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1.septembris - Zinību diena
1.septembris skolēniem ir īpaša
diena, jo pēc vasaras brīvdienām atkal
jādodas uz skolu.
Skolas
pagalmā
mūs
sagaidīja skolasbiedri un skolotāji.
Apsveicinājušies ar klasesbiedriem,
visi stājās svinīgajā līnijā, bet
mums bija īpašs uzdevums – ievest
pirmklasniekus. Kad ieradāmies
viņu klasē, lielākā daļa mūs ziņkārīgi
nopētīja. Mēs pasniedzām viņiem
apsveikumus un, rokās sadevušies,
devāmies pie pārējas skolas saimes.
Svinīgu uzrunu teica skolas
direktors L.Bruģis un Garkalnes
novada
Domes
priekšsēdētājs
M.G.Bauze-Krastiņš.
Skolotāja
I.Pelcmane un teātra pulciņa
meitenes iepazīstināja visus ar
Garkalnes skolēnu sasniegumiem un
aktivitātēm vasarā un jaunajā mācību
gadā, bet, kad pienāca laiks izsaukt
pirmklasniekus svinīgās līnijas
priekšā, sākās lietus, tāpēc dāvanu
pasniegšanas notika klasē.
Arī pārējie devās uz pirmo
audzināšanas stundu, lai atkal
satiktu klasesbiedrus un uzzinātu par
aktualitātēm jaunajā mācību gadā.
        
        Arnolds
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Plašā apvāršņa nometne
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No 15. līdz 21.augustam Jūrmalā
notika jauno lasītāju vasaras nometne. Tās
dalībnieki bija 24 skolēni, kuri uzvarēja
Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai
veltītajā  “Plašā apvāršņa” konkursā.
Pirmā diena nometnē iesākās ar peldi
jūrā, pēc tam -  ekskursija pa Jūrmalu. Vakarā
notika dalīšanās pa radošajām darbnīcām
- Dzejas, radio un ēnu teātra. Katra grupa
nedēļas laikā veica kādu uzdevumu, kuru
ceturtdien prezentēja pārējiem. Vakars
noslēdzās ar tējas dzeršanu un vakara apli
apkārt improvizētam ugunskuram.
Otrā diena bija visaktīvākā, jo mēs
visi sasēdāmies uz riteņiem un mērojām
ceļu gar jūru uz Jūrmalas brīvdabas muzeju.
Muzejā mums bija tikšanās ar Inesi Zanderi

un ornitologu Edmundu Račinski,
neizpalika arī jūras apmeklējums.
Trešajā dienā mēs devāmies uz
Jūrmalas pilsētas muzeju. Pēc tam
piedalījāmies radošajā darbnīcā pie
mākslinieces Neles Zirnītes. Vēlāk tikāmies
ar rakstnieku Māri Runguli, kurš stāstīja
par to, kā viņš vācis un apkopojis spoku
stāstus. Vakaru mēs pavadījām, veidojot
animācijas filmu.
Otrdienas rīts iesākās ar braucienu
uz Bolderāju, kur mums bija noorganizēts
izbrauciens ar katamarānu. To visu
filmēt bija atbraukusi arī LTV. Brauciens
bija ļoti jauks, baudījām sauli un jauko
cilvēku kompāniju. Atgriežoties mājās,
mūs gaidīja rakstniece Gundega Repše.

Pēc sarunām kopīgi ar viņu pagatavojām
saldo ēdienu (jo G.Repše ir sarakstījusi
grāmatu “Rakstnieku pavārgrāmata”).
Porciju sanāca vairāk nekā paredzēts, tāpēc
saldēdienu varējām ēst vēl ilgi. Vakarā mēs
devāmies uz Aspazijas māju. Pēc tam sekoja
dzejas vakars kopā ar dzejniekiem Eduardu
Aivaru, Henriku Eliasu Zēgneru, mūsu
nometnes skolotājiem Tomu Treibergu,
Krišjāni Zeļģi, un Inesi Zanderi. Šī nakts
ievilkās, jo ap pusnakti mēs devāmies
pārgājienā. Protams, ka uzdevumi bija
saistīti ar Raini un Aspaziju.
Nākamajā dienā bija tikšanās ar
tulkotājiem Inesi Pakloni un Guntaru
Godiņu. Viņi bija arī mums sarūpējuši
uzdevumus- I.Paklone uzdeva jautājumus
par autortiesībām, bet G. Godiņš lika
tulkot tekstus no igauņu valodas. Pēc tam
mēs atgriezāmies mājvietā, kur ķērāmies
klāt savām darbnīcu prezentācijām.

