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Nometņu maratons Brocēnos
Vasara jau ieiet trešajā mēnesī. Brocēnos
katru mēnesi notiek viena nometne. Jūnijā nometni organizēja Brocēnu bibliotēka, jūlijā skola, bet augustā mazos uz
nometni „Sprīdītis” aicinās pirmsskolas
iestāde „Mūsmājas”. Divas nedēļas
pirmsskolnieki pētīs apkārtni, izzinās
lietu būtību, sportos un eksperimentēs.
Vai pirmklasniekiem vasarā jālasa?
Brocēnu bibliotēkā notika Atklājumu
nedēļa. Tā tika organizēta pirmo klasi
beigušajiem un ilga vienu nedēļu. Norises laiks - otrā jūnija nedēļa, kad prieks
par skolas gada beigšanu rimis un sāk
piezagties garlaicība.
Tika spēlētas galda spēles un kustību
spēles, zīmēts uz asfalta un datorā, lai
izveidotu izstādi. Taču daudziem pirmklasniekiem vislabāk patika nodarbība,
kurā iepazina un lasīja jaunākās bērnu
grāmatas.
Bērniem ļoti patika lasīt - šajā nedēļā
izlasīja vairākas Bērnu žūrijas grāmatas
un līdz vasaras beigām cer kļūt par ekspertiem - varēs novērtēt visas sešas grāmatas savā vecuma grupā. Bērnu žūrija
ir tāds pasākums, kas veicina lasīšanu un
tai grāmatas izvēlējusies speciāla komisija. Nometņotāji atzinās, ka pirmo reizi
gatavoja sev rokassprādzi, kā arī patika
darināt kolāžas par tērpiem. Nodarbībās
piedalījās divas invalīdmeitenes, kuras
aktīvi piedalījās visās kustību rotaļās un
zīmēšanā uz asfalta. Kopā visiem jautrāk!
Šogad par bibliotekāru palīgiem uzaicinājām Raineru Pavāru un Ievu Stepenu,
kuri pirms diviem gadiem paši piedalījās
šādā dienas nometnē. Paldies palīgiem strādāja godam!
Valda Ozoliņa, Brocēnu pašvaldības
bibliotēkas
vadītāja

Nometne „Vabulis”
Brocēnu vidusskolas sākumskolas
bērniem šī vasara paliks spilgtā
atmiņā ar piedzīvojumiem vides
izglītības nometnē „Vabulis”.
Nometnē no 8.07.- 13.07. bērniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās: uzburt taureņus,
iededzināt rakstus Neptūna dakšā,
izgatavot veiksmes amuletu, apgleznot iepirkuma maisiņu. Apbrīnojama bija bērnu enerģija un vēlme darboties. Ekskursijā uz Laumas dabas parku iepazinām kukaiņu un putnu dzīvi, ķērām vēju
Rodeļu trasē, veicām spēka mitriķu pārbaudījumus sporta takā un
apmeklējām
lauksaimniecības
muzeju Talsos.
Nometnes laikā iepazinām arī savu
Brocēnu novadu. Viesojāmies
lauku sētā Remtē, nogaršojām
dažādu ziedu medu un iepazinām
bišu saimes dzīvi pie bitenieka
Vainovska.
LVM Cūkmens viesojās pie
nometnes bērniem un aicināja būt
redzīgākiem un nemest atkritumus
mežā. Āra nodarbībās iepazinām
pļavas un meža iemītniekus, iemācījāmies pagatavot plostu, grupās
darbojoties, gatavojām mūzikas
instrumentus, ar kuriem nospēlējām dziesmu angļu valodā. Vides
trasītēs pārvarējām šķēršļus, iemācījāmies orientēties pēc zīmēm un
atkārtojām drošības noteikumus.
Jautru, sportisku garu izjutām netradicionālās sporta aktivitātēs un
Putu ballītes šļakstos. Par to organizēšanu liels paldies skolas brīvprātīgajiem 10.klases jauniešiem
Madarai, Elvim, Kristapam.
