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Aivitu Garanču ar iegūto 3. vietu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē!!!

Gudrs, vēl gudrāks
LTV gada sākumā izsludināja pieteikšanos uz jaunu televīzijas spēli „Gudrs,
vēl gudrāks”, kuras mērķis ir noskaidrot 6.-11.kl. gudrākos jauniešus valstī.
Arī es nolēmu pieteikties šim konkursam. Aizpildīju anketu, izturēju atlasi un
23.01. kopā ar atbalstītājiem un skolotāju devos uz LTV studiju Zaķusalā.
Raidījuma filmēšana ilga 5 stundas, kas
man kā dalībniekam aizritēja vēja spārniem.
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gaismotāju, raidījuma vadītāju, grimētāju un
citu televīzijas darbinieku ikdienu.
Jautājumu
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nebūt
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vieglākie, bet es centos atsaukt atmiņā visu, ko
kādreiz biju mācījusies. Arī atbalstītāji centās un uzmundrināja mani. Paldies viņiem
visiem!
Pusfinālu izturēju godam, nokļuvu līdz finālam, un nu priekšā – vēl viens
izaicinājums TV spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.
Renāte

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde – koncerts
„Tādi esam”
2014.gada 22.janvārī Garkalnes novada Domes k/c „Berģi” notika pasākums,
kurā vecākiem bija iespēja apskatīt Mākslas skolas audzēkņu veikumu pirmajā
semestrī un noklausīties Mūzikas nodaļas audzēkņu koncertu.
Uz lielās skatuves uzstājās visi 1.-8.kl. skolēni, pārstāvot
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sitaminstrumentu spēli un mūsdienu ritma mūziku. Koncerta
programma tika veidota, sadalot skaņdarbus vairākos ciklos, t.i.,
tautasdziesmu, klasiskās mūzikas, deju, dzīvnieku un mūsdienu
ritmu ciklā.Audzēkņi muzicēja gan individuāli, gan visi kopā.
Cerams, ka vecākiem patika gan zīmētāju darbi, gan muzicētāju priekšnesumi.
Gaidīsim atkal jaunas izstādes un koncertus!

Lidmašīnu sacensības
3.stāva gaitenis 17. janvāra pēcpusdienā izskatījās pavisam dīvaini.
Pēcpusdienā tajā bija ļoti daudz bērnu, kuri lidināja papīra lidmašīnas, pie
tam skolotājas neko neteica, bet mudināja izmēģināt vēl un vēl. Tas tāpēc, ka skolā
notika „Lidmašīnu sacensības”, un tajās varēja piedalīties visi skolēni. Sacensības
notika starp klašu grupām.
Sacensībām
bija

3

posmi:

vispirms pašiem pēc
parauga

jāuztaisa

lidmašīna,

tad

jāizkrāso tā un beigās
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Apbalvošana

bija par lidmašīnas
dizainu un tālāko lidojumu. Tiesnešiem - skolotājiem Kristīnei un Anitai - bija ļoti
grūti izvēlēties labākās lidmašīnas, jo tās tiešām bija skaistas un oriģinālas.
Vistālāk lidmašīnas aizlidināja Georgs (1.kl.), Kristiāns (2.kl.), Kārlis (3.kl.),
Dairis (5.kl.). Par lidmašīnu dizainu vietas sadalījās šādi: Anna Rūta (1.kl.), Kristiāna
(2.kl.), Elza, Harvijs, Dāvids (3.kl.), Liene (4.kl.), Raivis (6.kl.), Aleksandrs (8.kl.).

Mārtiņš

Jaunsardzes darbošanās
Trešdienās mūsu skolā notiek jaunsargu nodarbības, kuras vada
Ziedonis Ločmelis. Tajās mēs mācāmies visu, ko vajag zināt kareivjiem, sākot
ar orientēšanos kartē un beidzot ar šaušanu. Mēs arī piedalāmies pasākumos
gan tepat Garkalnes novadā, gan arī dodamies uz sacensībām uz citiem
novadiem. Vasarās mums ir jaunsargu nometnes.
Man ļoti patīk apmeklēt jaunsargu pulciņu, un es gribu ieteikt darīt to
arī citiem!
Edgars K.

Mākslas skolas ikdiena
Mājiņa, kas atrodas līdzās skolai, ik dienas ir piepildīta ar maziem un lieliem
māksliniekiem. Tur top jauni un oriģināli zīmējumi, gleznojumi, māla veidojumi, no
papīra, filca un citiem materiāliem veidotas mazas glezniņas.
Šogad mākslas skolā klāt ir pienākuši daudzi jauni audzēkņi un mūsu
pulks ir krietni lielāks. Ir arī jauni priekšmeti, ko mēs apgūstam, piemēram,
keramika, stikla apstrāde un zīda apgleznošana. Zīda gleznošanu, zīmēšanu
un gleznošanu mums māca Vitolds Kucins, keramiku vada skolotāja Agnese
Ozoliņa, bet darbu materiālā – Kristīne Apine.
Katru reizi ir jāmeklē jaunas idejas savam darbam. Mēs tās atrodam un
veiksmīgi piedalāmies arī dažādos konkursos.
Lai arī turpmāk netrūkst
ideju mākslas skolas māksliniekiem!
Agate

