
	 Pēc	 	 ātri	 pagājušā	 vasaras	 brīvlaika	
skolēni	 atgriezās	 skolā.	 Vispriecīgākie	 droši	
vien	 jutās	 pirmklasnieki,	 jo	 viņi	 skolā	 sāka	 iet	
pirmo	reizi.
	 Svinīgā	 līnija	 plkst.	 9:00	 sākās	 ar	
pirmklasnieku	 iznākšanu	 skolas	 priekšā.	
Viņus	 pie	 rokas	 veda	 9.	 un	 12.	 klašu	 skolēni.	
Jaukas	un	uzmundrinošas	 runas	 jauno	skolas	
mācību	gadu	iesākot	teica	gan	skolas	direktors	
Laimnesis	 Bruģis,	 gan	 Garkalnes	 novada	
domes	pārstāvji.	Mūs	iepazīstināja	ar	jaunajām	
skolotājām,	kuras	šogad	strādās	mūsu	skolā.
Skanīgas	dziesmas	visiem	veltīja	jauktais	koris	
„Garkalne”.
	 Pie	 mums	 bija	 ieradušies	 pārstāvji	

no	 Militārā	 Moto	 kluba	 ‘’Patrioti’’.	 Aktīvākos	
jaunsargus	sveica	ar	kluba	‘’Patrioti’’	 īpašajiem	
krekliem,	un	tādi	krekli	ir	tikai	tā	kluba	biedriem.	
Bet	tie	nebija	vienīgie	ciemiņi.	Skolā	viesojās	arī	
Karlsons	un	Zaļā	vārna!	Visa	skola	kopā	dejoja	
prieka	deju!
	 Pēc	 tam	 notika	 svinīga	 pirmklasnieku	
uzņemšana	 skolas	 saimē.	 Visiem	
pirmklasniekiem,	 arī	 audzinātājām	 Baibai	
Roznajai,	 Oksanai	 Riekstiņai	 un	 Anitai	 Strodei	
vajadzēja	 iziet	 priekšā,	 saņemt	 apliecinājuma	
rakstu	un	nofotografēties	pie	skolas	karoga.	Tā	
arī	mēs	iepazinām	jaunos	skolasbiedrus!
Kad	 svinīgās	 runas	 un	 apsveikumi	 bija	 galā,	
devāmies	 uz	 pirmo	 audzināšanas	 stundu.	
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Zinību diena
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Elza
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	 Saulainā	 13. septembra	 rītā	 5.a	 klase	
devās	 uz	 Valmieru,	 lai	 apskatītu	 BMX	 trasi,	
izpētītu	 izzinošo	un	izklaidējošo	”Koku	skolas”	
labirintu,	 kā	 arī	 kopīgi	 atpūstos,	 uzspēlējot	
minigolfu.
	 Nonākot	 sporta	 kompleksā	 „Avoti”	
un	 uzkāpjot	 BMX	 trases	 starta	 laukumā,	
ne	 vienam	 vien	 aizrāvās	 elpa,	 jo	 šī	 ir	 viena	
no	 modernākajām	 un	 atzītākajām	 BMX	
velotrasēm	 Eiropā.	 Trasei	 2004.	 gadā	 tika	
piešķirts	 Nacionālās	 sporta	 bāzes	 statuss,	 un	
tā	ir	Latvijas	Olimpiskās	BMX	vienības	treniņu	
bāze.	 Trasē	 regulāri	 tiek	 rīkotas	 Latvijas	 un	
Eiropas	mēroga	sacensības,	šeit	trenējušies	arī	
mūsu	 olimpieši	 Māris	 Štrombergs	 un	 Edžus	
Treimanis.
	 Par	 šo	 lielisko	sportistu	startiem	daudz	
jauna	 varēja	 uzzināt	 arī	 Slavas	 zālē.	 Turpat	
ikvienam	 tika	 piedāvāta	 iespēja	 izbraukt	
ar	 divkārtējā	 olimpiskā	 čempiona	 Māra	
Štromberga	 riteni.	 Šo	 iespēju	 izmantoja	
gandrīz	 visi.	 Meitenes	 gan	 sākumā	 nevēlējās	
braukt,	 bet,	 kad	 redzēja,	 cik	 viegli	 to	 dara	
zēni,	 saņēmās	 arī	 viņas.	 Ekspozīcijas	 apskati	
slavas	 zālē	 papildināja	 gides	 stāstījums	 par	
sportistiem,	 viņu	 treniņiem,	 sacensībām,	
uzvarām	 un	 trenēšanās	 iespējām	 ikvienam	