Nometnes devīze „Saredzi,
sajūti, sadzirdi!” aicināja būt draudzīgiem un redzīgiem. Noslēpumu
un intrigu uzturēja melnā Ahromasa blēņas, kurš slepeni centās pār-

vēst pasauli melnbaltās krāsās.
Sagaidot nometnes kulmināciju-nakts pārgājienu, vakara pasaciņas vietā bija kopīgs pasākums ar vecākiem, kuri saklāja skolā gultas
vietas, cepa desiņas un turēja īkšķus, sagaidot
bērnus no nakts trasītes pārbaudījumiem. Uzticība un komandas gars ļāva pārvarēt nakts melnumā radušās bailes, pārvarot šķēršļus. Tikai
nakts pārgājienā atklājās, ka lielākā vērtība un
dārgumi ir kopīgi nometnē pavadītais laiks un
iegūtie draugi, kas mūsu pasauli padara krāsaināku un košāku.
Nometnes vadītāja –
Vivita Ķezbere

Mēs mīlam Brocēnus! Un to pierādīsim!
Brocēnos valda satraukums.
„Riktīgi sitas sirds pirms
pirmizrādes, ”atzīst vēstures
skolotāja un daudzu Brocēnu
radošo iniciatīvu rosinātāja
Laura Miķelsone. „Filmu jau
grib redzēt tik daudzi.” Un
šoreiz nav runa par kāda amerikāņu grāvēja vai pašmāju
filmas izbraukuma seansu, bet
gan par Brocēnu jauniešu
veidoto dokumentālo filmu
pirmo izrādīšanu tautai. 12.
septembrī Brocēnu vidusskolas telpās daudzu interesentu
klātbūtnē notiks kino seanss,
kurā ne tikai pirmoreiz izrādīs
jauniešu veikumu, bet arī būs
iespēja noskatīties vecmeistaru veikumu no 20. gs. 60. un
70. gadiem.
Jau kopš gada sākuma ap
divdesmit aktīvākie un zināt
gribošākie mazpilsētas jaunieši pulcējās uz nodarbībām, ko
ar patiesu lepnumu nodēvēja
par Brocēnu filmu skolu. SFL
iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja
skolām” otrās sezonas ietvaros
Brocēnu jauniešiem, kuri jau
iepriekš bija aktīvi piedalījušies gan SFL jauno reportieru
skolas semināros, gan patstāvīgi veidojuši foto un video
stāstus par savu ikdienu citu
projektu vajadzībām, tika dota
iespēja pilnveidot prasmes un
zināšanas, pirmo reizi mūžā
veidojot dokumentālu filmu.
Brocēni nebūt neplāno pārvērsties par Kino skolu centru vai
Bolivudas filiāli Kurzemē.
Laikā, kad ierīces foto un
video veidošanai un izplatīšanai ir pieejamas vai ikvienam,
turienieši nolēma mācīties šīs
tehniskās iespējas izmantot,
saglabājot vietējās tradīcijas.

Vasaras
dienasgrāmata
6.augusts.
Enerģijas uzlādētās Marta un Alise
dodas dzimtajā pilsētā. Viņām nav bail
atvērt jebkuras iestādes durvis. Kad
esmu Brocēnu kultūras un izglītības
centrā saskaņot nākamā mācību gada
sadarbības plānu, viņas ierodas arī tur.
Man ir prieks par viņu pozitīvo komunikāciju, jo darbinieki ir ieinteresēti. Viss
Lappuse 2

Iepriekšējā vasarā projekta
“Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas
pieaugumu: atbalsts vietējo
nevalstisko organizāciju lomas
spēcināšanai” ietvaros Brocēnu jaunieši ne tikai paši iemūžināja video projekta norisi,
bet arī vilka gaismā aizmirstas
vērtības – vietējo kino amatieru filmētos materiālus. Pēc
veco filmu fragmentu digitalizēšanas tie tika izrādīti pilsētas svētkos uz lielā ekrāna,
izpelnoties milzīgu vietējo
iedzīvotāju interesi. Kino
skolas nodarbības saglabā
tradīciju iemūžināt vietējos
notikumus filmā, kā arī ļauj
jauniešiem apgūt profesionālākas iemaņas.
