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Apsveicam un lepojamies!
Martā Garkalnes MVV skolēni veiksmīgi turpina piedalīties dažādos
konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Mēs lepojamies ar
viņu sasniegumiem un sveicam :
klavierspēles programmas 2.klases audzēkni Elīnu
Kosporenko ar iegūto 1. vietu III Starptautiskajā Lūcijas
Garūtas jauno pianistu konkursā!

Dajanu Ponomarenko (8.a kl.) ar iegūto 2.vietu un
Renāti Gruduli (7.a kl.) ar iegūto 3.vietu
Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, Carnikavas, Garkalnes un
Ikšķiles novadu apvienības 7.-8. klašu krievu valodas (otrās
svešvalodas) olimpiādē!

Leonīdu Čupriņinu un Andreju Mihailičenko ar
piedalīšanos starptautiskā konkursa „Esmu pētnieks” 2.kārtā un
iekļūšanu finālā, kas notiks Minskā!

Daiļlasītāju panākumi
4.martā Siguldā notika Siguldas un Garkalnes novadu
izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā ar
panākumiem piedalījās arī 8 mūsu skolas skolēni.
Jēkabs Taranda (1.a.kl.) apbūra žūriju un klausītājus gan ar skumjo dzejoli
par putnubiedēkli, gan jautro stāstījumu par savu klasi. Jēkabs ieguva 1.pakāpes
diplomu un Siguldas novada bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītājas Dzintras Kalniņas
simpātiju balvu.
Tikpat pārliecinoši uzstājās arī pārējie garkalnieši: Elza Grudule (3.a),
izstāstot rūķa Labrenča gaitas, Jasmīna Saule (3.a), iepazīstinot ar mazās raganiņas
piedzīvojumiem, Elizabete Maija Liepa (6.a), aizvedot klausītājos Mazā Prinča
pasaulē, un Marta Terēze Kroiča (7.a), atraktīvi norunājot vēstuli Garkājtētiņam.
Visas meitenes ieguva 1. pakāpes diplomus.
Arī Kristiāna Zukule (2.a), Annija Bildarte (5.a) un Marta Zukule (4.a)
bija lieliski sagatavojušas savus priekšnesumus un saņēma 2. pakāpes diplomus.
Uz reģionālo konkursu, kas 2.aprīlī notiks Jūrmalā žūrijas komisija - Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” Teātra studijas un Siguldas novada Kultūras centra Tautas
teātra vadītāja Ārija Liepiņa–Stūrniece, Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas
un literatūras skolotāja Inguna
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Varis Klausītājs - izvirzīja Elzu
Gruduli. Turēsim īkšķus, lai
izdodas!
D.Grudule

Garkalnes putns Siguldā
6.martā skolotāja Vitolda Kucina vadībā uz Siguldu devās arī mūsu skolas
mākslinieki, lai piedalītos Siguldas Ziemas festivāla Mākslas akcijas „Soči – Sigulda”
vides objektu „Sapņu kamanas” uzstādīšanā. Mūsējie uz Siguldu aizveda instalāciju
„Putns”. Garkalnes spilgtais un izteiksmīgais putns, izpletis spārnus, lepni dižojās uz
Pirmās Latvijas Republikas laikā ražotajām slēpēm.
Instalācijas tapšanā iesaistījās arī skolēni - Arnolds Rudzeišs, Edgars
Janušauskis un Hārdijs Tučs.
Pašlaik putns ir Garkalnē, mājās, un katru rītu priecīgi sagaida skolēnus un
viņu vecākus.

„Mūzika Tev”

6. martā mēs ar klasi devāmies uz
Lielo Ģildi, lai noskatītos un noklausītos
cikla

skolu jaunatnei "Mūzika Tev"

ceturto koncertu.
Šī
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nosaukums

bija

“Pārmaiņu vējš”, un tajā mums tika
piedāvāts noklausīties simfonisko un
rolmūziku Kazanovas orķestra un grupas “Tumsa” izpildījumā. Interesanti skanēja
leģendāro ansambļu „Scorpion” un „Apocaliptica” dziesmas simfoniskā
orķestra izpildījumā. Bet vislielāko sajūsmu klausītājos izraisīja Mārtiņa Freimaņa
dziesmas Valtera Fridenberga un grupas „Tumsa” izpildījumā.
Aplausi un ovācijas bija kā īstā rokkoncertā. Man ļoti patika šis koncerts.
Enija

Bateriju un makulatūras vākšanas akcija
Septembrī “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA
“Papīrfabrika “Līgatne””, AS “Latvijas valsts meži” un
VISC aicināja Latvijas skolas iesaistīties makulatūras
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2013./2014. mācību
gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citiem
savāktajā makulatūras apjomā. Katrai skolai, kas piedalīsies konkursā, tika solīts par
katru savākto makulatūras tonnu no SIA “Papīrfabrika “Līgatne” 5 kg biroja vai
zīmēšanas papīra.
Arī mūsu skola pieteicās šim konkursam, un 2. semestrī aktīvi piedalījās
makulatūras vākšanā. Papīru uz skolu nesa visi – gan lieli, gan mazi. Jaunāko klašu
skolēniem makulatūru skolā palīdzēja nogādāt vecāki, tāpēc pie darbnīcas krājās liela
kaudze makulatūras, un 14. martā, kad beidzās makulatūras vākšana, izrādījās, ka
mūsu skolēni ir savākuši 5340 kg makulatūras.
Individuāli aktīvākā bijusi Višņevsku ģimene, skolā nogādājot 846 kg
makulatūras. Un kopējā Latvijas aktīvāko vācēju sarakstā Anna Rūta Višņevska
ieņēma 52. vietu.
Paralēli makulatūras vākšanas akcijai noritēja arī izlietoto bateriju vākšana.
Arī tajā Garkalnes MVV skolēni iesaistījās ļoti aktīvi un kopā savāca 120 kg.
Savukārt individuāli čaklākā bija Kristīne Geka ar 58,2 kg bateriju, kas kopējā
Latvijas baterijas vācēju sarakstā viņu ierindoja 25.v.
Jāpiebilst, ka akcijas laikā visā Latvijā tika savāktas 23 tonnas 973kg 98 g
izlietoto bateriju.
Paldies visiem, kas piedalījās
šajās akcijās!

