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12.decembrī  
Modes un aerobikas 

deju grupu koncerta ritmos 
vērojām saldus sākumskolas, 
saldus 2.vidusskolas, 
Brocēnu vidusskolas meiteĦu 
sniegumu. Visu grupu 
vadītāja Rūta OzoliĦa.  

Pēc koncerta visi 
skolēni bija aicināti uz „Egles 
iedegšanās balli”. Pirmo reizi 
grupa „LV3801” spēlēja savu 
programmu. Jautri un priecīgi 
bija balles apmeklētāji, bet 
diemžēl viĦu bija tik, lai no 
balles izmaksām segtu tikai 
1/5 daĜu.  

Dir.v.G.Sīle 

15.janvārī 
Zīda apgleznošanas 

pulciĦš (vada sk. 
N.Ašihmina) organizēja 
izstādi „Jaungada dāvanas”. 
Garajā starpbrīdī darbnīcā, 
kuru vadīja pulciĦa 
dalībnieki, bija iespēja 
apgūt interesantu tehniku 
dāvanu pagatavošanā, kas 
darbnīcas dalībniekiem 
sagādāja īpašu baudu! 

Vairāk tādu brīžu, 
kad mēs nesteidzīgi 
atĜautos ieskatītos savu 
spēju radošumā! 

Dir.v.G.Sīle 
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17.decembrī 
Sākumskolas skolēni ziemassvētku pasākumā „Puteklīšu Ziemassvētki” uzbūra jautru un 

muzikālu noskaĦu. Paskumu veidoja sk. Aija Kampenusa. 
Dir.v.G.Sīle 
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2.-5.decembrim 
Mārcis Žunda, Linda Pumpure ( 11.klase) 

Ieva Lācīte, Paula Laurinoviča (9.klase) kopā ar 
citu Saldus rajona skolu skolēniem piedalījās 
projekta „Dream+Team” projekta semināros par 
līdera prasmju attīstīšanu jauniešos. Mūsu Mārcim 
izdevās sevi apliecināt Ĝoti pozitīvi, jo viĦš kĜuva 
par jauniešu grupas līderi. Skolēniem 4 dienu laikā 
bija jāapgūst iemaĦas pasākumu plānosānā un 
vadīšanā, ko viĦi veiksmīgi apliecināja 5. decembrī 
Saldus pilsētas sākumskolā novadot mākslas un 
sporta festivālu 3.-4.klašu skolēniem. Semināra 
ieguvums ir ne tikai pašvērtējuma paaugstināšanās 
, bet arī teorētiskais materiāls, kuru dāvināja 
projekta organizatori. 

 Interesanti bija tas, ka 3 stundu laikā, 
izmantojot aktivitāti un motivāciju, jaunieši 
sameklēja sponsoru balvas vairāk nekā citkārt 
laicīgi plānotajos skolu pasākumos. 

Jauniešu iesaistīšanās šāda veida projektā 
bija iespējama tāpēc, ka skolotāja Ginta Sīle bija šī 
projekta pirmo semināru dalībniece. 

Dir.v.G.Sīle 

9.decembris 
Diena, kura atklātības elpu rosināja skolēnu un skolotāju starpā, jo notika skolēnu parlamenta un 

klašu audzinātāju MK kopīga saruna. Izskanēja viedokĜi, komentāri par ārpusstundu dzīves organizēšanu 
skolā. 

Arī skolēnu aptauja tika organizēta, lai noskaidrotu skolēnu domas par aktivitāšu laiku, veidu, 
tematiku. Rezultāti tiks analizēti un vērtēti gan skolēnu parlamenta, gan klašu audzinātāju MK sēdēs. 

Dir.v.G.Sīle 
 

10 decembrī 
Notika otrā Mūzikas klubiĦa interesantu tikšanās. Šoreiz tā bija neparasta ar to, ka ciemojās grupas 

„Ēnas” solists Lauris Valters. Interesanta informācija sarunās un dziedājums akustiskās ăitāras pavadījumā 
radīja Ĝoti īpašu un smeldzīgu gaisotni. Kaut gan klubiĦa biedru nav daudz, guvums no šādas kopā būšanas ir 
emocionāls un pirmreizīgs. 

