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Atkal septembris…
Jāprot debesīs izlasīt
gājputnu atstātos vārdus:
īstus un uzticīgus,
nepārprastus
. kā draugus,
ar kuriem kopā vasaru gaidīt.
/Marika Svīķe/
No sirds sveicam visus, jauno mācību gadu
sākot!
Mūsu skola ir mainījusies ne tikai ārēji, bet arī
skolēnu rindās. Šogad skolu gatavojas beigt 12.tie- 29 radoši, talantīgi, sportiski jaunieši!
Pirmā skolas diena šodien ir 38 zēniem un
meitenēm. Audzinātājas Vivita Ķezbere un
Maira Jefimova.
Skolas saimē viņus ieved 12.tie kopā ar
audzinātājām Anitu Milbergu, Intu Muižarāju un
Svetlanu Krūtaini.
Lai gan lietainais laiks visiem piespiedis
pulcēties skolas sporta zālē, jaukus brīžus visiem
dāvina skolas direktora Egona Valtera, Brocēnu
pašvaldības vadītājas Solvitas Dūklavas, Cemex
viesu apsveikuma vārdi, skolas „Pogas” (Linda
Breidaka 5.b klase) iznāciens un „Saldus
Maiznieka” dāvinātais „spēka maizes” kukulītis
katrai klasei.
Kad skolēnu prezidents Oskars Deaks aicina
iezvanīt pirmo mācību stundu un kopīgi izskan
skolas himna, tad ir skaidrs- atkal katram
jāapzinās, ka „...mana skola Brocēnos” ir
nemainīga vērtība, bet ieguldītais darbs paša un
skolas attīstībai atkarīgs vienīgi no individuāla
ieguldījuma.
Lai radošs mums skolas 65. Gadu jubilejas gads!
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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3.septembris
Ar „Fantastiko rokas spiedienu”10.klašu skolēni tikās ar skolas administrāciju un atbalsta
personālu. Kaut gan piepulcējušies mūsējiem tikai 3 citu skolu pamatskolas absolventu, kopdarbības
pamati audzinātājām Laurai Miķelsonei un Vinetai Mielavai jāiedibina no jauna, jo vidusskolēna dienas
ritms un attieksmes ir jāizvērtē un jāpiemēro gan skolas filozofijai, gan attīstošai sadarbībai.
5.klašu skolēniem kopā ar audzinātājām Ļenu Zvaigzni un Dinu Virksteni viens no galvenajiem
mērķiem šajā dienā bija kopīga „Kārtības ruļļa izveide ” un sadarbības spēles.
Dir.v.G.Sīle

4.septembris
Rudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela
daļa ar interesi seko līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds
izvēlētā mērķa sasniedzamais ceļš? Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola” dalībniekiem, kuri,
apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem.
Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem, kuri bija tālu ceļu
mērojuši- ap 360 km, tāpēc vēlējāmies viņu viesošanās dienu veidot interesantu- pēc darbnīcu principa.
Sapratām, ka visinteresantāk ir atrast kopīgo un atšķirīgo, tāpēc „Parlamenta darbnīcā” veidojām Venna
diagrammu. Dalībnieku bija daudz ( vairāk kā 50 kopā ar mūsējiem), tāpēc strādājām 3 „tūrēs”.Jau pirmajā
grupā atradām saskarsmes punktus-planšetdatoru pielietošana mācību stundās, atrašanās vieta pie
ezera,jaunsargu esamība skolās, Comenius apmaiņas projekti, sadarbojoties ar citām valstīm, trakas idejas.
Protams, par idejām un to izpildījumu runāja katrs. Priecēja, ka emociju domu apmaiņai deva dalīšanās
lepnumā ar savas skolas absolventiem un tradīcijām.Sarunas laikā uzreiz izskanēja vārdi: „Brauciet
ciemos!”, un tas ,manuprāt , nozīmēja- esam pasmēluši „Sapratnes avotā.”
Jau nākamās dienas beigās skolas parlamenta telpā ieradās mūsu skolas skolēni ar vēlmi organizēt
pasākumu, kuru bija atpazinuši Valmieras 5.vidusskolas bukletā.”Mēs arī gribam tā mēģināt!” Jauki! Tas
ir mēķis- vēlēties darīt, varbūt kaut ko jaunu, bet pašiem! Lai mums izdodās! Atcerējāmies gan, ka viena
meitene no brīvprātīgā darba veicējiem delegācijā, kura klausījās par skolēnu parlamenta darbību un
vēlēšanām, tā atklāti arī brīnījās:” Kāpēc skolā vajadzīgs skolēnu prezidents?”
Zināšanas tikai tad ir ko vērtas, ja tās pielieto dzīvē. Projekts to nodrošina.
Dir.v.G.Sīle

6.septembris
Skolā viesojās skolēnu un skolotāju delegācija no Gulbenes rajona Tirzas pamatskolas. Pēc
direktora apsveikuma vārdos un dziesmā, darba grupās skolotāji un skolēni iepazinās ar mūsu skolas
pieredzi mācību satura apguvē un darbā projektos.
Viesiem patika ekskursija pa skolu.
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2013./2014.

