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TDA „Kursa” vārds pazīstams gan
Saldus, gan Brocēnu novadā.
Kolektīva dalībnieki arī ir no abiem
novadiem. Par godu Latvijas
gadadienai dejotāji ar savu vadītāju
Inesi Bušu viesojās mūsu skolā ar
nelielu koncertu.
Ar prieku un atzinību
dejotāju sniegumu uzņēma visu
vecumu skolēni. Īpašu atzinību
izpelnījās Ketija Ķezbere, jo viņa
taču ir mūsējā. Viņas māmiņa
Vivita atzina, ka skaists deju solis
prasa lielu neatlaidību un darbu.
Sarunas ar dejotājiem raisīja ideju,
ka pašiem mums skolā arī
vajadzētu
atjaunot
dejošanas
tradīcijas. Paliekam cerībā, ka mēs
to spēsim, jo katra varā ir kaldināt
latvisko spēku un prieku!
Dir.v.G.Sīle

26. novembris
Ceļojošā izstāde "Eiropas Parlaments ierullē" bija izvietota speciāli aprīkotā vairāk nekā 10 metrus garā
treilerī, kas viesojies divdesmit trīs Latvijas pilsētās. Izstāde viesojās Brocēnu vidusskolā un vairākas stundas
bija atvērta vidusskolēniem . Projektu "Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā!" koordinē Eiropas Parlamenta
Informācijas birojs Latvijā (EPIB), un tā mērķis ir sniegt gan vizuālu materiālu, gan audio ierakstu veidā
informāciju par EP darbu un šogad ievēlētajiem Latvijas deputātiem, gaidāmo Lisabonas līgumu un tā
sniegtajām iespējām iedzīvotājiem. Izstādē bija iespēja arī nofotografēties ar Eiropas slavenību – Parlamenta
priekšsēdētāja Ježija Buzeka speciāli veidotu tēlu pilnā augumā.
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe
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11. novembris
Lāčplēša dienas atcerei skolā rīkojām
virves vilkšanas sacensības 5.-12.klašu grupā.
Pirms sacensībām konsultējāmies ar Saldus virves
vilcēju komandas treneri Raivo Tuku. Skolēnu
parlamenta puiši bija galvenie organizatori- gan
sporta skolas zāli sarunāt, gan virvi sadabūt, gan
diplomus izveidot.
Sacensības izvērtās nopietnas un atraktīvas.
Jāpaslavē meitenes, kuras šo spēka pārbaudi
izturēja godam. Malači! Īpaši neatlaidīgi bija zēni
8.c- 9.c, jo viņi startēja ne tikai savā grupā, bet arī
konkurēja ar vidusskolas klasēm. Spēks un prasme
uzvarētāju godā izvirzīja 12.b, 8.c-9.c,7.b, bet
individuālajā disciplīnā- skolas somas turēšana
spēkus pārbaudīja brīvprātīgie- 1 zēns no klases.
„Skolas stiprinieka ”titulu ieguva Andrejs
Dmitrijevs.
Dir.v.G.Sīle

