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Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijai dzimšanas dienā
Katru gadu Valsts prezidenta
kanceleja rīko radošo darbu konkursu
5.-12.kl. „Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. Šogad
arī es nolēmu piedalīties šajā konkursā un
uzrakstīt savu runu. Biju ļoti priecīga, kad
man pienāca uzaicinājums 13.novembrī
ierasties Melngalvju namā uz apbalvošanu
pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.
Apbalvošanā bija ieradušies visi
konkursa laureāti- 20 skolēni-, izraudzīti
no 200 iesūtītajiem darbiem.  R. Vējonis
mūs sveica ar uzrunu un apbalvoja katru
atsevišķi. Sešu labāko darbu autoriem
bija iespēja uzreiz nolasīt savas runas. Pēc
svinīgas daļas bija iespēja aprunāties ar
prezidentu, žūrijas locekļiem un citiem
dalībniekiem. Biju pārsteigta, kad pie manis
pienāca Valsts prezidents ar kancelejas
pārstāvjiem un uzaicināja mani un vēl trīs
konkursa laureātus nolasīt savas runas arī
18.novembra koncertā Nacionālajā teātrī.
18.novembrī jau pusdienlaikā sākās
mēģinājums vakara koncertam. Gaisotne
teātri visu dienu bija ļoti jauka un svinīga.
Nemanot jau pienāca vakars un koncerta
sākums. Pirms iziešanas uz skatuves pie
mums atnāca prezidents un novēlēja
veiksmi. Uzejot uz skatuves, bija ļoti liels

Foto: garkalnesskola.lv
Noklausīties uzrunu: http://bit.ly/1QsWdFO

uztraukums, bet tas mazliet mazinājās,
jūtot labvēlīgo attieksmi nākam no zāles.
Pēc koncerta beigām mēs saņēmām
daudz labu un iedvesmojošu vārdu no
lielākās daļas valsts amatpersonu, kuras
bija ieradušās uz koncertu. Dienas beigās
es jutos ļoti laimīga un gandarīta par
paveikto. Daudz laimes dzimšanas dienā,
Latvija!
Renāte Grudule
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Vēstules no frontes
9.novembrī mums bija iespēja
apmeklēt izrādi “Vēstules no frontes’’
Rīgā, dramaturgu teātrī. Izrāde bija īpaša
ar to, ka izrādē bija tikai viens aktieris,
kurš lasīja pirmā Pasaules kara karavīra
Jāņa Ķīseļa  rakstītās vēstules no frontes.
Izrādes laikā aktieris hronoloģiskā secībā  
pastāstīja par to, kas tad notika šajā laikā
gan frontē, gan politikā.
Izrādē   tika rādītas   dažādas  
vēsturiskas bildes no tiem laikiem.
Aktierim bija arī dažādi vēsturiski atribūti,
piemēram, karavīra forma, ierocis, kartes.
Bija ļoti interesanti un noderīgi
apmeklēt šo izrādi tieši Patriotu nedēļas

Foto: tiesraides.lv

laikā, jo   izrāde bija tiešs ieskats mūsu
valsts vēsturē. Šis bija interesants veids,
kā vēl vairāk uzzināt kaut ko par Pirmo
Pasaules karu un strēlnieku gaitām tajā.
Anna