Septembris

Iesvētības 10.klašu skolēniem
Tematiski noformēts apģērbs un katras
dienas
tikšanās
skolas
zālē,
pārbaudījumi pēdējā dienā trasītēs un
„Singura” takā...tas saliedēja jaunos
klasesbiedrus, parādīja visai skolai 10.to atraktivitāti un izturību, ļāva
organizētājiem- 11.klašu skolēniem
apjaust pārbaudījumu organizēšanas
mokas un priekšrocības.
Atkal tapusi filmiņa, kurā iemūžināti
jautri skolēnu aktivitāšu brīži!
Paldies, mūsu radošie vidusskolēni!
Dir.v.G.Sīle

13.septembris
Gribējām kā labāk, iznāca kā vienmēr- tā jāsaka par „Iesvētību ballīti”, kura sadarbībā Brocēnu KIC
bija pilsētas centrā, bet neapmeklētības dēļ nonācām pie secinājuma, ka šis bija neizdevies
eksperiments....
Dir.v.G.Sīle

12.septembris
SFL projekta ietvaros „Mēs cits citam
Brocēnos” skolēni veidoja filmas par
Brocēnu
iedzīvotājiem.
Notikusī
filmas pirmizrāde raisīja pozitīva
lepnuma izjūtas gan par filmas
veidotājiem, gan par filmas varoņiem.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe
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19.septembris
Kad āboli krīt būkšķēdami un kastaņi izlien no adatainajiem kažokiem, Brocēnu vidusskolā 19.septembrī
skolas aktu zālē Dzejas dienu iespaidā notika dzejoļu izteiksmīgas runas konkurss. Tajā piedalījās 5.-12.klašu
skolēni. Šoreiz žūrija bija neparasta ar to, ka paši ir skolēni, kas mācās 12. a klasē retoriku, un nu iegūtās
zināšanas viņi-Uģis, Laura S., Antra- varēja pielietot, novērtējot pārējos konkursantus. Īstenībā uzvarētāji bija
visi, jo tas bija jauks un dvēselisks pasākums. Nelielajās pauzēs skolotājas uzdeva dažādus jautājumus par
dzejniekiem gan Latvijā, gan tuvākajā apkaimē. Kamēr skolēni gaidīja žūrijas vērtējumu, tikmēr skolotājas
viņus izklaidēja ar spēli ”Uz kuģa balle”. Liels paldies skolotājām Gintai Sīlei, Intai Muižarājai, Mairitai
Neilandei un bibliotekārei Inesei Kunkulei, kas palīdzēja noorganizēt pasākumu un sagatavot skolēnus dzejas
konkursam.
1.oktobrī konkursa uzvarētāji devās uz veco ļaužu pansionātu, lai sniegtu dzejas prieku citiem cilvēkiem.
Sk.Ļena Zvaigzne

23.septembris
Novada karoga pacelšanā pie skolas
piedalījās Brocēnu pašvaldības vadītāja
Solvita
Dūklava,
priekšsēdētājas
vietnieks Ārijs Sproģis, Brocēnu
vidusskolas direktors Egons valters un
skolēni. Saulainajā rītā it kā ceļavējš
veiksmīgai sadarbībai visā krāšņumā
parādīja Latvijas un novada karogus. Arī
skolas himnas dziedājums apliecināja šī
notikuma nozīmību skolai.
Dir.v.G.Sīle

24.septembris „Valodu kamoliņš” pie skolas pieripoja
rūcošs un krāšņs, jo tas bija liels autobuss, kurā vēderā
kamoliņš dzīvo.
Lai popularizētu Eiropas Valodu dienu skolēniem,
pirmo reizi tika organizēts mobilais ceļojums «Valodas
kamoliņš», kura laikā Latvijas skolēni, arī mēs,
piedalījāmies valodas spēlēs un konkursos dziedātāja
Kašera vadībā, kā arī ierakstījām savu novēlējumu latviešu
valodai 500 m garajā Valodas kamoliņā. Valodas kamoliņš
ar bērnu vēlējumiem 26.septembrī tika nodots glabāšanā
LNB Bērnu literatūras centram. Ceļojuma organizētāji
priecājās par mūsu skaistajiem rokrakstiem.
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe
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25.septembris
Tūrisma dienu organizējām un vadījām, mēs
9. B klase. Vadījām dažāda aktivitātes 5. – 8.
Klasēm. Viss izdevās ļoti labi, laiks arī bija
labs. Bija astoņas dažādas atrakcijas, kurās bija
jāpiedalās visai klasei, un visas klases bija
vienotas un piedalījās. Šo pasākumu
organizējot, mēs pierādījām, ka mēs varam būt
vienoti un cits citam uzticēties. Gatavošanās
bija ilgs process. Esam dzirdējuši ļoti labas
atsauksmes no tūrismu dienas un tas dod velmi
organizēt vēl šādus pasākumus.
Mums ļoti labi izdevās novadīt savu
kontrolpunktu, par ko mums ir prieks. Tas
sniedz vēlmi taisīt vēl šādus pasākumus.
Laura Treinovska 9.b

