BIBLIOTĒKAS NAKTS “HARIJS POTERS”
Vai jums patīk lasīt? Vai pasakām ticat? Ticat tam, ka labais uzvar ļauno? Ja jā,
tad jums noteikti jāapmeklē pasākums, kurš pavisam nesen, 16.februārī, notika
mūsu skolā, un šāda veida pasākums tika organizēts pirmo reizi – tā bija
Bibliotēkas nakts. Pasākums bija veltīts pašam noslēpumainākajam un tajā pašā
laikā visu iemīļotajam varonim Harijam Poteram. Interesanti, ka par pasākuma
dalībniekiem kļuva ne vecāko klašu skolēni, bet 5.-6.klašu skolēni. Viņi arī radīja
burvīgu un noslēpumainu atmosfēru skolā, pārģērbdamies to varoņu tērpos, kuri
viņiem bija iepatikušies: šeit varēja sastapt gan Hermioni Grendžeri, gan Ronu
Vīziju un pat rauduli Мirtlu. Кatrs varēja uziet uz 9¾ platformas un iziet cauri burvju sienas,
noskatīties fragmentus no iemīļotās filmas un pat iepazīties ar īstu burvi Vladislavu Šavlovski, kurš
bija atbraucis ciemos pie bērniem un vēlējās arī pavērot notiekošos
brīnumus. Pie mums atlidoja ļaunais Dementors (Olga Mitčenko).
Mūs apciemoja arī Mitruma tante (Nadežda Gļebovska). Viņas abas
raudzījās, lai būtu kārtība un radīja pasakai atbilstošu atmosfēru.
Tālāk sākās pats interesantākais – bija nepieciešams tikt galā ar 6
uzdevumiem, kurus sagatavoja Hogvartas profesori un iedzīvotāji.
Viņu lomās meistarīgi iejutās mūsu vidusskolēni – Jeļizavеtа
Kаčurinа, Аrturs Аrhipovs, Kirils Gončarovs, Pāvels Kоreņkovs,
Darja Kļujevа, Svetlanа Lopacka. Pasākuma gaitā skolēni-dalībnieki, kuri piedalījās Bibliotēkas
naktī, bet viņi kopumā bija 60 cilvēki, tika sadalīti meklētāju vienībās, un kopā ar saviem vadoņiemskolotājiem – Irinu Маrtiņenko, Jolantu Suprijanoviču, Маrinu Vinogradovu, Žannu Zeikati,
Jekaterinu Barčuku un Ingu Тkаčеnkо – devās zelta bumbiņas ar spārniem meklējumos. Daudz
dažādu interesantu uzdevumu bija jāveic ceļotājiem: Noslēpumu
istabā atrast Dobija zeķes, atminēt viltīgi gudrā Dambldora mīklas,
uz slotas kātiem tikt cauri Aizliegtajam mežam un pat pagatavot
burvju pīrāgu kulinārijas profesores Kātiņas (Kristīnes Dargeles)
uzraudzībā.
Paldies visiem skolotājiem un vecāko klašu skolēniem, кuri
palīdzēja pārvērst sapni realitātē - sagatavot un novadīt pasākumu!
Pasākuma veidotāji Jolanta Suprijanoviča, Jekaterina Barčuka un Irina Маrtiņenко.
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