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20.decembris
„Pasaka par piparkūku sirdi” vienoja
sākumskolas skolēnus un vecākus Ziemassvētku
noskaņās skolas zālē. Šogad katrs 1.-4.klases skolēns
bija iesaistīts kopīgā uzvedumā – vai nu dziedāja, vai
dejoja, vai dzeju runāja, vai kādu lomu spēlēja,
laikam arī tāpēc vecāki bija ieinteresēti
apmeklējumam, tāpēc arī zāle bija pārpildīta.
Jauki, ka kopīgā darbā izdevās svētki, kas
aizsniedza sirdi!
Dir.v.G.Sīle

21.decembris
Ziemassvētku ballīte, pirms kuras 5.12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties
anekdošu šovā. To sagatavoja un vadīja Everita
Kārlsone un Kristīne Medne (11.a). Paldies šī
pasākuma atbalstītājiem- 5-tajām, 6-tajām, 7.a,8.e,
11.a un 11.b klasēm.
Dir.v.G.Sīle

22.decembris
Jau tradicionāli 1.semestra noslēguma dienās rīkojām Ziemassvētku darbnīcas.
Katru gadu svētku gaidīšanā ir gan cita noskaņa, gan laika apstākļi, tāpēc šķiet, ka arī piedzīvot vajag jaunas
emocijas.
Ziemassvētku darbnīcās aicinājām ciemiņu, kuri dalījās savā pasaules redzējumā. Tie bija Brocēnu
vidusskolas absolventi Juris Levics, kurš atraktīvi un interesanti spēja ieinteresēt vidusskolēnus , rādot un stāstot
interesantāko no saviem ceļojumiem pasaulē, bet Artis Dumpis dalījās pieredzē, kā fotogrāfija kļūst
interesantāka, kā trenēt sevi ieraudzīt brīnumaino apkārtnē.
Pirmo reiz mēģinājām pa klasēm organizēties Rūķu gājienam- vidusskolas klašu skolēni kopā ar
sākumskolas bērniem devās kopīgā gājienā un spēlēs laukā. Viss bija atkarīgs no pašu izdomas, bet vienojošais
bija sarkanā rūku cepure, kas ļāva atpazīt mūsējos jau pa gabalu.
Dir.v.G.Sīle
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Šogad pasaulē AIDS dienu
atzīmēja jau 22. reizi. Arī Brocēnu
vidusskolā tā ir kļuvusi par tradīciju.
Parasti tie ir informatīvi pasākumi,
kas atgādina par AIDS izplatību un
bīstamību, kā arī veicina izpratni,
paaugstina izglītības līmeni, mazina
aizspriedumus par HIV/AIDS un tā
sekām.
AIDS dienas sauklis Latvijā
šogad bija: HIV profilakses, aprūpes
un atbalsta pieejamība ir katra
cilvēktiesības. Ikviens ir pelnījis, lai
viņa tiesības tiktu ievērotas!
Ar piemiņas brīdi un svecīšu
aizdegšanu Brocēnu vidusskolas
klašu pārstāvji pie zīmīgas vietaspiemiņas akmeņiem bija pulcējušies
šajā cerību, solidaritātes un sapratnes
dienā.
Ļoti pamācošs un atbilstošs šai
dienai ir ķīniešu sakāmvārds: ja tu
plāno dzīvi gadu uz priekšu, iestādi
rīsu, ja tu plāno dzīvi 10 gadus uz
priekšu, iestādi koku, ja tu plāno visu
savu dzīvi, audzini un izglīto
cilvēkus!
Inita Valtere, veselību veicinošas
darba grupas vadītāja.
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22. decembris
Latviešu tautas paruna skan, ka rati
jātaisa ziemā, ragavas -vasarā. Arī ideja par
eglīšu radošās darbnīcas veidošanu tapa līdzīgi domājot par nākošā gada Ziemassvētku
rotājumiem skolā.
