
	 	 		

	 16. janvārī,	jau	ceturto	gadu	pēc	kārtas,	
notika	mūzikas	skolas	audzēkņu	koncerts	“Tādi	
esam”.
	 Koncertu	 ar	 uzrunu	 atklāja	 Inga				
Pelcmane,	 bet	 priekšnesumus	 iesāka				
Garkalnes	 MVV	 orķestris	 ar	 dziesmu	 ‘’Joy	 to	
the	 World’’.	 Orķestra	 dalībnieku	 skaits,	 šķiet,	
pieaug	 ar	 katru	 koncertu!	 Pēc	 tam	 meiteņu	
trio	dziedāja	dziesmu	‘’Rakstu	 rakstus’’,	un	 tad	
uz	skatuves	kāpa	visi	pirmās	klases	audzēkņi,	
kuru	 bija	 ļoti	 daudz.	 Visi	 pirmklasnieki	 varēja	
parādīt,	 ko	 viņi	 	 ir	 iemācījušies	 pa	 pirmo	
pusgadu	 mūzikas	 skolā.	Viņi	 spēlēja	 dažādus	
mūzikas	instrumentus	-	klavieres,	flautu,	vijoli,	

eifoniju	u.c.
	 Pēc	pirmklasnieku	uzstāšanās	muzicēja	
arī	 pārējo	 klašu	 audzēkņi,	 bet	 viņus	 vēroja	
mazāk	 skatītāju,	 jo	 daļa	 devās	 mājās	 pēc	
pirmklasnieku	uzstāšanās.
	 Turpmākajā	 koncertā	 varēja	 dzirdēt	
lielu	 instrumentu	 un	 skaņdarbu	 dažādību,	 jo	
jau	iepriekš	minētajiem	piepulcējās	saksofons,	
ģitāras,	bungas.	Šajā	koncertā	spēlēja	ļoti	daudz	
interesantu	un	iepriekš	nedzirdētu	skaņdarbu,	
kuri	ļoti	patika	publikai.
	 Man	patīk,	ka	ir	iesākta	šāda	tradīcija,	un	
es	ceru,	ka	tā	turpināsies!
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Tādi esam

Skatīties video: http://ejuz.lv/ccz

Elza
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2017.	 gada 23.  janvārī,	 pirmdienā,	
notika	 vēstures	 un	 sociālo	 zinību	 olimpiāde,	
un	 uz	 to	 devās	 mūsu	 skolas	 skolnieces	 Elza	
Grudule,	 	 Marta	 Kļaviņa	 (6.	 kl.),	 Uļjana	 Ligo,	
Viktorija	 Salmina	 (7.	 kl.),	 Anna	 Grigorjeva	 un	
Annija	Bildarte	(8.	kl.).

Atbraucot	 uz	 olimpiādes	 norises	 vietu	
–	 Carnikavu,	 mēs	 bijām	 diezgan	 nobijušās,	
jo	 bija	 ļoti	 daudz	 skolēnu	 un	 visi	 šķita	 zinoši	
vēsturnieki.	 Par	 laimi,	 olimpiāde	 notika	 pa	
grupām	 –	 no	 katras	 skolas	 viena	 grupa.	 Mēs	
bijām	13.	komanda.

Kad	 sākās	 uzdevumu	 pildīšana,	 sākās	
panika,	jo	laiks	katra	uzdevuma	pildīšanai	bija	
ierobežots.	 Mēs,	 protams,	 nesteidzīgi	 visu	
apdomājām.	Lai	gan	uz	daudziem	jautājumiem	
nezinājām	atbildes,	nolēmām	izaicināt	veiksmi.	
Vēlāk	bija	arī	kapteiņu	uzdevums,	mūsu	skolu	
tajā	pārstāvēja	Annija.

Pēc	 olimpiādes	 mēs	 braucām	 atpakaļ	
uz	 skolu,	 pilnīgi	 pārliecinātas,	 ka	 nedabūsim	
nekādu	 godalgoto	 vietu,	 jo	 jautājumu	 bija	
ļoti	 daudz	 un	 par	 pareizajām	 atbildēm	 mēs	

nebijām	pārliecinātas.
Tomēr	 pēc	 nedēļas	 mēs	 saņēmām	

rezultātus	un	izrādījās,	ka	mēs	izcīnījām	3.	vietu!	
Mēs	visas	esam	ļoti	priecīgas	par	to.	Šī	pieredze	
mums	 noteikti	 palīdzēs	 turpmāk	 sadarboties	

Vēstures un sociālo zinību olimpiāde
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 Zēnu tautas bumbas komanda 
izcīna 3. vietu

12. janvārī Siguldas	 sporta	 skola	 rīkoja	
sacensības	 tautas	 bumbā	 D	 grupā	 (2005.-
2008.g.dz.).	Sacensībās	piedalījās	4	zēnu	un	3	
meiteņu	 komandas.	 Šoreiz	 dalībnieku	 pulkā	
nebija	 Vangažu	 skolas	 komandas,	 kas	 radītu	
lielāku	konkurenci.

