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17.-19. oktobris
Skolai jāveicina iespēja skolēnam glabāt ikdienā nepieciešamās lietas skolā, lai netiktu pārsniegts
noteiktais skolas somas svars:
-ja skolēns jaunāks par 9 gadiem, viņa soma (pārnēsājamie priekšmeti) drīkst būt līdz 2,5–3,5 kg smaga;
-ja skolēns ir 9–11 gadus vecs, skolēna skolas soma nedrīkst būt smagāka par 3,5–4 kg;
-ja skolēns ir 12–13 gadus vecs, tai jābūt ne smagākai par 4–4,5 kg
-ja skolēna vecums ir 14–15 gadi, – skolas somas svars drīkst būt līdz 4,5–5 kg;
-ja skolēns ir 16 gadus vecs vai vecāks – skolas somas svars var sasniegt 5 kg un vairāk.
Informācijas avots: Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm (MK 27.12.2002. Nr.610)
Mūsu akcijā noskaidrojām, ka mūs skolas skolēnu somu vidējais svars ir 4,7 kg, smagākā ir 9,5 kg,
vieglākā- nu, to par skolas somu pat nevar nosaukt- o.5 kg. Katru dienu somas svēra apmēram 90 skolēnu.
Somas turpināsim svērt katru mēnesi. Vispār viela pārdomām un izvērtēšanai.
Dir.v.G.Sīle

13.oktobris
Konkurss
„Skolas
džekiņš”
tika
piedāvāts
5.-9.klašu
zēniem,
bet
atsaucību saņēmām no 5.un 6.klases. 13
dalībnieki sacentās
zināšanās
un
prezentācijas prasmēs. Nozīmīga bija arī
radoša domāšana un humora izjūta.
Vērtētāji bija klašu vecākiemeitenes. Viņām tad arī nācās lemt par
titula piešķiršanu, kurš šoreiz tika ralfam
Jekavickim- 5.a klase.
Ļoti labi sevi konkursā parādīja Ansis
Grišāns -5.b klase, tāpēc viņam arī
piedāvājām vadīt „Popielu ” sākumskolā,
ar ko viņš veiksmīgi tika galā.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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21.oktobris
Sākumskolas skolēni ar saviem sagatavotajiem
priekšnesumiem aizkustināja ļoti silti. Visas
klašu audzinātājas bija rosinājušas bērnus uz
kolektīvu sadarbību. Populārais Lauris reinis
„Skrienu vēl”, I. Busulis, „Dzeguzīte”, u.c.
varētu lepoties par viņu dziesmu izdzīvošanu
tik atraktīvā veidā. 1.a klase( audzinātāja Daiga
Staško) un 2.c klase ( audzinātāja Dace
Viļumsone) aicinātas piedalīties arī Latvijas
gadadienai veltītajā koncertā Brocēnu kultūras
centrā.
Abas dienas ar skolēniem kopā bija skolas
direktors Egons Valters ar saviem apsveikuma
vārdiem un kopā dziedāto skolas himnu.
Dir.v.G.Sīle

No
10.10.-14.10.2011.sākumskolas
klasēs norisinājās dzejoļu konkursi. Katrs
skolēns, atbilstoši vecumam, meklēja un
mācījās no galvas sev tīkamu dzejoli.
Noslēguma pasākums notika 18.oktobrī
skolas bibliotēkā, kur labākie dzejoļu skaitītāji,
no katras klases, deklamēja savu sagatavoto
dzejoli.
Tika
deklamēti
dzejoļi
par
gadalaikiem, dzīvniekiem, augiem, hokeju,
māmiņu. Dzejoļu deklamētājus vērtēja žūrija.
Žūrija pasākuma dalībniekus uzslavēja par
drosmi,
uzdrīkstēšanos,
izteiksmīgumu,
dzejoļu izvēli.
sākumskolas skolotāja D. Staško

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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20.oktobris
Mūsu skolas dzimšanas diena tradicionāli tiek
atzīmēta dienu pirms rudens brīvlaika. Šogad
skolai aprit 63 gadi. Kas skolā ir svarīgākais?
Protams, ka skolēni, tāpēc šo svētku dienu
atzīmējām ar skolēnu sagatavotu uzstāšanos
popielas pasākumā „Tādi esam” . Katra klase
veidoja arī modes prezentāciju par skolas
formu.
Izdomas bagāti dziesmu izpildījumos
bija visi priekšnesumi, to atzina arī žūrijabijušie absolventi Ilva Staškovska un Edgars
Grablovskis. Atzinīga atmosfēra valdīja arī
pilnajā zālē, jo interesanti ir paskatīties uz sevi
no malas radošuma izpausmēs. Uzdrīkstēšanās
būt – tas vienmēr ir satraucoši.
Atbilstošāk popielas nosacījumiem
šoreiz startēja 7.a klase ( audzinātāja Ginta
Sīle), bet 11.a klase roku rokā atkal ar savu
audzinātāju Ļenu Zvaigzni radīja mazu izrādi.
Ļoti krāšņi tērptais 12.e klases ( audzinātāja
Inga Rozalinska) uznāciens ar Ivaru Šļanku
ovācijas tikai vairoja. Bija jautri un interesanti.
Īpašs notikums šogad bija apbalvojuma
“Poga” pasniegšana. To saņēma Artūrs
Vērdiņš 12.a klase par sporta aktivitāšu
veicināšanu jauniešiem un Megija Petrova 6.a
klase par atbildīgu klases vecākā pienākumu
veikšanu.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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Brocēnu vidusskolā pieredzes
apmaiņā ieradās Cēsu novada
mājturības
skolotāji.
Par
sagaidīšanu un uzņemšanu Brocēnu
vidusskolā viņi saka vissiltākos
vārdus. Direktors Egons Valters
veltīja savas kompozīcijas, un
Brocēnu
novada
mājturības
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja Inita Valtere pasniedza
katrai Cēsu skolotājai sagatavotu
magoņu ziedu ar magonītes
konfekti
vidū.
Viesi
bija
mājsaimniecības stundās, Inita
Valtere dalījās pieredzē, kā strādā
virtuves stundās, kā organizē
degustācijas, kad gatavo ēdienus.
Mājturības MA vad.I.Valtere

Fotoizstādītē
savas
fotogrāfijas
piedāvāja
Inita
valtere,
Aija
Zakovska, Olga Sušinska,
Aiva Šteina.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

