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Drošības diena Garkalnes skolā
Garkalnes skolā pēdējā mācību nedēļā jau par tradīciju ir kļuvusi Drošības
dienas rīkošana. Arī šogad 29. maijs bija pasākumiem un pārsteigumiem pilna
diena, jo skolēniem tika piedāvāta plaša izzinošo un izklaidējošo nodarbību programma. Tā kā pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Garkalnes novada
pašvaldības policiju, sākumā uzrunu teica pašvaldības policijas pārstāve Karīna
Mālniece, kas aicināja skolēnus vasarā ievērot drošības noteikumus, lai
septembrī visi atpūtušies varētu atgriezties skolā. Arī skolas direktors L.Bruģis
uzsvēra drošības noteikumu ievērošanas nozīmību ik dienas.
Pēc uzrunām skolēnus gaidīja pārsteigums, jo skolas pagalmā ieradās
motokluba „Nekādi labie” pārstāvji uz saviem spēkratiem. Tādu motociklu
braucienu Garkalnes skola nebija piedzīvojusi! Liels paldies motokluba
dalībniekiem par sarīkoto šovu, iecietīgo atbildēšanu uz jautājumiem un bērnu
izvizināšanu. Jāsaka, ka pie šī – motociklu – kontrolpunkta rindas nerimās ne
mirkli.
Drošības dienas ietvaros skolēniem bija jāiziet kontrolpunkti, kuros nācās
atpazīt un nosaukt ceļazīmes, sniegt pirmo palīdzību cietušajiem (par to liels
paldies NBS nodrošinājuma bataljona Medicīnas rotas pārstāvjiem), prast
izvēlēties nepieciešamākās lietas izdzīvošanai (šo kontrolpunktu organizēja
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas meitenes, kuru vidū bija mūsu
skolas bijusī skolotāja Zanda Puče), atbildēt uz dažādiem ar drošību saistītiem
jautājumiem, pierādīt veiklību un komandas saliedētību, bet jaunāko klašu
skolēni sportlaukumā atraktīvi iesaistījās ZINOO centra piedāvātajās aktivitātēs
– mēģināja palaist gaisā pašgatavotās raķetes, izpētīja optiskās ilūzijas, izgatavoja vējdzirnavas, kā arī aplūkoja ZINOO piedāvātos eksponātus. Šajā pašā
dienā skolēniem bija iespēja nokārtot arī velosipēda vadītāja eksāmenu.
Tā kā šī gada pasākuma devīze bija „Par drošu un radošu vasaru”, tad
noslēgumā visi pulcējās skolas pagalmā, lai vērotu ZINOO eksperimentu šovu,
kurā vadītājs demonstrēja eksperimentus ar ķīmiskām un fizikālām parādībām,
papildinot tos ar jokiem un iesaistot arī skatītājus.
Drošības dienas noslēgumā jau tradicionāli – gardas pusdienas skolas
pagalmā..
Paldies Garkalnes novada Domei un visiem, kas atsaucās mūsu
aicinājumam piedalīties Drošības dienā!
D.Grudule
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Ģimenes dienas koncerts
18.maijā Garkalnes skolā tika rīkots Ģimenes dienai veltīts koncerts. Tajā
uzstājās interešu izglītības pulciņu dalībnieki un mūzikas programmu audzēkņi.
Skolotājas Santas Gailītes vadībā šogad skolā darbojas jau 5 tautas deju
kolektīvu grupas, un katra no tām vecākus iepriecināja ar 2 dejām. Te varēja
redzēt gan to „Kas tur mežā brakšķināja”, gan „Eža bungas”, gan kā „Ratiņš dūc”,
uzzināt kāda „Noslēpumu”, redzēt „Rupjmaizes kukuli” un citas dejas.
Savu dziedātprasmi klausītājiem rādīja 2.-4. klašu koris - V Jāzepa Vītola
Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursa “Lai skan!” Zelta diploma
ieguvējs (sk. K.M.Tolpežņikova). Raibu vasaras ainu dziesmā uzbūra 5.- 9.kl.
vokālais ansamblis (vokālo ansambļu skatē „Balsis” Siguldā 1.pakāpe, Vidzemes
reģiona skatē – 2.pakāpe). Skanīgi izskanēja trio – Ģertrūde Taranda, Līna
Aveniņa, Jēkabs Taranda - dziedājums (gan ansambļa, gan trio skolotāja
I.Lielbārde). Mīlestības pilnu vēstījumu klausītājiem dziesmā sūtīja 1.klašu ansamblis.
Koncertā uzstājās arī mūzikas programmu audzēkņi, kas sevi ir pierādījuši
konkursos ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā – saksofonistu kvartets
(Patrīcija Skricka, Krišs Klibinskis, Kārlis Palms, Leonīds Čupriņins) un
klavierspēles programmas audzēkņi Jēkabs Taranda un Elīna Kosporenko.
Klausītāju ovācijas noslēgumā izpelnījās skolas orķestris Rūdolfa Missas vadībā.
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Garkalnes novada skolu
sacensības volejbolā un futbolā
3.maijā Garkalnes novada skolas
sacentās volejbola (7.-9.klase) un futbola
(3.-4.klase) turnīros.
Berģu skolas futbola laukumā
norisinājās
futbola
sacensības,
Garkalnes skolā - volejbola. Abos
pasākumos tika izcīnīti ceļojošie kausi.
Kopā
saskaitot
iesistos
vārtus
savstarpējās spēlēs ceļojošo kausu
futbolā izcīnīja Garkalnes skola – 17:3,
bet ceļojošais kauss volejbolā aizceļoja
uz Berģu skolu kopā ar 8.a klasi.
Cerams, šīs sacensības kļūs par
tradīciju starp abām skolām.