Darbnīcā iesaistījās 12. b, 8. e un 8.b
klašu skolēni un viņu audzinātājas. Ļoti patika
noskatīties, kā uz darbnīcu atnākušie rūķi ar
lielu aizrautību ķērās klāt norādītajiem
darbiņiem: tina dzijtiņas, mainīja krāsas, rotāja
ar zvaigznītēm un pērlītēm, līdz katram sava
eglīte bija visskaistākā. Tā nu eglītes sakrājās
lielā pulkā, lai nākošgad uz Ziemassvēkiem
rastu pielietojumu kopīgajās dekorācijās.
Darbnīcas vadītājai radās pārdomas par
to, ka Ziemassvētku gaidīšanas laikā daudziem
rūķiem rokas kustas čaklāk nekā ikdienas
darbos un vēlme padarīt pasauli skaistāku ir
aizrautīgāka un radošāka nekā ikdienas
skrējienā.
Dir.v.G.Sīle

6. decembrī vidusskolas klases pulcējās
zālē. Lai tiktos ar dzejnieku Kārli Vērdiņu.
Negaidītā kārtā, dzejoļus lasīja nevis pats
dzejnieks, bet gan mēs. Lasījām dažādu jauno
autoru veikumus un pēc tam runājām un
izteicām viedokļus par to galveno domu.
Pasākuma beigās dzejnieks iepriecināja mūs,
noskaitot savus dzejoļus. Ceram uz vēl kādu
tikšanos ar latviešu autoriem.
Dir.v.G.Sīle
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14. decembris
Mēnesi Brocēnu vidusskolas aktu zālē
bija aplūkojama Initas Gočas gleznu izstāde.
Domāju, ka katrs skatītājs varēja atrast kādu sev
tīkamu un pārdomas raisošu gleznu.
Inita Goča ir Saldus Mākslas studijas
dalībniece un jaunākās gleznas tapušas tieši
radošajās nometnēs dzīvajā dabā. Māksliniecei
pašai šāds gleznošanas veids ir vistīkamākais.
Uz izstādes noslēgšanu bija ieradušies
Brocēnu vidusskolas skolēni, skolotāji, kā arī
Aivars Kaņeps, Saldus novada izglītības un
kultūras komisijas vadītājs, Mākslas studijas
biedri Romualds Laurinovičs un Laimonds
Karels, citi interesenti.
Brocēnu vidusskolas direktors Egons
Valters pateicās par iespēju papildināt skolas
vizuālo gaisotni.
Dir.v.G.Sīle

19.-20. decembris
Jau 10 gadu Brocēnu vidusskolas
skolēni piedalās labdarības akcijā „ Dodot
gūtais neatņemams”, kuru pirmā iesāka
skolotāja Arta Zepa ar savu klasi. Šogad
skolēnu brīvprātīgi ziedoto pārtiku,
svecītes, saldumus un konservējumus no
pagrabiem un vēl daudz ko citu
pensionāriem nogādāt palīdzēja skolotāja
Inita Valtere un viņas audzināmā 9.a klase.
Aktīvāki
šajā
akcijā
esot
sākumskolas skolēni, jo viņi ziedojumus
arī noformējot, tā atzīst
skolotāja
I.Valtere.
Dir.v.G.Sīle
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Īpašie notikumi :
Sk. Vita Banzena saņēma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultātes balvu, kā pateicību par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas
studentu sagatavošanu.
Sk. Dace Viļumsone pabeigusi augstskolu.
1. Olimpiādes:
- Starpnovadu bioloģijas olimpiādē Laurai Līcei ( 12.e) 1.vieta.(sk. I. Ādlere);
- Starpnovadu vācu valodas olimpiādē Martinam Maagam (11.b) 1.vieta.
(sk.Ketija Pelce)
- Starpnovadu matemātikas olimpiādē Jeļenai Sušinskai( 6.b) 1.vieta (sk. O.Visocka) un
Sanitai Ziediņai (7.a) 3.vieta (sk. V.Mielava)
2. Konkursi, sacensības:
- Brocēnu un Saldus novada konkursā „Ceļojums pa vāciski runājošām zemēm ” iegūta 1
.vieta. Komandā Romans Maags, Dmitrijs Pokatovs ( abi 10.b), Martins Maags 11.b.