Jaunsargu zvēresta nodošana
2015. gada 11.novembrī mūsu
skolas jaunsargi devās uz Rīgu, kur pie
O.Kalpaka pieminekļa notika svinīga
jaunsargu  zvēresta  došana. Tas jaunsargiem
bija liels gods, jo tāds pasākums pie
pieminekļa notika pirmo reizi.
Lai piedalītos šajā svinīgajā
pasākumā, mums bija daudz jātrenējas
ierindas mācībā, bet mums tas problēmas
nesagādāja. Neliels uztraukums gan bija,
jo mūs filmēja. Pie O.Kalpaka pieminekļa
mēs nodevām zvērestu, un mūs apsveica
gan Valsts prezidents R.Vējonis, gan
Aizsardzības ministrs R.Bergmanis.
Pēc oficiālās daļas Aizsardzības
ministrs R.Bergmanis izsniedza jaunsargu
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apliecības un katram paspieda roku. Pēc
apliecību saņemšanas mūs intervēja LMT
Straumes žurnālisti.  Tā bija neaizmirstama
diena, kuru mēs atcerēsimies vēl ilgi.
  Edgars K.
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Stūra mājas apmeklēšana
Patriotiskās
nedēļas
laikā,
12.novembrī, mums bija iespēja apmeklēt
Stūra māju Rīgā. Turp devāmies, lai iepazītu
daļu no Latvijas vēstures. Tuvojoties Stūra
mājai, varēja manīt tās pelēko un smagnējo
tēlu. Atrodoties iekšā Stūra mājas telpās,
bija neomulīga sajūta, un, izstaigājot to
gida pavadībā, radās dziļāks priekšstats par
šajā ēkā notikušo daudzu gadu garumā.
Foto: okupacijasmuzejs.lv
Daudzi ļaudis nemaz nezināja par
to, kas norisinājās aiz šīs mājas sienām un vienkārši  nošāva.
Šī ekskursija bija kā atgādinājums
zem tās, jo pagrabos ar cilvēkiem izrīkojās
ļoti nežēlīgi, piemēram, pavēlēja visu nakti par tiem baisajiem gadiem, kādi bijuši
būt nomodā pie spilgtas gaismas un ne acu Latvijas vēsturē.
neaizvērt. Tos, kas nepakļāvās pavēlēm,
Arnolds

Lāčplēša diena skolā

Piektdien, 13.novembrī, mūsu skolā
norisinājās vairāki Lāčplēša dienai veltīti
pasākumi. Visas dienas garumā skolēni
varēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Bija
arī divas interesantas lekcijas - tikšanās.
Viena ar sportistiem - vieglatlētiem
O.Vaisjūnu un R.Kreipānu - un  otra  ar
speciālās uzdevumu vienības pārstāvjiem.
Abas lekcijas bija aizraujošas un tajās varēja
uzzināt daudz jauna.
17:00 sākās lāpu skrējiens. Startēja
4 komandas un tajās skrēja katras klases
pārstāvji. Šogad lāpu skrējienā piedalījās
arī vecāki un absolventi. Komandu
kapteiņi skrēja visu distanci. Gaidot, kad
lāpa nonāks līdz mūsu etapam, mēs gājām
rotaļās. Man ļoti patika šis lāpu skrējiens.
Atgriežoties skolā, varēja dabūt karstu
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Skatīties video:
Lāčplēša dienai - 20: http://bit.ly/1SLhmuc
Lāčplēša diena 2015: http://bit.ly/1SLhlXk
(Video: Garkalnes Novada Vēstis)

zupu un tēju, visiem tik ļoti garšoja, ka
beigās pat pietrūka zupas.
Pēc lāpu skrējiena Garkalnes MVV
skolēniem bija iespēja skatīties filmu
skolas zāle. Mēs skatījāmies „Rīgas sargus”,
dzērām tēju un ēdām cepumus. Man ļoti
patika šī gada Lāčplēša diena.
Marta
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Vēstule Lāčplēsim
Sveiks, Lāčplēsi!
Paldies, ka aizsargāji Latviju no citām valstīm! Tu man esi mīļākais grāmatu varonis.
Man ļoti žēl, ka Tu iekriti Daugavā, cīnoties ar Melno bruņinieku. Esmu dzirdējusi, ka
vēl mūsdienās Jūs abi Daugavā cīnāties.
Vēl jāsaka liels paldies Tavam tētim par to, ka viņš izaudzināja tādu lielu un stipru
dēlu, kam bija pa spēkam aizstāvēt latviešu tautu no visādiem nešķīsteņiem.
Tagad par labiem darbiem tiek piešķirts Tavā vārdā nosauktais ordenis.
11. novembrī mūsu valstī svin Lāčplēša dienu. Vakarā tiek iedegtas svecītes un cilvēki
iet lāpu gājienā un atceras tikpat drosmīgus vīrus kā Tu.
Paldies Tev, Lāčplēsi!
Ar cieņu, Alise Ceriņa - Pakše 3.a klase
2015.gada 11. novembrī.
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Jaunsargu mācības
Sestdien, 14.novembrī, Garkalnes
skolas jaunsargi brauca uz Upeslejām, kur
notika mācības. Visu dienu jaunsargus
filmēja, un filmēto varēja skatīties „lmt
straume”.     Jaunsargu   instruktoram
palīdzēja 2 armijas pārstāvji. Mācību
sākumā bija taktikas apmācības ar peintbola
ieročiem, un pēc taktiskajām mācībām
bija fiziskās sagatavotības pārbaude, kur
jaunsargiem bija jālien aukstā ūdenī un
jāapiet apkārt lielam dīķim. Aukstajā laikā
tas nav nemaz tik viegli izdarāms, bet ar
uzdevumu tika galā visi.
Kad mācības beidzās, jaunsargi
gāja pirtī un ēda strēlnieku zupu. Lai
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Skatīties video:
http://bit.ly/1RBP6vR (Video: LMT Straume)

