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22.janvāris 
Konkursa „Erudīts” 5.-8.klasei 1.kārta  „Brocēni. Brocēnu novads” notika 8 komandu starpā. Bija gan 
kapteiĦu konkurss, gan fotogrāfiju atpazīšana, gan zināšanas par fiziski ăeogrāfisko un domes struktūru. 
 Kā katrā konkursā- mērėtiecīgas sadarbības prasmes komandai palīdzēja. 
1.kārtu noslēdzot: 

1. vieta- 5.a „Meitenes” 
2. vieta- 6.a „BV” 
3. vieta – 5.a „Zaėpastalas” 

Dir.v.G.Sīle 

23.janvāris 
„Esi brīvs! Neiekrīti!” – ar 
šādu aicinājumu pret 
atkarībām 7.-12.klašu 
skolēnus izrādē uzrunāja  
Svētā Gregora skolas 
studenti.  
 Mūs piesaistīja viĦu 
atvērtība, vienkāršība, 
patiesie piemēri no dzīves 
un atraktīvās prezentācijas 
par studentu dzīvi skolā. 
Skatītāju zālē atmosfēra 
bija ieinteresēta un gaisā 
virmoja pārdomu vēsma. 
 Jauniešus cienastā 
un sarunās pēc izrādes 
aicināja skolotāja Maira 
Jefimova. 

Dir.v.G.Sīle 
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„Nakts skolā” 
Sagaidot viesus no Ropažiem un Garkalnes, „Dream+ Team” projekta dalībnieku no SātiĦu skolas, skolēnu 
parlaments un aktīvisti satikās nakts pasākumā. Kopā darbojās 47 skolēni , veicot gan darbu grupās par skolas 
šodienu, gan sadarbības spēlēs viens otru iepazīstot. 
 Atbalstītājos bija 6 skolotāji, kuri savus padomus un pieredzi neuzspieda, bet vairāk vēroja . 
Pēc kārtīga darba tikām pie „Ētikas kodeksa ” skolēniem un skolotājiem. Vērojām atraktīvus dejotājus no Ropažu 
vidusskolas, interesantu Brocēnu vidusskolas prezentāciju par sevi. 
 Kārtības rullis , kuru pieĦēmām ar personīgiem parakstiem tika pasludināts darbošanās sākumā-22.00, tā kā 
katrs dalībnieks zināja kopā būšanas noteikumus, bet dzīve  vai dažu bezatbildība ienesa savas korekcijas. Plkst. 
03.30 mūsu kopdarbs beidzās, jo mērėis bija apjaust savas spējas izturēt, būt nomodā, būt aktīvam bez atkarību 
veicinošajām vielām. Daži tam bija par vāju, diemžēl. Šoreiz kolektīvā atbildība un noslēgums. 
Tomēr tā bija laba pieredze un centīsimies „Nakts skolā” pasākumu veidot kā tradīciju. 
Paldies visiem dalībniekiem! 

Dir.v.G.Sīle 

19.janvāris 
 Latviešu valodas 
olimpiāde 5.-7.klasei 
pulcināja Saldus rajona 
skolēnus. Pēc divu stundu 
darba skolas zālē piedāvājam 
aktivitātes, bet uz to viĦi gan 
nebija īpaši atsaucīgi. 
 Uzdevumu grūtākā 
daĜa bija saistīta ar 
orientēšanos sabiedriskās 
dzīves notikumos Saldus 
rajonā. Patiesībā, nekas grūts 
jau nebija, tikai jāpadomā par 
savu attieksmi pret 
notiekošo! 
 Olimpiādi organizēja 
mūsu skolas latviešu valodas 
MK. 

Dir.v.G.Sīle 
 



Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2008./2009.                                                    Janvāris 
 
 

Sagatavoja I.Brēdiėe     Foto D.Barančane 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotēkas dzīve kĜuvusi rosīgāka. 
Lasītavā notiek dažādi konkursi, 
spēles, izstādes. Šeit bieži iegriežas 
bērni, lai izmantotu interneta 
resursus. Te notiek mācību stundas, 
te bērni prezentē savus darbus 
dažādos priekšmetos. 

