Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2012./2013.

Septembris

24.-27.oktobris
Mācīties un būt tēlā, kurš pieprasa koncentrēšanos, lai varētu iekļauties skolas mācību darbā- to spēja mūsu
desmitie, jo bija katru dienu „kādā ādā”- peldētāji, klauni, „zubrīši”. Ceturtdien paklausīgi izturēja savu
„netīro ”iesvētīšanu un vakarā nodeva zvērestu, par kura satur atkal rūpējās 11.tie.
Viss godam izturēts, viens otru iepazina, lai veiksme pavada vidusskolas gados!
.
Dir.v.G.Sīle

11.septembris
Dzejniece, komponiste un izpildītāja
Ingūna Lipska tiekas ar 1.-4.klašu
skolēniem
muzikālajā
izrādē
„Dažādās krāsiņas”. Uzvar atbrīvotā
atmosfērā un modernās melodijas, ko
Ingūna arī pieļauj.
Ar vidusskolēniem tikšanās
norit ģitāras un balss akustiskajā
skanējumā un filozofiskākā gaisotnē.
Dir.v.G.Sīle

12.septembris
Tradicionāli tiekamies, lai apspriestu mācību gada āpusstundu aktivitātes. Darbs bija radošs. Uzklausījām
klašu vecāko un 10.to klašu skolēnu domas.
Dienas garšu, smaržu un noskaņu bagātināja pašu ceptās ābolmaizes skolas mājturības klases virtuvē.
Netradicionālā sadarbībā viens otru iepazinām labāk.
Dir.v.G.Sīle
Vecāku padomes sanāksme- 13.septembris
Regulāru darbību ir pieradījusi skolas vecāku padome. Arī šī mācību gada pirmajā tikšanās reizē tika iezīmēti
gada darbības virzieni un ierosinājumi.
Aug jauna ģitāristu paaudze - 18 septembris
Otrdienās laikā no plkst 19.00-20.00 Jāņa bērziņa vadībā varēs apgūt ģitāras spēli. Interesētus aicinām
pieteikties!
Vislatvijas lielā vingrošana- 28.septembris.
Mēs piedalījāmies!Kopā ar LOK sūtni Daini Zīlīti! Esam!
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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Sākumskolā no 24.septembra līdz
28.septembrim notika rudens ziedu un dārzeņu
izstāde. Izstādē piedalījās visas sākumskolas
klases. Izveidotiem darbiem bija arī
nosaukumi. Interesantākie nosaukumi bija
.
,,Zaķis
brauc uz Miķeļtirgu”, ,,Zemessargs”.
Izstādi vēroja arī klašu skolēnu vecāki, kuri
bija ieradušies uz Miķeltirgu.
Sagatavoja: sākumskolas skolotāja Rudīte
Balode

28.septembrī Brocēnu vidusskolā notika kārtējais

Rudentiņ, bagāts vīrs,

Miķeļtirgus. Miķeļtirgu organizēja un vadīja sākumskolas

Daudz tu mums dāvināji:

skolotājas. Katrs sākumskolas skolēns varēja tirgoties ar

Pilnas klētis labībiņas,

dažādiem mājās pagatavotiem kārumiem un rudens dārza

Pilnas ķešas sudrabiņa.

veltēm. Kā pircēji tika aicināti 28.septembrī Brocēnu
vidusskolā notika kārtējais Miķeļtirgus. Miķeļtirgu organizēja
un vadīja sākumskolas skolotājas. Katrs sākumskolas skolēns varēja tirgoties ar dažādiem mājās
pagatavotiem kārumiem un rudens dārza veltēm. Kā pircēji tika aicināti pamatskolas, vidusskolas
skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, skolēnu vecāki.
Sagatavoja: sākumskolas skolotāja D. Staško

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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4.septembris
Kamēr domas kavējas vasarā, sākam pierast pie izzinošām darbībām projektu dienā, kurā vienojošā
tēma ir Brocēnu vidusskolas vēsture. Katrai klasei pētāma kāda skolas vēstures desmitgade- skolas formas,
apgūstamie mācību priekšmeti, tradīcijas utml.
Dir.v.G.Sīle
.

4.septembris
Jaunā kolektīvā pierast dažiem nav viegli. Citiem arī jauna skola, tāpēc ši diena tika veltīta savu
klasesbiedru, skolas darba organizācijas un tradīciju iepazīšanai. To realizējām kopīgā rīta aplī,
satiekoties ar skolas administrāciju, medmāsu, skolas psihologu. Stundā ar skolas direktoru Egonu
Valteru iezīmējās absolventa modelis. Pašu veidotās vizītkartes parādīja katra labo varēšanu un talantus
darbībai skolas mērķu sasniegšanā. Ļoti būtisks darbs bija skolas bibliotēkā kopā ar Inesi Kunkuli, kur
katrs saņēma mācību grāmatas gadam.
Lai radoša un centīga darbošanās vidusskolā mūsu desmitajiem audzinātājas Mairitas Neilandes
vadībā!
Dir.v.G.Sīle

Iespēja nodarbināt savu intelektu, izmantojot ITK. Kopā ar Ivaru Atteku reizi nedēļā informātikas
kabinetā darbosies programmētāji (4.-9.klase).
Dir.v.G.Sīle

