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	 Oktobra	 pirmajā	 piektdienā	 mūsu	
skolā	 tiek	 atzīmēta	 Skolotāju	 diena,	 bet	
katru	gadu	tā	ir	citādāka.
	 Šogad	 Skolotāju	 diena	 iesākās	 jau	
7:30,	 kad	 līdzpāvaldes	 skolēni	 ieradās	
skolā,	 lai	 sagaidītu	 un	 apsveiktu	 mūsu	
skolotājus.	 Katram	 skolotājam,	 ienākot	
skolā,	tika	veltīti	aplausi	un	ovācijas,	viņiem	
tika	uzdoti	jautājumi,	prasīti	autogrāfi	un	
kopīgi	 selfiji.	 Sagaidīšana	 noslēdzās	 ar	
rozes	saņemšanu	un	fotosesiju	uz	sarkanā	
paklāja.	 Šķiet,	 ka	 skolotājiem	 patika	 šis	
pārsteigums!
	 Diena	 turpinājās	 svētku	 noskaņās,	
un	 skolotāji,	 kā	 ierasts,	 saņēma	 arī	 savu	
atpūtu-	 5.stundu	 uzņēmās	 vadīt	 9.klase	
un	 vidusskolēni.	 Jaunajiem	 skolotājiem	
neklājās	 viegli,	 jo	 daudzi	 iedomājās	
pārbaudīt	 viņu	 izturību,	 savaldību,	
prasmi	 atbildēt	 uz	 āķīgiem	 jautājumiem	

un	neapjukt.	Visi	kā	viens	vēlāk	atzina,	ka	
būt	par	skolotāju	ir	ļoti	grūts	darbs.
	 Pēc	 šīs	 stundas	 īstie	 skolotāji	 tika	
aicināti	sapulcēties	skolas	zālē,	kur	notika	
viņiem	 veltīts	 pasākums.	 Skanēja	 gan	
ģitāra,	 gan	 I.Ziedoņa	 dzeja	 un	 dziesma	
līdzpārvaldes	izpildījumā	(tā	spēja	aizraut	
līdzi	arī	skolotājus,	jo	bija	ne	tikai	asprātīgi	
vārdi,	 bet	 arī	 gana	 lipīgs	 un	 vienkāršs	
piedziedājums,	 lai	 varētu	 dungot	 līdzi).	
Pēc	 šī	 mazā	 koncertiņa	 skolotājas	 tika	
aicinātas	piedalīties	spēlē	“Zini	vai	mini!”,	
kur	 lielākā	 daļa	 jautājumu	 un	 atbilžu	
izraisīja	smieklus.	
	 Priecājamies,	 ka	 spējām	 padarīt	 šo	
dienu	jauku	skolotājiem	un	pateikties	par	
visu,	ko	viņi	mums	dod.	
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	 2015.gada	 1.oktobrī mūsu	 skolā	
viesojās	meiteņu	deju	grupa	no	Norvēģijas	
„DansUtenGrenser’’	 jeb	 latviski	 „Dejas	
bez	 robežām.’’Šīs	 deju	 grupas	 mērķis	 ir	
padarīt	mūsdienu	deju	tehnisko	prasmju	
un	 horeogrāfijas	 pamatu	 apmācību	
pieejamu	ikvienam	jaunietim,	kas	to	vēlas.	
Dejotājas	bija	vecumā	no	14-18	gadiem.
Sagaidījuši	 ciemiņus,	 aicinājām	 uz	 zāli,	
lai	sagatavotos	koncertam	–	izrādei,	kurā	
bija	 apvienoti	 visdažādākie	 deju	 stili.	
Priekšnesumi	 bez	 pārtraukuma	 veidoja	
vienotu	 virknējumu,	 un	 to	 bagātināja	
krāšņi	tērpi.

	 Koncerts	 ilga	 40	 minūtes,	 bez	
pārtraukumiem,	 un	 katrai	 dejai	 bija	 cits	
raksturs.	 Es	 apbrīnoju	 dejotājas,jo	 dejot	
40	 minūtes	 bez	 apstājas	 ir	 ļoti	 grūti	 un	
nogurdinoši.
	 Pēc	krāšņā	koncerta	meitenes	mums	
piedāvāja	 deju	 meistarklasi,	 jo,	 izrādījās,	
ka	 viņas	 pašas	 Norvēģijā	 māca	 saviem	
vienaudžiem	 dejot.	 Mēs	 iestudējām	
vienas	dejas	fragmentu.	Pozitīvā	un	jautrā	
gaisotnē	sadejojās	mūsu	skolas	skolēni	ar	
norvēģu	meitenēm.	Šis	bija	ļoti	interesants	
pasākums,	 pēc	 kura	 no	 jauniegūtajiem	
draugiem	nemaz	negribējās	šķirties!
	 	 	 	 	 	 	

