
 

  Garkalnes MVV  avīze                                                    2015. gada janvāris nr 5             

             Sveicam mūsu olimpiešus ar lieliskajiem sasniegumiem !!! 

6.-8.kl.komandu ar 1. vietu vēstures un sociālo zinību olimpiādē Carnikavā! 

Renāti Gruduli ar 1. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē! 

 

6.- 8.klašu komandu olimpiāde vēsturē un sociālajās zinībās  

 13.janvārī Carnikavas vidusskolā risinājās kombinētā 6.- 8.klašu 

komandu olimpiāde vēsturē un sociālajās zinībās. Daţādu iemeslu dēļ par šo 

olimpiādi mēs uzzinājām ļoti vēlu, un tā kā nebija laika, lai kārtīgi sagatavotos, mums 

katram bija jāsameklē un jāizlasa noteikta informācija par daţādiem Latvijas un 

pasaules vēstures notikumiem.  

 Garkalnes skolu pārstāvēja 6 cilvēki – Annija Bildarte, Guntis Ginaitis  Edijs 

Bierands, Edgars Kuharonoks, Renāte Grudule un Marta Terēze Kroiča. Olimpiādei 

bija trīs kārtas. Pirmā kārta – 10 vispārīgi jautājumi vēsturē un sociālajās zinībās. Otrā 

kārta – bilţu krustvārdu mīkla komandai un kapteiņu konkurss, kurā mūs lieliski 

pārstāvēja Renāte. Trešā kārta – radošais darbs, kurā Latvijas 

kartē bija jāsaliek Latvijas vēsturiskie un ievērojamākie 

objekti.  

 Mēs startējām godam. Nākamajā dienā uzzinājām 

rezultātus un, kā par lielu brīnumu, mēs izcīnījām pirmo 

vietu. 

        Marta Terēze 



Tādi esam 

         14.janvārī plkst. 18:00 Garkalnes MVV zālē notika 

mūzikas programmas audzēkņu koncerts „Tādi esam”. 

         Koncerta sākumā vecāki tika informēti par to, kas noticis 

šī pusgada laikā. Tika rādīta arī filma par mūzikas skolu, kura 

tika izveidota speciāli Mūzikas un mākslas skolas akreditācijai.  

         Šajā koncertā uzstājās visi mūzikas programmas 

audzēkņi, tāpēc priekšnesumi bija ļoti daţādi- varēja dzirdēt 

gan klavieru, gan vijoles, flautu, ģitāru, bungu skaņas. Bija 

dzirdami arī dueti, un pirmo uzstāšanos piedzīvoja arī klavieru, 

bungu un ģitāras klašu audzēkņu izveidotas ansamblis, kuri 

izpildīja dziesmu „Zvaniņš skan!”. Koncertu krāšņāku padarīja 

arī Mūsdienu ritma programmas audzēknes, kuras izpildīja 

skaistas latviešu dziesmas. Daudziem bērniem šis bija pirmais 

koncerts tik lielas publikas priekšā, tāpēc arī bija manāms satraukums, bet  viss, 

protams, izdevās lieliski.  

 Vecāki bija ļoti priecīgi, redzot savus bērnus uzstājamies. Koncerts bija 

izdevies ļoti jauks!  

         Renāte 

 

Brauciens uz Žagarkalnu 

 23. janvārī  mūsu skolēniem kopā ar Berģu skolēniem bija iespēja 

doties uz Ţagarkalnu slēpot un izbaudīt ziemas priekus. Tā kā mums šis 

piedāvājums nāca ļoti vēlu, tad daudzi nepaspēja sagatavoties, un no mūsu 

skolas bijām tikai trīs  - Reinis, Daniels un es. 

 Diena bija ļoti jauka, un mēs nolēmām vēl kādu dienu nākammēnes 

veltīt ziemas sporta aktivitātēm un doties uz kalnu jau kuplākā skaitā!  