bērnam	un	jaunietim.
	 Pēc	 tam	 devāmies	 2	 km	 garajā	 dabas	
takā	 –	 labirintā,	 kur	 bija	 jāatrod	 seši	 koku	
noslēpumi	 un	 beigās	 arī	 pareizais	 ceļš	 uz	
izeju.	 Tie,	 kas	 ievēroja	 noteikumus,	 dabūja	
pamatīgi	 noskrieties	 un	 mērot	 vienu	 un	 to	
pašu	ceļu	vairākkārt,	jo	nemaz	tik	viegli	nebija	
atrast	 prasītos	 objektos.	 Tie,	 kas	 blēdījās,	
varēja	iziet	labirintu	pastaigas	solī,	bet	lielākais	
prieks,	 protams,	 bija	 tiem,	 kuri	 atrada	 visus	
kontrolpunktus	 un	 savāca	 nepieciešamos	
zīmodziņus.
	 Pēc	labi	padarīta	darba	pienākas	atpūta	
–	 mums	 tas	 bija	 pikniks	 minigolfa	 laukuma	
malā.	Tur	nu	katrs	varēja	izvēlēties	sev	tīkamu	
nodarbi	–	kāds	palīdzēja	sagatavot	pusdienas,	
kāds	 spēlēja	 bumbu,	 bet	 azartiskākie	
iemēģināja	roku	minigolfā.	Nebija	jau	nekāda	
joka	lieta	trāpīt	18	bedrītēs,	kuras	atradās	gan	
kalnos,	gan	 lejās,	gan	aiz	 līkumiem,	gan	daža	
vispār	karājās	gaisā.	Prieks	un	azarts	tā	aizrāva	
spēlētājus,	 ka	 dažs	 palika	 bez	 pusdienām,	 jo	
pienāca	laiks	doties	mājup.
	 Izlīkumojuši	 pa	 sakoptajām	 Valmieras	
ielām,	atgriezāmies	mājās,	iespaidu	un	pozitīvu	
emociju	bagātināti.

Foto: garkalnesskola.lv

5.a klases rudens ekskursija

5.a kl. un audzinātāja Daina
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	 Šogad	 septembris	 īpaši	 lutinājis	 mūs	
ar	 sauli	 un	 siltu	 laiku,	 tādēļ	 Garkalnes	 skolas	
skolēni	steidzās	jauko	laiku	izmantot,	dodoties	
mācību	ekskursijās.
	 Mūsu,	7.a	klases,	skolēni	15.septembra 
rītā	kāpa	busiņā,	lai	dotos	uz	Baldoni.	Nelielās,
tīrās	 pilsētiņas	 tuvumā,	 meža	 ielokā	 atrodas	
Baldones	observatorija.	Baldones	observatorija	
ir	 vienīgā	 profesionālā	 observatorija	 Latvijā,	
kur	 nodarbojas	 ar	 novērojumiem	 optiskajā	
diapazonā.	 Ievērojamākais	 observatorijas	
objekts	 ir	 Šmita	 teleskops	 –	 lielākais	 Baltijā	
un	 divpadsmitais	 lielākais	 šādas	 sistēmas	
teleskops	pasaulē.	Ar	Šmita	teleskopu	novēro	
zvaigznes	 un	 Zemei	 bīstamos	 objektus	 -	
komētas	un	asteroīdus.	Baldonē	atklāti	vairāk	
kā	40	asteroīdi	jeb	mazās	planētas.	Pirmā	šeit	
atklātā	mazā	planēta	nosaukta	Baldones	vārdā!	
Mājas	 apstākļos	 šo	 “Baldoni”	 gan	 novērot	
nav	 iespējams.	Tuvākās	 planētas	“Baldonei”	 ir	
Jupiters	 un	 Marss.	 Žēl,	 ka	 ekskursija	 nenotika	
naktī,	 tad	 mēs	 būtu	 vērojuši	 zvaigžņotās	
debesis	caur	Šmita	teleskopu,	apskatījuši	visas
tuvākās	 un	 tālākās	 planētas.	 Tagad	 mēs	
klausījāmies	 gides	 stāstījumā,	 vērojām	 reālu	
debess	 attēlu	 uz	 paviljona	 kupola	 ar	 10	 000	
reižu	 lielu	 palielinājumu,	 tas	 bija	 iespējams,	
izmantojot	 jaunākās	 tehnoloģijas	 un	
pieslēgumus.	 Gide	 stāstījuma	 laikā	 uzdeva	
arī	 mums	 dažādus	 jautājumus.	 Izrādījās,	 mēs	
zinājām	par	zvaigznēm	un	planētām	diezgan	
daudz!	 Ekskursijas	 pirmās	 daļas	 noslēgumā	
mēs	varējām	aplūkot	dažādus	ar	astronomiju	
saistītus	 suvenīrus,	 kā	 arī	 nosvērties	 uz	
dažādiem	svariem	–	lai	uzzinātu	savu	svaru	uz	
Marsa	un	Mēness.
	 Pēc	 kopīgās	 fotografēšanās	 ar	 slaveno	
Šmitu	 fonā	 devāmies	 uz	 citu	 ēku,	 kurā	
bija	 paredzēti	 dažādu	 fizikas	 un	 ķīmijas	
eksperimentu	 paraugdemonstrējumi.	 Vienā	
no	eksperimentiem,	sajaucot	jodu	un	vēl	citas	
vielas,	radās	šķidrums,	kas	smaržoja	kā	“Fanta”,	

