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Skolotāju diena

Skolotāju dienas svinēšanu mūsu skolā parasti organizē līdzpārvalde.
Arī šogad līdzpārvaldieši bija pacentušies, lai šī diena skolotājiem būtu īpaša.
Iepriekšējā nedēļā skolēnus varēja manīt cītīgi zīmējot un gatavojot izstādi, jo
skolotāju dienas svinīgais pasākums tika rīkots kā izstādes atklāšana. Skolas
zālē uz skatuves tika izstādīti skolotāju portreti. Ierodoties zālē, skolotāji
tika sagaidīti ar ziediem, pēc tam visi izstādes apmeklētāji tika aicināti uz
rīta kaﬁju un kliņģeri. Malkojot kaﬁju, ikviens varēja aplūkot portretus un
mēģināt atpazīt sevi. Dažiem tas izdevās nekļūdīgi, daži gan sevi atpazina
arī citos portretos. Liels bija skolotāju prieks,fotografējoties līdzās saviem
portretiem. Kā jau izstādēs pieņemts, arī šeit bija iespēja noklausīties
mākslinieku uzstāšanos - mūsu skolēnu sagatavotos priekšnesumus.
Paldies līdzpārvaldiešiem par jauko pārsteigumu un sirsnīgo apsveikumu!
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Labo darbu nedēļa
No 16. līdz 22.oktobrim
Latvijā norisinājās jau par tradīciju
kļuvusī „Labo darbu nedēļa”. Tajā
iesaistījās arī mūsu skola. Jau visu
nedēļu skolēni bija aicināti kaut ko
atnest un ziedot dzīvnieku patversmei. Tās varēja būt segas,
dvieļi,
dzīvnieku
rotaļlietas,
barība. Līdz dienai, kad devāmies
uz patversmi, bija saziedoti 5 lielie
maisi!
18.oktobrī „Labo darbu
nedēļas” ietvaros līdzpārvaldes
skolēni un skolotāja Kristīne
Kristapa devās uz Juglas dzīvnieku
patversmi “Labās mājas”, kurā
dzīvo apmēram 60 suņi un 80 kaķi,
lai nogādātu Garkalnes skolēnu
sarūpētās lietas un sagādātu
prieku dzīvnieciņiem.
No sākuma mums skolotāja
Kristīne pastāstīja par patversmi
un tad iedeva izvest pastaigā
sunīšus. Viņi bija tik mīļi! Mums
gribējās viņus ne tikai samīļot, bet
arī vest uz mājām! Pastaiga bija
ļoti jauka, mēs vēlējāmies to
turpināt, bet vajadzēja atgriezties
skolā.
Pēc pastaigas mūs izvadāja
pa patversmi, pastāstīja par tās
iemītniekiem un tad ieveda pie
kaķiem, kuri šeit dzīvo jau labu
laiciņu.

Tur bija daudz kaķu, pat neredzētās
krāsās, bet visi tik mīļi, un visi vēlas mājas.
Šī bija ļoti jauka diena, es vēlētos, lai
būtu vairāk šādu aktivitāšu!
Elza
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Mēs - jau piektklasnieki

Pāriešana no sākumskolas uz pamatskolu notiek 5.klasē. Tad arī piektklasniekiem tiek rīkots pasākums, lai viņus uzņemtu pamatskolā. Pasākumu parasti
vada 9.klase, viņi iesvēta 5. klases skolēnus.
Mums bija ĻOTI interesants klasesbiedru saliedēšanas pasākums.
Starpbrīžos VISI staigājām, sadevušies rokās. Tāds bija uzdevums, un tas bija tik
interesanti! Vēlāk bija jāmeklē kabineti. Katrai komandai iedeva lapiņas, un
komandām bija jāatrod telpas. Meklējot nedrīkstēja atlaist rokas. Bija jāstaigā
aplītī. Vēl mums bija šķēršļu josla, kur bija jāiziet ar aizvērtām acīm. Viens teica,
ko darīt, bet otrs gāja un klausīja teicējam. Vēl mums bija stafetes. Tajās mēs
sacentāmies, kura komanda būs pirmā. Tas bija smieklīgi, jo mēs visi smējāmies
viens par otru un paši par sevi! Jēlās olas padošana bija visinteresantākais
punkts.
Pēc šiem pārbaudījumiem jums liekas, ka viss ir beidzies? TAČU TĀ NEBIJA!
5. klases skolēniem bija jādod zvērests par to, ko mēs darīsim visu 5. klases laiku,
bet pēc tam bija jāapliecina, ka mēs esam zvērējuši ar sarkanu pirkstu nospiedumu.
Es domāju, ka šis būs mūsu visu visinteresantākais notikums 5.klasē.
Jēkabs 5.a
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Ekskursija uz Ziemassvētku
kauju muzeju

3.oktobrī mēs ar 7.a klasi bijām ekskursijā uz Ziemassvētku kauju muzeju
un Jaunpils pili. Ziemassvētku kauju muzejā mēs uzzinājām, kādi izskatījās
bunkuri 1.Pasaules karā, redzējām Latvijā otru lielāko maketu, kurā bija attēlota
kaujas situācija, redzējām, kādi izskatījās ieroči kara laikā. Kauju muzejā mums
bija daudz dažādu aktivitāšu. Beigās mēs cepām desiņas ugunskurā.
Pēc tam devāmies uz Jaunpils pili. Jaunpilī mūs sagaidīja viduslaiku tērpā
ģērbusies gide. Sākumā mēs apskatījām pils muzeju, kurā bija saglabājušās lietas,
kas kādreiz atrastas un izmantotas pilī. Pils otrajā stāvā bija liela zāle, kurā
mūsdienās notiek dažādi pasākumi. Pie skatuves bija ļoti interesanta glezna,
kurai ir nezināma izcelsme. Vēlāk mēs iegājām arī pils skaistākajā zālē, kuru
mūsdienās izmanto kā laulību zāli.
Pils apskates nobeigumā nokāpām pagrabā, kurā varēja redzēt ieročus un
bruņinieku ietērpu. Te gide izstāstīja interesantu nostāstu par pils spoku, kurš
palīdzējis baronam nosargāt un nepārdot pili.
Pēc pils apskates mēs spēlējām dažādas viduslaiku spēles: šāvām ar loku,
staigājām ar īpašām koka „tupelēm”, noskaidrojām spēcīgāko „tālmetēju” u.c.
Paēduši gardas pankūkas un padzēruši siltu tēju, devāmies mājup.
Kate 6.a
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Auzings jeb „Auzās ir spēks”

Vienmēr izmantojam iespēju veselīgi panašķoties. Tāpēc atkal piedalāmies
Putras dienā. Kā katru gadu, 10.oktobrī, skolās un pirmskolu iestādēs notiek putru
ēdāju svētki - Starptautiskā Putras diena!
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar „Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministriju,
Valsts izglītības satura centru un Slimību proﬁlakses un kontroles centru.
Šogad tēma - "Auzās ir spēks". Bet galvenais notikums - visi kopā veidosim
reklāmu Superputrai - auzām. Vienvārdu sakot - #AUZINGS TURPINĀS!
Idejas un scenāriji jau tapuši. Vēl atliek paveikt montāžas darbus video
reklāmai – viss izdosies, jo kārtīgi ēdam auzu putras. Spēks un izturība ir mūsējā!

4.a klase
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