Garkalnes	MVV	mačos	1	uzvara	un	izcīnīta	
3.	vieta.	Komandā	spēlēja	M.Makarovs,	K.Krievs,	
K.Kanenbergs,	 R.Dimza,	 K.Palms,	 G.Meija,	
G.Geida,	D.Purītis,	A.Metnieks	un	J.Taranda.

Paldies	zēniem	par	cīņas	sparu!

Anna

Foto: garkalnesskola.lv
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	 25. janvārī	 mēs	 devāmies	 uz	
koncertlektorija	„Nāc,	ieklausies	orķestrī	„Rīga”!	
trešo	koncertu„Laiks	mūzikā	un	mūzika	 laikā”.	
Koncerti	 notiek	 kinoteātrī	 “Splendid	 Palace“	
un	 tos	 vada	 visiem	 labi	 zināmais	 mākslinieks	
Daumants	Kalniņš.
	 Koncerts	 sākās	 ar	 orķestra	 „Rīga”	
nospēlēto	sasveicināšanās	dziesmu,	un	šoreiz	
koncertprogramma	tika	veidota	kā	saruna	par	
laiku.
	 Man	 vislabāk	 patika	 vērot,	 kādi	
instrumenti	ir	orķestrī,	un	klausīties,	kā	tie	skan.	
Tur	 bija	 eifonijs,	 ko	 es	 pats	 arī	 mācos	 spēlēt,	
tuba,	 klarnete,	 saksofons,	 mežrags,	 fagots,	
flauta	un	citi	instrumenti.
	 Sarunas	 vadītājs	 Daumants	 Kalniņš	 ne	
tikai	 vadīja	 koncertu,	 bet	 arī	 dziedāja.	 Viņš	
ir	 ļoti	 aizraujošs!	 Man	 patīk	 šī	 koncertcikla	
pasākumi!	 	 	 	 	 						Artis

Daumants Kalniņš. Foto: I.Stangrots, 
muzikaspasaule.lv

Koncertlektorija 
Nāc, ieklausies orķestrī „Rīga”! 

apmeklējums



Pašā	ziemas	viducī,	26. janvārī,		Garkalnes	
skolā	 tautisko	 deju	 dejotāji	 aicināja	 visus	 uz	
koncertu,	 lai	 parādītu,	 kādas	 jaunas	 dejas	 ir	
apguvuši	pirmajā	pusgadā.	

	 Priecīgs	satraukums	bija	vērojams	skolas	
gaiteņos,	 kur	 pulcējās	 1.	 –	 6.	 klašu	 dejotāji.	
Vecāki,	 ieņēmuši	 vietas	 skolas	 zālē,	 gaidīja	
koncerta	sākumu.	

	 Koncertu	atklāja	2.	klases	deju	kolektīvs	
ar	 deju	 “Sitieniņi”.	 Nākamie	 uzstājās	 1.	 klašu	
dejotāji	 ar	 deju	 “Kāda	 katram	 dziesma”.	 Pēc	

katras	dejas	klausītāji	varēja	dzirdēt	izteiksmīgu	
sākumskolas	 skolēnu	 dzejoļu	 skaitīšanu,	
jo,	 gatavojoties	 skatuves	 runas	 konkursam,	
deklamēšanas	 māku	 novērtēt	 tika	 uzticēts	
vecākiem	un	pārējiem	koncerta	skatītājiem.	

	 Dejas	 mijās	 ar	 dzejoļiem,	 un	 visi	 četri	
skolas	deju	kolektīvi	–	1.	kl.,	2.	kl.	3.-4.	kl.	,	5.-6.	
kl.	–	nodejoja	2	dejas.	Jautrā	noskaņā	izskanēja	
3.-4.	kl.	pēdējā	deja	“Pulkā	nāc,	dejot	sāc!”,	kas	
bija	jauks	nobeigums	ziemas	deju	koncertam.	

	 Uz	tikšanos	nākamajos	koncertos!

Deju koncerts 
“Ziemas deju virpulī”
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Skatīties video: http://ejuz.lv/cd0


