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Mācību gada sākums Garkalnes skolā

Šogad vasaras brīvlaiks skolēniem turpinājās mazliet ilgāk nekā
ierasts, jo Zinību diena iekrita sestdienā, tāpēc uz svinīgo līniju skolas pagalmā visi pulcējās 3.septembrī. Šogad skolas gaitas Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošajā pamatskolā uzsāka 31 pirmklasnieks un viņu skolotāja ir
Una Tobota.
Pēc Latvijas valsts himnas izskanēšanas uzrunu teica Garkalnes
novada Domes priekšsēdētājs M.G.Bauze-Krastiņš, Garkalnes novada
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks G.Kniksts un skolas direktors L.Bruģis.
Viņš arī iepazīstināja visus ar skolotājiem, kas šajā mācību gadā uzsāk
strādāt Garkalnes skolā.
Pēc tam skolas saimē svinīgi tika uzņemti pirmklasnieki. Viņi saņēma
Garkalnes novada Domes sarūpētās dāvaniņas un Apliecinājuma rakstus
par skolas gaitu uzsākšanu. Muzikālus sveicienus klātesošajiem sūtīja
j/k „Garkalne”(diriģente E.Taranda), izpildot Ē.Ešenvalda dziesmu
„Krustiem zvaigznes debesīs”, duets – Jēkabs un Ģertrūde Tarandas -
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skolotājas I.Lielbārdes vadībā, saksofonistu kvartets (sk.R.Missa) un
jauna, īpaši šim pasākumam izveidota muzikālā apvienība, kurā muzicē
mūzikas profesionālās ievirzes programmu pedagogi. Viņu izpildītā
dziesma pasākuma nobeigumā radīja jautru gaisotni un raisīja pozitīvas
emocijas turpmākajām dienas gaitām. Paldies visiem muzikālo sveicienu
dalībniekiem un viņu skolotājiem!
Dzidri skanošā zvaniņa pavadībā skolēni devās uz pirmo
audzināšanas stundu, bet vecāki tika aicināti apmeklēt izglītojošu semināru par bērnu un pusaudžu atkarības pazīmju atpazīšanu, profilaksi un
palīdzības iespējām.
Lai visiem darbīgs, radošs un panākumiem bagāts mācību gads!

Ziedu josta Tautumeitai

Šogad rudens mūs lutina ar siltu laiku un krāšņiem rudens ziediem,
tāpēc nolēmām iekrāsot rudeni pie skolas ar Latvijas simtgadei veltīto tēmu
„Ziedu josta Tautumeitai”.
Ikviens skolēns tika aicināts atnest ziedus un piedalīties jostas veidošanā. Divos garajos starpbrīžos šī josta arī veiksmīgi tika savīta.
Krāsaini izrakstītā josta priecēja ikvienu Garkalnes skolas iemītnieku,
ciemiņu un garāmgājēju!
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Projekts „Latvijas skolas soma”
„Latvijas skolas soma” ir valsts
finansēta atbalsta programma, lai ikvienam 1.–12. klašu skolēnam būtu
iespēja apmeklēt kādu kultūras
pasākumu,
muzeju,
teātri,
noskatīties filmu vai piedalīties kādā
izglītojošā projektā.
Pasākuma svinīgā atklāšana
notika
2018.gada
6.septembrī
„Arēnā Rīga”. Tajā bija iespēja piedalīties 5 skolēniem no mūsu
skolas, tāpēc mēs, līdzpārvaldieši,
skolotājas Ingas Pelcmanes un
Dainas Grudules vadībā devāmies uz Rīgu.
Plkst.13.00 jau ieradāmies arēnā, kur iepazināmies ar piedāvātajām aktivitātēm – stendiem, ekspozīcijām un interaktīvajām darbnīcām. Jāteic gan,
ka piedalīties aktivitātēs varēja, tikai izstāvot garu rindu.
Plkst. 15.00 sākās ilgi gaidītais koncerts. Tā atklāšanā uzrunu teica Ministru prezidents, iniciatīvas „Latvijas skolas soma” patrons Māris Kučinskis
un kultūras ministre Dace Melbārde.
Koncerts nelika vilties, jo tajā uzstājās ievērojamākie Latvijas mākslinieki - Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima Jansone,
grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene
Grava, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa “Auļi”, soprāns Marlēna
Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa
Liepiņa vadībā, dejotāji, velotriālisti ''Karters'' u.c.
Šis bija dzīvesprieka pilns koncerts, kas lika dziedāt, dejot un smaidīt!
Paldies „Skolas somai” par pozitīvo emociju pilno koncertu!

