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14.oktobris
Karjeras stunda par Banku augstskolā pieejamām izglītības iespējām. Ar 11.,12.klašu
skolēniem tiekas Eva Blūma un mūsu skolas absolvents Krišjānis Valters. Gan rādītā filmiņa,
gan stāstījums raisa jautājumus un sarunas arī pēc tikšanās.
Dir.v.G.Sīle
20.oktobris
Karjeras stundu 9.a,b klasē vada Saldus Karjeras centra vadītāja Ritma Ošeniece. Jauniešu
nākotnes iespējas Latvijā novadu robežas nešķir, tāpēc skolēniem ir svarīgs ne tikai savas
skolas skolotāju viedoklis. Pieņemt vajadzīgo lēmumu īstajā brīdī- tas ir karjeras izvēles
pamatjautājums 9.klasē.
Dir.v.G.Sīle

„Ekspertu seminārā ” tiekas
bijušie absolventi un šodienas
skolēni, vecāki un sabiedrības
pārstāvji,
un
kopā
ar
skolotājiem izvērtē skolas
attīstību trīs gadu laikā.
tiek
Darbojoties
grupās,
izvērtētas skolas stiprās un
vājās darbības puses. Tiek
noteiktas arī tālākās attīstības
vajadzības.
Dir.v.G.Sīle

Skolā viesojās māksliniece
Inita Perševica. Tas bija viņas
darbu izstādes noslēgums.
Noslēguma
pasākumā
piedalījās
arī
Romualds
Laurinovičs no Saldus Mākslas
studijas.
Dir.v.G.Sīle
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Uzsākot jauno 2009./2010.mācību gadu, jaunākajiem skolēniem ir ļoti svarīgi atgādināt par drošību.
Tādēļ pieņēmām Liepājas jauniešu uzaicinājumu iesaistīt skolēnus ceļu satiksmes noteikumu apmācībā. Par
spīti asajam vējam 30.septembrī devāmies uz kartingu trasi. Skolēniem pasākumu interesantāku darīja tas, ka
bija iespēja pašiem ar automašīnām izbraukāt ceļa līkumus un parādīt, ko ir iemācījušies no ceļa zīmēm.
Tagad tikai ievērot to ikdienā!
Sk.V.Ķezbere

8.oktobrī
pulciņa
„Vabulis”
vecākie dalībnieki organizēja konkursu
„Zini vai mini” sākumskolas 1.-4.klašu
komandām. Skolēni varēja parādīt savas
zināšanas un erudīciju dabaszinībās. Lai
skolēni būtu dažāda vecuma, tad tika
veidotas jauktas komandas, kurām pirmais
uzdevums bija izplēst no avīzes alnilielāko meža iemītnieku. Tālāk ikviens
varēja izmēģināt roku laimes rata griešanā.
Jautājumi bija dažādi- no meža, dārza,
pļavas un ūdens pasaules. Neveicās, ja
nokļuva uz melno punktu, kurš lika izlaist
komandai gājienu. Par pareizām atbildēm
komanda nopelnīja žetonu-pogu karti.
Komanda ar visvairāk žetoniem balvā
ieguva spēka koka lielo ozollapu, bet arī
pārējie saņēma par piemiņu mazas
ozollapas. Prieks, ka skolēni darbojās
aktīvi un atmiņā noteikti paliks arī iegūtās
zināšanas.
Sk.V.Ķezbere
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21.oktobris.
Skolas
konference.
Atbildīgs,
nozīmīgs
notikums, jo dzirdējām pārskatu par 2006.2009.gada attīstības plāna realizāciju.
Konferencē
uzstājās
Brocēnu
domes
priekšsēdētāja vietniece Solvita Dūklava, par
sadarbības
veicināšanu
runāja
Blīdenes
pamatskolas direktore Rasa Bidiņa, Brocēnu
sporta skolas direktore Evija Šulce, Brocēnu
jauniešu centra „Kopā” vadītāja Valda Štāle,
Brocēnu kultūras centra vadītāja
Zanda
Strogonova.
Par trijos gados izdarīto ziņoja skolas
direktors Egons Valters, direktora vietnieces
Olita Ļitvinova un Ginta Sīle, skolēnu
parlamenta prezidente Ance Kolibere, skolas
padomes priekšsēdētāja Liena Zommere, skolas
projektu koordinatore Arta Zepa .
Dir.v.G.Sīle

