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Mūzikas skolas koncerts

Šī gada 20.janvārī Garkalnes skolas
zālē notika koncerts „Tādi esam”, kurā
uzstājās mūzikas skolas audzēkņi. Tika
spēlētas gan klavieres, gan bungas, gan
flautas, gan visi pārējie instrumenti, kuru
spēles prasmi var apgūt Garkalnes skolā.
Tika arī dziedātas dziesmas.
Koncerta mērķis bija parādīt, ko un
cik daudz pa četriem mēnešiem audzēkņi
ir iemācījušies. Uzstājās arī paši mazākie
– pirmklasnieki. Koncerts tika veltīts
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vecākiem, bet koncertu steidzās skatīties
visi – skolotāji, vecāki, brāļi un māsas,
skolasbiedri.
Koncerta laikā varēja arī apskatīt
mākslas skolas audzēkņu darbus, kuru
bildes rādīja uz lielā ekrāna. Pēc katra
priekšnesuma varēja dzirdēt skaļu
aplausu šalku, bet koncerta beigās tā bija
visskaļākā.
Enija
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Barikāžu rekonstrukcijas
spēle Zaķusalā
Pieminot 1991.gada barikāžu
laiku, Zaķusalā norisinājās barikāžu
rekonstrukcijas spēle. 13.janvārī mūsu
skolas komanda - Marta Terēze Kroiča,
Renāte Grudule, Edgars Kuharonoks,
Edgars Janušauskis, Oskars Kalns - devās
uz Zaķusalu. Mums līdzi brauca vēstures
skolotāja I. Pelcmane. Bija dīvaina sajūta,
jo īsti nezinājām, ko sagaidīt no šīm
spēlēm.
Tad, kad visas komandas bija
ieradušās Zaķusalā, mūs iepazīstināja ar
spēles noteikumiem. Manuprāt, šīs spēles
bija ļoti interesantas un labi organizētas.
Bija ļoti daudzi interesanti uzdevumi,
pārsvarā visos uzdevumos bija jāstrādā
visai komandai kopā. Par katru izpildīto
uzdevumu mums iedeva kādu priekšmetu,
kurš bija jāaiznes atpakaļ uz mūsu
komandas laukumu. Pašā sākumā mums
iedeva karti ar uzdevumu atrašanās vietām
un bildi, kurā bija attēloti visi priekšmeti,
kurus mums jāsaņem par uzdevumu
izpildi. Beigās no šiem priekšmetiem bija
jāizveido tā ainava, kas tika attēlota tajā
bildē. Ja neizpildīja kādu uzdevumu, visai
komandai bija jāskrien uz soda punktu,
kur iedeva zaļu kartiņu, tad jāskrien atkal
atpakaļ uz uzdevuma vietu un jāpaņem
priekšmets. Skriet bija diezgan grūti, tāpēc
ka bija sniegs un kājas visu laiku slīdēja.
Mums bija jāskrien uz soda punktu tikai
vienu reizi. Citas komandas skrēja vairāk.
12 komandu konkurencē mēs
ieguvām 3.vietu. Pēc tam mēs gājām uz
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Latvijas Televīzijas māju, kur dzērām
karsto šokolādi, jo visi bijām nosaluši.
Pasākuma
noslēgumā
apbalvoja
komandas. Dalībniekus atbrauca apsveikt
arī Aizsardzības Ministrs Raimonds
Bergmanis. Pēc apbalvošanas varēja ēst
zupu un dzert tēju, bet mēs nolēmām, ka
brauksim mājās, jo bija jau vēls un bija
ļoti auksti. Atpakaļceļā mēs praktiski
nerunājām, jo visi bija noguruši. Man ļoti
patika šī diena!						
						Marta
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Barikāžu atceres pasākums
Garkalnes bibliotēkā
2016. gada 20. janvārī Garkalnes
bibliotēkā notika Barikāžu laika piemiņas
pasākums. Tajā pulcējās seniori, kuri
piedalījās barikādēs, lai padalītos savās
atmiņās par barikāžu laiku. Uz šo
pasākumu, pēc manām domām, atnāca
pietiekami daudz cilvēku, bet seniori
apgalvoja, ka toreiz barikāžu dalībnieku
esot bijis krietni vairāk, un vairāku diemžēl
Foto: garkalnesskola.lv
vairs neesot viņu vidū.
Pēc atmiņu stāstu uzklausīšanas mēs
Bija ļoti interesanti paklausīties, kādēļ
toreiz tik daudz cilvēku devās uz Rīgu un devāmies ārā pie ugunskura, lai piemestu pa
bija gatavi aizstāvēt Latviju. Katram no malkas pagalei un teiktu kādu novēlējumu
viņiem bija savs stāsts, bet visiem kopīgs Latvijai.			
Edgars K.
mērķis.