27.septembris
Olimpiskā
vingrošana
pagalmā pie skolas terases
apliecināja,
ka
ikdienā
kustamies par maz. Mūzikas
pavadījumā nekļūdīgi veikt
visus
vingrojumus
pa
spēkam bija tikai 12.klašu
skolēniem,
kuri
šo
vingrošanu vadīja.
Lielākais
ieguvums
vingrošanas minūtēs bija
kopības
sajūta, iegūtais
možums un fotosesija ar
mūsu airēšanas čempionu
Vasiliju Andriško.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe
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Kopš cilvēki ir radījuši ideju
par karu, ir nepieciešams aizstāvēt
domas par mieru. Tāpēc 20. septembrī
veselību veicinošas skolas projekta „
Es- pasaulē, pasaule- manī” ietvaros
atzīmējām Starptautisko Miera dienu.
Rītu
uzsākām
ar
emblēmu
piespraušanu un aicinājumu būt
labsirdīgiem,
izpalīdzīgiem,
smaidošiem, dalīties ar labajām
emocijām un rūpēties par citiem.
Vestibilu rotāja plakāti, kurus bija
izgatavojuši Brocēnu vidusskolas
skolēni, domājot par to, kas ir miers,
kas ir miers cilvēkā un kāds ir mierīgs
cilvēks.
Paldies visiem, kas atsaucās
šīs dienas organizēšanas darbos!
Lai Jūsos miers valda arī visās
citās Jūsu dzīves dienās!
Veselību veicinošas darba
grupas vadītāja Inita Valtere

26. septembrī noslēdzām mūsu skolas
skolotāju Aivas Šteinas monotipiju un Dignas
Virkstenas birografikas un datorgrafikas darbu
izstādes. Bija iespēja tikties ar māksliniecēm un
uzdot jautājumus par izglītību, darbu tapšanas
ilgumu, vietām, iedvesmas objektiem. Interesants
šķita fakts, ka skolotāja Digna ir mācījusies par
arhitekti, arī projektējusi mājas, šobrīd savus
darbus švīkā pat kora mēģinājumā un skolotāju
sanāksmēs. Savu stāstījumu viņa papildināja ar
dziesmām ģitārspēles pavadījumā. Skolotāja Aiva
izstādes darbus radījusi tad, kad vajadzējis domāt
par dāvanām savas audzināmās klases skolēniem 9.
klases izlaidumā. Skolotāja mācījusies Liepājas
lietišķās mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas
akadēmijā. Viņa var veidot arī pasūtījuma darbus,
bet tikai tad pasūtītājam jāuzturas viņai līdzās.
Novēlam mūsu skolotājām arī turpmāk
radošumu jaunu mākslas darbu tapšanā!
Mākslu MK vadītāja Inita Valtere
Sagatavoja I.Brēdiķe
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Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa
No 23.-27.oktobrim katrs sākumskolas
skolnieks varēja piedalīties ziedu un dārzeņu
veidotajās pārvērtībās. Tika radoši atdzīvināti
ķirbji, kabači, kukurūza, kastaņi u.c. dārzeņi un
augļi.
Nedēļa noslēdzās ar kārtējo Miķeļtirgu.
Tirgū varēja tirgoties ar dažādiem mājās
pagatavotiem kārumiem un rudens dārza veltēm.
Veselības stiprināšanai varēja iegādāties arī medu.
Kā pircēji tika aicināti pamatskolas, vidusskolas
skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, skolēnu
vecāki.
Sk.D.Staško

11.septembrī sākumskolas skolēni skolas
bibliotēkā tikās ar bērnu dzejnieci Ivetu Skapsti. Daži
skolēni ar dzejnieci bija tikušies jau iepriekš – Brocēnu
pašvaldības bibliotēkā, kur Iveta Skapste lasīja savus
dzejoļus no krājuma „Kāpēc man tāds deguns?”.
Viesojoties skolas bibliotēkā, dzejniece mūs
iepazīstināja ar jauno dzejoļu krājumu „Kā atnāk
dzejolis.” Pirms tika stāstīti un lasīti smieklīgie
atgadījumi kā tapuši dzejoļi, 4. klases skolēni ar skolas
direktoru Egonu Valteru un mūzikas skolotāju Aiju
Zakovsku bija sagatavojuši jauku pārsteigumu gan
dzejniecei, gan klausītājiem. 4. ab klases skolēni
dziedāja skolas direktora Egona Valtera dziesmu
„Pavāra dziesma”, par kuru dzejniece bija patīkami
pārsteigta un priecīga. Kevins no 4.b klases dziedāja
dziesmu no krājuma „Kāpēc man tāds deguns?”, kurai
mūziku ir komponējis mūsu skolas direktors.
Skolēniem dzejniece šķita interesanta, jauka un
sirsnīga. Mums šī tikšanās vēl ilgi paliks atmiņā.
Skolas bibliotekāre Inese Kunkule
Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