Paldies sk. Ketijai Pelcei par komandas sagatavošanu.
3. Paldies par
- pasākumu „Čaka Rīga” sk. i. Muižarājai, E. Valteram, Ļ. Zvaigznei;
- studentu pedagoģiskās prakses vadīšanu 1.semestrī sk. V.Ķezberei,S. Tarasovai, I. Valterei,
D. Barančanei, Ļ. Zvaigznei, L.Miķelsonei, O. Bronšteinai, I.Rozalinskai, N. Ašihminai;
- AIDS piemiņas dienas organizēšanu, Initas Gočas gleznu izstādes un noslēguma
pasākuma organizēšanu, Ziemassvētku vizuālo noformējumu un skolas apsveikuma
kartiņas izgatavošanu sk. I.Valterei;
- ideju skolas logu noformējumam O. Sušinskai;
- 9.a un 9.b klases Ziemassvētku priekšnesumu sk. M. Neilandei, I. Valterei, O. Visockai;
- Ziemassvētku pasākumu organizēšanu G.Sīlei, visām sākumskolas audzinātājām, A.
Zakovskai, I.Bērziņai, E. Valteram.
- labdarības akcijas vientuļajiem pensionāriem organizēšanu sk. I. Valterei un A.Zepai;
- „Domu Pūces” vadīšanu un latviešu tautas pasaku stāstīšanas rītu bibliotekārei I.
Kunkulei;
- Skolēnu zīmējumu izstādēm A. Šteinai, I. Brēdiķei,i. Rozalinskai;
- darbu pie skolas mājas lapas atjaunināšanas I. Brēdiķei;
- aktīvu un atsaucīgu fotoreportiera darbību 1.semestrī sk. D.Barančanei;
- darbu ar neklātienes skolēniem;
- operatīvu skolas dzīves attēlošanu sekretārei R.Štromanei.
Dir.v.O.Ļitvinova
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23.decembris
I
semestra
noslēgums
ir
Censonības balvas saņemšana. Pateicības
rakstus par labiem mācību rezultātiem un
aktīvu sabiedrisko darbošanos saņēma
daudzi skolēni.
Tika
pasniegta
arī
skolas
talismana balva „Poga” – Madarai
Oškalnei (12.a) , Ulvim Beķerim (9.b) un
Ansim Grišānam(5.b) par sava laika un
radošuma ieguldījumu skolas dzīves
veidošanā, bet kā macību progresa
saniegumos „Pogu” saņēma Guntars
Grablovskis (11.a), Laura Eglīte (12.b),
Alise Berzi’na ( 8.e), Alise Vereskova
(5.a), Megija Rudovica (6.a)
Skanīgs bija Ziemassvētku koncerts, kurā
uzstājās 5.-9.klašu koris, koris „Sonate”
un solisti. Tos bija sagatavojusi skolotāja
Ināra Bērziņa.dzeju runāja Linards
Sproģis, Madara Oškalne (12.a),Inga
Čižika (10.b), Marta Milta (8.e), Alise
Bruzinska (8.e) un Ulvis Beķeris (9.b).
Ar priekšnesumu uzstājās sporta deju
pulciņa dalībnieki ( skolotāja Līga
Erdmane), mūzikālā teātra pulciņš (
sk.Aija Zakovska).
Īpašs uznāciens ar uzvedumu bija
9.a klasei( audzinātāja Inita Valtere),
kurā pasakā par Trusīti devītie iejutās
dažādos tēlos. Viņi bija ieguldījuši īpašu
darbu un laiku tērpu sagatavošanā, no
kuriem , protams, rozā ruksītis ( Inita
Valtere) bija sevišķi pamanāms.
9.b klase kopā ar audzinātāju Oksanu
Visocku bija sagatavojusi jautru,
muzikālu
sveicienu
visiem
Ziemassvētkos.
Dir.v.G.Sīle
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