Barikāžu diena skolā
Kā jau zināms, šogad aprit 25 gadi
kopš 1991.gada janvāra notikumiem.
Šajos notikumos piedalījās tie Latvijas
iedzīvotāji, kuri bija gatavi kailām rokām
Latvijas neatkarības dēļ cīnīties pret PSRS
speciālo uzdevumu vienību ”OMON”.
Garkalnes MVV skolēni 21. janvārī
audzināšanas stundas laikā tika aicināti
uz skolas zāli, kur mēs noskatījāmies
dokumentālu filmiņu par tā laika
notikumiem un klausījāmies Gedroviču
ģimenes atmiņas par barikāžu laiku. Viņi
stāstīja par piedzīvoto un pārdzīvoto
tajā laikā, tai skaitā izjūtām, rīcību un
par citu cilvēku drosmi. Šis laiks bijis
neaizmirstams un emocionāls. Zaiga
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Gedroviča uzsvēra to, ka visas šīs dienas
bija smagas un emocionālas, bet šo laiku
viņi pārvarēja kopības sajūtas dēļ.
Bija ļoti interesanti klausīties par tā
laika notikumiem un pašu aculiecinieku
pārdzīvoto.
Edgars J.
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Skatuves runas konkurss

Otrdien, 26.janvārī, Garkalnes
MVV zālē pulcējās 1.-9. klašu talantīgākie
skatuves runas meistari, lai iepriecinātu
klātesošos ar pārdomātiem, atraktīviem un
sirsnīgiem priekšnesumiem un pacīnītos
par iespēju pārstāvēt skolu skatuves runas
konkursā Siguldā.
Skolēni bija cītīgi gatavojušies un
izvēlējušies interesantus dzejoļus. Kādam
tas bija priecīgs, kādam skumjš, citam
īsāks, citam garāks, bet pārliecība par
savu sakāmo piemita visiem. Arī publika
bija atsaucīga un ar aplausiem sveica
ikvienu runātāju. Atzinības un saldas
balvas nopelnīja visi, bet uz skatuves
runas konkursa otro kārtu dosies Amanda
Kurpniece (2.a), Jēkabs Taranda (3.a), Elza
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Grudule (5.a), Jasmīna Saule (5.a), Letīcija
Zvejniece (7.a) un Renāte Grudule (9.a).
Lai viņiem veicas!
Paldies skolotājām, kas sagatavoja
savus audzēkņus konkursam! Lai pietiek
spēka un radošuma arī turpmāk!		
sk. D.Grudule

Ikgadējais brauciens uz Žagarkalnu
Jau vairākus gadus pēc kārtas
Garkalnes un Upesciema skolas skolēni
sapulcējas kopā, lai dotos pavadīt aktīvu
un jautru laiku uz kalna! Pirmais šoziem
paredzētais brauciens tika atcelts bargā
sala dēļ, kas lika noskumt gan lieliem,
gan maziem, bet jau nākamajā piektdienā
brauciens notika, un skolēnu busiņi bija
pilni ar sportot gribētājiem un ziemas
prieku baudītājiem. Uz kalnu brauca
gan prasmīgi slēpotāji un snovotāji, gan
tādi, kuru pieredze vēl nav tik liela, bet
visi varēja atrast sev piemērotu trasi un
kompāniju. Ja radās kādas problēmas uz
kalna - nevarēja uzvilkt ekipējumu vai
atrast kafejnīcu - vecāko klašu skolēni
labprāt devās palīdzēt ikvienam, kuram
bija kādas problēmas.
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Diena viennozīmīgi bija izdevusies!
Laikapstākļi bija kā radīti aktīvai atpūtai
ārā. Spīdēja saule, sniegs bija nesen
uzsnidzis un labi slīdēja, nebija barga sala.
Protams, bija arī kāds, kurš devās sasildīt
kājas un iedzert siltu tēju, bet bija arī tādi
sportisti, kuri sportoja bez apstājas un pēc
tam vēl negribēja braukt mājās, un jau
plānoja nākamos braucienus uz kalnu.
Šī bija lieliska diena mums visiem,
kuri brauca šajā atpūtas braucienā. Uz
tikšanos kalnā!
Anna
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