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8.10.-12.10.2012.sākumskolas

klasēs norisinājās dzejoļu konkursi. Katrs
skolēns,
. atbilstoši vecumam, meklēja un
mācījās no galvas sev tīkamu dzejoli.
Noslēguma

pasākums

notika

17.oktobrī, kur labākie dzejoļu skaitītāji, no
katras klases, deklamēja savu sagatavoto
dzejoli. Tika deklamēti dzejoļi par skolu,
pogām,

gadalaikiem,

dzīvniekiem,

nedarbiem, Latviju. Pasākumu interesantāku
darīja skolotājas Dignas un skolotājas Aijas
sagatavotie muzikālie priekšnesumi.
Sk. Daiga Staško

4.oktobrī- Dzīvnieku aizsardzības dienā sākumskolas skolēnus pulcēja uz vides zinību konkursu.
Šogad skolotājas Svetlana Tarasova un Vivita Ķezbere sagatavoja ne tikai uzdevumus, kuros
jāparāda zināšanas, bet arī lika komandām veikt praktiskos uzdevumus. 1 klašu komandas skolas
apkārtnē meklēja koku lapas, savukārt 2. klasēm uzdevums- atrast resnāko koku- prasīja arī
matemātiskās zināšanas. 3.klašu komandas veidoja elektrisko ķēdi, lai iedegtu gaismu, bet
4.klasēm bija jāpierāda ūdens īpašības. Vislabākās zināšanas skolēni parādīja atpazīstot sēnes un
sašķirojot atkritumus. Meža gudrību urķētājs Dižraibais dzenis var lepoties ar sākumskolas bērnu
zināšanām un entuziasmu.
Sk.Vivita Ķezbere
Sagatavoja I.Brēdiķe
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Mūsu skolai- 64.gadskārta.
Bieži vien nākas „lauzīt galvu” par
dāvanām jubilāriem. Šogad jau septembrī
nolēmām, ka skolai dāvināsim savu
uzstāšanos
kopā ar skolotājiem.
.
5.-12.klašu
skolēni
pieskandēja
skolas zāli 25.oktobra pēcpusdienā. Skanēja
dziesmas, bija popielas priekšnesumi un
prezentācijas. Visās uzstāšanās piedalījās arī
skolotāji. Liels paldies mūsu skolas
direktoram Egonam Valteram, kurš ar
atsaucību un padomu, protams, ar muzikālo
pavadījumu, nodrošināja veiksmīgu šī
pasākuma norisi.
Sākumskolas skolēniem pasākumā
26.oktobrī skanēja arī dzeja, bet jautrības
vilni kopīgās atrakcijās organizēja skolotāja
Digna Virkstene.
Teātra pulciņš uzstājas skolas dzimšanas
dienas pasākumā.
Piektdien, 26.oktobrī, skolas teātra
grupa, kurā darbojas 6.b un 8.a klases
meitenes,
iepriecināja
sākumskolas
audzēkņus ar Ingeborgas Krustkalnes lugu „
Sakņudārza sargs”.
Dzīvespriecīgā ludziņa stāsta par to,
ka iedomība un neapdomība, kā arī
uzticēšanās zaķa glaimiem un skaistajiem
vārdiem, var nodarīt pāri kāpostiņam,
burkāniņam, magonītei un citiem sakņu
dārza iemītniekiem. Bet tik labi, ka ir vērīgs
un uzticams suns Krancis, kas dārzeņus
izglābj no zaķa Džeka zobiem.
Aktrises slimības dēļ Kranča lomu
spēlēja teātra režisore Ļena Zvaigzne.
Teātra nākamā uzstāšanās ir iecerēta 21.
novembrī pirmsskolas izglītības iestādē
„ Mūsmājas”.
Sk.Ļena Zvaigzne

