15.martā
Literārs pasākums veltīts dzejniekam Jāzepam Osmanim
Zosēnu pagasta bibliotēkā pulcējās skolēni. Literārais pasākums bija veltīts dzejniekam Jāzepam Osmanim,
šovasar viņam apaļa jubileja - 80. Skolotāja Inese Žvīgure pastāstīja par dzejnieka dzīves gājumu, klausījāmies
dziesmu un dzejoļu ierakstus ar Jāzepa Osmaņa vārdiem aktrises Veras Singajevskas izpildījumā. Interesanti, ka
jau vairākas paaudzes ir uzaugušas ar Jāzepa Osmaņa asprātīgajiem un mīļajiem bērnu dzejoļiem un ka
dzejniekam patīk gleznot ainavas, ziedus un portretus.
Mēs, skolēni, bijām iemācījušies vairākus dzejnieka dzejoļus. Pasākuma turpinājumā katram dalībniekam bija
jāveic individuāls uzdevums - dzejoļa vārsmas jāsaliek pareizā secībā. Aleksandram Grigorjevam un Laurai
Bojārei tas bija viegls uzdevums. Man, Kristīnei, un Ievai Bojārei palīdzēja skolotāja. Turpinājumā lasījām dzeju
- mums bija jāizvēlas interesantākais dzejolis un jāpamato sava izvēle, kā arī jādalās pārdomās par dzejoļa
galveno atziņu.
pasākums bija interesants, par to liecināja dalībnieku labais noskaņojums. Liels paldies pagasta bibliotekārei
Irenei Prīsei par sarūpētajām dāvaniņām un pasākuma ideju. Paldies skolotājai Inesei Žvīgurei par stāstījumu,
atjautīgo spēli un radošajiem uzdevumiem, bērniem - par aktīvu piedalīšanos pasākumā. Iesaku pagasta
jauniešiem apmeklēt pasākumus Zosēnu bibliotēkā, lai varam vairāk uzzināt par latviešu literatūru un kultūru.
Kristīne Burjote, Vecpiebalgas vidusskolas 10. kl. skolniece

10.septembris
"Dzejas pieskāriens” un” Rudens ziedu krāšņumā"
Ja esi noplūcis puķi, nemūžam nesamin to.
Zieds, kas tev sniedzis reiz prieku, kaut vītis, ir jālolo.
/B. Žurovska/

Zosēnu pagasta kultūras namā jau no 10. septembra tika gaidīti ziedi, lai veidotu izstādi un runātu dažādu autoru
dzeju par ziediem. 14. Septembra pēcpusdienā ejot caur bibliotēku, un apskatot izliktos dzejoļus par ziediem,
nonācām ziedu parādē – izstādē. Kāds krāšņums pavērās visapkārt ieraugot izlikto izstādi. Visi rudens ziedi savā
krāšņumā : gladiolas, asteres, cinijas, kliņģerītes, puķuzirnīši, rudbekijas, lapsastes, dālijas, saulespuķes un vēl un
vēl…
Nākot uz pasākumu līdzi ņēmām arī dzeju par ziediem. Dzejas rindās tika slavinātas gan dālijas, gan asteres, gan
gladiolas u. c. Katrs atradām savu horoskopa ziedu un aprakstu par to. Izvērtējām kāds katrs esam un kāds varētu
būt. Tika lasītas arī pašu sacerētās dzejas rindas par ziediem. Katrs pasākuma dalībnieks izvēlējās savu ziedu, un
to aprakstīja dzejas rindās. Visvairāk dzeju par ziediem atradām dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzejoļu
krājumos. Arī Lija Brīdaka, Biruta Žurovska, Vēsma Kokle – Līviņa un Skaidrīte Kaldupe savos dzejoļos ir
aprakstījušas dažādus ziedus. Klausījāmies un runājām dzeju vērojot skaisto rudens ziedu izstādi. Dzērām dažādu
ziedu tējas, pievienojot ziedu medu. Nogaršojām arī pašu vārīto pieneņu ziedu medu. Padzerot tēju tika dots
uzdevums atpazīt augus no tējas. Pavisam bija jāatrod 18 dažādi ziedi un tie jānosauc. Uzdevums nemaz nebija
tik viegls, bet mēs ar to veiksmīgi tikām galā. Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par skaistajiem ziediem
un kompozīcijām, kā arī par dzejas rindām , kas tika veltītas ziediem. Lai rudens ziedi ar savu krāšņumu un
daudzkrāsainību mūs priecē līdz pirmajām salnām…
Pelēkai dienai pretī nolieku dāliju pušķi un medus trauku,
kas saldīgi smaržo pēc ziediem un vasaras…
/B. Žurovska/