Brocēnu novada pašvaldības
delegācija
gatavību

iepazinās

ar

strādāt

izvirzītajiem

skolas
atbilstoši

mācību

gada

uzdevumiem un mērķiem.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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21.septembrī

sākumskolas

skolēni

Septembris

viesojās

bibliotēkā Brocēnos, kur tikās ar Gāliņciema
bibliotēkas vadītāju, bērnu dzejnieci Ivetu Skapsti.
Pirmo .klašu skolēni dzejnieci iepriecināja ar
sagatavotajiem dzejoļiem no krājuma “Kāpēc man
tāds deguns?”. Bērni ne tikai skaitīja dzejoļus, bet
arī bija veidojuši ilustrācijas mīļākajam dzejolim.
Interesantākajiem dzejoļu ilustrētājiem dzejniece
pasniedza savu balvu – krājumu “Kāpēc man tāds
deguns?”. Vislielāko jautrību izraisīja dzejolis par
baidīšanu, ko skaitīja 4.a klases skolniece Evelīna
Lieldaudziete.
Dzejniece atbildēja uz bērnu jautājumiem,
lasīja

savu

dzeju

un

stāstīja

smieklīgus

atgadījumus kā tapuši dzejoļi. Skolēniem dzejniece
šķita ārkārtīgi jauka un sirsnīga.
Šis pasākums tapa, sadarbojoties skolas un
pilsētas bibliotēkām.

Skolas bibliotekāre Inese Kunkule

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2012./2013.

Septembris

28.septembrī Brocēnu vidusskolas skolēni devās
ceļā uz atvērto durvju dienām Saeimā, Izglītības un
zinātnes ministrijā.
Izglītības un zinātnes ministrijā katram tika
dota iespēja runāt kameru priekšā un izteikt
viedokli. par jautājumiem, kas saistīti ar izglītību.
Devāmies nelielā ekskursijā pa ministrijas telpām,
tika radīts priekšstats par darbu ministrijā, kā arī
izklāstīta un izrādīta neliela vēsture par bijušajiem
Izglītības un Zinātnes ministriem.
Vēlāk devāmies uz Saeimas ēku. Lai ēkā
tiktu iekšā, bija jāiet cauri stingrai kontrolei, kas
rūpējās par to, lai Saeimas ēkā netiktu ienestas
aizliegtas lietas. Mūsu gaitām līdzi sekoja apsargi,
jo tie uzmanīja mūsu kustības ik uz soļa.
Aplūkojām visas greznās telpas, taču vislielākā
sajūsma bija atrasties Sēžu zālē. Pārsteidzoši bija
tas, cik Sēžu zāle televizora ekrānā izskatās liela,
taču patiesībā tā ir daudz mazāka nekā domājām.
Mājup devāmies smaidīgi, pilni ar jaunām
emocijām un iespaidiem.
Skolēni

14.septembrī saulīte ripoja pa zemes virsū,
tāpēc jauki izbaudījām 11.b klašu skolēnu
izplānoto sporta aktivitāšu dienu 1.4.klasei.Pateicību esam parādā skolotājam
Gunāram Guntim Baronam, kurš savā
privātīpašumā atļāva ugunskuru kurt un tēju
vārīt, sarūpējot nepieciešamo malku, katlu,
ūdeni.
11.a un c klase nodarbināja 5.-7.klašu
skolēnus parkā, bet 12.tie ar Kristīni Sproģi,
Inesi Šerpu un Elīnu Šerpu pārbaudījumus
bija sarīkojušas 8.- 10.klašu skolēniem
stadionā. Viņām gan bija balvu fonda atbalsts
no projekta, tāpēc visi dienu beidza ar
lepnumu par saviem sasniegumiem.
Dir.v.G.Sīle
Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane
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3.septembris
Mācību gadu uzsākām ar skolēnu skaitu nedaudz
virs četriem simtiem. ”Apaļi rēķinot”, par 50
skolēniem mazāk kā iepriekšējā mācību gadā, bet
tas satikšanās prieku nemazināja. Ciemos pie
mums .bija atnākuši CEMEX pārstāvji, kuri
apsveikuma vārdiem pievienoja skaistu dāvanufotogrāfiju, kurā savu skolu redzam gandrīz vai no
putna lidojuma. Attēls ātri atrada savu vietu pie
sienas skolas kāpņu telpā. Brocēnu pašvaldība
rūpes par mums izrādīja uzreiz pēc mācību
uzsākšanas, jo sākās skolas parādes kāpņu
restaurācijas remonts un mašīnu novietnes izbūve.
Tradicionāli lielāko godu Zinību dienā
izrādām pirmklasniekiem, pie kuriem šogad bija
ieradies skolas talismans „Poga”.Atraktīvi „Pogas”
ierašanos izspēlēja 4.a, b klašu meitenes. Lindas
Breidakas atveidotā Poga šogad bija īpaša.
Ansis Grišāns pirmklasniekus sveica kopā ar
direktoru Egonu Valteru, izpildot viņa sacerēto
dziesmu.
Sveicām jaunos skolotājus- Sanitu Spriesli,
Viju Zusmani, Dignu Virksteni.
Zinību dienu vadīja skolēnu prezidents
Raitis Jurevics un viceprezidente Santa Soroka.
Svarīgs šajā dienā ir paldies mūsu tehniskajiem
darbiniekiem un visiem skolotājiem par darbu
skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam.
Iepriecina, ka esam uzlabojuši savus darba
apstākļus- gandrīz visās klasēs ir datori.
Multinmēdiji bagatinās stundu saturu un darbības
formas, bet skolotājai Irēnai Brēdiķei plašs darba
lauks visu datoru „atdzīvināšanā.”
Kamēr skolēniem notika pirmā audzinātāja
stunda klasēs, vecākiem bija iespēja diskutēt par
mācību gada aktualitātēm ar direktora vietniecēm
izglītības jomā Olitu Ļitvinovu un Maiju
Golubevu.
Lai mums veiksmīgs gads!
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

Foto D.Barančane