Anna

Foto: garkalnesskola.lv
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Norvēģu dejotāji skolā
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	 Oktobra	 pirmajā	 pusē	 mūsu	
skolas	 aktīvākie	 un	 talantīgākie	 sportisti	
devās	 uz	 sporta	 spēlēm	 Meškuičos,	 kur	
pārstāvēja	 mūsu	 skolu	 dažādos	 sporta	
veidos,	 piemēram:	 100,	 400	 un	 1000	
metru	 skriešanas	 distancēs,	 tāllēkšanā,	
augstlēkšanā,	 futbolā,	 volejbolā	 un	 pat	
lodes	grūšanā!	Todien	ārā	bija	ļoti	vējains	
un	vēss	 laiks,	bija	grūti	 skatīties,	kā	daži	
apkārt	skraidīja	šortiņos	un	īsos	t-kreklos.	
Sacensības	 sākās	 ar	 svinīgu	 gājienu	 ap	
skolas	stadionu,	skolas	direktora	uzrunu,	
karogu	 pacelšanu	 un	 abu	 valstu	 himnu	
dziedāšanu.	Tālāk	katrs	sportists	devās	uz	
savu	startu,	lai	sāktu	sacensības.
	 Visi	 sportisti	 no	 mūsu	 skolas	
ieguva	pa	kādai	medaļai,	gan	individuālās	
disciplīnās	 (A.Bobovka,	 E.Janušauskis.,	
E.L.Garais),	gan	komandu	sporta	 spēlēs.	
Mūsu	skolas	futbola	komanda	jau	3.gadu	

pēc	 kārtas	 ieguva	 godpilno	 1.vietu	 un	
kausu.	 Fināla	 spēle,	 pēc	 pašu	 futbolistu	
teiktā,	bijusi	ļoti	viegla	un	patīkama.
	 Šogad	 pirmo	 reizi	 uz	 sacensībām	
devās	 arī	 skolas	 volejbolistes,	 kuras	 jau	
pirmajā	izbraukuma	spēlē	ieguva	2.vietu,	
zaudējot	tikai	finālā.	Visi	sportisti	bija	ļoti	
apmierināti	 ar	 saviem	 sasniegumiem	 un	
emocijām	bagāti!
	 	 	 	 	 	 Anna

Foto:	mvm.siauliai.lm.lt

Sporta spēles Meškuičos

	 Mūsu	 skolas	 jauniešiem	 ir	 iespēja	
katru	 mēnesi	 doties	 uz	 Panākumu	
Universitātes	 organizētajām	 lekcijām,	
kurās	 uzstājas	 dažādi	 Latvijā	 slaveni	
cilvēki.	 13.oktobrī pirmo	 lekciju	 vadīja	
Kārlis	Kazāks,	bet	otro	-	Māris	Olte.	
	 Kārlis	 Kazāks	 stāstīja	 par	 savu	
dzīvi	 un	 to,kā	 viņš	 kļuva	 par	 sabiedrībā	
pazīstamu	cilvēku,	bet	pēc	tam	auditorija	
uzdeva	 viņam	 jautājumus.	 Kārlis	 dzīvē	
ir	 mūziķis	 un	 pasaules	 apceļotājs.	 Viņa	
stāsti	 var	 kalpot	 par	 iedvesmu	 ikvienam	
jaunietim.