bet	 drosmīgie,	 kas	 šo	 šķidrumu	 pagaršoja,	
teica,	 ka	 tas	 garšojot	 pēc	 mandarīnu	 mizām.	
Citā	 eksperimentā	 Roberts	 un	 Rainers	 bija	 ar	
mieru	aizdedzināt	 roku.	Protams,	viss	beidzās	
laimīgi.	Taču	 tie	 nebūtu	 kārtīgi	 eksperimenti,	
ja	nebeigtos	ar	nelielu	sprādzienu.	Vislabākais	
bija	tas,	ka	mēs	bijām	ne	tikai	skatītāji,	bet	arī	
eksperimentētāji.	Ja	tu	vari	pats	visu	pārbaudīt,	
samaisīt,	 pagaršot,	 tad	 tas	 noteikti	 ir	 daudz	
interesantāk.	
	 Cilvēki,	 skatoties	 zvaigznēs,	 parasti	
smaida...	 Arī	 mēs	 no	 ekskursijas	 atgriezāmies	
priecīgi,	 smaidīgi,	 bagāti	 ar	 zināšanām	 un	
pieredzi.

Foto: garkalnesskola.lv

Saule, zvaigznes, sprādzieni...

7.a klases skolēnu vārda Jānis, Jana,  Gunita
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Jaunais	 mācību	 gads	 Garkalnes	
skolas	 skolēniem	 ir	 iesācies	 ar	 sportiskām	
aktivitātēm.

 16. septembrī	 visi	 lielie	 un	 mazie	
skolas	 bērni	 skrēja	 Rudens	 krosu.	 Laiks	 bija	
jauks,	 noskaņojums	 arī,	 tāpēc	 arī	 rezultāti	
šogad	 bija	 krietni	 labāki	 par	 iepriekšējā	 gadā	
uzrādītajiem.

20. septembrī Siguldas	 aktīvās	 atpūtas	
centrs	 uzņēma	 Siguldas	 novada	 skolu	
sacensības	 krosā.	 Mūsu	 skolu	 pārstāvēja	 16	
ātrākie	 skrējēji.	 Lieliski	 startēja	 Ieva	 Purīte,	 B	
grupā	finišējot	2.	vietā,	bet	Aleksandra	Bobovka	
A		grupā	pārliecinoši	izcīnīja	1.		vietu!	Apsveicam!	
Labi	 savus	 skrējienus	 veica	 arī	 pārējie	 krosa	
dalībnieki,	 bet	 kopsavilkumā	 viņiem	 mazliet	
pietrūka	līdz	goda	pjedestālam.

Savukārt	 23. septembrī	 visi	 1.-12.klašu	
skolēni,	 kā	 arī	 skolotāji	 pulcējās	 skolas	

pagalmā,	 lai	 piedalītos	 Olimpiskās	 dienas	
kopīgajā	 vingrošanā.	 Sk.	 Rolands,	 Alise	 un	
Madara	skolas	priekšā	rādīja	vingrojumus,	bet	
pārējie	jautras	mūzikas	pavadījumā	izvingrojās	
uz	 nebēdu.	 Izkustējušies	 un	 izvingrojušies	
devāmies	atpakaļ	uz	stundām	ar	atzinumu,	ka	
šādas	fiziskas	aktivitātes	varētu	rīkot	katru	rītu.	
Atbalstītāji	būtu!