arī diena bija nogurdinoša un aktivitāšu
pilna, visiem tas patika, jo šādas mācības
nenotika pirmo reizi, un jaunsargi jau
zina, ka šajās dienās ir jābūt gataviem uz
visu – arī pašu ekstrēmāko.
Edgars J.

Labdarības akcija

Labo darbu nedēļā sākās labdarības
akcija „Palīdzēsim mazajiem draugiem”.
Tika aicināts ziedot segas, sauso barību
un citas lietas Juglas dzīvnieku patversmes
„Labās Mājas” dzīvniekiem.
Akcijas noslēgumā, 19.novembrī,
līdzpārvaldes pārstāvji kopā ar akcijas
iniciatori skolotāju K.Kristapu-Nommi
devās uz Juglas dzīvnieku patversmi, lai
aizvestu savāktās mantas. Kad nokļuvām
patversmē, atdevām   mantas, un   mūs
izvadāja pa patversmes teritoriju,
nedaudz pastāstīja par pašu patversmi
un dzīvniekiem. Patversmē ir apmēram
67 suņi un  86 kaķi. Kad iepazīstināšana
beidzās, mums tika dota iespēja pastaigāt
pa mežu ar patversmes dzīvniekiem. Mums
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iedeva piecus 3 mēnešus vecus kucēnus,
kuri bija jāizved pastaigā.
Kad mēs ar kucēniem bijām
nostaigājuši veselu stundu, mēs atdevām
kucēnus patversmes pārstāvei, pateicāmies
par iespēju izvest ārā suņus un devāmies
atpakaļ uz skolu. Šī bija jauna un vērtīga
pieredze.
Enija
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„Gaujas prēmijas”
noslēguma pasākums Ādažos
Jau trešo gadu mūsu skolēni
piedalās O.Vācietim veltīto jaunrades
darbu konkursā „Gaujas prēmija”. Šogad,
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, darbu
rakstīšana notika skolā, un Ādažos mēs
ieradāmies tikai uz noslēguma pasākumu.
Konkursā ar katru gadu piedalās aizvien
vairāk skolu, un, kā uzrunā teica Ādažu
vidusskolas direktore D.Dumpe, konkursa
mērķis ir iesaistīt tajā pēc iespējas vairāk
skolu, kas atrodas Gaujas krastos.
Konkursa
dalībniekus
sveica
Ādažu novada Domes priekšsēdētājs
M.Sprindžuks, O.Vācieša muzeja vadītāja
I.Ķīse un žūrijas komisijas pārstāvji.
Koncertu ar muzikāliem sveicieniem,
dejām un dzejas lasījumiem sniedza Ādažu
skolēni.
Pēc tam sākās apbalvošana. Pirmo
trīs vietu ieguvēju darbus lasīja Rīgas Jaunā
teātra aktieris Vilis Daudziņš. Skolēnu
darbi bija ļoti interesanti, oriģināli un
brīžiem pat šķita neticami, ka tā var rakstīt
bērni. Liels bija mūsu prieks izdzirdēt
aktiera lasījumā arī Renātes darbu. Un
tas nozīmēja to, ka Renāte Grudule ir
iekļuvusi laureātu sarakstā un ieguvusi 2.
vietu.
Paldies visām meitenēm, kas
piedalījās „Gaujas prēmijas” konkursā
– E.Grudulei, L.Zobenai. T.Dreimanei,
A.Bildartei, B.G.Vegerei, L.Kamergrauzei,
A.Zālītei, M.T.Kroičai, R.Grudulei! Lai
rakstītprieks nepazūd arī turpmāk!
   Sk. Daina
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