	 Arī	 Māris	 Olte	 ir	 interesanta	
personība.	 Lekcijas	 sākumā	 viņš	
nedaudz	 pastāstīja	 par	 sevi	 un	 saviem	
piedzīvojumiem,	bet	pēc	tam	viņš	 lūdza,	
lai	auditorija	uzdod	jautājumus.	Jautājumi	
bija	 visdažādākie,	 un	 Māra	 atbildes	 bija	
vēl	interesantākas.
	 Šīs	 diena	 bija	 ļoti	 interesanta,	 jo	
uzklausīt	populāru	cilvēku	dzīves	pieredzi	
vienmēr	ir	noderīgi	un	aizraujoši.
	 	 	 	 	 	 Enija

Panākumu Universitāte
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	 Jau	 trešo	 gadu	 Ādažu	 vidusskola	
rīko	 radošo	 darbu	 konkursu	 “Gaujas	
prēmija”.	 Konkursa	 mērķis	 ir	 godināt	
Ojāra	Vācieša	piemiņu	un	rosināt	jauniešus	
apzināties	 dzejnieka	 literārā	 mantojuma	
nozīmību,	pievērsties	literārajai	jaunradei	
un	 	 pievērst	 skolēnu	 uzmanību	 morāli	
ētiskiem	 jautājumiem.	 	Tā	 kā	 Garkalnes	
skolēni	 ar	 panākumiem	 ir	 piedalījušies	
šajā	konkursā	iepriekšējos	gados	un	bijuši	
laureātu	 godā,	 tad	 arī	 šogad	 atsaucāmies	
kaimiņu	 uzaicinājumam	 un	 16.oktobrī 
organizējām	 konkursa	 darbu	 rakstīšanu	
savā	skolā.
	 Konkursā	 piedalījās	 9	 meitenes	
–	 Elza	 Grudule	 (5.a),	 Līva	 Zobena	 un	
Tīna	 Dreimane	 (6.a),	 Annija	 Bildarte	
(7.a),	Liene	Kamergrauze	un	Betija	Greita	
Vegere	 (8.a),	Marta	Terēze	Kroiča,	Anna	
Zālīte	 un	 Renāte	 Grudule	 (9.a).	 Pēc	 4	
stundu	 cītīgas	 rakstīšanas	 bija	 tapuši	
interesanti	 un	 aizraujoši	 radošie	 darbi,	
kuri	tika	nosūtīti	žūrijai	vērtēšanai.
	 “Gaujas	 prēmijas”	 noslēguma	
pasākums	notiks	27.	novembrī	Ādažos.
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	D.Grudule	
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Radošo darbu konkurss 
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									23. oktobrī mums,	piektklasniekiem,	
devītā	klase	rīkoja	iesvētības.
								No	rīta	mūs	sagaidīja	rīta	rosme,	bet	
tas	 nebija	 nekas	 salīdzinājumā	 ar	 pārējo	
dienu.	 Pirmās	 stundas	 laikā	 mums	 visai	
klasei	atņēma	telefonus	un	somas,	bet	somu	
vietā	 mums	 iedeva	 iepirkumu	 maisus.	
Mums	uz	klasi	bija	 iedota	viena	 jēla	ola,	
kuru	vajadzēja	sargāt	visas	dienas	garumā	
un	dot	tai	vārdu.	Mūsu	olu	sauca	Mister	
Egg.	Kad	mums	likās,	ka	pārsteigumi	jau	
būs	galā,	 tad	 literatūras	 stundā	visi	galdi	
un	krēsli	tika	sabīdīti	pa	klases	malām,	un	
tas	 nozīmēja	 tikai	 vienu,	 ka	 šajā	 stundā	
mēs	mācīsimies,	sēžot	uz	grīdas.	
						

	 Pēc	stundām	mums	notika	iesvētību	
beigu	 pasākums.	 Mūsu	 Misteru	 	 Eggu	
saplēsa	 klasesbiedrs,un	 tāpēc	 bija	 sods-	
viņam	uzlika	Make-up.	Mums	bija	vairāki	
uzdevumi-	jautājumi	par	to,	cik	mēs	labi	
pazīstam	 savas	 skolotājas,	 bija	 jāsaliek	
piektklasnieku	 zvērests.	 Pēc	 tam	 mums	
aizsēja	 acis	 un	 ar	 kopā	 sadotām	 rokām	
visiem	 vajadzēja	 staigāt	 pa	 čiekuriem	 un	
klīsteri,	 līst	 pa	 tuneli	 un	 vēl	 piedevām	
mums	 visu	 laiku	 smidzināja	 virsū	 ūdeni	
un	pat	beigās	mūs	visus	aptina	ar	pārtikas	
plēvi.	 Tā,	 kopā	 satītiem,	 nācās	 nodot	
zvērestu!
	 	 	 	 	 Paldies	 devītajiem	 par	 tik	 foršām	
iesvētībām!
	 	 	 	 	 	 			Elza
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