         Anna 



Brauciens uz Krieviju 

  Garkalnes MVV 6.-9. kl. skolēniem bija iespēja braukt uz Krieviju. Uz 

Krieviju aizbrauca 11 skolēni un 2 skolotājas. Viņi tur pavadīja veselu nedēļu, un tajā 

laikā izbraukāja un izstaigāja visu Sanktpēterburgu.  

 No Latvijas mēs izbraucām 

vēlu vakarā. Braucot uz 

Sanktpēterburgu, ārā bija  auksts laiks, 

brauciena laikā naktī mēs apstājāmies 

daudzās vietās, šķērsojot Krievijas 

robeţu,  obligāti bija jāuzrāda sava pase. 

    

 Tuvojoties Sanktpēterburgai, 

ārā bija saulains laiks, un, iebraucot 

pilsētā, varēja saprast to, ka te daudz 

raţo un būvē, jo apkārt kūpēja rūpnīcu 

dūmeņi un uz ielām strādāja daudz cilvēku. 

 Pirmajā dienā mūs izvadāja pa skolu un parādīja, kur kas atrodas. Sākot no 

otrdienas, visu laiku bija daţādu muzeju un piļu apskate. Mēs bijām Sanktpēterburgas 

skaistākajā muzejā -  Ermitāţā - , Aleksandra pilī un Jekaterinas pilī. Man visvairāk 

patika Jekaterinas pils, jo tā bija visgreznākā un skaistākā pils Sanktpēterburgā.  

 Dienu pirms izbraukšanas mums bija sporta sacensības jauktās komandās. 

Tad vēl bija volejbols - latviešu komanda pret krievu komandu, uzvarēja latviešu 

komanda 25:16.  

 Ceļojums bija interesants. Mājās mēs atgriezāmies 28.janvārī plkst. 5:00 no 

rīta. 

        Edgars J. un Arnolds 

 

       



Vaļasprieks 

 Pirms 10 mēnešiem, 2014. gada janvāra beigās, es sāku 

piedalīties  nodarbībās „Ginta Budes” modeļskolā. Sākumā bija grūti, bet 

pagāja kāds mēnesis, un sāku nedaudz iekļauties meiteņu kompānijā. Nodarbības 

notiek „Ginta Budes” modesnamā Rīgā, un viena nodarbība  ilgst divas stundas. Mēs 

skatījāmies modes filmas, kā piemēram filmu „Funny Face”, kuras galvenajā lomā 

bija britu aktrise Odrija Hepberna, un, protams, vēl daudz citas filmas. Nodarbībās 

mūs mācīja staigāt ar augstpapēţu kurpēm. Mācīja pareizu stāju, daţādus 

vingrinājumus, kā, piemēram, roku plastikas vingrinājumi, augšanas un stājas 

vingrinājumi. Stāstīja par modi, stilu, modelēm un rādīja arī 

daţādas modesskates. Kad pēdējais mēnesis modeļu skolā jau gāja 

uz beigām, tad sākās gatavošānās eksāmenam. Kad eksāmens 

nolikts, tad mēneša beigās ir arī izlaidums.  

 Tā pagāja pirmais gads modeļu skolā. Ļoti vēlētos iet arī 

otru gadu, bet ne tagad uzreiz. Nedaudz jāatpūšas, un tad ar 

septembri varēs sākties jauns darba cēliens.  

         Enija 

 

 

Skolas kalniņš 

 Garkalnes MVV skolēniem pēc stundām ir iespēja izklaidēties 

pie skolas kalniņa. Tur satiekas gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni. 

Bērni pagalmā slidinās, pikojas un vizinās ar ragaviņām. Visiem patīk 

ziemas prieki! Es arī eju uz skolas kalniņu, tikai tur ir ļoti jāuzmanās, lai 

negūtu traumas.  

 Man patīk tas kalniņš, jo tur ir interesanti.  Es ceru ka skolas 

saimnieks  nebērs smiltis, jo tad vismaz varam izkustēties un visiem ir 

lieli prieki!  

         Krista 