Dir.v.G.Sīle 
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 Globālā sasilšana. Klimata 
izmaiĦas. Šie mūsdienās tik bieži 
dzirdētie vārdi liek  aizdomāties ne 
tikai par to, kad iestājas kāds no 4 
Latvijas gadalaikiem, bet arī par to, vai 
tiem vēl raksturīgas tās pazīmes, kuras 
minētas mācību grāmatās. Piemēram, 
milzīgas sniega kupenas ziemā. 
Decembrī, kad MK ‘’Mākslas’’ rīkoja 
vizuālās mākslas darbu izstādi 
‘’Ziema’’, v ēl nekas par īstu ziemu 
neliecināja un par sniega kupenām 
pavisam, nē. Ziema tika uzburta 
skolēnu darbos, no kuriem staroja 
patiesa vēlme īsto ziemu vēl tikai 
sagaidīt, kad varētu slidot, slēpot, 
pikoties un velt sniegavīrus. 
 Izstādes muzikālā atklāšana 
notika 16. decembrī. Tad varoĦa Pifa 
dziesmiĦu tekstos jau pavisam nopietni 
dzirdējām aicinājumu dotie ziemas 
izpriecās. Tas izskanēja tik dabiski, jo 
visi jau manīja ziemas brīvdienu 
tuvošanos.  
 

MK ‘’M ākslu’’ vadītāja Inita Valtere 

 Labdarība valstī visvairāk 
uzplaukst decembrī, laikā pirms 
Ziemassvētkiem. Arī Brocēnu 
vidusskolā šogad turpinājām jau par 
tradīciju kĜuvušo Ziemassvētku 
akciju vientuĜajiem pensionāriem. 
 Skolēnu un skolotāju 
saziedotā pārtika un Brocēnu 
aptiekas vitamīni iepriecināja 19 
vientuĜus pensionārus. 
 Paldies visiem tiem 
dāsnajiem skolēniem un skolotājiem, 
kuri ziedoja, paldies šėirotājiem un 
čaklajiem rūėiem, kuri pakas 
piegādāja adresātiem!  

Inita Valtere 
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19.decembris 
I semestra noslēgums ir 

Censonības balvas saĦemšana. 
Pateicības rakstus par labiem mācību 
rezultātiem un aktīvu sabiedrisko 
darbošanos saĦēma daudzi skolēni.  

Skolas teātra pulciĦš bija 
uzbūris rūėus ( Laura Sokolovska un 
Laura Balamovska), bet 
Ziemassvētku zvaigzni dzejā 
aprakstīja Ance, Zane, Andra, Arvis, 
Gunārs, Ina. Annas (12.a) dziedātā 
dziesma emocionāli izskanēja arī 
tāpēc, ka blakus viĦai bija arī mazais 
brālītis Austris. 

Mūzikas gaisotni radīja 
Anete, Kristīne , un 5.klases meiteĦu 
klavieru duets, atgādinot par 
talantiem mūsu vidū .  

Aizgājām brīvdienās, paturot 
sirdī noskaĦu ar vārdiem: 

 „Visas lietas, kas ir skaistas, 
Man ar tevi Ĝoti saistās.” 

Dir.v.G.Sīle 

18.decembrī 
Kad Ziemassvētku 

noformējums jau skolas logos, kad 
vērtējumi mācību priekšmetos jau 
žurnālu ailītēs redzami, skolēnu 
parlaments organizēja Ziemassvētku 
darbnīcas. Sniegavīru darbnīcā, 
SniegpārsliĦu darbnīcā, Improvizācijas 
darbnīcā, KonkursiĦā„Ziemassvētku 
kastē- es te”, Ziemassvētku smaržas 
ražošanā, Ziemassvētku loga un 
Pārsteigumu kartītes veidošanā aktīvi 
piedalījās 5.-12.klašu skolēni. 
Atraktīvs izdevās darbnīcu noslēgums 
skolas zālē. Secinājām, ka 
aizrautīgākie darboĦi šogad bija zēni! 

Dir.v.G.Sīle 
 


