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Tikšanās ar absolventiem

 29. janvārī Garkalnes skolas zālē 7.-9.klašu skolēni pulcējās uz karjeras izglītības 
pasākumu „Tikšanās ar skolas absolventiem”. Šoreiz skolā viesojās 2004.gada absol-
vente Svetlana Rogonova, kura pašlaik strādā mūsu skolā, un 2009.gada absolvents 
Marks Riekstiņš.
 Svetlana Rogonova bija sagatavojusi prezentāciju. Tajā varēja vērot skolas, kurās 
viņa mācījusies, un uzzināt par viņas izglītības gaitām. Svetlana pastāstīja par 
bērnudārza audzinātājas un logopēdes profesiju. Viņa uzsvēra, ka vissvarīgākais ir būt 
sava aroda lietpratējam izvēlētajā jomā.
 Marks Riekstiņš pastāstīja par ugunsdzēsēja profesiju. Atklāti runāja ar 
skolēniem gan
par profesijas plusiem, gan mīnusiem. Viņš akcentēja, ka ugunsdzēsējiem galvenais ir 
komandas darbs un, kā jebkurā profesijā, ir jāievēro subordinācija. Ugunsdzēsēja pro-
fesija, bez šaubām, ir ļoti vīrišķīga un bīstama. Marks ir pabeidzis Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmiju. Aktīvi nodarbojies ar pauerliftingu jeb spēka trīscīņu 
-smagatlētikas sporta veidu. Guvis augstus rezultātus gan Latvijas, gan ārvalstu 
sacensībās.  
 Absolventu stāstījumi ieinteresēja skolēnus, viņi uzdeva jautājumus, uz kuriem, 
protams, arī saņēma atbildes!
 Paldies pasākuma organizatoriem! Šī bija interesanta tikšanās!
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“Tatjanas diena”

 Latvijā tradicionāli jau 19. gadu pēc kārtas notiek krievu kultūras un izglītības 
svētku pasākums „Tatjanas diena”, kurā skolēni un pedagogi no Latvijas skolām aktīvi 
piedalās radošajos konkursos izpildītāju, pētnieciskajā, literārajā, teatrālajā, 
kaligrāfijas, lugu un vizuālās mākslas konkursā.
  „Tatjanas dienas ” svētku kulminācija ir galā koncerts. Šogad tas notika 27.janvārī 
Rīgas Latviešu biedrības namā Baltajā zālē, kurā uzstājās arī mūsu skolas audzēknis 
Kārlis Palms - 1. vietas ieguvējs izpildītāju konkursa nominācijā „Solo”.
  Rezultāti ir apkopoti, un apbalvojumi saņemti. Garkalnes skolai šis ir ļoti 
veiksmīgs gada sākums. „Tatjanas dienas” konkursos piedalījās 11 skolas audzēkņi, 
un visi ieguva kādu nomināciju vai kļuva par laureātiem. Ar visu dalībnieku 
panākumiem var iepazīties Garkalnes skolas mājas lapā. 
 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola tika atzīta par vienu no 
aktīvākajām skolām, kas piedalījās „Tatjanas dienas ” pasākumā. Apsveicam 
Garkalnes skolas skolēnus un skolotājus- „Tatjanas dienas - 2018” konkursu 
uzvarētājus! Paldies skolas administrācijai, pedagogu kolektīvam un vecākiem par 
palīdzību un atbalstu!
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“Tādi esam”

 Garkalnes skolā jau par tradīciju ir kļuvis Mūzikas programmu audzēkņu koncerts 
„Tādi esam”. Tas parasti tiek rīkots janvārī. Šajā koncertā uz skatuves kāpj visi mūzikas 
programmu audzēkņi, lai ar savu muzicēšanu iepriecinātu vecākus, vecvecākus un 
savus draugus. 
 Šogad pasākums notika jau 5. reizi un muzicētāju pulks ir krietni audzis, tāpēc kon-
certs tika rīkots 2 daļās. Vispirms 10.janvārī savu spēlētprasmi rādīja 1.un 2. klašu 
skolēni, bet 17. janvārī – 3.-8.klašu audzēkņi.
 Koncertos varēja dzirdēt visu mūzikas skolā apgūstamo instrumentu spēli: kla-
vieres, flautas, vijoles, ģitāras, eifonijus, sasksofonu, bungas. Daudzi skolēni muzicēja 
kolektīvi, tika izveidoti interesanti sastāvi, kas izspēlēja un izdziedāja skanīgas melodijas. 
Kā parasti, klausītāju ovācijas saņēma mūzikas skolas daudzskaitlīgākā kolektīva- 
orķestra - priekšnesums.
 Lieliski, ka ir šādi koncerti, kuros iespējams parādīt savu spēlētprasmi un 
dziedātprasmi ikvienam, kas mācās mūzikas skolā! 
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Uzmanību, pirotehnika!

Vingrojam ar prieku!

 8.janvārī skolā viesojās Saulkrastu policijas 
pārstāve, kas iepazīstināja 5.un 6.klašu skolēnus 
ar pirotehnikas lietošanas noteikumiem. 
Interesantā prezentācijā skolēni varēja uzzināt 
daudz jauna, sākot ar to, kas īsti ir pirotehniskais 
izstrādājums, no cik gadiem tos var iegādāties, 
kur tos drīkst iegādāties, kāda ir droša un pareiza 
šo izstrādājumu lietošana.
 Policijas pārstāve kopā ar skolēniem 
ieskatījās arī „Pirotehnikas izstrādājumu aprites 
likumā”, uzsverot stingros ierobežojumus 
pirotehnikas lietošanā. 
 Prezentācijas beigās tika parādīti vairāki šausminoši video, kuros uzskatāmi 
parādīts, kas notiek, kad neievēro drošības noteikumus. Arī skolēniem bija stāsti par drau-
giem un paziņām, kuriem ir gadījušās kļūmes, lietojot pirotehniku.
 Būsim uzmanīgi un ievērosim drošības noteikumus vienmēr!

 Janvārī un februārī skolā tika 
realizēta ESF 9.2.4.2.pasākuma projekta 
„Slimību profilakses un kontroles centra 
organizēti vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/106) aktivitāte “Izglītojošu 
nodarbību (pasākumu) kopums bērniem 
fiziskās sagatavotības stiprināšanai un 
pareizas elpošanas tehnikas apguvei”.
 Astoņu nodarbību laikā 1. un 2. klašu 
skolēni trešdienu rītos tika iepazīstināti ar 
pareizu un efektīvu vingrojumu izpildes 
tehniku.     Šie vingrojumi tiek pielāgoti bērnu vecumam un attīstības īpatnībām. Papildus 
nodarbību laikā bērni apguva pareizu elpošanas tehniku sertificēta sporta trenera vadībā. 
Galvenās daļas vingrojumos tika stiprināti galvenokārt vēdera, sēžas, muguras, 
starplāpstiņu muskuļi, jo tieši šie muskuļi ir svarīgi stājas un veselas muguras veidošanā. 
Kopā ar projekta speciālistu nodarbībās piedalījās arī mūsu skolas sporta skolotāji un 
fizioterapeite.
Kā atzina paši pirmklasnieki un otrklasnieki, vingrošana esot interesanta lieta!