Sportiskās aktivitātes septembrī
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Foto:	garkalnesskola.lv

Lieliskais koncerts
16. septembrī,	 atzīmējot	 Latvijas	

Simfoniskā	 orķestra	 90.	 dzimšanas	 dienu,	 13	
bērniem	 un	 skolotājām	 Inesei	 Muižniecei	
un	 Ilzei	 Krapauskai	 tika	 dota	 lieliska	 iespēja	
piedalīties	 ģenerālmēģinājumā	 „LNSO-90”	 ar	
Raimondu	Paulu	un	pasaules	slaveno	latviešu	
diriģentu	Marisu	Jansonu.	Lai	gan	koncerts	ilga	
tikai	40	minūtes	(tā	bija	tikai	koncerta	otrā	daļa),	
tas	spēja	ieintriģēt	un	saviļņot	visus	klātesošos	
ar	lielisko	orķestra	izpildījumu,	maestro	klavieru	
spēlējumu	un	ar	savu	nepiespiesto	un	smalko	
gaisotni.			

Koncerta	 otrajā	 daļā	 orķestrim	
pievienojās	 arī	 Valsts	 Akadēmiskais	 koris	
„Latvija”,	un	koncerta	turpinājumā	skanēja	jau	
labi	pazīstamas	dziesmas.

Skolasbiedru	 atzinums	 –	 koncerts	 bija	
izdevies	un	tas	visiem	patika.

Annija Bildarte

Foto:	A.Pozarskis	(lnso.lv)
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Saulainajā	 19. septembra	 rītā	
mākslas	 skolas	 audzēkņi	 devās	 ekskursijā	 uz	
kinopilsētiņu.	 Skolēniem	 līdzi	 devās	 skolotāja	
Elīna	Palma	un	Zanda	Puče.

Mērojuši	 tālo	 ceļu	 līdz	 kinopilsētiņai,	
skolēni	 bija	 gatavi	 apskatīt	 to.	 Iepazīt	 tuvāk	
to	 palīdzēja	 viens	 no	 darbiniekiem,	 kurš	
pastāstīja	 par	 kino	 tapšanu,	 filmēšanu	 un	
dekorācijām.	 Staigājot	 	 pa	 	 Cinevillas	 ielām,	
varēja	 atpazīt	 	 mājas	 un	 dekorācijas,	 kuras	
izmantotas	 populārās	 latviešu	 filmās,	 kā	
“Rūdolfa	 	 mantojums”,	 Rīgas	 sargi”	 un	“Sapņu	
komanda	1935”.

Bija	lieliska	iespēja	redzēt,	kā	tiek	uzņemta	
filma	„Nameja	gredzens”,	un	satikt	mūsu	skolas	
jaunsargu	 instruktoru	 Ziedoni	 Ločmeli,	 kurš	
tobrīd	filmējās	“Nameja	gredzenā”.

Vēlāk	 skolēni	 paši	 varēja	 pastaigāt	 pa	
kinopilsētiņu,	 fotografēties	 un	 pat	 redzēt,	 kā	
mākslinieki	veido	dekorācijas.

Izstaigājušies	 kāpām	 autobusā	 un	
devāmies	atpakaļ	uz	skolu.

Ekskursija uz Cinevillu
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Foto:	garkalnesskola.lv

Dzejas dienas
Dzejas	 dienas	 Garkalnes	 skolā	 šogad	

bija	raibas	un	daudzkrāsainas.	20. septembrī	
otrās	 klases	 skolēni	 kopā	 ar	 audzinātāju	
Ņ.Kārkliņu	 viesojās	 Garkalnes	 bibliotēkā,	 kur	
apskatīja	skolotājas	Agneses	Ozoliņas	gleznas	
un	deklamēja	latviešu	autoru	dzejoļus.

3.a	 un	 4.a	 klases	 skolēni	 pulcējās	 uz	
kopīgu	pasākumu	skolas	zālē,	kur	drosmīgākie	
un	čaklākie	deklamētāji	rādīja,	ko	prot.	Amanda	
no	3.	klases	parādīja,	ka	dzeju	var	ne	tikai	runāt,	
bet	 arī	 izdziedāt.	 Gandrīz	 visiem	 bija	 iespēja	
noskaitīt	savu	izvēlēto	dzejoli	uzskatuves.	Anna	
Rūta	skaitīja	sava	tēta	dzejoli,	un	visi	par	to	bija	
pārsteigti!	Dzejoļus	skaitīja	pat	skolotājas	Una	
un	Gunta!

