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1.septembris – Zinību diena
No rīta, dodoties uz skolu, zināju, ka šī būs savādāka kā citas dienas, jo mēs šogad esam jau
devītie. Tikšanās ar draugiem un mazo pirmklasnieku sastapšana bija pirmais, kas mani sagaidīja
skolā. Mans pirmklasnieks gan sākumā ļoti bailīgi pieķērās pie rokas, bet, redzēdams, ka tā dara
visi, kļuva drošāks.
Šogad mācības 1. klasē uzsāka 32
skolēni, kuru acīs varēja redzēt gan prieka
mirdzumu, gan mazu nedrošības ēnu. Mazos
skolas gaitās ieveda devītie un divpadsmitie –

droši, lepni, atsaucīgi.
Pasākumā bija iespēja ne tikai vērot kora
priekšnesumus un mīmu meitenes, bet būt lieciniekiem
jaunās skolas atklāšanā.
Beidzoties

oficiālajai

daļai,

izskanēja

arī

pirmais zvans, aicinot skolēnus skolā. Vēlot laimīgu
mācību gadu, mazie pirmklasnieki tika vesti uz savām
klasēm un nodoti gādīgo skolotāju rokās.
Pasākums bija izdevies!
Devītie

Dzejas dienu pasākumi
Otrajā septembra nedēļā Latvijā un arī mūsu skolā notika Dzejas dienas. Šī gada moto bija
„Dzeja pievelk”.
Lai arī nosaukums liecina, ka šim pasākumam jābūt nopietnam, mums tas izvērtās par
diezgan jautru un interesantu.
Otrdien

skolas

zālē

skolēniem bija iespēja lasīt savu
izvēlēto dzejoli. Varēja dzirdēt gan
nopietnus, gan jautrus dzejoļus. 5.kl.
skolnieces Alise un Undīne savu
dzejoli mums nevis nolasīja, bet
nodziedāja.
Trešdien līdzpārvaldieši un
12.klase devās uz O.Vācieša muzeju
Pārdaugavā. No sākuma tika izrādīts
mājas

pagalms.

Aplūkojām

dzejnieka interesanto dāvanu savai sievai- bruģakmens kaudzes. Priecēja tas, ka mājas iekšpuse bija
saglabāta tieši tāda pati kā laikā, kad tur dzīvoja O.Vācietis. Noslēgumā bija iespēja apmeklēt
rakstāmmašīnu izstādi, un pašiem iemēģināt roku rakstīšanā.
Visu
piedalīties

nedēļu

zīmējumu

skolēni

varēja

konkursā

„Mans

dzejolis krāsās”. Nedēļas beigās varēja
aplūkot skaistus un krāsainus darbiņus.
Nedēļa noslēdzās ar video sižeta
veidošanu. Mums izdevās patiešām lielisks
video, kuru var noskatīties skolas mājas lapā!
Šī nedēļa bija izdevusies!
Renāte

Baltijas ceļam - 25
Šogad 23. augustā akcijai „Baltijas ceļš” svinēja 25 gadus, tāpēc mūsu skolā septembrī
notika Baltijas ceļam veltītas aktivitātes. Audzināšanas stundās mums vēlreiz atgādināja par šo
notikumu, skolēni rakstīja savu vecāku vai vecvecāku piedzīvojumus un sajūtas, stāvot Baltijas
ceļā.
Šajā ceļā rokās sadevās 3 valstu Lietuvas,
Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji. Kopā bija apmēram 2 miljoni
cilvēku, un viņi veidoja 600 km garu līnijucilvēku ķēdi, kas stāvēja 15 minūtes.
Garkalnes skolā arī atzīmēja Baltijas
ceļa gadadienu, sastājoties skolas pagalmā
aplī un visi skolēni sadevās rokās. Fonā
skanēja Baltijas himna, pa apli tika padoti
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas karodziņi.
Vēlāk varēja noskatīties filmu un
noklausīties skolēnu pierakstītās vecāku vai
vecvecāku atmiņas par Baltijas ceļu.
Enija

Barikāžu busiņš
22. septembrī pie skolas stāvēja autobuss, bet tas bija neparasts autobuss, jo iekšā varēja
izstaigāt izstādi.