Un tā šogad, darbojoties četrām komandām jeb filmēšanas
grupām, tapušas četras īsfilmas, ko profesionālu kinematogrāfistu Ligitas Lukstraupes
un Dzintara Dreiberga vadībā
radījuši dažādu vecumu bērni
un jaunieši. Jauno cilvēku
izvēlētās tēmas stāsta par to,
kas ir svarīgi viņiem pašiem –
mīļāko skolotāju, maza zēna
cerības kļūt par hokeja profesionāli un spēlēt Rīgas
“Dinamo”, vienīgo mazpilsētas kafejnīcu, kur notiek viss –
no tālbraucēju šoferu pusdienām līdz pat kāzām un bērēm,
pat par šaflotāju – talantīgu
puisi, kurš aizrautīgi nodarbojas ar mūsdienīga deju stila
apgūšanu un kaļ lielus plānus.
Protams, tik īsā laikā jaunie
kinematogrāfisti nav apguvuši
to, ko operatori, scenāristi un
režisori mācās visu mūžu, taču
viņi ir iemācījušies galveno –
ar pilsonisku atbildību vērot

atkarīgs no cilvēka prasmēm ! Re, šis projekts pierāda savas esamības vajadzību!
Šodien puiši neatnāca. Pusdienlaikā redzu
nogurušus nākam no treniņa- priekšā airēšanas sezonas noslēgums, viss saprotams.
Apzvanītie jaunieši iekārtojušies algotā
darbiņā.
Ginta Sīle
Brocēnu vidusskolas skolēnu parlamenta
konsultante
12.augusts.
Biju skolā. Saskaitījām anketu lapiņas, no
kurām var apkopot ticamu informāciju.

pašiem savu un apkārtējo
cilvēku dzīvi un pavēstīt par
interesantāko arī citiem. Jaunieši ir iemācījušies saskatīt
cilvēku atšķirīgo reakciju uz
problēmām, kā arī domāt radoši, saskatot pavisam parastā
ēstuvē šarmantu romantiku.
Un kas gan var būt svarīgāks
kā attīstīt pašam savu aktīvu,
radošu un rosinošu skatienu uz
dzīvi… Jāpiezīmē, ka visu –
no filmas idejas atlases līdz
scenārijam, filmēšanai un
montāžai jaunieši ir paveikuši
paši, kuratori piedalījās procesā tikai ar ieteikumiem un
padomiem.
12. septembrī Brocēnu vidusskolas telpās daudzu interesentu klātbūtnē notiks kino
seanss, kurā ne tikai pirmoreiz
izrādīs jauniešu veikumu, bet
arī būs iespēja noskatīties
vecmeistaru veikumu no 20.
gs. 60. un 70. gadiem. Ceram
arī uz rosinošām sarunām un
divu paaudžu filmu veidotāju
diskusiju. Filmas ar vienojošo
nosaukumu “Mēs mīlam Brocēnus” paredzēts mazpilsētā
izrādīt arī valsts svētku nedēļā
katru dienu pirms lielo filmu
seansiem. kā arī vietējā bibliotēkā. Pirmizrādē būs klāt
filmu veidotāji, varoņi un
līdzjutēji.
Ligita Lukstraupe, brocēniešu
konsultante un līdzjutēja

Maz! Ko aicināt uz „Radošo dienu”
30.augustā, ja lielākā daļa piesakās sagaidīt
viesus vai smērēt sviestmaizes? Tiekoties
Brocēnu pašvaldībā, vienojamies par
„Radošās dienas ” norisi pilsētā. Mēs, Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments, iesim
pagalmos pie bērniem ar aktivitātēm. Lai
aug atraktīvi un darbīgi!