Skolas dzimšanas dienas ballīte bija trešdienas
vakarā. Skolēni līdz 7.klasei bija jautrā
pasākumā, kurā Mārcis Žunda, Māris Laugals,
Dace Lieldaudziete rūpējās par aktīvām spēlēm,
ritmisku mūziku un vizuāli saistošu atmosfēru
skolas zālē.
Dir.v.G.Sīle
22.oktobris.
Skolas dzimšanas dienas koncerts 1.-7.klasei bija
dziesmots. Par dziesmām un sākumskolas
skolēnu uzstāšanos paldies jāsaka skolotājai
Aijai Kampenusai. Skolēnu parlamenta vārdā
prezidente Ance Kolibere novēlēja visiem mīlēt
savu skolu un būt tās patriotiem. Visi kopā
dziedājām skolas himnu.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

„Sienāža lēciens no tavas rokas” – viskarstākie vārdi
pasaulē- dzeja par mīlestību skanēja skolas dzimšanas
dienai , kad kopā pulcējās 8.-12.klašu skolēni. 10.a
klases skolēniem šī bija pirmā uzstāšanās, ar kuru viņi
veiksmīgi tika galā. Kopā dziedājām ne tikai skolas
himnu, bet arī mīlestībai veltītas dziesmas.
Dziedāšanu pie mikrofoniem iedrošināja Ance
Kolibere un Katrīna Kunstmane. Katrīna bija
parūpējusies par skatuves noformējumu, kas itin labi
saderēja kopā ar skolotājas Initas Valteres veidotajiem
rudens lapu ziediem
Varbūt Ancei bija pārsteigums, kad direktors
apsveica arī viņu dzimšanas dienā- viņas 18!
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2.oktobris
Svētku diena skolotājiem, bet skolēniem
uzdrīkstēšanās izaicinājums.
Parlaments aicināja skolēnus iejusties
skolotāja lomā, tāpēc četras mācību stundas
vadīja skolēni. Uzdevums grūts , jo prasīja
pacietību un atbildību.
Skolotāji dienu iesāka ar Brocēnu
novada izpilddirektores izglītības jautājumos
Dailas
Frīdmanes
apsveikumu
un
informāciju, bet pēc skolēnu dāvinātā
kliņģera un rīta tējas skatījās filmu
„Noslēpums”. Filmas atzinumi darbojas
reālajā dzīvē- to atzina daži, kam nācies to
piedzīvot īstenībā.
Interesanti un aizraujoši pagāja laiks
12.klašu skolēnu sagatavotajā „Lēnajā
skrējienā pēc miljona”. Sadalījušies grupās,
skolotāji pabija dažādās skolas telpās, pildot
uzdevumus- meklēja atbildes žurnālos
bibliotēkā, valodu zināšanas parādīja skolas
muzejā, radoši pārbaudījumi bija gan
sākumskolas dabas zinību kabinetā, gan
skolotāju istabā. Atraktīva aerobikas stunda
notika Renātes Kapačas vadībā.
Viss noslēdzās ar talantu darbnīcu
skolas zālē, kur mijās skolēnu apsveikumi ar
skolotāju grupu uzstāšanos.
Diena izvērtās kopības un radošuma
gaisotnē. Paldies 12.tajiem un skolotājai
Daigai Barančanei par miljonu emociju un
saulespuķu sēkliņu!
Dir.v.G.Sīle
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21.-23.oktobris.
Jau otro gadu skolnieku
Ingas
grupa
skolotāju
Rozalinskas un Irēnas Brēdiķes
pavadībā devās kruīza ceļojumā
uz Stokholmu. Šogad braucām
ar prāmi „Romantika”, kurš
piedāvāja daudz dažādas atpūtas
iespējas. Ceļotgribētāju skaits
šogad bija neparasti liels.
Izmantojām īpašo piedāvājumu
„Tava mācību stunda uz kuģa”.
Izmantojām gan konferenču zāli,
gan aktu zāli, kurā vērojām
izglītojošu
prezentāciju
„Ziemeļvalstu
pērle
–
Stokholma”. Stokholmā bija
iespēja apmeklēt muzejus, vērot
sardzes maiņu karaļa pils
pagalmā un pastaigāt pa pilsētu.
Labi atpūtāmies un veiksmīgi
atgriezāmies mājās.
Sk.I.Rozalinska
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