Autobusā atradās vēsturnieks, kas stāstīja, par Barikāžu laiku Latvijā. Bija
interesanti klausīties par barikādēm, kā
cilvēki dzīvoja barikāžu laikā, bija gatavi
jebkādiem notikumiem.
Barikāžu busiņā, bija interesanti,
jo rādīja dažādus video materiālus, bija
iespēja uzspēlēt interaktīvas spēles.
Es uzzināju ļoti daudz jauna par
Barikāžu laiku un tā bija ļoti interesanta
vēstures stunda mums.
Arnolds

Rudens kross
Lielākā daļa skolēnu negaidīja krosu, ienīda krosu. Domāja, kam tas
vajadzīgs. Katrs atcerējās, kā katru gadu skrējis apkārt stadionam, bet
šogad viss bija citādāk.
Mums vajadzēja skriet pa mežu, augšā pa kalnu, skriet pa smiltīm
un pat skriet lejā no kalna. Dažbrīd likās, ka tu aizlidosi un nokritīsi ar seju
smiltīs.
Bet krosā vajag piedalīties visiem, jo kurš gan gribēs draudzēties ar
to, kurš nevar noskriet nieka 1500 metrus. Un tie, kuri neskrēja, pierādīja,
ka viņiem ir koku kājas.
Edgars K.

Sporta diena Garkalnes skolā
Pirmās skolas nedēļas beigās skolā notika sporta diena. Visa skola
sapulcējās skolas stadionā, lai kopīgi pavadītu piektdienu sportiskā garā. Bija gan klašu stafetes,
gan individuālās sacensības. Laiks bija labs, tāpēc noskaņojums un sajūtas bija tikpat labas.
Brīvajos brīžos skolēni bariņos spēlēja bumbu un labi pavadīja laiku.
Sporta dienu interesantu padarīja tas, ka katrai klasei uz to bija jāierodas sava stila tērpos,
piemēram, vidusskolas klašu zēni bija uzvilkuši meiteņu legingus. Bija interesanti un jautri! Varēja
sajust sacensību garu un lieliski pavadīt laiku!
Uzvarēja draudzība! Paldies sporta skolotājam, un tiksimies nākamajā sporta dienā!
Anna

Septembris – ekskursiju laiks
Atgriežoties skolā, sākas mācību darbs, bet par tradīciju mūsu skolā ir kļuvusi došanās
rudens ekskursijās. Arī šogad lielākā daļa skolēnu kopā ar klasesbiedriem izbaudīja rudens
krāšņumu, dodoties ekskursijās.
Kur veda mūsu maršruti? 1.a devās uz Zooloģisko dārzu,1.b un 2.b. - uz Saules muzeju, 2.a
uz

Likteņdāzu

un

Skrīveru

saldumiem, 3.a apskatīja Siguldu,
3.b un 5.b - Daugavas muzeju, 5.a
iepazina Latvijas vēsturi „Meža
kaujās”,6.a apciemoja Rūjienu un
Mores kara muzeju, vidusskolas
klases devās uz Likteņdārzu.
Arī mēs, 8. a klase rūpīgi
plānojām savu ekskursiju, un jaukā
rudens

dienā,

25.septembrī,

devāmies ceļā. Mūsu plānā bija
braukt uz Ceļa muzeju, Pūres
šokolādes muzeju un Durbi.
Ceļa muzejā mēs apskatījām ceļu un tiltu vēsturi, apskatījām vecās pilsētas auto, kravas auto un
pavisam vecus braucamrīkus, sākot no ragavām līdz ratiem.
Otrais

objekts

bija

Pūres

šokolādes muzejs. Šokolādes muzejā
mēs izstaigājām ceļu, kāds jānoiet
kakao pupiņai, līdz tā pārvēršas gardā
šokolādē. Meistardarbnīcā mūs mācīja,
kā taisīt šokolādes konfektes, un jau
taisot gribējās nogaršot šo šokolādi.
Šokolādes

konfektes,

kuras

mēs

izgatavojām, apēdām u reiz, bet pēc tā
mēs

vēl

iegriezāmies

šokolādes

veikaliņā.
Atpakaļceļā

vēl

apskatījām

Durbes pili, un, mazliet piekusuši, bet apmierināti, atgriezāmies mājās.
Agate

