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Labo darbu maratons

Garkalnes skolēnu panākumi
starptautiskās sacensībās

Mācību evakuācija
Garkalnes skolā
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Skolēnu mācību ekskursijas oktobrī
3.a klases ekskursija

 Sagaidot Latvijas simtgadi, valstī notiek dažādas aktivitātes, kurās var iesaistīties 
ikviens, atrodot sev tīkamāko un piemērotāko.
 Mēs iesaistījāmies „Labo darbu festivālā”, kas 3.oktobrī norisinājās Rīgā.  Šim 
pasākumam bijām pieteikuši 3 savus labos darbus: Mīklu grāmatu „Mana Latvija”, 
„Vides objekta izveidi Likteņdārzam”, kā arī Latvijas karti „Mans devums Latvijai 
simtgadē”. Mīklu grāmata mūsu skolā tapa pagājušajā mācību gadā, kad ikkatrs 1.-9.kl. 
skolēns izveidoja sarkanbaltsarkanu ozollapu, uz kuras uzrakstīja pašsacerētu mīklu 
par Latviju. Sākotnēji šīs lapas tika izmantotas kā dekorācija Valsts svētkiem, bet pēc 
tam apkopotas grāmatā. Šūpoles Likteņdārzam tapa simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” 
ietvaros un nu otro gadu atrodas Likteņdārza atpūtas zonā. Savukārt karte „Mans 
devums Latvijai simtgadē” atspoguļo tās vietas, kur mūsu skolas skolēni devušies 
ekskursijās, piedalījušies konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
 

 Pasākums sākās ar svinīgu uzrunu un Ilzes Skujas (Palīdzēsim.lv dibinātājas un 
vadītājas) iedvesmas stāstu ‘”Kā mans labais darbs mainīja Latviju’’. Tam sekoja 
izglītības iestāžu labo darbu Expo izstāde, kuras laikā 3 Garkalnes skolēnu komandas 
atraktīvā veidā iepazīstināja pārējos ar savu veikumu. Un tā nebija tikai prezentācija! 
Katram no šiem projektiem skolēni bija sagatavojuši arī aktivitāti, kas jāveic izstādes 
apmeklētājiem – spēli, viktorīnu, jautru mīklu minēšanu. Paldies skolēniem – Amandai 
Kurpniecei, Emīlijai Rosickai, Jēkabam Tarandam, Evelīnai Krūmiņai, Patrīcijai 
Skrickai, Elzai Grudulei, Krišam Klibinskim, Artim Tomsonam, Marijai Ašvortei, 
Uļjanai Ligo par atraktīvajiem stāstījumiem izstādes laikā un ieguldīto darbu šo 
aktivitāšu sagatavošanā! 
 Garkalnes skolēni izpelnījās gan apmeklētāju, gan organizatoru uzslavas par 
interesantajām prezentācijām. Izstādes laikā bija iespēja apskatīt arī pārējo dalībnieku 
labos darbus, gūt idejas un iedvesmoties tālākai darbībai, jo piedāvātie projekti bija ļoti 
daudzveidīgi. Festivāla otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties „Labo darbu” 
darbnīcās, uzzināt par līdzdalību dažādos jauniešu projektos, kā arī baudīt muzikālu 
pārsteigumu, kuru sagādāja Māra Upmale- Holšteina. 
 Pasākuma noslēgumā saņēmām pateicības no Valsts izglītības satura centra 
pārstāvjiem un balvā - izzinošu spēli „Latvijai-100”.

 3. oktobrī Garkalnes pamatskolas audzēkņi devās uz „Kaimiņkausa spēlēm”, kas 
norisinājās Lietuvā, Meškuičos. Sacensību programmā tika iekļautas dažādas vieglatlētikas 
disciplīnas (100 m, 400 m, 1000 m skrējieni; tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana un 
diska mešana), kā arī sporta spēles- volejbols meitenēm un futbols zēniem. Sacensības 
noslēdzās ar virves vilkšanu. Volejbola sacensībās piedalījās 6 komandas, un mūsu mei-
tenes sporta skolotājas Alises Trakšas vadībā izcīnīja 1. vietu. Meitenes ieguldīja lielu darbu 
treniņu procesā, lai gūtu šos augstos rezultātus. Spēles bija saspringtas, taču meitenes, 
savstarpēji iedvesmojoties, lieliski spēja saņemties un pieveikt pretinieces.
 Izsakām pateicību Janai Makarovai, Aivijai Bergai, Martai Natālijai Lelei, Sanitai 
Zakerničnajai, Lienei Purītei, Sandrai Orbei, Vanesai Sīlei un Kristīnai Gekai par iegūto ar 
pirmo vietu „Kaimiņkausa spēlēs” volejbolā! 
 Arī futbolā zēniem starts iesākās ļoti veiksmīgi. Pirmās 

