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Lāpu skrējiens

Valsts svētkus mūsu skolā vienmēr atzīmē ar armijas viesošanos un Lāpu skrējienu. Šis
gads nebija izņēmums.
Lāčplēša dienā, 11.novembrī, skolā viesojās armijas pārstāvji, bet tradicionālais lāpu
skrējiens notika piektdienā - 14.novembrī. Jau dienā varēja just, ka notiek cītīga gatavošanās
vakara pasākumam. Pēc piektās stundas klases devās vizināties ar vācu armijas
bruņutransportieri. Šis notikums izraisīja lielas ovācijas gan skolēnos, gan skolotājos. Tikmēr
jaunāko klašu audzēkņi (brauciens ar bruņutransportieri bija atļauts tikai no 6.klases) skolas
pagalmā izpētīja krievu armijas mašīnu „ZIS
105”, kuru apsargāja rekonstrukcijas kluba
„Reduts” dalībnieki.
Pasākumā svinīgās
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L.Bruģis, skolotāja I.Pelcmane un arī mūsu
ciemiņi no Kjardlas ģimnāzijas. Uzreiz pēc
tam tika izsaukti lāpu skrējiena komandu
kapteiņi aizdedzināt lāpas- mūsu stafetes kociņus, kuri tika nodoti tālāk 1.etapa skrējējiem.
Skolēni ātri devās ieņemt savus etapus. Skrējienam piebiedrojās arī igauņu dejotājas, kuras
skrēja kopā ar vecāko klašu skolēniem. Skrējiens bija izdevies un mums tiešām izdevās
izgaismot Garkalni šajā tumšajā laikā. Priecēja, ka Garkalnes iedzīvotāji arī bija centušies
parūpēties, lai skrējējiem būtu izgaismots ceļš, izliekot aizdegtas sveces pie savām mājās.
Skrējiena kulminācija bija jaunsargu etaps - viņi ne tikai skrēja, bet arī veica šķēršļu joslu, kura
izvietota aiz skolas sporta laukuma speciāli viņu treniņiem.
Pēc skrējiena skolēni varēja baudīt tradicionālo „strēlnieku zupu”, vērot salūtu un
sildīties pie ugunskura. Lāčplēša dienas pasākums tiešām bija izdevies! Paldies visiem
organizētājiem un skrējiena dalībniekiem!
Renāte

Igauņi skolā
No 11. līdz 16. novembrim mūsu skolā viesojās skolēni un skolotāji no Kjardlas
ģimnāzijas. Ciemiņi iepazinās ar Rīgu, Siguldu, Turaidu,
piedalījās Lāpu skrējienā un skrēja līdzi, kā arī izbaudīja
Rīgas burvību pasākumā „Staro Rīga”.
14.novembra vakarā pēc Lāpu skrējiena mēs
iepazināmies tuvāk kopīgā pasākumā, bet sestdien,15.
novembrī, jau no rīta plkst.10.00 satikāmies kopīgā deju
pasākumā. Vispirms mūsu skolas tautas deju kolektīva
skolotāja Monta Vandere iekustināja visus dejotājus
āfrikāņu ritmos, skolotāja Inga Pelcmane iemācīja vienu
no tik ļoti zināmajām līnijdeju iepazīšanās dejām, bet igauņu Tīnas deju studijas meitenes
mums iemācīja igauņu tautas deju. Pēc nelielas atpūtas plkst. 15:00 sākās koncerts. Igauņi
mums atrādīja savas dejas, mēs viņiem savas, un beigās visi kopā nodejojām igauņu tautas
deju, ko bijām iemācījušies no rīta. Šī diena tika pavadīta jautri, jaukā noskaņā un draudzīgi.
Enija

Gaujas prēmija
21. oktobrī Ādaţu vidusskolā tika rīkots domrakstu konkurss „Gaujas prēmija”.
Konkursa dalībnieki startēja 3 vecuma grupās. Pirmā 5. - 6. Kl. grupa., otrā 7. - 9. kl. grupa un
vecākā - 10. - 12. kl. No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās 4 skolnieces: Anna Zālīte, Liene
Kamergrauze, Marta Terēze Kroiča un Zane
Krūmiņa.
Konkurss sākās ar mazu koncertu, kurā
piedalījās Ādaţu vidusskolas skolēni. Pēc tam visi
tika sadalīti pa grupām un devās rakstīt domrakstus.
Katrs varēja izvēlēties vienu no četriem tematiem.
Darbu varēja rakstīt 3 stundas.
Pēc mēneša notika apbalvošana. Ţūrija bija
izvērtējusi

darbus

un

izvirzījusi

vislabākos

domrakstus. Šajā konkursā bija arī īpašs viesis - Rīgas Jaunā teātra aktieris Kaspars Znotiņš.
Viņš lasīja gan Ojāra Vācieša dzeju, gan fragmentus no skolēnu domrakstiem. Liels bija
pārsteigums un prieks izdzirdot arī mūsu skolnieču vārdus. 7.-9.klašu grupā 3.vietu ieguva
Marta Terēze Kroiča un Zane Krūmiņa 10.-12.kl. grupā arī 3.vietu.
Marta Terēze Kroiča

