Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2013./2014.

Februāris

4.februāris
Karjeras stunda vidusskolēniem. Jaunieši iepazinās ar tātālizglītības iespējām Rīgas starptautiskajā ekonomikas
un biznesa administrācijas augstskolā . Prezentācijā bija iespēja gūt priekšstatu par apgūstamajām profesijām,
bet sarunā ar skolēniem tika izskaidrotas un argumentētas priekšrocības radniecīgu profesiju apguvē citās
.
Latvijas augstskolā. Aizvien vērojama situācija mūsu skolā ir tāda- ja dotas izvēles iespējas, tad labāk izvēlos
nebūt izglītojošās nodarbībās. Vai vidusskolēni ir slinki vai miega badā, jo apmeklētība no vidusskolēnu skaita
bija apmēram 40 %.
Dir.v.G.Sīle

10.-12.februāris
Projektu dienas skolā. Turpinot skolas
tradīcijas, 12.klašu skolēniem bija sociālā
prakse, 11.-tie strādāja savu ZPD pilnveidē,
10.to klašu skolēni apguva „Dzīves prasmes”,
8.tie
mēģināja
pētīt
izvēlēto
tēmu
pētnieciskajos darbos. Arī 9.-to klašu
skolēniem tradicionāli jādarbojas karjeras
izvēles lauciņā.5.-6.klašu skolēni apzināja
veselīga dzīves veida nepieciešamību dažādās
darbnīcās, kuras vadīja skolotāji ar speciālu
kursu sagatavotību. Sākumskolas skolēni
veidoja projektus tematiskos blokos.
Grandiozākais šo dienu pasākums bija
„Arodu diena”, kura skolā notiek otro gadu
pēc vecāku padomes iniciatīvas . Tieši vecāki
ir tie, kuri piedāvā skolēniem iepazīties ar
dažādām profesijām gan nodarbībās skolā,
gan ar iespēju izbraukt tieši uz darbavietām.
Šīs dienas norisēm ir ieguldīts apjomīgs
sagatavošanās un izvērtēšanas darbs, kas
apliecina- „Arodu dienai ”būt.
Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri
nodrošināja dienas veiksmīgu norisi!
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe
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Februāris

13.februāris
Valentīndienas
pasākums
par
bildināšanas un precību tradīcijām dažādās
kultūrās un valstīs. Skolēni un klašu
audzinātāji bija radoši, priekšnesumi bija
interesanti. Augstāko nomināciju ieguva 5.a
klase – audzinātāja Ļena Zvaigzne.
Pēc pasākuma notika balle, kurā
spēlēja grupa „Blice”. Balles apmeklētāji bija
lustīgi dejotāji. Visiem apmeklētājiem šis
vakars bija pozitīvu emociju avots
turpmākajam
darbam.
Paldies
dežūrskolotājām Mairitai Neilandei un Anetei
Miltai! Līdzdalīga šajos pasākumos vienmēr
ir arī Vivita Ķezbere. Skolotāji, mums Vivitas
vitalitāti vien mācīties un apgūt!
Dir.v.G.Sīle

11.februāris
Klašu audzinātāju sanāksmē atbalstām
projekta „Zaļais tīkls” aktivitātes mūsu skolā.
Ar tām iepazīstina skolas absolvente, nu jau
speciāliste Agnija Stivriņa. Projektu skolā
koordinē Arta Zepa. Lai veicās mums visiem!
Dir.v.G.Sīle
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Februāris

27.februāris
Konkurss 5.-9.klašu zēniem „Brīnumainās
pārvērtības”. Kā atzīst paši skolēni, bija
interesanti konkursi, kuros noskaidrojām
„Skolas džekiņu 2014”. Šo titulu ieguva 5.a
klases skolēns Ričards Strikauskis. Godprātīgi
un ieinteresēti konkursa gatavošanā un
vērtēšanā piedalījās 5.-8.klašu vecākiemeitenes. 18 dalībnieki izlozēja dalību 3
konkursos.
Paldies par atbalstu skolotājām Initai Valteri
un Ļenai Zvaigznei!
Dir.v.G.Sīle

2014.gada 6.februārī notika 3.Mūzikas olimpiāde. Brocēnu novada olimpiādi sagatavoja un vadīja mūsu
skolas mūzikas skolotāja Aija Zakovska. Jau otro gadu žūrijā tika pieaicināta Saldus novada mūzikas
skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Sandra Snipke. Paldies skolas direktoram Egonam Valteram un
skolotājai Inārai Bērziņai par darbu žūrijā. Olimpiādē piedalījās 4 meitenes no Brocēnu vidusskolas un 1
meitene no Gaiķu pamatskolas. Žanna Teļnova ieguva III pakāpi. Uz 3 reģionālo kārtu Ventspilī tika
izvirzīti
sekojoši
skolnieki:
Jeļena Sušinska II pakāpe, Anna Lūcija Lavrinoviča II pakāpe.
Sk.A.Zakovska
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