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Skolotāju diena 

 Oktobra pirmā piektdiena skolā, kā katru gadu, bija svētku 

diena. Kas tie par svētkiem? Protams, Skolotāju diena.  

 Skolēniem skolas durvis vērās vaļā grūtāk, jo rokas bija 

aizņemtas ar ziediem. Savukārt skolotājas, ieejot skolā, ar puķēm un 

jauniem rakstāmpiederumiem sveica puiši no septītās un astotās klases.  

 Sākot no trešās stundas, skolotāju ādā iejutās devītās un divpadsmitās klases 

skolēni, tādējādi dodot iespēju īstajiem skolotājiem mazliet atslābt un izbaudīt šo 

svētku dienu. 

 4. stundas laikā skolas zālē teātra pulciņa dalībnieki sveica 

skolotājas ar mazu izrādi par to, kas notiek stundu laikā skolēnu 

domās. Pēc tam skolotājām bija iespēja piedalīties  šovā „Es mīlu Tevi, 

Latvija!”, kuru bija noorganizējusi skolēnu līdzpārvalde kopā ar 

skolotāju Dainu. Šis pasākums izpelnījās lielas ovācijas. Nerimstoša 

smieklu šalts skanēja „kluso telefonu” uzdevuma laikā, kad tika 

stāstītas baumas par kolēģiem.  

 Pašās beigās uzvarētāji tika apsveikti ar kūku. Pasākums tiešām 

bija izdevies! 

 Skolotāju diena ir diena, kad mēs varam pateikties skolotājiem 

par visu labo, ko viņi mums dod.   

        Renāte 

 



Labo darbu nedēļa 

 Laikā no 13.līdz 19.oktobrim Latvijā jau sesto reizi norisinājās akcija "Labo 

darbu nedēļa", ko rīko labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv". Akcija tiek īstenota, 

lai popularizētu palīdzēšanas kustību. Projekta aktivitāte ik gadu kļūst plašāka. Pērn 

nedēļas gaitā kopumā īstenoti 12 645 labie darbi, kuru veikšanā  iesaistījās 25 886 

Latvijas iedzīvotāji. 

   Arī Garkalnes skolas 

skolēni iesaistījās šajā 

akcijā.Viņiem bija sava izpratne un 

radās savi varianti par ‘’labajiem 

darbiem’’, kā, piemēram, atvieglot 

mums un matemātikas skolotājai 

dienu - neaiziet uz 8.stundu. Bet, 

protams, šī ideja netika īstenota. 

   Līdzpārvaldes meitenes 

īstenoja kādu iepriekš nerealizētu 

ideju – iet uz bērnudārzu un lasīt bērniem pirms gulēt iešanas kādu pasaciņu.Bērni 

bija ļoti priecīgi un pārsteigti, taču miegs viņiem galīgi nenāca prātā, jo viņiem 

interesēja, kas mēs tādas esam un ko mēs te darīsim. Emocijas bija ļoti labas, jo mazie 

bērni bija ļoti, ļoti iepriecināti un arī audzinātājas bija  priecīgas par mūsu ideju un 

labo darbu! 

 Savukārt Arnolds ar  Andri pagājušajā nedēļā palīdzēja mājturības skolotājam 

kārtot mājturības kabinetu un darīja to pēc stundām. Viņiem bija daudz 

darba, un vēlāk palīdzēt ieradās arī klasesbiedrene Krista. Kabinetā uz bijis 

ļoti daudz putekļu, un darbs tika pabeigts tikai vēlā vakarā, bet kabinets 

pēc tam bija kārtīgs! 

  Ceru, ka arī Tu izdarīji kādu labu darbu un kādu iepriecināji!!! 

