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Līdzpārvaldes „Nakts skolā”
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līdzpārvaldes „Nakts skolā”. Šogad tā bija
veltīta Eiropas dienai.
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Latvija-Vācija skatīšanos. Lai arī mūsu
fanošana bija aktīva un aizrautīga, nācās
atzīt Latvijas zaudējumu Vācijai. Tas uz
mirkli aizēnoja labo garastāvokli, bet
skolotājas bija padomājušas par aktivitātēm, kas ātri vien lika aizmirst neveiksmīgo
spēli.
Pasākumā mēs izspēlējām orientēšanos pa skolu, aktualizējām sadarbības
prasmes, tuvāk iepazināmies ar Eiropas Savienības struktūru un dalībvalstīm, runājām
par globalizācijas ietekmi Latvijas ekonomikā un kultūrā.
Šīs nakts laikā mēs tuvāk iepazinām savus skolasbiedrus un atklājām daudz
jauna par viņiem. Ar pārliecību varu teikt, ka „Nakts skolā” ir viens no jaukākajiem
un saturīgākajiem pasākumiem. Gaidīsim nākamo!!!
Marta

Olimpiešu ekskursijas
Šogad Garkalnes MVV skolēni ir uzrādījuši augstus rezultātus mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, tāpēc kā
balva tika piešķirta Garkalnes novada domes
apmaksāta ekskursija gan mazajiem, gan
lielajiem olimpiešiem, zelta un sudraba liecību
ieguvējiem.
Jaunāko klašu skolēni devās uz
Ventspili. Tur viņi apmeklēja Planetāriju. Pēc
tam devās uz Akvaparku. Tas izraisīja vislielāko
sajūsmu, jo tur varēja gan šļūkt pa atrakcijām,
gan izklaidēties „kalnu upē”. Pēc aktīvas atpūtas
skolēni devās uz mācību stundu „Amatu mājā”.
Skolēnu atsauksmes liecināja, ka ekskursija izdevusies lieliska, un, nodēvējot sevi par
„perfekto kompāniju”, viņi bija gatavi doties kādā braucienā vēl.
Vecāko klašu skolēni devās 2 dienu ekskursijā uz Kuldīgu. Pirmā pietura bija
kinopilsētiņa Cinevilla, kas radīta, veidojot visiem labi zināmo filmu „Rīgas sargi”.
Tālāk – ceļš uz gleznaino Abavas senleju,
Sabili un „Zviedru cepuri” - vecāko rodeļu
trasi Latvijā. Pēc izvizināšanās ceļš veda tālāk
uz Riežupes alām. Pabūšana 8-11m zem
zemes
sākumā šķita neomulīga. Bet,
klausoties interesantajā stāstījumā un pildot
uzdevumus, laiks paskrēja ļoti ātri, un lielākā
daļa bija gatava vēl kādu laiku klīst pa alu
labirintiem. Pēc alu apmeklējuma nonācām
sava maršruta galapunktā – Kuldīgā.
Izstaigājām
vecpilsētu,
parku
un
noklausījāmies leģendu par Ventas rumbas
rašanos. Un tad jau – vakars klāt. Ar direktora L.Bruģa gādību mums bija sagādātas
naktsmājas pašā Ventas rumbas krastā. Zēni vakariņām uzcepa desiņas, un visi kopīgi
ieturējām maltīti pašā Ventas rumbas malā.
Vēlā vakara stundā vēlreiz devāmies pastaigā pa pilsētu, jo Kuldīgā piektdienu
vakaros parkā notiek brīvdabas kino izrādes. Mazliet pavērojuši filmu, devāmies uz
Rātslaukumu. Tur nesen atklātās krāsainās strūklakas izrādījās viens no
interesantākajiem apskates objektiem naktī.
Otrā rītā, izmetuši vēl vienu loku pa pilsētu, devāmies mājup. Pa ceļam
iebraucām Rideļu dzirnavās, kur kungs cienījamos gados mums izstāstīja un parādīja
dzirnavu darbības principus.
Paldies visiem ekskursiju organizētājiem! Šīs tiešām bija jaukas dienas!