Brocēnu vidusskolas skolotājiem
būs jāveido kustību izrāde. Tur skolotāja
Ginta tiks galā. Būtu gan interesanti redzēt!!
Oskars Deaks
Brocēnu vidusskolas skolēnu parlamenta
prezidents
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30 augusts.
Radošā diena
30.augustā Brocēnos notika radošās dienas, ko organizēja Brocēnu brīvprātīgie un Brocēnu vidusskolas parlamenta jaunieši.
Pie Brocēnu kultūras un izglītības centra bija „Brīnumaino pārvērtību” darbnīca, bet pie veikala „Elžuks” katram bija iespēja
izgatavot nozīmītes.
Vislielākā aktivitāte no mazajiem apmeklētājiem bija novērojama rotaļu laukumā, kur Brocēnu vidusskolas parlamenta jaunieši bija parūpējušies par dažādām spēlēm un radošajām darbnīcām. Sākumā aktivitāte bija pavisam neliela, bet, kad saule sāka
spīdēt spožāk, bērnu vēlme pēc aktivitātēm palielinājās. Jaunieši piedāvāja apgleznot akmentiņus, kas pēc tam pārtapa par
magnētiņiem, kā arī tika dota iespēja katram izveidot savu sapņu tauriņu. Vislielāko atsaucību guva mešana mērķī ar čiekuriem. Redzot, ka ar katru reizi tie gūst arvien vairāk punktu,
bērniem radās sacensību gars. Par atsaucību nevarēja sūdzēties
arī futbols, kas bija jāspēlē ar īpašām plastmasas glāzīšu brillēm. Lai gan tas visu spēli sarežģīja, vārtus guva arī paši mazākie. Kādu laiku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji pa saviem logiem varēja vērot mazo bērnu glezniņas uz asfalta, kurās tie
attēloja savus sapņu Brocēnus. Jāpiebilst, ka par katru aktivitāti,
kur bērni piedalījās, tie saņēma konfektes no parlamenta jauniešiem.
Brocēnu vidusskolas pedagogi šajā dienā bija pulcējušies, lai
aktualizētu mācību gada idejas un mērķus, bet kolektīva veidotajā kustību izrādē „Pasaka par papīrīti ” spēja sevi apliecināt kā
talantīgi aktieri. Tas deva labu „C” vitamīna devu jaunam sākumam.
Pēc šī pasākuma secinājām, ka šādi pasākumi ir jārīko biežāk,
jo bērniem ir vajadzīgas kādas pārmaiņas no ikdienas spēlēšanās. Parlamenta jauniešiem gandarījumu sagādāja arī tas, ka
bērni no mājām atveda savus vecākus un vecāki jauniešiem
pateica paldies! Tāpēc ceram, ka nākamvasar šo pasākumu
izdosies atkārtot.
Madara Miķelsone - skolēnu parlamenta sabiedrisko attiecību
komisija
4.septembrī.
Cik spēka un radošuma uzkrāts?
Rudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos
miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko
līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka
un izturības, kāds izvēlētā mērķa sasniedzamais ceļš? Domāju,
ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola” dalībniekiem, kuri,
apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie
līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem.
Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau
bija atvērta viesiem, kuri bija tālu ceļu mērojuši- ap 360 km,
tāpēc vēlējāmies viņu viesošanās dienu veidot interesantu- pēc
darbnīcu principa. Sapratām, ka visinteresantāk ir atrast kopīgo
un atšķirīgo, tāpēc „Parlamenta darbnīcā” veidojām Venna
diagrammu. Dalībnieku bija daudz ( vairāk kā 50 kopā ar mūsējiem), tāpēc strādājām 3 „tūrēs”. Jau pirmajā grupā atradām
saskarsmes punktus-planšetdatoru pielietošana mācību stundās,
atrašanās vieta pie ezera, jaunsargu esamība skolās, Comenius
apmaiņas projekti, sadarbojoties ar citām valstīm, trakas idejas.
