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Deju skate
Šī gada 10. martā mūsu skolas visi tautas deju kolektīvi devās uz skati
Siguldā. Mūsu tiešām bija daudz – pirmsskolas deju kolektīvs, 1.-2.klašu, 3.-4.klašu
un mūsu – 7.-9.kl- deju kolektīvs. Katram
kolektīvam bija jādejo divas dejas. Vienu no tām
skolotāja Monta bija izvēlējusies izlozē, bet otru
katrs kolektīvs ar skolotāju izvēlējās pats. Mūsu
izlozētā deja bija „Man košas bantes”, bet izvēles
deja bija „Ābrama polka”.
Visiem kolektīviem skatē veicās ļoti labi.
1.-2.kl. deju kolektīvs nopelnīja pat Laureāta
pakāpi, bet pirmsskolas un 3.-4.kl. dejotāji –
1.pakāpi.Arī mēs ieguvām 1.pakāpi, saņemot

41,2 punktus. Paldies mūsu

skolotājai Montai Vanderei!
Gaidīsim visu skašu noslēgumu un oficiālo
rezultātu paziņošanu. Tad arī zināsim, vai visi
dejotāji tiks uz Dziesmu un deju svētkiem. Ja tiks,
tad 7.-9.klašu dejotājiem šī būs jau otrā reize, kad
viņi piedalīsies lielajā sadancošanā Daugavas
stadionā.
Enija Garanča

deju

Jauniešu forums
24.martā līdzpārvaldes pārstāvji devās uz Ķīpsalu, kur norisinājās festivāls
„Jaunieši iesaistās”. Tajā piedalījās daudzas jauniešu organizācijas no Latvijas.
Kad mēs atbraucām, mums lika uzrakstīt vārdu, uzvārdu, vecumu, telefona
numuru un mācību iestādi, kurā mācāmies. Tad mums iedeva bukletus, kuros varēja
krāt uzlīmes. Uzlīmes varēja iegūt, piedaloties piedāvātajās aktivitātēs, ko bija
sagatavojušas organizācijas. Ja tu sakrāji noteiktu uzlīmju skaitu, varēji iegūt kādu
balvu.
Programmas

„Es

zinu!” daļā varēja pārbaudīt
un pilnveidot savas zināšanas,
apgūt

jaunu

pieredzi

un

prasmes mobilitātes, jauniešu
līdzdalības, debašu, karjeras
attīstības un aktīvā tūrisma
meistarklasēs. „Es varu!” daļā
bija

iespēja

līdzdarboties

praktiskajās

un

radošajās

darbnīcās

un

dažādās

erudīcijas spēlēs, bet trešā daļa „Es daru!” solījās būt interesanta ar deju un
muzikālajiem priekšnesumiem.
Mēs piedalījāmies radošajās darbnīcās un erudīcijas spēlēs.
Manuprāt, festivāls bija interesants un labi saplānots. Tikai telpas varēja būt
plašākas. Es labprāt šo festivālu apmeklētu arī nākamgad.
Marta Terēze Kroiča

Policija skolā
Martā Garklanes MVV
klašu audzināšanas stundās
ciemojās policiste Karīna. Viņa stāstīja mums par cieņu,
atbildību un tiesībām. Katram cilvēkam ir savas tiesības, bet,
runājot par atbildību, policiste stāstīja, kādi ir bērnu pienākumi:
bērnam ir pienākums palīdzēt mājas darbos, bērnam ar cieņu
jāizturas pret citiem cilvēkiem un bērna pienākums ir klausīt savus
vecākus.
Protams, skolēni zina, ka ir jāciena savi skolasbiedri,
jāciena pieaugušie, bet vai visi to ievēro?
Man patika klases stunda ar policisti Karīnu, tāpēc es domāju - būtu jauki, ja
viņa atnāktu vēl, lai ieintresētu mūs vairāk un pastāstītu arī par citām tēmām.
Krista

Filmēšanās „Dvēseļu putenim”
Jaunsargiem un arī citiem jauniešiem, kas vēlējās, 16. martā bija iespēja
piedalīties filmas „Dvēseļu Putenis’’ reklāmā.
Man tur ļoti patika, jo es vienmēr domāju, ka būt par aktieri ir viegli, bet tā
nav. Sākumā mums vajadzēja sēdēt ierakumos un spēlēt, ka sēžam tur lietus laikā.
Filmēja vienu un to pašu 10 reizes un, lai izskatītos, ka līst, mūs bieži laistīja no
šļūtenes. Pēc tā filmēja
Dāvi, kas spēlēja mirušo,
tas izskatījās smieklīgi,
jo viņam virsū nolika
žurku.
Visgrūtāk
bija
tiem,
kuri
spēlēja
mirušos
vakarā,
jo
viņiem vajadzēja gulēt
aukstumā uz zemes un, ja
viņiem prasīja, vai viss ir
kārtībā,
jaunsardzes
instruktors atbildēja: „Jā, viss kārtībā!’’ Tas bija labs piedzīvojums, un es nevaru
iedomāties, kā aktieri to dara ziemā aukstumā.
Edgars Kuharonoks

Koncertlektorijs „Mūzika Tev”
Mēs ar klasi martā apmeklējām jau trešo koncertlektorija
koncertu. Tajā dzirdējām skanīgo akordeonu spēli. Koncerta nosaukums
–

„Akordeonu

triumfs”.

Tajā

piedalījās

pasaules

labākie

akordeonisti no Itālijas, Vācijas, Krievijas un Latvijas.
Visskaļākos aplausus saņēma slavenais Latvijas akordeonists
Kaspars Gulbis. Viņš uz elektriskā akordeona izpildīja M.Džeksona
dziesmu, un klausītāji viņu atbalstīja ar skaļām ovācijām. Man ļoti
patika šis kocerts, un vēlētos, lai koncertu apmeklēšanu mēs turpinātu arī nākamgad.
Arnolds Rudzeišs

Mākslas olimpiāde Garkalnes MVV
Pirmo reizi mūsu skolā notika mākslas olimpiāde, kurā piedalījās ne tikai
Garkalnes skolas audzēkņi, bet ari pārstāvji no Siguldas,
Salaspils, Olaines u.c. pierīgas skolām. Darbu tēma bija
Dziesmu un deju svētki, jo tie ir gaidāmi šajā vasarā.
Darbus veidoja no krāsaina papīra vai sausajā tehnikā
(zīmuļi, flomāsteri utt) .Visi dalībnieki trīs stundas veidoja
darbus, un zālē bija tāds klusums, ka dažbrīd varēja dzirdēt,
kā kāds griež vai loka papīru.
Pēc darbu pabeigšanas pie vērtēšanas ķērās žurija.
Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām, kā Agate Marta Šerena (8.kl.) ir ieguvusi 1.
vietu, bet Zane Krūmiņa (12.kl.) – 2. vietu! Dalībnieku darbus un idejas var apskatīt
skolas zālē.
Agate Marta Šerena

