Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2011./2012.

Septembris

Lai arī septembris iesācies ar mainīgiem laika
apstākļiem, tas netraucēja 11.a un b klasei
sarīkot interesantu un aktivitāšu pilnu tūrisma
dienu. Šogad klases devās pārgājienā pa
Brocēniem, un ne – vietējiem bija lieliska
iespēja izstaigāt un iepazīt dažādas vietas
Brocēnos. Bija šautriņu mešana, šaušana,
lekšana, skriešana, kā arī dažādas citas klasi
saliedējošas aktivitātes. Sākumskolēniem , 5.
un 6. klasei bija atsevišķa tūrisma diena skolas
teritorijā ar futbolu, mīnu lauku un citiem
uzdevumiem.
Viedokļi par Tūrisma dienu ir gandrīz
vienbalsīgi:
• Man patika, bija super;
• Patika vadītāji;
• Tiešām
interesanti,
pārdomāti
uzdevumi;
• SUPER;
• Paldies 11tajiem par foršo dienu, bija
labs ☺

30.septembris
Kā ierasts, septembra beigās sveicam mūsu skolotājus, dodot tiem brīvdienu un ļaujot skolas
vecāko klašu skolēniem iejusties skolotāju lomās. Šogad skolotājiem pasākumu vadīja 12.a klases skolnieces
Alise un Madara. Skolotāji jau iepriekš bija raksturojuši viens otru un viņiem tika pasniegtas nominācijas. Pie
ieejas katra skolotāja saņēma laimes kastani. Skolotāju diena noritēja rudenīgi labā noskaņojumā.
Divpadsmitie atzīst, ka skolotāja darbs ir grūts, nav viegli savaldīt skolēnus, taču tas ir arī interesants un
aktīvs darbs. Katra diena ir savādāka un nekad nav garlaicīgi.
Paldies „jaunajiem skolotājiem” par pacietību .
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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Adaptācijas diena, kuras laikā
jaunie 10-tie iepazīstas ar skolu
šogad notika reizē ar parlamenta
dienu,
kad
jaunais
skolēnu
parlaments sanāca kopā, lai plānotu
pasākumus šim mācību gadam.
Parlaments tikās ar desmitajiem, lai
iepazītos ar viņiem un viņu
talantiem. Pasākums norisinājās uz
pozitīvas un ļoti aktīvas nots, jo pēc
tam kopīgi tika spēlēta spēle, kā arī
skolēnu parlamenta pārstāvis Juris un
10.b klases skolnieks Raitis sniedza
mums jauku dejas priekšnesumu.

Nākošais pārbaudījums, kas sagaidīja
desmitos – jau par tradīciju kļuvušās
iesvētības, ko organizē 11.klases.
Šogad desmitajiem bija iespēja kā
celties, tā velties uz skolu, tas ir –
pidžamās,
kā
arī
iejusties
kolhoznieku un supervaroņu tēlos.
Pēdējā iesvētību
dienā viņus
sagaidīja dažādi netīri uzdevumi –
slavenā Singura taka, galvas bāšana
miltos, šļūkšana pa plēvi, kā arī
dažādu atspirdzinājumu izbaudīšana,
un vakarā ballīte.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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1.septembrī atkal visi spara pilni un kopā
svētku līnijā. Ciemos CEMEX vadība
Enrique Alberto Garcia Morelos Zaragoza
personā. Jaukas mūzikālās dāvanas kopā ar
skolēniem bija sagatavojušas skolotājas
Aija Zakovska un Ināra Bērziņa. 28
pirmklasniekus skolas gaitās simboliski
ievadīja un iešūpoja 12.klases skolēni. Pēc
skolas direktora Egona Valtera un skolēnu
prezidenta Edgara Ruļļa uzrunām kopīgi
dziedājām skolas himnu. Svētku rītu šogad
vadīja Madara Oškalne un Alise Brača.
Dir.v.G.Sīle

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. Arī
Brocēnos tika atzīmētas dzejas dienas .Dzejas
dienu atmosfēra bija ļoti jauka Cilvēku nebija
daudz, pasākums bija īpašs. Savu dzeju lasīja
skolotājas Inga Rozalinska, Olita Ļitvinova un
Olga Sušinska. Ciemos bija ieradusies arī Kristīne
Maka, kura ļoti izjusti lasīja savu dzeju. Šo
pasākumu Brocēnu vidusskolā vadīja skolotāja
Ginta Sīle. Skatītajiem tika dota iespēja uzdot
savus jautājumus dzejniekiem. Visbiežāk uzdotie
jautājumi bija: "Kas jūs iedvesmo rakstīt dzeju?
Vai bieži labojat uzrakstītās rindiņas? Vai labprāt
publicējat savus daiļdarbus apkārtējiem?" Pārsvarā
dzejnieces iedvesmojās no dienā piedzīvotā, no
sajūtām, cilvēkiem un visa, kas rada emocijas.
Savu dzeju autores labo. Reizēm, sākot koriģēt
savus daiļdarbus, dzeja tiek pilnībā izmainīta, pat
vārdiņš no iepriekš uzrakstītā nepaliek. Savukārt uz
jautājumu, vai labprāt publicējat savu dzeju,
rakstnieces atbildēja ļoti individuāli. Kāda labprāt
savu veikumu rāda citiem, bet kāda no skolotājām
pat saviem radiem un ģimenei negrib savu dzejas
krājumu atklāt. Taču dzejas autoru atbildēs bija arī
kaut kas kopīgs - visas kā viena apgalvoja, ka
neuzskata sevi par dzejniecēm. Starp dzejas
lasījumiem tika izdziedātas skolas direktora Egona
Valtera komponētas dziesmas ar dzejas vārdiem, kā
arī daži pamatskolas skolēni lasīja viņu izvēlētos
daiļdarbus
no
skolas
dzejoļu
krājuma.
Alise Brača 12.a klase

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