Protams, par idejām un to izpildījumu runāja katrs. Priecēja, ka
emociju domu apmaiņai deva dalīšanās lepnumā ar savas skolas
absolventiem un tradīcijām. Sarunas laikā uzreiz izskanēja vārdi: „Brauciet ciemos!”, un tas ,manuprāt , nozīmēja- esam pasmēluši „Sapratnes avotā.”
Jau nākamās dienas beigās skolas parlamenta telpā
ieradās mūsu skolas skolēni ar vēlmi organizēt pasākumu, kuru
bija atpazinuši Valmieras 5.vidusskolas bukletā. ”Mēs arī gribam tā mēģināt!” Jauki! Tas ir mērķis- vēlēties darīt, varbūt
kaut ko jaunu, bet pašiem! Lai mums izdodas! Atcerējāmies
gan, ka viena meitene no brīvprātīgā darba veicējiem delegāci-
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jā, kura klausījās par skolēnu parlamenta darbību un vēlēšanām, tā
atklāti arī brīnījās:” Kāpēc skolā vajadzīgs skolēnu prezidents?”
Zināšanas tikai tad ir ko vērtas, ja tās pielieto
dzīvē. Projekts to nodrošina.
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas jomā Ginta Sīle
20.septembris.
Es esmu Megija Petrova, 8.a klases vecākā. Mums katru
nedēļu notiek sanāksmes. Vienā sanāksmē skolēnu prezidents Oskars
mūs aicināja aptaujāt Brocēnu iedzīvotājus. Tas esot projekts
„Smeļam sapratnes avotā”. Tas esot svarīgi tāpēc, ka vairāk cilvēku
varētu atbalstīt skolu.
Es devos aptaujāt Brocēnu iedzīvotājus, kā viņi varētu iesaistīties Brocēnu vidusskolas dzīvē. Bija ļoti dažādas un daudzpusīgas darbības, kurās varētu iesaistīties, piemēram, stāstot savu dzīvē
piedzīvoto, gatavot sviestmaizes ciemiņiem un pat piedalīties dziesmu
festivālā.
Daudzi iedzīvotāji bija ieteikuši kādu padomu, bet paši nevēlējās atbildēt. Lielāka atsaucība bija tieši no veikalu pārdevējām
nekā no iedzīvotājiem. Apmēram 2 stundu laikā , aptaujājot 30 cilvēku, tikai 15 no viņiem izpildīja manu aptaujas karti.
Biju gaidījusi lielāku atsaucību, bet 15 cilvēki , tas tomēr arī
ir daudz.
Veicot šo uzdevumu, es ieguvu lielāku pieredzi komunicēt
ar cilvēkiem, tas bija diezgan aizraujoši un interesanti.
Megija Petrova, 8.a klases vecākā
2.oktobris
Parlamenta tikšanās ar Brocēnu novada deputātiem
Pagājušajā nedēļā, 2. oktobrī ,norisinājās skolēnu parlamenta tikšanās ar Brocēnu novada deputātiem, ieradušies bija seši- priekšsēdētāja
Solvita Dūklava, Zigismunds Fīrers, Ainis Bruzinskis, Rinalds Rullis,
Maija Golubeva un Daila Frīdmane.. Sarunas norisinājās ļoti pozitīvā
gaisotnē, laikam bija ieradušies īstie cilvēki. Satikšanās notika pēc
sistēmas- deputāti izvelk lapiņu ar jautājumu un izstāsta savu viedokli,
tad pārējie par šo tēmu var uzdot savu jautājumu vai izteikt komentāru. Lai gan mēs, parlamentārieši, bijām nedaudz nobijušies un ne pārāk runīgi, sarunas bija interesantas un radās vairākas jaunas idejas,
kuras vajadzētu realizēt tuvākajā nākotnē, jo tās ir svarīgas Brocēnu
iedzīvotājiem, bet visvairāk jauniešiem. Es, kā parlamentāriete varu
teikt, ka uzzināju daudz ko jaunu par Brocēnu pašvaldību, plāniem,
nākotnes vīzijām un problēmām. Domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi abām
pusēm, gan mums, gan Brocēnu novada deputātiem.