Bibliotekāres A.Kukuka, I.Kunkule 

Trešajām klasēm notika konkurss „ Skaties, 
tausties, domā, dari!” , kur skolēni sevi apliecināja, 
atbildot uz asprātīgiem jautājumiem un meklējot 
āėīgu uzdevumu risinājumus. Šie uzdevumi jau 
iepriekš bija izlikti lasītavā. Aktīvāka bija 3.b 
klase. Acīgākie konkursa uzvarētāji saĦēma 
grāmatas. Pasākuma otrajā daĜā sacentās abas 
trešās klases, kur vajadzēja atbildēt, gan cik burtu 
ir latviešu alfabētā, gan cik bieži muša veicina 
spārnus, lai noturētos gaisā. Ieinteresētība bija 
liela, un katrs skolēns saĦēma gan grāmatzīmi, gan 
saldumus.  

Bibliotekāres A.Kukuka, I.Kunkule 

Ceturtajām klasēm lasītavā bija izveidota 
izstāde „ Baltā Vilka cirks”. Abas ceturtās 
klases izspēlēja šo spēli. Lai varētu nonākt pie 
Baltā Vilka, bija jāzina atbildes uz izstādē 
izlikto grāmatu varoĦu jautājumiem. Lai 
apmulsinātu Lutausi, ir jāuzdod viĦam mīkla, 
bet lācītis Tobiass grib rakstīt grāmatu un lūdz 
bērniem pateikt tematu, par ko rakstīt. Bērni 
bija patīkami pārsteigti, ka cirku var arī šādi 
spēlēt. ( bildes) 
Nolēmām šo spēli piedāvāt arī piektajām 
klasēm.  

Bibliotekāres A.Kukuka, I.Kunkule 
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5.janvāris 
„V āru, vāru putriĦu …” tik sengaidīti janvāra rītā smaržo skolā! Ēdināšanas firmas „GaršiĦas” īpašniece 
Liene ar skolā jau iemīĜotu un iecienītu saimnieci Slaviku smaidīgas sagaida 1.- 2.klases skolēnus pirmajās 
pusdienās. Skolas direktors Egons Valters svinīgi grieza atklāšanas lentu, dāvināja  sienas pulksteni. Visi 
novēlēja veiksmīgu un garšīgu ēdināšanu saimniecēm, bet saimnieces vēlēja tukšus šėīvjus ēdājiem. 
  Lai mūsu vēderi priecājas! 
Patīkami, ka skolas ăērbtuvē arī ir dežurants, tāpēc virsdrēbes nolikt un paĦemt var jebkurā laikā! 
 Dažus izbrīnīja tas, ka skolotāju istabā vairs neatrada atslēgu skapīti. Ar šo dienu kārtība sekojoša- 
atslēgu paĦem pie dežurantes, pieraksties kas tu esi, cikos, pie atslēgas nodošanas rituāls tas pats. Kārtība 
disciplinē! 

Dir.v.G.Sīle 

9.janvāris 
Kamēr laukā brīnišėa ziemas ainava, 
skolēnu parlaments  nolemj rīkot sniega 
dienu jau šajā nedēĜā. Skolotāji l ēmumu 
atbalsta.  
 Pirmās palīdzības pulciĦa 
dalībnieces kopā ar skolas medmāsu 
Natāliju Petrakeviču sarīko 
pārbaudījumus pirmās palīdzības 
sniegšanā. Tā kā vidusskolēni neatnāk uz 
šo etapu, meitenes ir aizvainotas par 
nenovērtēto centību un darbu, bet 5.-
8.klašu skolēni savas prasmes ir 
parādījuši. 
 Šogad 9.b ( audzin. Māra 
Jēkabsone) klases skolēni „Sniega dienu 
„ rīkoja 1.-4.klašu skolēniem, bet 10.b ( 
Inta Muižarāja)- 9.-12.klasei, bet 10.a 
(Olga Bronšteine) – 5.-8.klasei. 
 Visu izdomāto etapu neveiksme- 
atkusnis. Katrs kritiens bija Ĝoti slapjš, 
bet neraugoties uz to izmēăinājām gan 
mērėī mešanu, gan cietokšĦu celšanu, 
kolektīvie nobraucieni no kalna, cepām 
skautu maizītes ugunskurā un daudz ko 
citu. 
 10.b klases veidotais sniega lācis 
priecēja ne tikai pašus, bet arī citus 
skolas biedrus un vietējos vandāĜus. 

Dir.v.G.Sīle 
 


