DIENAS GAITAS ATKLĀŠANAS NOGALĒ
Sestdien, 2019. gada 22. jūnijā
plkst. 9:00 – 12:30
Graša paviljonā: GVV REĢISTRĀCIJA
Saulgriežos: MEDICINĪSKĀ PĀRBAUDES STACIJA ar ambulances personālu
Atļaujas lapiņas: Ievākties mītnē (respektīvi, krustot durvju slieksni, jeb “move-in”)
tikai drīkst pēc tam, kad mītņu audzinātāji ir saņēmuši sekojošās lapiņas no vecākiem:
1) Zaļā lapiņa, kas apstiprina, ka veselības pārbaude izturēta;
2) Dzeltenā lapiņa, kas apstiprina, ka ir nokārtota visa reģistrācija.
Ja ieradīsities ar nokavēšanos, lūdzu paziņojiet savlaicīgi GVV birojam!

Skolēni ir vecāku uzraudzībā līdz 15:45 un tad piesakās pie mītnes audzinātājiem
un pāriet skolas pāraudzībā. Pirmā klase piesakās agrāk, plkst. 15:00.
plkst. 15:00
plkst. 15:45-17:00

plkst. 17:10

plkst. 18:30
plkst. 19:00
plkst. 21:00
plkst. 22:30
plkst. 23:15

I klases vecākiem obligātas sarunas ar direktori S. Kronīti Graša pavijonā.
VECĀKI – Atvērtās durvis (“open house”) – vecāki pēc izdalītā stundu
plāna izstaigās savu skolēnu stundas, iepazīsies ar priekšmetu skolotājiem
un mācībām.
Kopīgas vakariņas Graša paviljonā GVV skolēniem, vecākiem un darbiniekiem.
Pēc vakariņām: GVV skolēni dodas uz savām mītnēm un uzvelk īpašos GVV Tkreklus.
Skolēni kopā ar saviem audzinātājiem iet uz Atbalsīm
Jāņu sarīkojums Atbalsīs
GVV skolēni atgriežas GVV teritorijā.
Klašu ugunskuri, īpašs azaids un “audzinātāju parāde”
Audzēkņiem jābūt savās mītnēs!
Naktsmiers

Svētdien, 2019. gada 23. jūnijā
plkst. 08:45
plkst. 09:30
plkst. 10:15
plkst. 10:30
plkst. 11:30
plkst. 11:30

plkst. 12:30
plkst. 14:30
plkst. 18:00
plkst. 19:30
plkst. 20:30
plkst. 21:30
plkst. 22:30
plkst. 23:00

Celšanās
Ēdamzālē: Vieglas brokastis GVV skolēniem
Karogkalnā: Junda (tikai karogsardze kāpj augšā, pārējie paliek pakalnē).
Dievkalpojums Brīvdabas baznīcā
Ēdamzālē: Pusdienas GVV skolēniem
GVV obligātā vecāku sapulce dievnamā pēc dievkalpojuma.
Skolēni svētdienas pēcpusdienā neizrakstās.
GVV skolēniem laiks iekārtoties mītnēs
Valodas pārbaudījumi Graša paviljonā
Vakariņas ēdamzālē
Klašu sapulces – klašu audzinātāji satiekas ar savu klasi savās klašu telpās
Vakara nodarbība
Vakardziesma un azaids
Jābūt mītnēs
Naktsmiers

Ikdienas dienas gaitas
Darbdienās:
Laiks

Pirmdien - piektdien

Sestdien

7:45

celšanās

celšanās

8:00

brokastis (pēc tam sakopj mītnes)

brokastis

8:45

rīta lūgšana

rīta lūgšana

9:15 – 10:05

1. mācību stunda

1. mācību stunda

10:10 – 11:00

2. mācību stunda

2. mācību stunda

11:05 – 11:55

3. mācību stunda

3. mācību stunda

*12:00 – 12:50

4.a mācību stunda

*12:00 – 12:35

pirmās pusdienas (tiem, kam 4.b stunda)

*12:40 – 13:30

4.b mācību stunda

*12:55 – 13:30

otrās pusdienas (tiem, kam 4.a stunda)

13:45 – 14:50

koris

15:00 – 18:00

pēcpusdienu nodarbības (posmi A un B)

18:00 – 18:30

vakariņas

18:45-19:45

mācību sagatavošanas stunda

19:45 – 20:15

brīvais laiks

20:30 – 21:50

vakara nodarbības

22:00

azaids

22:30

audzēkņiem jābūt mītnēs

23:00

tiek izslēgtas lielās gaismas

23:15

Naktsmiers

spodrības stunda

pusdienas
izrakstīšanās, brīvais
laiks, mēģinājumi vai
īpašas nodarbības

koncerti, sarīkojumi,
balle

naktsmiers

Svētdienās:
Laiks
9:00

celšanās

9:30 – 10:00

brokastis

10:15

rīta junda Karoga kalnā

10:30

dievkalpojums

11:45

pusdienas
izrakstīšanās, brīvais laiks, mēģinājumi vai īpašas nodarbības

17:00

vakariņas, brīvais laiks

19:00 – 20:00

mācību sagatavošanas stunda

20:15 – 21:50

vakara nodarbības

22:00

azaids

22:30

audzēkņiem jābūt savās mītnēs

23:00

tiek izslēgtas lielās gaismas

23:15

naktsmiers

GVV 2019. gada sarīkojumu virkne
GVV ugunskuri
sestdien, 22. jūnijā
piektdien, 28. jūn., 12., 19., 26. jūlijā
piektdien, 2. augustā

Klašu ugunskuri ar īpašu azaidu (tikai GVV saimei)
GVV ugunskuri Vēja kalnā vai citur GVV teritorijā
IV klases ugunskurs Vēja kalnā

Dziesmu un deju svētki Toronto 4.-7. jūlijam
Autobusi izbrauks no GVV ceturtdien, 4. jūlija priekšpusdienā
Autobusi atgriezīsies GVV agri pirmdien, 8. jūlijā (brauks pa nakti no 7.-8. jūliju)
GVV izlaiduma koncerts
sestdien, 3. augustā plkst. 16:30 Dziesmu lejā
GVV Pēdējās vakariņas (īpašs sarīkojums tikai GVV audzēkņiem, skolotājiem un
audzinātājiem)
sestdien, 3. augustā, plkst. 20:00 Treimaņa zālē
GVV 55. Izlaidums
Svētdien, 4. augustā, plkst. 9:30 Graša paviljonā
Mācību gada beigas
Svētdien, 4. augustā, pēc skolas noslēguma skolēniem jāizvāc mantas un jāizrakstās
no skolas ne vēlāk kā plkst. 12:30. (3x3 nometne ienāk skolas telpās tūlīt pēc tam).
Jāsaņem no mītnes audzinātājiem izrakstīšanās atļaujas zīme! Zīmi jāņem līdzi uz
Saulgriežu izrakstīšanas stacīju. Skolēniem ir jāizrakstās no skolas — nedrīkst vienkārši
aizbraukt!