Pēdējā nodarbību diena iesākās
ar darbnīcu prezentācijām. Es biju ēnu
teātra darbnīcā- visas nedēļas garumā mēs
veidojām tēlus Raiņa lugai “Zelta zirgs”, un
prezentācijā arī rādījām šo lugu pārējiem
nometnes dalībniekiem. Dzejas darbnīcas
dalībnieki lasīja dažādu dzejnieku
darbus un radio darbnīca bija izveidojusi
raidījumu par nometnē pavadīto laiku.
Pēc tam mums beidzot bija iespēja redzēt
savas uzfilmētās animācijas filmas, kuras
arī izpelnījās vislielākās ovācijas. Vakarā
Jūrmalas pilsētas muzejā notika literāro
tēlu karnevāls, kurā arī tika ievēlēts
Grāmatu prezidents un izdejoti latviešu
danči. Tas bija lielisks noslēgums visai šai
nedēļai!
        Renāte

Rudens kross
10.septembrī, saulainā dienā, visi
Garkalnes skolas skolēni gāja uz mežu,
kur bija ierīkota skriešanas trase, lai puiši
un meitenes katrs savā distancē  sacenstos,
kurš ir visātrākais savā grupā.
Ejot uz mežu, mēs jau zinājām, kas
mūs sagaida, jo pagājušo gadu mēs skrējām
turpat. Pirmie skrēja zēni. Mēs vēl sākumā
nesapratām, cik mums apļu jāskrien.
Skolotājs jau stāvēja ar hronometru,lai
zinātu,   kurš noskrien visātrāk. Starp
mūsu puišiem tas bija Ritvars, bet starp
meitenēm Samanta. Uzvarētājiem vajadzēs
doties uz Siguldu un tur pārstāvēt skolu
sacensībās.
Visi atbalstīja tos, kuri skrēja, tāpēc
tur atmosfēra bija jauka! Paldies sporta
skolotājam par  krosa organizēšanu!  
Elza, Jasmīna, Patrīcija
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Spēka diena un zibakcija
Šī gada 10.septembrī, Eiropas
Sporta nedēļas laikā, Garkalnes skolas
pagalmā notika pirmā zibakcija skolas
vēsturē. To organizēja 9.klases skolēni. Viņi
skolas pagalmā rādīja vingrojumus, un visi
pārējie mūzikas pavadībā vingroja.
Bet tā nebija vienīgā sportiskā
aktivitāte. Tajā pašā dienā mēs devāmies
skriet Rudens krosu, bet sestdien,
12.septembrī, notika Spēka diena. Arī
tajā varēja piedalīties ikviens, kurš vēlas.

Tika prasīts tikai  tikai viens – pievilkties,
cik vien daudz vari. Par pievilkšanos (pat
par centību)  varēja dabūt speciālu Spēka
dienas aproci.
Paldies sporta skolotājam R.Rullim,
Dāvim un Danielam Lapiņiem par
tiesāšanu un punktu skaitīšanu!Man liekas,
ka šī nedēļa bija interesanta un aizraujoša
visiem skolas skolēniem un skolotājiem.  
   Edgars K.
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Skatīties video:
https://www.youtube.com/watch?v=568llytQJsQ

