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12.novembris
Pieredzes
braucienā
uz
Aizputes vidusskolu skolas skolotāji
devās ar vēlmi uzzināt jaunas metodes
un sadarbības iespējas, kā arī novērtēt
savas skolas pozitīvos darbības
virzienus. Tikšanās visiem bija
vienkārša , atklāta un sisrsnīga.
Vajag tikai izkustēties, lai
apjaustu, ka mājās tomēr ir ļoti labi!
Novērtēsim to , kas mums pieder!
Dir.v.G.Sīle

16.novembris
„Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar
mani ir noticis”. .. Māra Čaklā dzeja, viņa
dzeja mūzikā piepildīja šo rītu, kad latviešu
valodas un matemātikas skolotāji runāja
dzejnieka vārsmas. Jaunības laika atklāsmes,
ko Māris Čaklais piedāvāja skolotāju studiju
gados, ļava noticēt, ka dažkārt dzejas spēks ir
virzītājs.
8.-12.klašu skolēni ļoti uzmanīgi un
ar pietāti klausījās skolas direktora Egona
Valtera dziedātās dziesmas. Ceram, ka viņi
saprata to, ko gribējām vēstīt- mums ir
vērtības, kurās vēlamies dalīties. Ne jau
mācību priekšmetu zināšanas vienmēr ir
noteicošais, kas mums dod bagāžu. Ir būtiski
atrast sevi izpausmē, kas uzrunā apkārtējos.
Šoreiz mums to palīdzēja izdarīt dzejnieks
saldenieks Māris Čaklais.
Pasākuma idejas autori bija latviešu
valodas skolotāji.
Tā mēs ieskandējām Latvijas 92. gadadienu.
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2010./2011.

Novembris

17.novembris
Svētku koncerts Latvijas gadadienai
notika brocēnu kultūras centra zālē. Kaut gan arī
šajā telpā mums visiem kopā vietas nepietiek,
tomēr mēs bijām viens otram blakus. Visi kopā
dziedājām valsts himnu, visi kopā dzirdējām
skolas direktora Egona Valtera uzrunu.
Skolēnu runātie dzejoļi bija kā saruna ar
savu valsti. 1.-4.klašu ( sk. Aija Zakovska) un sk.
Ināras Bērziņas vadītie dziedošie skolēni – 5.9.klašu koris, koris „Sonate” un vsk. ansamblis
bija kā sauciens Latvijai- mēs esam.
Jau trešo gadu šajos koncertos
priecājamies par TAD ‘Kursa’ ( vadītāja Inese
Buša) uzstāšanos. Patreiz gan tur dejo tikai 3
mūsējie.
Pēc koncerta uz mācību dienas
turpinājumu
devāmies
garām
Brocēnu
pasvaldības ēkai, kur Latvijas kontūrā ievietojām
sarkanus un baltus karodziņus. Tā mēs
simboliski pierādām savu piedrību Latvijai.
Dir.v.G.Sīle

Skolas bibliotēkā katru gadu notiek konkurss „Domu Pūce”, kurā piedalās 5.-12. klašu komandas.
Šogad pirmajā kārtā jautājumi par daždažādām tēmām, asprātības uzdevumi un interesanti fakti, īsāk sakot –
„prāta mežģi”. Kas ir Latvijas nacionālais putns, kādā krāsā ir lidmašīnu „melnās kastes”, kas notiek
Spēlmaņu naktī, vai ārstiem jādod Sokrāta vai tomēr Hipokrāta zvērests – tie ir tikai daži no uzdotajiem
jautājumiem.
5.-6. klašu komandas sacentās 30. novembra rītā, četru komandu konkurencē vislabāko rezultātu uzrādīja 5.b
klases skolēni, kas startēja ar atbilstošo nosaukumu „Gudruļi”. Viņi zināja atbildes uz veseliem 44
jautājumiem no 50!
7.-9. klašu grupai konkurss notika 23. novembrī. Sacentās septiņas komandas, bet laikam jau uzdevumi bijuši
krietni sarežģītāki, jo labākais rezultāts – 37 pareizas atbildes no 50. Uzvarēja 8.a klases komanda
„satsgnaG” (jā, nosaukums lasāms no otras puses!).
Pēc konkursa vairāki dalībnieki atzina, ka jautājumu varēja būt vairāk. Par to, vai tie bija vai nebija par grūtu,
domas gan dalījās, tātad uzskatīsim, ka bija tieši laikā.
Apsveicam uzvarētājus un vēlam visiem veiksmi nākamajos pārbaudījumos!
Vidusskolēniem „Domu Pūce” notiks 7. decembrī.
Bibliotekāre A.Andersone