“Plašā apvāršņa konkursa” fināls
Šī mācību gada pēdējā nedēļa mums- Elzai un Renātei- iesākās ar braucienu uz
Nacionālo teātri, kur risinājās Aspazijai un Rainim veltītā konkursa “Plašais
apvārsnis” fināls, kuru organizē Latvijas Nacionālās bibliotēka un
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome . Šajā pasākumā
piedalījās 62 skolēni- piecu reģionālo pusfinālu uzvarētāji no visu
Latvijas reģionu skolām un bibliotēkām. Šis konkurss bija lielākais
Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada notikums bērniem.
Konkurss sākās jau no rīta, to ar dzeju un stāstiem atklāja RJT
aktrise Baiba Broka, kura izrādē “Aspazija. Personīgi” tēlo Aspaziju, un Ivars Puga,
kurš Nacionālā teātra izrādē “Raiņa sapņi” tēlo Raini.
Konkursa pirmajā daļā visi dalībnieki stāstīja par grāmatām, kuras viņi ieteiktu
izlasīt Rainim un Aspazijai. Elza stāstīja par Janas Frejas grāmatu “Trakā klase.
Krokodils mugursomā”, bet es stāstīju par Rūtas Šepetis grāmatu “Starp pelēkiem
toņiem”. Stāstījumus ar atzīmēm novērtēja žūrija: LNB Bērnu literatūras centra
vadītāja Silvija Tretjakova, Latvijas Universitātes profesore Ilze Stikāne, dzejniece
Inese Zandere, dzejniece Māra Zālīte un Latvijas Radio žurnālists Eduards Liniņš.
Pēc konkursa pirmās daļas sekoja pusdienu pauze, un tad visi konkursa
dalībnieki atgriezās Nacionālā teātra Jaunajā zālē, lai piedalītos rakstiskajā daļā.
Mums bija jāaizpilda dažādi testi par Aspazijas un Raiņa dzeju, izteikumiem un
tēliem. Veicot šos uzdevumus, satraukums nebija tik liels, kā stāstot par grāmatu, bet
smadzenes gan nācās piepūlēt daudz vairāk, jo, kad vajadzēja sagrupēt dzejnieku
darbus noteiktā sistēmā, mums nācās tajos pamatīgi iedziļināties.
Kad paveicām uzdevumus, žūrija devās apkopot rezultātus, bet dalībniekiem
bija tikšanās ar komponistu Jēkabu Nīmani un dzejnieci Māru Zālīti.
Rezultāti tika paziņoti tikai vakarpusē. Elza diemžēl šajā konkursā neuzvarēja,
bet man gan būs iespēja piedalīties nedēļu garā “Plašā apvāršņa” nometnē Jūrmalā.
Renāte

Pēdējais zvans
15.maijs bija pēdējā mācību diena
devītajiem un divpadsmitajiem, jo jau
nākamnedēļ viņi cītīgi kārtos eksāmenus.
Astotā un vienpadsmitā klase skolas beidzējus
aicināja skolas zālē uz Pēdējā zvana pasākumu.
Viņi saviem skolasbiedriem bija sagatavojuši
dažādus pārsteigumus – gan slepeno failu
mapīti, gan godarakstus ar dažādiem, viņiem
piemērotiem tituliem, gan pārbaudījumus.
Abiturientus sveica arī skolas direktors
Laimnesis Bruģis. Apsveikuma vārdus un
veiksmi eksāmenos novēlēja 1. klašu skolēni un audzinātājas. Pasākums aizritēja
jautrā gaisotnē.
Lai viņiem veicas eksāmenos!

Pēdējā skolas diena
29.maijs šogad bija pēdējā mācību diena. Tā sākās ar svinīgu liecību
izsniegšanu skolas zālē. Skolas direktors Laimnesis Bruģis izsniedza liecības, īpaši
tika sveikti zelta un sudraba liecību ieguvēji
un mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.
Sociālā pedagoģe Arita Berga pasniedza APU
godarakstus.
Pēc tam visi devās uz stadionu, kur
svinīgi tika atklāta Drošības diena. Šī diena
mūsu skolā kļuvusi jau par tradīciju, kad tiek
aktualizēti drošības noteikumi vasarai.
Mums bija iespēja izspēlēt ceļu
satiksmes noteikumu spēli, noklausīties
pārliecinošu stāstījumu par sprādzēšanās
nepieciešamību automašīnā un izmēģināt to
simulatorā –lidojošajā krēslā, izrāpties no avarējušas automašīnas. Ar īpašu briļlu
palīdzību varējām pārliecināties, ka apreibinājies cilvēks visu redz daudz citādāk nekā
skaidrā esot. Varējām kāpt pa klinšu sienu, sacensties veiklības stafetē un vērot galvu
reibinošus ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus. Piedāvājums bija tik plašs un
aizraujošs, ka neviens pat nesteidzās uz skolas pagalmu, kur mūs gaidīja pusdienas –
siltas desiņas ar kartupeļiem.
Aizraujošā un atraktīvā veidā guvām daudz jaunas, noderīgas informācijas
savai drošajai vasarai!

