bija ļoti bail. Maijā mēs
gaidīsim Babītes vidusskolas skolēnus uz atbildes turnīru!

Elza, Patrīcija
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