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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Lāčplēša dienas atcerei vakrā rīkojam lāpu
gājienu- pirmo reizi Brocēnos. Jau 17os
iedegts gaismas ceļš no ziedotajām svecēm.
Atbalstīja ar 100 svecēm pašvaldība, tāpēc
sveces izliekam arī pie Brocēnu kultūras un
izglītības centra. Aicinājām arī brocēnu
iedzīvotājus plkst.18.00 iedegt svecītes savu
māju un dzīvokļu logos.
Gājienam pulcējamies ar manāmu
pirmreizīguma izjūtu. Saimnieks Aivars
Plācis lāpās pilda degšķidrumu. Tiem, kuri
ierodas vēlāk, pietrūkst , bet tas nekas. Esam
blakus. Esam kopā.
Gājiena priekšgalā „Kurzemes mežu
mantinieku” komandas. Viņi visu iešanas
laiku sparīgi dzied, kas rada nemākslotu
patriotisma dzirksti.
Kad
atgriežamies
pie
skolas,
projekta” Mācīsimies dzīvot, izmantojot
savas iespējas” izveidotajā ugunskura vietā
jau iekurts piemiņas ugunskurs. Tad jau arī
skolotājas Lauras Miķelsones atgādinājums
par piemiņas vietu latviešu sirdīs, tad arī
kopā
ar
Aijas
Zakovskas
dziedāt
iemācītajiem zēniem kopā dziedam karavīru
dziesmas.
Katrs bija sājā vakarā pats, katrs guva
sev, bet visi kopā mēs bijām kā pierādījums
tam, ka ne tikai vēsturē ļoti daudz piemēru
nesavtībai, arī šis pasākums nebija taču
obligāts, bet kopā atmiņu gaisma iespīdēja
visā brocēnu pilsētā.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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18. novembris – daudz, daudz prieka jubilejā, Latvija!
Tā nav tikai viena brīvdiena, tā ir iekšējā izjūta, kad iededzam gaismiņu ne tikai savos logos, bet arī
sirsniņās. Svētku gaidās runājam par Latvijas simboliem, latviešu tautas tērpiem, Latvijas skaistākajām
vietām, upēm, ezeriem un mūsu jūru. Saskatīt brīnišķo ikdienišķajā, iemīlēt savu dzimto zemi, tā ir mūsu
atvērtību pasaulei. Mūsu skolas jaunākā paaudze veltījumu savai dzimtenei attēloja darbā „Latvija
zīmējumos”.
Tāpat kā cilvēkam, arī valstij, kuru saucam par savu, nepieciešams sirsnīgs uzmundrinājums, atbalsts,
atzinība, vārdu sakot, mīlestības vēstījums.
Katra klase bija devusi kādu tematisku ievirzi. Pirmās klases atklājās – skaistajos latviešu tautas
tērpos. Otrā klases- latviskos rakstos. Trešās klases – Latvijas dabas atainojumā. Ceturtās klases – Latvijas
raksturīgāko lietu ieskicēšanā.
Pāri spīta, ka mūsu valstī, daudz, kas vēl darāms, uzlabojams, mēs esam lepni par savu Latviju.
Sākumskolas vārdā novēlam tai būt brīvai, neatkarīgai, mūsdienīgai.
Skolotāja Maira Jefimova

8.-9.klašu skolēni, sociālo
zinību stundās, gatavojoties valsts
svētkiem, veidoja aprakstus un
kolāžas par mīļākajām un tuvākajām
lietām sev apkārt. Tā ir katram sava
mazā pasaules izjūta, ikdienas
Latvija, no kuras iet tālāk.
Noslēgumā skolēni tikās
kopējā pasākumā „Mana Latvija”.
Koordinatore I.Muižarāja

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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9.novembris
Mārtiņa dienas tradīcijas atgādinājumu skolā
ienesa Brocēnu KC folkloras kopa,
ciemojoties ar azartiskām tautas dziesmām
un rotaļām pie dažādu klašu skolēniem.
Kopas dalībnieces vieno latviskuma izjūta.
Tas pārlicina, jo rotaļās iet gan vecāko , gan
pamatskolas vecuma skolēni. Kāju piesišanas
vienotais ritms dimdina zālēs grīdu un
griestus pirmajā stāvā. Latviešu valodas
skolotāja Ļena Zvaigzne ir pārliecināta, ka
kaut mazu daļiņu no piedzīvotās jautrības
skolēni saglabās savā dzīvē arī turpmāk.
Dir.v.G.Sīle

11.novembris
Lāčplēša dienai par godu otro gadu Skolēnu
parlaments
organizē
virves
vikšanas
sacensības
un
„Skolas
stiprinieka”
noteikšanu zēnu vidū. Šogad sacensības
notiek azartiski- ar sparīgu cīņu un
nepadošanos, ar emocionālu līdzjutēju
atbalstu.
Tikai otrā rītā dalībnieki secina, ka
pietrūcis zināšanu un prasmju šajā sacensībā,
jo tulznainās rokas un zilumi uz muguras
atgādina, ka jāmācās gudri spēkā sevi
pārbaudīt. To ņemsim vērā , gatavojoties
nākamā gada turnīriem.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