12.novembris
Mārtindienas nedēļā skolā bija īpaši viesi. Pēc
skolotājas Ļenas Zvaigznes aicinājuma skolas
zālē divas stundas latviešu rotaļās skolēnus
vedināja Brocēnu folkloras kopa „Virza”.
Kolektīvam jau 5 gadi un, skaidrs, ka folkloras
tradīcijās var atrast asprātīgu un kustību pilnu
atpūtu. Atraisījās deju rotaļās visi vecumi.
Piektklasnieki bija vēl kautrīgi, kad divpadsmitie
jau sacentās gaiļu cīņās. Labības kulšana, deju
soļu raksts, veiklības pārbaudes- skolas zāles
grīdu dimdināja ne pa jokam.
Šī bija izdevība iepazīt tautas tradīcijas,
izkustināt sevi aktīvā kustībā, paskatīties uz sevi
citā , neierastā veidā. Jauki, ka tautas folkloras
pūrs dzīvo!
Dir.v.G.Sīle
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04.11.Dzejas dienu noslēgumā notika
tikšanās ar Brocēnu novada bērnu dzejnieci un
rakstnieci Ināru Šteinbergu. 3. un 4. klases skolēni
noklausījās autores izpildījumā pasaku par māsām
peonijām. Pasaka tika demonstrēta uz lielā ekrāna ar
fotoattēliem, kuri tika uzņemti autores mājas
pasakainā apkārtnē. Galvenās lomas attēloja Ināras
meitas – mazās aktrisītes Linda un Lāsma. Bērniem
ļoti patika krāsainie tērpi un skaistās dabas ainavas.
Pasākuma nobeigumā I. Šteinberga atbildēja uz
jautājumiem un pastāstīja par topošajām grāmatām.
Ar lielu interesi gaidīsim jaunus pasakainus
piedzīvojumus mūsu skolā!
3. klases audzinātāja Svetlana Tarasova

10.novembris
Mārtiņdienā 5.klašu skolēni pārbaudīja
sevi mīklu minēšanā. Latviešu tautas mīklas
nemaz nav tik vieglas šodien bērniem, jo
daudzas darbības un ieražās ir pārveidotas un
aizmirstas.
Lai gan minētājiem ne vienmēr izdevās rast
pareizo atbildi, pie skolas sagādātām
konfektēm tika katrs.
Par mīklu atlasi un izvēli šoreiz rūpējās
5.klašu latviešu valodas skolotāja Ginta Sīle.
Dir.v.G.Sīle

16. novembris
Brocēnu novadā domē skolēnu parlamenta jaunieši tikās ar citiem novada jauniešiem, kur visus kopā
aicināja novada izpilddirektore izglītības jautājumos Daila Frīdmane.
Sadus BJC metodiķe Rudīte Muraševa stāstīja par jauniešu iespējām mūsdienās. Mūsu skolotāja
Laura Miķelsone iepazīstināja ar vērienīga projekta norisi novada ietvaros, grupu darbā izveidojās domas
par jauniešu dzīves veidošanas iespējām Brocēnu novadā.
Dir.v.G.Sīle
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17. novembris
Jau rīta agrumā „Gaismas sasaukšanās” sveču
liesmiņās atgādināja par valsts svētku
nozīmību Latvijā un Brocēnos. Katraliesmiņa
bija no mūsu skolas skolēna vēstījums par
vēlēšanos būt, spēt un darīt. Gaismas ceļu
organizēja Madara Oškalne un Alise Brača,
informācijas lapiņas izplatīja Monta Mineiķe.
Kad skolas zālē direktors Egons Valters
skolēnus sveica valsts svētkos, tas visiem bija
vienotības brīdis patriotismā un cieņā par savu
valsti.
„Saule, Pērkons, Daugava” izskanēja 5.8.klašu kora sniegumā ( skolotāja Inita
Lasmane)
„Pērles par Latviju”- dzejas rīts, kurā
skolēni runāja pašizvēlētus darbus par Latviju.
Kā zvaigznes Brīvības pieminekļa virsotnē, arī
runātāji centās spodrināt sevī un skolas biedros
atbildīgu pašapziņu par piederībai savai tautai.
Latviešu valodas skolotāji bija tie, kas
rosināja katram skolēnam atrast, uzrakstīt,
noformēt un no galvas iemācīties vienu dzejoli,
stāstu, kas katram šķiet skaists un nozīmīgs.
Par Latviju izdomātais un skaļi pateiktais
pārliecināja.
Pēc dzejas rīta konkursā par Latviju
tikās 6.-8.klašu skolēni . konkursu organizēja
skolotāja Kristīne Romanovska.
Skolas priekšā no maziem karodziņiem
tika izveidots Latvijas karogs .
Dir.v.G.Sīle
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