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Lāčplēša diena
Garkalnes skolā

10. novembrī Garkalnes skolā notika Lāčplēša dienas svinības. Tās sākās ar
svinīgu koncertu skolas zālē. Skaisti saposušies, ar sarkanbaltsarkanām lentītēm pie
svētku tērpa skolēni kāpa uz skatuves, lai dziesmās, dzejoļos un kopīgā muzicēšanā
izteiktu savu mīlestību Latvijai.
Skatītāju pulkā bija ne vien skolēnu vecāki un vecvecāki, bet arī Nacionālo
Bruņoto spēku 3.reģionālā nodrošinājuma centra karavīri un skolas sadarbības partneri – Kjardlas ģimnāzijas pārstāvji.
Pēc svinīgā koncerta skolas zālē ātri pārtapa par Nacionālo Bruņoto spēku
prezentācijas vietu, kur skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar nelielu daļu Latvijas
Armijas karavīru ekipējuma, kā arī noklausīties un noskatīties prezentāciju par
karavīru ikdienas uzdevumiem, pienākumiem un Valsts aizsardzību. Majors Kaspars
Auzenbahs akcentēja Lāčplēša dienas nozīmīgumu, uzsvēra aktīvas jaunsardzes
darbības nozīmi, mudināja skolēnus domāt par patriotismu. Skolēni aktīvi
līdzdarbojās un iesaistījās sarunā.
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Pēc tam visi pulcējās uz Lāpu skrējienu. Kā ierasts, skrējiena maršruts vijās pa
Garkalnes ielām, un, izvietojušies 20 kontrolpunktos, skolēni iznesa lāpu gaismu
cauri Garkalnei.
Atgriežoties skolā, visus gaidīja ugunskurs. Skolas pagalmu izgaismoja svecīšu
un lāpu liesmiņas, skanēja strēlnieku dziesmas un katlos smaržoja zupa. Pēc skolas
direktora Laimneša Bruģa uzrunas un pateicības izteikšanas Nacionālo Bruņoto
spēku pārstāvjiem, pagalmā turpinājās Lāčplēša dienas svinības, kas noslēgumā
vainagojās ar krāšņu salūtu.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un atbalstītājiem par kopā būšanu Latvijas Valstij tik nozīmīgos svētkos!
Sk. Daina

Valsts svētku pasākumi
Garkalnes skolā
16. novembrī, Valsts svētku priekšvakarā, Garkalnes skolā tika organizēti koncerti „Mana dziesma Latvijai”. Vispirms skolas zālē, skaisti saposušies, uz skatuves
kāpa 1.-4., bet pēc tam – 5.-9.klašu skolēni, lai dziesmās apliecinātu savu mīlestību
dzimtajai zemei. Skaisti izrotātajā zālē vispirms tika teikta svinīga uzruna,
nodziedāta Latvijas Valsts himna, un tad vārds tika dots skolēniem. Klašu
repertuārā bija daudz tautasdziesmu, un mūzikas skolotājas kopā ar bērniem bija
padomājušas, kā dziesmām piešķirt īpašu skanējumu.
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Skolēni spēlēja klavieru pavadījumu, varēja dzirdēt ﬂautu, vijoļu, ģitāru,
bungu, zvaniņu un dažādu sitamo instrumentu skaņas. Pirms katras klases
uzstāšanās tika uzdotas mīklas, kuras bija domājuši paši bērni un kuru atminējumi
saistījās ar Latviju un tajā sastopamajiem dabas objektiem, pieminekļiem,
personībām, augu un dzīvnieku pasauli. Svinīgi, patriotiski un sirsnīgi izskanēja
dziesmas Latvijai. Paldies mūzikas skolotājām Katrīnai Martai Tolpežņikovai,
Ingūnai Lielbārdei, Anitai Zambarei un Ingai Burmeisterei par lielisku
priekšnesumu sagatavošanu!