Diskutējām par šādiem apgalvojumiem un pabeidzām teikumus:
•
Pašvaldības attīstības plānā ir paredzēta Brocēnu vidusskolas
jauna korpusa celtniecība.
•
Remtes un Gaiķu skolu skolēniem jāmācās Brocēnu vidusskolā.
•
Brīvprātīgo jauniešu darbs Brocēnos ir atbalstāms, tāpēc ka...
•
Jauniešu nodarbinātībā Brocēnos tuvākajā laikā redzu izmaiņas.
•
Brīvā laika pavadīšanai jauniešiem Brocēnu novadā ir visas
iespējas.
•
Lai mazinātu jauniešu aizplūšanu no Brocēniem, būtu ....
•
Es uzskatu, ka mūsu partijas programmā ir konstruktīvi
priekšlikumi jauniešu interešu pārstāvībai un dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
•
Brocēnu novada attīstības nākotnē es redzu...
•
Jauniešu pilsoniskās aktivitātes un patriotiskās audzināšanas
veicināšanai novadā ir...
•
Vides labiekārtošanā svarīga loma...
•
Pašvaldības atbalsts airētājiem.
•
Mākslinieciskās pašdarbības attīstībai Brocēnu novadā sniegtais atbalsts ir...
Alise Bruzinska- skolēnu parlamenta izglītības komisija
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Brocēniešu labo darbu grozs
Projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienas labklājībai” ietvaros Brocēnu jaunieši realizē aktivitāti „Labo darbu grozs”. Ikviens ir
aicināts izdarīt kādu labu darbu savā kopienā. Brīvprātīgie jaunieši pārkrāsoja autobusu pieturu, izravēja pensionāres ķiploku
dobes un labiekārtoja zemnieku saimniecības sētu.
Ķiploku lauks
10 Brocēnu jaunieši devās uz lauku māju, lai palīdzētu saimniecei izravēt ķiploku lauku – 30 vagas 50 metru garumā. Daži
jaunieši nebija to darījuši, bet nenobijās. Atnākot no lauka saimniece cienāja ar svaigām zemenēm un medu, kas tikko izņemts
no stropa. Bija arī daudz kuriozi, kā, piemēram, tas, ka suns sagrauza galdautu aktivitāšu laikā. No rīta jau sagaidīja brokastis
un rīta rosme- vingrošana ar kapļiem. Piedzīvojām arī bišu uzbrukumu, bet nekas nopietns. Daži jaunieši aizbrauca pēc pāris
dienām pabeigt ravēt iesākto. Galvenais, ka pašiem un arī saimniekiem prieks!
Velobrauciens „Ķeram traktoristu iedegumu”
Karstā vasaras dienā jaunieši sakrāmēja savas mantas mašīnā, uzvilka atstarojošās vestes un bija gatavi doties ceļā. Pirmajā
dienā mērojām ceļu no Brocēniem līdz Lašupei, kur sadalījām pienākumus, iekārtojāmies un iepazināmies ar teritoriju (tomēr
dažas dienas tur vēl bija jādzīvo). Otrajā dienā devāmies uz Skrundu, kur apskatījām pilsētu un sagaidījām vēl 3 meitenes. Pēcāk devāmies atpakaļ uz Lašupi. Vakarā piebiedrojās arī 2 liepājnieki. Visbeidzot 3. dienā veicām brīvprātīgo darbu lauku sētā
„Apariņi”, kur katram bija savs darbs- saplūkt nātres, atjaunot soliņus, izveidot trušu būrus, līmēt tapetes utt. Vakarā arī aizbraucām paskatīties kā notiek festivāla Giv&Get gatavošanās. Tas nebija plānā, bet pateicoties tam, ka saplīsa ritenis un piestāja viens puisis, kas devās tur, saņēmām neoficiālu ielūgumu. Nākamajā dienā devāmies mājās un sapratām, ka galvenais pašizvirzītais mērķis- iegūt traktoristu iedegumu- ir piepildījies!