5.-9.	 klašu	 skolēni	 literatūras	 stundās	
ilustrēja	dzejoļus,	veidoja	plakātus	un	kolāžas.	
Interesantākais	bija	pēc	tam,	kad	šos	dzejoļus	
nācās	 nolasīt	 klases	 priekšā.	 Dažam	 labam	
sanāca	īsta	jaunrade	un	variācijas,	kas	nesakrita	
ar	 oriģināltekstu.	 5.a	 klases	 skolēni	 savus	

izvēlētos	 un	 uzzīmētos	 dzejoļus	 izteiksmīgi	
deklamēt	devās	uz	bibliotēku.

Savukārt	 vidusskolēni	 Dzejas	 dienās	
iejutās	dzejnieku	lomā,	un	viņiem	nācās	sacerēt	
dažnedažādas	 formas	 dzejoļus,	 kuru	 daļa	 vai	
forma	 bija	 dota,	 bet	 pašiem	 nācās	 uzrakstīt	
turpinājumu.	Kā	atzina	skolēni,	tas	nebija	īpaši	
viegli,	tāpēc	ne	visi	bija	pierunājami	padalīties	
ar	šo	jaunradi	un	uzstāties	publiski.

Daudzveidīgi,	 katram	 vecumposmam	
atšķirīgi	šogad	izskanēja	Dzejas	dienas.

Foto:	garkalnesskola.lv

Anna Grigorjeva
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Iedvesmojoties	 no	 rudenīgās	 dabas	
un	 piedzīvotajām	 pozitīvajām	 emocijām	
26.septembrī dzejas	 stundas	 laikā,	
otrklasnieki	ķērās	pie	praktiskām	lietām.	Vecāki	
bija	sarūpējuši	gana	daudz	augļu	un	dārzeņu,	
lai	varētu	izveidot	dažādas	figūriņas	par	godu	
Miķeļdienai,	gada	auglīgās	daļas	aizvadīšanas	
svētkiem.	 Kustējās	 gan	 rokas,	 gan	 mutes.	
Garšīga	stunda!

Miķeļdiena 2.a klasē

 7

Foto:	garkalnesskola.lv

Stikla pūtēju darbi un nedarbi
28. septembrī Garkalnes	 skolā	viesojās	

Ventspils	 stikla	 pūtēji,	 un	 jaunāko	 klašu	
skolēniem	 bija	 iespēja	 dzirdēt	 interesantu	
stāstījumu	 un	 tuvāk	 iepazīties	 ar	 aizraujošo	
stikla	pūtēju	profesiju.	

Vispirms	skolēniem	tika	sarīkots	konkurss,	
kurā	nācās	atbildēt	uz	dažādiem	jautājumiem	
par	stikla	iegūšanu	un	veidošanu.	Atjautīgākie	
un	zinošākie	tika	pie	balvām.	Pasākuma	vadītājs	
atraktīvi	stāstīja	par	savu	profesiju,	bet	meistars	
visu	 acu	 priekšā	 radīja	 fantastisku	 mākslas	
darbu	–	stikla	sunīti.

Pēc	 jaunas	 informācijas	gūšanas	un	visu	
atbilžu	 atrašanas	 drosmīgākie	 tika	 aicināti	 uz	
skatuves	izmēģināt	to,	cik	viegli	vai	grūti	ir	pūst	
stiklu.	Skolēni	klausīja	meistara	padomam	un	
ievēroja	 visus	 noteikumus,	 tāpēc	 arī	 rezultātā	
sanāca	jaukas	figūras.	Roberts	nodemonstrēja,	
kas	notiek,	kad	šī	pūšana	notiek	ar	lielu	spēku,	
bet	tāds	jau	bija	viņa	uzdevums.

Uzzinājuši	 daudz	 jauna	 par	 stikla	 ieguvi	
un	īpašībām,	skolēni	vēl	laiciņu	pārrunāja	jauno	
informāciju	 gan	 ar	 meistaru,	 gan	 skolotājām	
un	devās	atpakaļ	uz	stundām. Foto:	garkalnesskola.lv