Savukārt 17. novembrī skolēni un viņu vecāki tika aicināti uz Svētku koncertu skolas zālē. Tajā uzstājās interešu izglītības programmu skolēni – trio, koris,
ansambļi un tautas deju kolektīvi. Arī šis koncerts iesākās ar Latvijas Valsts himnas
nodziedāšanu un turpinājās īstās Valsts svētku noskaņās. Dejotāji savērpa īstu
tautas deju virpuli, bet dziesmas un dzejoļi vēstīja par Latvijas skaistumu,
bagātību, sīkstumu un mūsu lepnumu par to, ka varam dzīvot brīvā un neatkarīgā
zemē – mūsu Latvijā.
Daudz laimes, Latvija, 99. dzimšanas dienā!
Sk. Daina
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Labdarības akcija
Neredzīgo pansionātā

14.novembrī skolas līdzpārvalde un 8.b klases skolēni piedalījās labdarības
akcijā-„Grāmatu ķēdē”, lai Juglā no vecās Neredzīgo bibliotēkas ēkas uz jauno
nogādātu grāmatas. Kā izrādījās, vecā bibliotēkā ir netālu no ielas, pa kuru ļoti
bieži ir braukts, bet līdz šim diemžēl iepriekš nebija sanācis ieraudzīt šo skaisto
19.gs ēku – muižiņu, kā to sauca bibliotēkas vadītāja.
Braucot uz šo pasākumu, mēs nezinājām, cik daudz cilvēku būs, kas īsti būs
jādara un cik ilgs pasākums būs. Atbraucot mēs visi sastājāmies ēkas priekšā,
mums pastāstīja, ka šai ķēdei esot pieteikušies 470 cilvēki! Paši organizatori
nemaz nedomāja, ka būs tik liela atsaucība. No sākuma uzrunu teica bibliotēkas
vadītāja Andra Jākobsone un akcijas organizatore Gunta Bite, viņas mums
stāstīja, ka šīs grāmatu ķēdes laikā mēs roku rokā padošot tikai 3¬% no visa
bibliotēkas krājuma.
Grāmatu ķēdi sākām ar muzeja krājumiem. Pirmā grāmata, kuru mēs
padevām, bija Latvijas Neredzīgo bibliotēkas visvecākā grāmata- Augusta
Deglava „Pastarā diena”. Tad ceļoja pamatliteratūra un nobeigumā atkal
muzeja krājumi.
Pasākums ilga 2 stundas, kuru laikā mēs bijām paspējuši nosalt, bet prieks
par padarīto darbu nekur nepazuda!
Elza
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Drošība uz ceļa
Šī gada 6. novembrī Garkalnes
MVP viesojās policijas pārstāves, lai 1.
un 2. klasēm stāstītu par drošību uz
ceļa.
Policijas darbiniece Līga bija
sagatavojusi prezentāciju par meiteni
Alisi, kuras gaitas ved cauri pilsētai.
Meitene sastopas ar dažādām
situācijām uz ceļiem, gājēju pārejām,
pieturā, kur nepieciešamas zināšanas,
ka rīkoties atbilstošajā situācijā.
Bērni zināja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, zināja risinājumus dažādās ar
drošību uz ceļa saistītās situācijās.
Paldies VP Saulkrastu iecirkņa inspektorēm!
Sk. Arita

3.a klase apmeklē
Brāļu kapus
7.novembrī 3.a klase devās uz
Rīgu, lai Brāļu kapos pieminētu Latvijas Brīvības cīņās kritušos varoņus.
Gatavojoties
šim
notikumam,
uzzinājām, ka Rīgas Brāļu kapu
memoriālais ansamblis ir pirmais šāda
veida ansamblis Eiropā, un tā autors –
tēlnieks Kārlis Zāle. Brāļu kapos
apbedīti aptuveni 2000 karavīru.
Kapi sākas ar ieejas vārtiem, aiz tiem 205 metrus garā liepu gatve jeb Pārdomu
ceļš. Gatves galā atrodas Varoņu terase ar Svētās uguns altāri. No terases paveras
skats uz Kapulauku, ko noslēdz Latvijas siena un Mātes Latvijas tēls ar tās kritušajiem
dēliem. Bērni nolika sveces Mātes Latvijas tēla pakājē. Atmosfēra bija ļoti sirsnīga.
Sk. Ņina
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