Dzejas dienas Garkalnes skolā
Dzejas dienas notika 12.septembrī.
Garkalnes skolas zālē bija ļoti daudz
cilvēku, viņi bija sabraukuši no vairākiem
novadiem.
Pasākumu atklāja J.Jaunsudrabiņa
piemiņas istabas vadītāja Brigita Taučkele.
Viņa pastāstīja par šī gada dzejas dienu
saistību ar Raini un Aspaziju, kā arī pieminēja
mūsu novadnieku J.Jaunsudrabiņu.
Pasākumā, protams, ka skanēja dzeja.
Es pati skaitīju Raiņa dzejoli „Sasistā krūze”.
Ģertrūde no pirmās klases kopā ar savu
mammu skaitīja Aspazijas dzejoli „Pasaciņa”,
arī Ģertrūdes brālis Jēkabs no trešās klases
skaitīja dzejoli. Spēlēja pianists Saule no
Venecuēlas, un viņš izrādījās mūsu pašu
Jasmīnas vectētiņš. Priekšnesumu sniedza
Garkalnes dāmu klubiņš „Pīlādzītis”. Ar
daudzveidīgu repertuāru uzstājās jauktais
koris „Garkalne”.
Man ļoti patika, kā koris dziedāja
finālu dziesmu no izrādes „Pūt, vējiņi”.
Es ļoti ceru, ka nākamgad notiks tāds pats
pasākums, kur es arī varēšu piedalīties.
      Marta K.
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5.a klases ekskursija
29.septembra rītā mēs - 5.a klase
devāmies ekskursijā uz Z(in)oo centru
Cēsis. No sākuma mums bija maza
ekskursija pa Z(in)oo centru, un tad
mums ļāva izmēģināt visus tur piedāvātos
priekšmetus un atrakcijas Tur bija gan
neredzamā ģitāra, kuru tev jāspēlē,
skatoties ekrānā, gan arī, manuprāt,
vislielākais jojo Latvijā. Mēs varējām
uzzināt, kāds ir skaņas ātrums, bet man
tomēr vislabāk patika krēsls, kurā sevi
jāuzvelk vairāku metru augstumā. Z(in)oo
centrā mēs pavadījām 2 stundas. Mums

tur ļoti patika, un mēs bijām gatavi palikt
vēl, diemžēl jau bija pienācis nākamās
grupas ekskursijas laiks.
No   Cēsīm mēs braucām uz
Rāmkalniem. Pārsvarā visi izvēlējās
braucienus ar rodeļiem, bet citi arī
kameršļūkšanu. Dažiem braukšana ar
rodeļiem bija kas jauns, bet visi to izbaudīja
ar lielu prieku.
Man ļoti patika šī ekskursija!
   Elza

9.a klases ekskursija
29. septembra rītā kopā ar klasi mēs
devāmies uz Līgatni, lai apskatītu īpašu
objektu - Padomju slepeno bunkuru.
Izbraucot caur mazo, omulīgo pilsētiņu,
klinšu ielejām un kalniem nemaz nelikās,
ka atradīsim kādu slepenu objektu.
Ekskursijas sākumā gida pavadībā
devāmies deviņus metrus zem zemes.
Pazemē, bunkurā, bija interesanti pabūt
kādu laiku bez dienas gaismas un izprast
to, kā cilvēki tur uzturējās un strādāja.
Gida nopietno stāstījumu ik pa laikam
pavadīja kāds joks un jautras izdarības.
Vēlāk pēc ekskursijas bunkurā
devāmies apskatīt Līgatnes klintis. Tajās  

bija vietas, kur varēja uzkāpt un apskatīt
apburošo Līgatnes ainavu. Dienas otrajā
pusē devāmies uz Siguldu, kur apmeklējām
papīra darbnīcu ‘’Viktora vēstules’’.
Mēs noklausījāmies īsu ieskatu Siguldas
vēsturē, vēlreiz atcerējāmies leģendu par
Turaidas Maiju, un beigās paši izgatavojām
ekskluzīvas grāmatzīmes. Darbi izdevās
ļoti skaisti.
Ekskursijas nobeigumā uzspēlējām
boulingu. Visas dienas laikā piedzīvotais
bija ļoti interesants, un tā bija jauka
ekskursija.
               Arnolds        
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