Bērzu pieturiņas krāsošana
Vairāki jaunieši devās nokrāsot pieturu Bērzi. Pirmajā reizē brauca zēni , kas izlīdzināja sienas un nobrukušās vietas, kā arī
nokrāsoja sānus un iekšpusi, bet otrajā reizē brauca meitenes, kurām atlika vien nokrāsot atlikušo, kur bija pietrūkusi krāsa.
Prieks, par cilvēku (kas tur dzīvo un arī pārējiem) pateicībām, ka nav vairs jāsēž apzīmētā, drūmā pieturā!
Brīvprātīgā darba jauniete –
Evelīna Štefane

Radošā diena Brocēnos
Īsi pirms vasaras brīvlaika beigām- 30.augustā- Brocēnu brīvprātīgie jaunieši kopā ar Brocēnu vidusskolas parlamenta jauniešiem
organizēja radošo dienu. Šīs dienas afiša vēstīja- nāciet, būs interesanti! Un tā patiešām bija! Pirmo uzmanību piesaistīja mūzika pie Brocēnu
kultūras centra. Tur pulcējās tie, kas vēlējās piedzīvot pārvērtības gan ļaujot sev uz sejas uzzīmēt skaistus ziedus, gan pielaikojot tērpus un
tajos nofotografējoties. Sejas apgleznošana bija tik pieprasīta, ka pat izveidojās rinda pie mākslinieces galdiņa.
Ejot tālāk, lai redzētu, kas vēl Brocēnos notiek, varēja dzirdēt sarunas: „Ejam! Šodien pie kultūras centra uzstāsies „SHUFFL”!” Tā
ir deju grupa, kas pulcē Brocēnu bērnus un jauniešus. Deju grupa ir iekarojusi lielu popularitāti brocēnieku vidū, tāpēc, lai noskatītos priekšnesumus, ieradās daudz skatītāju. Jā, un patiesi- dejo liels un mazs, un dejo ar prieku!
Pie bērnu centriņa bija iespējams izveidot sev nozīmīti un uzspēlēt novusu- arī te dalībnieku netrūka. Atnākusi bija arī bērnudārza
grupiņa, un katram mazulim tika izveidota nozīmīte. Bērni bija mazliet izbrīnīti, bet priecīgi. Kad pie apvāršņa parādījās divi teletūbiji, viņu
sejās atplauka vēl platāks smaids.
Pavisam neparasta rosība valdīja rotaļu laukumā. Tur rosījās parlamenta jaunieši, lai mazajiem apmeklētājiem palīdzētu pūst lielos
burbuļus, veidot taureņus, apgleznotu akmeņus, celtu smiltīs sapņu māju, uzmundrinātu futbola spēlē, skaitītu punktus čiekuru mešanā un
iedvesmotu iziet labirintu, turot pie acīm otrādi apgrieztu binokli. Jautra bija futbola spēle, jo katrs spēlētājs ieguva īpašās brilles, un tad nu
spēle varēja sākties! Grūtāk bija trāpīt pa bumbu, jo, jāatzīst, īpašās brilles mazliet traucēja, bet vārti tika gūti un prieks bija neviltots.
Arī pieaugušie varēja radoši izpausties, mācoties visdažādākajos veidos siet lakatiņus un apgleznot stiklu.
Šajā dienā Brocēnos uz ielām varēja redzēt daudz vairāk smaidīgu seju, un diena bija izdevusies un ļoti interesanta!