Deju kolektīva ekskursija

2. un 3.maijā 5.-6.klašu deju kolektīvs devās divu dienu ekskursijā. Pirmās
dienas galamērķis bija Liepāja. Līdz Liepājai jāmēro tāls ceļš, tāpēc mūsu pirmais
apskates objekts pa ceļam bija Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes”.
Vispirms mēs izstaigājām muzeja apkārtni un apskatījām tur izveidoto meža taku un
koka skulptūras, kas tika darinātas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma
rīkotā koktēlniecības plenēra „Brīvības mīlestības vārdā” laikā un veltīta Latvijas
simtgadei. Te mēs atradām arī Garkalnes skolēnu veidoto objektu. Vēlāk gida
pavadībā izstaigājām muzeju un apskatījām pirmā Latvijas Armijas virspavēlnieka
pulkveža Oskara Kalpaka un vēl trīs virsnieku bojāejas vietu.
Pusdienlaikā nonācām Liepājā un vispirms devāmies ekskursijā uz Karostas
cietumu. Gida stāstījums vienaldzīgu neatstāja nevienu un lika pārdomāt cilvēka
rīcības sekas un atbildību.
-3Pēc pusdienām devāmies uz Ziemeļu fortiem. Ziemeļu forti ir Liepājas
cietokšņa sastāvdaļa. Cietoksnis tika būvēts 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta
sākumā, lai pasargātu Liepājas jūras kara bāzi iespējamā ienaidnieka uzbrukuma
gadījumā. Protams, ka šobrīd nekādas aizsargfunkcijas izpostītie forti neveic, bet
izstaigāt pazemes labirintus bija ļoti interesanti.
Izstaigājuši Liepājas pludmali, apskatījām arī "Spoku koku", kas atrodas netālu
no ieejas koncertdārzā „Pūt, vējiņi!”. Tas ir iespaidīgs sešus metrus augsts koks, kas
veidots no četriem tūkstošiem metāla stienīšu. Koka zaros ir paslēpti piecu mūzikas
instrumentu apveidi, bet bruģī ap koku var saskatīt „Līvu” labāko dziesmu nosaukumus.
Vakarpusē devāmies uz Kuldīgu, kur mūs sagaidīja naktsmājas pie pašas
Ventas rumbas. Iekārtojušies istabiņās, devāmies uz kopīgo pikniku, kur vakariņojot
mums bija vienreizēja iespēja vērot vimbu lekšanu Ventas rumbā. Pēc vakariņām
devāmies iepazīt tuvāko apkārtni, bet vakars noslēdzās ar sporta spēlēm tuvējā
sportlaukumā.
Otrajā dienā pēc brokastīm devāmies iepazīties ar Kuldīgu. Šķērsojām vienu no
garākajiem ķieģelu tiltiem Eiropā, apskatījām unikālo 17.- 18. gs. mazpilsētas
apbūves ansambli ap Alekšupīti un paciemojāmies Rātslaukumā. Diemžēl ekskursijas noslēgumā sākās stiprs lietus, kas vēlāk neļāva mums izvizināties ar rodeļiem
„Zviedru cepurē”.
Jaunu iespaidu pārpilni atgriezāmies skolā. Šī bija interesanta ekskursija!
Dejotāju iespaidus apkopoja sk. D.Grudule

Pēdējais zvans 9.klasei
18. maijs 9.klases skolēniem bija
pēdējā mācību diena, tāpēc plkst. 12.00
viņi pulcējās uz svinīgo pasākumu
skolas zālē. Devītos un viņu skolotāju
Ingu Pelcmani zālē ieveda pirmklasnieki,
viņi arī pirmie uzstājās un apsveikumā
veltīja dziesmu. Sirsnīgus vārdus un
sveicienus devītajiem sūtīja arī pirmā
klases audzinātāja Anita Strode ar
2.c.klasi.
Savukārt astotās klases devītajiem
bija sagatavojušas pārbaudījumus, jo
viņiem nācās gan zināt dažādus faktus
par savu skolu, gan atpazīt patiesību un
melus par saviem skolotājiem. Minēšana
izvērtās ļoti jautra un asprātīga. Astotie
saviem skolasbiedriem arī pasniedza
nominācijas, akcentējot katra talantus un
raksturīgākās īpašības.

Pasākuma noslēgumā devītie veltīja
pateicības vārdus skolotājiem un pirmklasnieku pavadībā devās uz pēdējo
mācību stundu. Lai viņiem veiksme
eksāmenos!
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