  Anna  

 

 



J.Jaunsudrabiņa piemiņas pasākumi 

 Šī gada 2. oktobrī apritēja 70 gadi, kopš mūsu 

novadnieks Jānis Jaunsudrabiņš pametis savas mājas 

un devies trimdinieka ceļā. Tāpēc tieši šajā datumā 

Garkalnes MVV viesojās J.Jaunsudrabiņa piemiņas 

istabas vadītāja B.Taučkele, kura vēlreiz atgādināja 

rakstnieka saistību ar Garkalni un viņa piemiņas 

vietām. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties 

P.Krilova filmu „Kā mēs aizgājām no mājām”, kas 

vēsta par Jaunsudrabiņa došanos bēgļu gaitās, un 

tikties ar pašu režisoru. Gan B.Taučkeles stāstījums, gan režisora ievadvārdi filmai 

atklāja daudz jauna un lika aizdomāties parto, kādas spēles mēdz izspēlēt liktenis un 

kā cilvēks tās iztur. 

         Savukārt 4. a klase šomēnes viesojās J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabā, lai tuvāk 

iepazītos ar rakstnieka gaitām Garkalnē. 

 

Mežkuiči 

 8. oktobrī skolēnu izlase devās pie draugiem uz Lietuvas skolu Mežkuičos. 

Sacensību pirmajā daļā skolēni sacentās dažādās 

vieglatlētikas disciplīnās. Izcili startēja Garkalnes 

MVV skolēni: Aleksandra Bobovka (1.vieta 100m 

skrējienā), Aivita Garanča (1.vieta tāllēkšanā), Marks 

Fedukovičs (2.vieta 400m skrējienā).  

 Garkalnes futbola komanda: (Daniels Lapiņš 

Marks Fedukovičs, Leons Karavoičiks, Artjoms 

Makarovs, Dāvis Liepiņš, Renāts Ņikitins, Maksims 

Krūmiņš, Edgars Janušauskis) pārliecinoši uzvarēja apakšgrupu spēlēs. Tad pienāca 

fināls, un Mežkuiču komanda sākumā pirmie trāpīja vārtos. Jau gandrīz bija spēles 

beigas, kad beidzot Garkalnes komanda izlīdzināja rezultātu (1:1), tad turpinājās 

pēcspēles sitieni. Abas komandas cīnījās, cik varēja, un beigās Garkalnes komanda 

uzvarēja. Garkalnes futbola komanda jau 2.gadu pēc kārtas ieguva 1.vietas kausu. 



Festivāls Tallinā 

 24.oktobrī Garkalnes vidusskolas 7.- 9.klašu deju kolektīvs devās jautrā deju 

piedzīvojumā uz Tallinu, kur notika deju 

festivāls. Šajā festivālā piedalījās jaunieši 

no vairākām Eiropas valstīm, to starpā arī  

mēs – jaunieši no Latvijas. Dejotāji bija 

ļoti priecīgi un pateicīgi par šādu iespēju 

ceļot, apskatīt jaunas vietas, iepazīt 

jaunus cilvēkus un, protams, uzstāties 

svešā valstī. 

    Kopā Tallinā dejotāji pavadīja 3 

dienas. Pirmajā dienā apskatījām Baltijā 

lielāko jūras muzeju. Domāju, ka visi 

dejotāji man piekritīs -  tas bija ļoti iespaidīgi un interesanti.Vakaros, protams, tika 

spēlētas spēlēs, dziedātas dziesmas un 

skatītas filmas. Otrajā dienā dejotājiem 

bija mazs mēģinājums uz koncerta 

skatuves, un jau pēc dažām stundām – 

sākās koncerts. Bija diezgan interesanti 

salīdzināt dejas un dziesmas Latvijā un 

citās valstīs, kā arī novērtēt, kā dejo 

pārējie deju kolektīvi. Vakarā 

dejotājiem bija iespēja iepazīties ar 

Tallinas vecpilsētu, kas izvērtās ļoti 

interesanta. Un visbeidzot, trešajā dienā 

pēc brokastīm, dejotāji sakrāmēja mantas un devās atpakaļ uz mājām.   

 Šis bija ļoti jautrs un interesants piedzīvojums! 

   Anna 

 