Sagatavoja I.Brēdiķe
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Sveiki, mīļie lasītāji! Pavisam nemanot ir
piezadzies rudens. Uz ielām jau ir redzamas brīnišķīgās
lapu pilis. Lai gan šis gadalaiks tautai asociējas ar
dubļiem un drūmu laiku, šķiet, ka kokos kāds
neredzams mākslinieks cenšas to padarīt gaišāku,
izdaiļojot apkārtni ar košajām lapām.
.Gluži tāpat kā mākslinieks Rudens arī
Brocēnu vidusskolas skolēni grib ieviest gaišumu. Lai
gan rudens depresija mēdz piezagties nemanot gandrīz
katram ceturtajam cilvēkam, mēs – divpadsmitās klases
skolēni – centāmies šo nepatīkamo slimību neielaist
savā skolā un sarīkojām Skolotāju dienas svinības.
Protams, lai svētki izdotos, vajadzēja kārtīgi
sagatavoties. Ideja par dāvanām radās no mūsu
audzinātājām. (Mums, protams, vajadzēja kādu
pieaugušo, kas mūs ’’pabaksta’’). Tātad dažiem
cilvēkiem bija jāuzzīmē skolotājas, tāpēc mēs
neuzkrītoši vērojām skolotājas. Taču tas nebija
vienīgais pārsteigums, ko gatavojām. Vēl daļa skolēnu
tamborēja grāmatzīmītes - pūcītes. Lai svētki būtu tik
jauki gan mums, gan skolotājiem, mēs sarīkojām
muzikāli literāru uzvedumu. To plānojot, atklājām, ka
mums ir daudz talantīgu cilvēku, kurus nemaz neesam
pamanījuši. Izrādās, ka Zane spēlē flautu, bet Elīnaklavieres. Kristīne iepriecināja ar ģitāras spēli, un visi
kopā dziedājām par rudens un cilvēku gaišumu. Ar
dzejas palīdzību sildījām skolotāju sirdis.
Ar satraukumu sirdī sagaidījām piekto
oktobri, piektdienu. Skolotāju dēļ mēs, divpadsmito
klašu skolēni, piecēlāmies agrāk nekā parasti, jau
pulksten septiņos un četrdesmit piecās minūtēs bijām
skolā un priecīgi sagaidījām tos cilvēkus, kuriem jau
vairākas nedēļas no sirds gatavojām pasākumu. Lai šī
diena sāktos ar smaidu skolotāju sejās, paņēmuši veco
fotoaparātu rokās, likām mūsu viesiem ”pozēt”. Pēc
fotografēšanās bija divas mācību stundas, bet trešajā
stundā mūsu koncerts – pārsteigums skolotājiem. Mani
mīļie lasītāji, nav nepieciešams uzskaitīt mūsu koncerta
programmu, taču varu apgalvot to, ka mēs varam būt
nopietni un izraisīt skolotājos nostaļģiju. Manuprāt,
viņiem patika, un arī mēs paši izbaudījām svētkus.
Pasniedzām dāvanas – uzzīmētās fotogrāfijas, kas
skolotāju vidū izraisīja smieklu šaltis.
Brocēnu vidusskolas divpadsmito klašu
skolēnu un viņu audzinātājas paveica lielisku darbu.
Atceroties Skolotāju dienu, smaids rotājas mūsu sejās.
Mīļie lasītāji, sniedziet pozitīvas emocijas!
Padariet svētkus jaukus un prieka pilnus! Parādiet, cik
ļoti Jūs novērtējāt skolotāju darbu! Veiksmi Jums!

Everita Kārlsone, 12.a klases skolniece
Sagatavoja I.Brēdiķe
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Brocēnu

vidusskolā skolas bibliotēkā bija tikšanās ar
dzejnieci, dramaturģi, rakstnieci Ingu Ābeli.
. mērķauditorija - vidusskolēni un
Tikšanās
latviešu valodas skolotāji. Piebildīšu, ka Inga
Ābele šobrīd jau ir ļoti atzīta rakstniece gan
Latvijā, gan ārzemēs, piemēram, Zviedrijā
tulkots viņas romāns „ Paisums”, bet Latvijas
teātros iestudē viņas lugas. Šobrīd Latvijas
Nacionālajā teātrī var noskatīties viņas lugu
„Jasmīns”.
Tikšanās ar Ingu Ābeli noritēja
sirsnīgā gaisotnē. Sarunas sākumā dzejniece
bija uztraukusies, jo nav viegli rakstniekam
runāt par sevi un savu darbu. Čaklākie
jautātāji, protams, bija latviešu valodas un
literatūras skolotāji, kā arī skolas direktors,
bet vidusskolēni bija mazliet apmulsuši vai
nobijušies. Inga Ābele atbildēja uz dažādiem
jautājumiem gan par savu daiļradi, gan par
to, kas notiek pasaulē.
Katrs šīs sarunas dalībnieks ieguva
tik, cik spēja un gribēja ieklausīties Ingas
Ābeles teiktajā
Sk.Ļena Zvaigzne

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