spēles rezultāts bija 2:0 Garkalnes pamatskolas labā. Pat 
neskatoties uz nepatīkamajiem laika apstākļiem - stipro 
vēju un lietu – puiši atrada sevī spēkus, lai turpinātu 
sacensības. Futbolā piedalījās 6 komandas, un mūsējie 
ieguva 3. vietu. Paldies zēniem par veiksmīgo startu!
 Skolēni piedalījās arī individuālajās disciplīnās 
vieglatlētikā. Pie medaļām Garkalnes skolēni tika arī 
šādās disciplīnās:  Kristīna Geka- 3.vieta diska mešana;

Roberts Martišs- 2. vieta 100 m; Deniss Ļebedevs- 3. vieta diska mešana;  Aivija Berga- 2. 
vieta augstlēkšana.
  Paldies skolēniem par lielisko startu sacensībās!

 16. oktobra rītā skolā ieradās Garkalnes novada ugunsdrošības  speciāliste Kristīne 
Kursīte, un pirmās stundas laikā gaiteņos atskanēja signalizācija. Skolēni kopā ar 
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem evakuējās no skolas. Tas tika izdarīts rekordīsā 
laikā – 2,34 minūtēs.
 Atstājuši telpas, visi sapulcējās skolas pagalmā. Tur notika ugunsgrēka dzēšanas 
paraugdemonstrējumi – ikviens interesents varēja iemācīties rīkoties ar ugunsdzēšamo 
aparātu un izmēģināt nodzēst uguni. Šo iespēju aktīvi izmantoja gan skolotāji, gan skolēni.
 Ir svarīgi zināt ugunsdrošības noteikumus un rīcību nelaimes gadījumos, tāpēc šādas 
mācības skolā tiek rīkotas regulāri katru gadu.

Panākumi futbola turnīrā Siguldā
 18. oktobrī Garkalnes MVP skolēnu komandas devās uz Siguldas novada skolu 
sacensībām futbolā. Garkalnes skola startēja ar 2 komandām: viena tika komplektēta no 5. 
klašu skolēniem,un otra- no 4.klašu skolēniem.
 5.klases komandai izdevās lielisks turnīrs, 6 komandu konkurencē izcīnot 1. vietu! 5 
spēlēs komandas vārti palika neskarti, kopējā vārtu attiecība 20:0. 4.klases komandai 5 
spēlēs 2 uzvaras un neizšķirts, šoreiz paliekot 4.vietā. Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts 
viens no turnīra jaunākajiem zēniem – Miķelis Menniks no 3.kl., kurš pārstāvēja 5.klases 
komandu. Bravo zēniem!

 5.klases komandu pārstāvēja Miķelis un Milus Menniki, Jānis Sināts, Kārlis Flugins, 
Roberts Lielbārdis, Kristers Ceriņš-Pakše.
 4.klases komandā spēlēja Patriks Puķītis, Toms Sirilovs, Ernests Zālītis, Oskars 
Karamzaks, Kristofers Tālbergs, Kārlis Šteimaks, Artūrs Kuharonoks, Žanis Kivlenieks.

 19.oktobrī 3.b klases 
skolēni viesojās Mazās 
Brīnumzemes izglītības un 
radošo tehnoloģiju centrā 
Siguldā. Skolēniem bija iespēja 
piedalīties ekskursijā un izveidot 
savu 3D maketu radošajā 
darbnīcā.
 Uzzinājām, kā veidota un 
darbojas aizraujošā mini pasaule 
mērogā 1:87.  Mazās 
Brīnumzemes meistara pavadībā 
izpētījām, kādas tehnoloģijas 
darbina Mazās Brīnumzemes 
vilcienus, auto un fabrikas, kā tiek 
sēta zāle, veidoti ceļi un būvētas 
mājas.

 Katrs skolēns modeļu būves darbnīcā izveidoja pats savu pasaules gabaliņu, bet 
piedzīvojuma noslēgumā tos savienojām kopā vienā lielā pasaules maketā un pa to 
palaidām īstu vilcienu.