Gaismas pils apmeklējums
13.novembrī
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pārstāvjiem devās ekskursijā uz jauno bibliotēku - Gaismas
pili. Ieejot bibliotēkā, aizrāvās elpa no plašuma un gaismas
spēlēm foajē. Likās, ka bibliotēka pati aicina doties tālāk un
ienirt grāmatu pasaulē.
Savu ekskursiju gides pavadībā sākām ar Ziedoņa zāles
apskati. Pēc tam ar liftu uzbraucām pašā augšā, 13. stāvā, un
brīdi vērojām Rīgas panorāmu. Vēlāk ekskursiju turpinājām pa
pārējiem stāviem. Ēkai nosacīti ir 5 zonas – publiskā, lasītāju,
krātuvju,

darbinieku

un

tehniskā

nodrošinājuma.

Mūs

pārsteidza plašās, modernās lasītavas, un daudziem uzreiz
radās jautājums - kā var pierakstīties bibliotēkā un kļūt par tās
lasītāju?
Gide mums izstāstīja daudz interesantu faktu gan par bibliotēkas iekārtojumu, gan
grāmatu glabāšanu, gan nākotnes iecerēm.
Noslēgumā apskatījuši vēl 2 izstādes un guvuši jaunu informāciju, devāmies atpakaļ uz
skolu.

Mārtiņdiena
10.novembrī mūsu skolā tika svinēta Mārtiņdiena. Sākumskolas skolēni parasti ar
nepacietību gaida šo dienu, jo tad ir iespēja tirgoties ar daţādiem labumiem, savukārt vecāko
klašu skolēni zina – Mārtiņdienā līdzi jāņem nauda, jo varēs tikt pie mājās gatavotiem
gardumiem.
Arī šogad skolas foajē mudţēja no pirkt un pārdot gribētājiem.
Kūkas, picas, uzkodas, cepumi, rotaslietas, putnu barotavas, apsveikumi,
grāmatzīmes – kā visa tik tur nebija!
Tirgošanās gāja no rokas un apmierināti bija gan pircēji, gan
pārdevēji!

Ķeram vēju Zvejniekciemā
26. novembrī Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi skolotājas
Agneses Ozoliņas vadībā brauca uz Zvejniekciemu, uz starptautisko glezniecības un grafikas
konkursu „Saules krasts” - „Vēja stāsti”. Kultūras nama „Zvejniekciems” telpās bija izstāde,
kurā varēja apskatīt citu skolēnu darbus un sameklēt savējo. Kad jaunie mākslinieki bija
atraduši savu darbiņu un nofotografējušies, visi tika aicināti uz zāli, kur
varēja uzcienāties ar cepumiem un siltu tēju.
Mūzikas pavadībā tika apsveikti talantīgie skolēni un viņu
skolotāji. Starpbrīdī varēja
piedalīties triku meistara priekšnesumā. Mūsu skolas audzēknes Poļina
Rozonova, Anna Grigorjeva un Annija Bildarte saņēma atzinības, bet
pateicības par labu darbu saņēma skolotājas Meldra Rudzīte un Agnese
Ozoliņa. Pēc pasākuma audzēkņi bija priecīgi un apmierināti gan ar
paveikto, gan redzēto.

Ekskursija uz Ādažu čipsiem
Kāpjam skolas autobusā, lai dotos uz skolu. Kāds man aiz muguras
norunā - bija vērts gaidīt mēnesi ekskursiju uz Ādaţu čipsiem… Tātad
ekskursija patika.
Viss sākās ar to, ka pāris minūtes pēc pulksten 9.00 mūs sagaidīja
simpātisks un atraktīvs jauneklis - mūsu gids, kas arī izrādīja Ādaţu čipsu
raţotni. Uzzinājām, ka diennaktī tiek saraţotas 17 tonnas čipsu. Kartupeļus raţotnei piegādā
pašmāju lauksaimnieki no 16 saimniecībām.
Pirmos čipsus, kuri bija ar paprikas garšu, Latvijā sāka raţot 1993. gadā. Turklāt Ādaţu
čipsi raţo ne tikai čipsus, bet arī sāļās uzkodas. Siera bumbiņas ir ļoti iecienījuši Latvijas
patērētāji. ”Dipi ”mērces arī ir A/S Latfood produkcija, bet raţo tās Alojā. Uzzinājām, ka
konkursā „Kura garša piemērotākā tavai atpūtai?” finālā uzvarēja čipsi ar nosaukumu „Cēzars”,
un to autore bija Līva. Meitene saņēma tūkstoš eiro lielu balvu, tomēr mums garšīgāki šķita
čipsi „Rokstārs” (katram sava gaume).
Ekskursijas noslēgumā mēs nodegustējām daţādu veidu čipsus un atgriezāmies mājās
ar nelielām garšīgām dāvanām.

