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Panākumi skatuves runas
konkursā Siguldā

Izstādes apmeklējums

Mācību koncerti

Koncerts Ropažos

Pasākums “Skolas auglis”

 5.martā uz skatuves runas konkursu Siguldā Mākslu skolā „Baltais 
Flīģelis” devās 6 mūsu mūsu skolas skolēni - Nora Voicehoviča, Roberts Ceske, 
Jēkabs Taranda, Elza Grudule, Aivija Berga un Annija Bildarte. Diemžēl pārējos 
bija pievarējusi slimība.
 Šogad skatuves runas konkursā Siguldā dalību bija pieteikuši 72 skolu 
konkursu laureāti. Kā uzsvēra konkursa rīkotāji, bērnu un jauniešu interese par 
skatuves runu un prezentācijas prasmju pilnveidošanu pieaug. Tie arī ir skates 
galvenie mērķi: attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru 
un prezentācijas prasmes; motivēt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā 
latviešu valodā; veicināt interesi par literatūru; kā arī veicināt novadu kultūras 
un izglītības iestāžu sadarbību. 
 Kā ierasts, katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. 
Žūrijā šogad bija Valmieras teātra aktrise Dace Eversa,  Latvijas Kultūras 
koledžas direktore Sandra Plota, režisore un biedrības “Teātris un izglītība” 
valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa un Izglītības pārvaldes galvenā 
speciāliste izglītības jautājumos Sandra Ķirule.
 Mūsu skolēni uzstājās godam, un Nora Voicehoviča un Aivija Berga ieguva 
2. pakāpes diplomus, savukārt Roberts Ceske, Jēkabs Taranda, Elza Grudule un 
Annija Bildarte 1. pakāpes diplomus! Turklāt Jēkabs Taranda un Elza Grudule 
ieguva augstāko punktu skaitu savās grupās un tika izvirzīti uz nākamo kārtu, 
kas notiks 5.aprīlī Jūrmalā! 
 Sveicam visus laureātus un viņu skolotājas ar panākumiem!
       D. Grudule

Koncerts „Izdejosim pavasari!”

 2018. gada 6. martā plkst. 13:00 
mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi 
devās uz izstāžu zāli "Rīgas mākslas 
telpa", kurā skatāma izstāde 
"Cilme/audums kā koncepcija un materiāls 
Latvijas identitāte." 
 Ekskursijā mūs pavadīja skolotājs 
Vitolds Kucins. Šajā izstādē bija redzams 
arī Vitolda Kucina darbi, kā arī citu 
mākslinieku darbi. Šajā izstādē mēs 
izpētījām mākslinieku domas par cilmi un 
iedvesmojāmies no viņu idejām, cik dažādi 
var pielietot dažādas sadzīves lietas.
 Šis bija interesants izstādes 
apmeklējums!

Vanesa

 3 dienas- 27., 28. un 29.martā - skolā notika atklātie audzēkņu vakari 
mūzikas programmu skolēniem. Atklātajos audzēkņu vakaros draugi un vecāki 
varēja nākt un klausīties, ko esam iemācījušies šajā gadā.
 27.martā koncertu maratonu atklāja sitaminstrumentu un eifonija spēles 
audzēkņi. Šajā koncertā varēja klausīties sitaminstrumentu dažādību-bungas, 
marimbu, ksilofonu, kociņus u.c. 
 28.martā notika 2 koncerti- no rīta notika vijoļspēles audzēkņu koncerts, bet 
vakarā skanēja saksofonistu koncerts, kurā spēlēja arī pirmklasnieki.
29.martā notika klavieru un flautas klases audzēkņu vakars. Šajā koncertā bija 
noteikta tēma - Mūzika no kino, teātriem, animācijas filmām. Šajā koncertā varēja 
dzirdēt pazīstamus skaņdarbus no dažādam filmām, piemēram, Adamsu 
ģimenītes, Sūkļa Boba Kvadrātbikša, Daktera Aikāsāp filmu mūziku un daudzas 
citas.
 Manuprāt, ikviens šajos koncertos varēja atrast ko savai sirdij tīkamu!
        Elza
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  2018.gada 8.martā mēs devāmies uz Ropažiem, lai piedalītos sadraudzības 
koncertā. Šajā koncertā visi muzicēja kolektīvos. Te bija klavieru dueti un trio, 
vijolnieku un sitaminstrumentu spēles programmu ansambļi, saksofonistu kvar-
tets, kā arī jauktie ansambļi. 
 Skaņdarbi, kurus izpildīja skolēni, bija ļoti dažādi–gan klasiski, gan moderni.
Man ļoti patika, ka publika atbalstīja visus, kuri uzstājās. Spēlējot šādā koncertā, 
uztraukums ir mazāks nekā konkursā, jo šeit var vienkārši muzicēt un nav 
jādomā, ka tev atņems kādu punktu par izpildījumu vai nepareizi nospēlētu noti.
 Mēs šajā gadā esam diezgan daudz piedalījušies gan konkursos, gan kon-
certos.  Katrs koncerts ir atšķirīgs, bet tas tāpat sagādā prieku un sniedz jaunu 
pieredzi!
       

Patrīcija

 1.martā skolas zālē pulcējās 2. klašu skolēni, 
lai atraktīvā veidā pārbaudītu un parādītu savas 
zināšanas par veselīgu uzturu. Garkalnes skola jau 
vairākus gadus ir iesaistījusies programmā 
„Skolas auglis”, un katru gadu šīs programmas 
noslēgumā tiek rīkotas kādas aktivitātes. 
 Šogad programmai ir jauns nosaukums 
-„Piens un augļi skolai”, tādēļ arī viktorīnā līdzās 
jautājumiem par augļiem bija arī kāds 
papildjautājums par pienu.

 Pasākumu vadīja līdzpārvaldes pārstāvji – Elza (7.a kl.)  un Aivija (8.a kl.), 
jautājumos viņām palīdzēja Artis (7.a).
 2.a, 2.b un 2.c kl. izveidoja 6 pārstāvju komandas, kuras sacentās savā starpā, 
atbildot uz sagatavotajiem jautājumiem. Par katru pareizu atbildi varēja nopelnīt 1 
mandarīnu. Lai komandām nebūtu tikai jālauza galva, bija iespēja arī izkustēties, 
spēlējot kartupeļbolu.
 Ātri aizritēja pasākumam atvēlētās 40 minūtes. Cerams, ka skolēni interesanti 
pavadīja laiku un uzzināja ko jaunu!

 29.martā, tieši pirms Lieldienām, skolā notika koncerts „Izdejosim pavasari”. 
Koncertā piedalījās skolas daiļlasītāji – Roberts Ceske, Pauls Kristians Dubenlāže, 
Amanda Kurpniece, 5.-9.klašu ansamblis (sk. I.Lielbārde) un visi skolas deju 
kolektīvi. 
 Daiļlasītāji klausītājiem piedāvāja tos dzejas darbus, ar kuriem bija startējuši 
skolas un starpnovadu skatuves runas konkursā. Ansamblis izdziedāja 
pavasarīgas un sirsnīgas dziesmas, bet dejotāji izdejoja jautras dejas. 
 Dejotāji bija cītīgi gatavojušies, lai koncertā parādītu labāko sniegumu. 
Skolotājai Santai Gailītei šis bija pirmais deju koncerts mūsu skolā. Visi 5 kolektīvi 
– 1.kl, 2. kl., 3.kl., 4.kl. un 5.-6.kl. – nodejoja azartiski un saņēma skatītāju skaļus 
aplausus.

Elizabete

-3-

-4-

Elza