 Saulainā rudens dienā, 17.oktobrī, 8.a klases devās ekskursijā uz Motormuzeju.
 Rīgas Motormuzejs mūs pārsteidza ar eksponātu daudzveidību, oriģinalitāti un 
restaurācijas kvalitāti. Muzejā mēs apskatījām ekspozīciju, kas veltīta seno automašīnu, mo-
tociklu un velosipēdu vēsturei Latvijā un pasaulē no 19. līdz 20.gs. beigām. Ekspozīcija vei-
dota kā „aizraujošs stāsts par unikāliem spēkratiem, aizraujošām personībām un auto pa-
saules nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem”.
 Muzejā katram bija iespēja atrast ko īpašu - neredzētu mašīnu, velosipēdu vai auto-
busu. Izmēģināt sevi gan svarīga valsts vīra, gan sacīkšu dalībnieka lomā. Daudzus 
piesaistīja grezno padomju valdības automobiļu jeb Kremļa kolekcija. Citus – pasaulē 
zināmo zīmolu – Audi, BMW, Mersedes- seno automašīnu kolekcija.
 Ekskursija uz Rīgas Motormuzeju bija interesanta un izzinoša.

 12. oktobrī 7. a klase devās rudens ekskursijā. Pirmā pieturvieta mums bija kino 
pilsētiņa Cinevilla. Te mēs izstaigājām kino paviljonus, kur ir filmētas tādas filmas kā "Rīgas 
sargi", "Sapņu komanda 1935", „Nameja gredzens” u. c. Likās interesanti sajust vēsturisko 
elpu, iekāpt senlaicīgā vilcienā, pastaigāt pa peronu un iegriezties vecā krodziņā, kur tiek 
demonstrētas melnbaltas kinolentes bez skaņas.
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 Šī bija viena no saldākajām klases ekskursijām!

 Pēc Cinevillas apskates devāmies uz Pūres šokolādes muzeju, kur uzzinājām daudz 
jaunu faktu un to, kā radās kakao dzēriens. Gide aizraujoši mūs iepazīstināja ar šokolādes 
vēsturi un deva arī atraktīvus uzdevumus. Pēc tam klase taisīja šokolādes konfektes ar 
pildījumu. Mūs sadalīja komandās, un katrai komandai tika dots savs uzdevums. Kad konfek-
tes bija gatavas un jau pagaršotas, devāmies uz muzeja veikaliņu, kur katrs varēja nopirkt 
sev kādu kārumu no Pūres šokolādes. Sapirkuši sev gardumus, devāmies atpakaļ uz skolu.
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 Erasmus+ projekta “Explore culture – bit by bit” ietvaros 9.b klases skolēni 11.oktobrī 
devās uz Rīgu, lai apmeklētu muzejus. Lai muzeju apmeklējumi būtu vienlīdz interesanti, 
gan zēniem, gan meitenēm, tika dota iespēja izvēlēties, kurp doties.
 Puiši vienbalsīgi izvēlējās Rīgas Motormuzeju. Divas stundas iegrimām daudzo 
automašīnu dizaina izpētē, iepazināmies ar Latvijas mašīnbūves vēsturi un pabijām pat 
kāzās Bormaņos. Arī meitenēm muzejs likās gana aizraujošs. Nebija grūti izšķirties starp 
ekskluzīvajām senajām automašīnām ar individuālo dizainu, smalki izstrādātajām detaļām 
vai mūsdienu masveida produkciju.
  Meiteņu izvēle bija Mākslas muzejs Rīgas Birža. Pirmais patīkamais pārsteigums – 
mūsu klimatā augušais ozols izrādās jau no seniem laikiem ir ļoti iemīļots materiāls 
gleznošanai visā Eiropā. Vispirms aplūkojām izstādi "Baltijas ozoli. 16. un 17. gadsimta 
holandiešu un flāmu glezniecība Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā". Tālāk 
apskatījām visu Rīgas Biržas kolekciju. Meitenes, kuras mācījušas Mākslas skolā, ar 
nelielu skaudību noraudzījās, kā muzejā mācās gleznot jaunie mākslinieki. „Laikam arī 
mēs gribētu pamēģināt ko līdzīgu”, savas domas padarīja dzirdamas dažas no viņām. 
Puišiem saistošāki likās Austrumu galerijā izvietotie eksponāti. Koks, ziloņkauls vai kāds 
cits materiāls? Laikam jau reizēm jālasa, jo izrādās, ka pat papīru uzreiz grūti atpazīt. 
 Pēc muzeju apskates vienojāmies, ka ir interesanti iepazīt kaut ko nezināmu un 
vienmēr var atrast laiku, lai bagātinātu sevi, gūstot jaunas emocijas.
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