Klašu ekskursijas
Katru gadu pavasarī un rudenī Garkalnes skolēni dodas mācību
ekskursijās. Tas ir labs veids, kā gūt zināšanas, iemācīties ko jaunu un apskatīt
interesantas Latvijas vietas.
2. a klase 14. septembrī devās ekskursijā uz Džimbas skolu, kura atrodas
Rīgā. Tur viņiem gāja ļoti jautri: pirmajā stāvā bērnus sagaidīja divi papagaiļi un
akvārijs ar krāsainām zivtiņām. Otrajā stāvā bija vilcienu stacija, bet pavisam
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kopā Džimbas skolā kopā bija 5 istabas - Džimbas namiņš, darbnīca, pasaku
parks, teātris un kafejnīca. Ekskursijas laikā skolēniem izdevās salikt Džimbas
drošības noteikumu plakātu un uzzināt, kā rīkoties, ja draud briesmas. Klausoties pasaku par Esemesi, skolēni uzzināja, ka nedrīkst svešiniekiem stāstīt savu
vārdu, uzvārdu, telefona numuru un adresi.
Noklausoties pasaku par Nedarmani un Palīgsauci, varēja uzzināt, kā
rīkoties, ja uzmācas sveši cilvēki, jo Džimbas skolā var uzzināt daudz informācijas par to, kā pašiem rūpēties par savu drošību. Te tika atgādināts, ka katram ir
vairāki palīgi, kuri brīdina par briesmām. Tie ir- acis, ausis, mute, sirds, kājas.
Ieklausoties sevī, bieži var izbēgt no bīstamām situācijām.

Savukārt 9.a klase skolēni ekskursijai bija izvēlējušies saulainu 19.septembra
dienu, lai dotos uz Valmieras Gaujas stāvo krastu “Sajūtu parku”. Taka kokos –
izaicinājums 1,5 km garumā, 5 līdz 11 metru augstumā ar 4 trošu nobraucieniem
pāri Gaujai! Kutinošas sajūtas vēderā, nelielas izbailes, sajūsmas spiedzieni, laižoties
pāri upei... Veiklākie pamanījās trasi veikt pat trīs reizes, lai kaut nedaudz justos līdzīgi putniem.
Pēc gandrīz trīs stundu ilgās adrenalīna uzņemšanas Sajūtu parkā devītie
turpināja pastaigu pa Valmieru. Skolēniem bija iespēja iejusties gida lomā – par
izvēlēto apskates vietu, objektu pastāstīt pārējiem klasesbiedriem (tas bija mājas
darbs, gatavojoties ekskursijai). Valmieras Drāmas teātris, Jāņa Daliņa stadions,
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Valmieras Valsts ģimnāzija un tās Skulptūru dārzs, Saules pulkstenis, Gaismas strūklaka.. tās ir tikai dažas
vietas Valmierā, kuras tika iepazītas.
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Olimpiskā diena Garkalnes skolā

-5-

Mūsu Olimpiskā diena sākās 20.septembrī ar tradicionālo rudens pārgājienu. Spīdēja saule, un skolēnu garastāvoklis bija lielisks. Klases satikās
Garkalnes karjerā, kur tika dots starts un sākās klašu spēka, gudrības un saliedētības pārbaude. Katrai klasei vajadzēja iziet 13 kontrolpunktus, kuros
tika pārbaudītas zināšanas un bija jāparāda veiklība un atjautība. Kontrolpunkti bija daudzveidīgi, divi kontrolpunkti, kā jau Olimpiskajā dienā, bija veltīti sportam un olimpiskajai kustībai. Jāatzīst, ka skolēni interesējas par sportu
un seko līdzi Latvijas sportistu sasniegumiem, tādēļ lielākā daļa jautājumu
tika atbildēti pareizi. Par katru kontrolpunktu atbildību uzņēmās devīto klašu
skolēni, kuri pārgājiena noslēgumā atzina, ka skolotāju darbs ir grūts, jo ne
vienmēr skolēni ieklausījās noteikumu izskaidrojumā, ne visi tos ievēroja.
Jautri, azartiski un prieka pilni atgriezāmies skolā, kur pagalmā mūs sagaidīja
pavārītes ar siltām pusdienām – desiņām un frī kartupeļiem! Kas var būt
jaukāks par kopīgu pikniku skolas pagalmā pēc pamatīgas fiziskās aktivitātes!
Piektdien, 21. septembrī, mūsu skolēni un skolotāji kopā ar vairāk kā 145
000 dalībniekiem no 95 Latvijas novadiem un pilsētām piedalījās Olimpiskajā
rīta vingrošanā, kuras mērķis bija mūs pamodināt un sagatavot turpmākās
dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti
svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Plkst. 9.45 pulcējāmies skolas pagalmā un
uzsākām kopīgo vingrošanu, kuru vadīja sporta skolotāja Alise un brīvprātīgie
5. – 9. klašu skolēni. Jautras mūzikas pavadībā vingroja gan lieli, gan mazi
skolas bērni.
Pēc šīs aktīvās izkustēšanās visi atgriezāmies klasēs, lai turpinātu mācības.

Miķeļdienas tirdziņš
27.septembrī skolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā piedalīties tika aicināti
visi 1.-4.klašu tirgoties gribētāji. Ikviens
tirdziņa dalībnieks saņēma pārdevēja vizītkarti, uz kuras vajadzēja uzrakstīt savu
vārdu.
Tirgoties gribētāji bija sagatavojuši
cenu zīmes un, lai pievilinātu pircējus, padomājuši arī par savas preces noformējumu. Atskanot zvanam no stundas,
tirgošanās varēja ritēt pilnā sparā. Gan 1.stāva foajē, gan gaitenī un klašu
telpās dūca kā bišu spietā, jo pircēji steidzās iegādāties dažādus gardumus un
interesantus roku darbus.
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