
Brocēnu vidusskola 2014./15. 1.numurs 

Skolasprieks 

skolēni – Kristiāna Z., Kristiāna 

Š., Klāvs un Jeļena. Savukārt 9.a 
klases komandas „Lādiņi” dalīb-

nieki bija – Dace, Megija, Kitija 

un Kristers.  

„Brocēnu četrcīņā” individuāla-

jā kārtā uzvarēja 9.a klases koman-

das „Lādiņi” dalībniece Dace Prei-

sa, otro vietu ieguva Kristers Ste-

panovs un trešo vietu ieguva Kitija 

Holšteine. Tāpat arī otrajā kārtā 

pirmo vietu ieguva Brocēnu vidus-

skolas 9.a klases komanda 
„Lādiņi”.  

Kristiānas- četrcīņas 

dalībnieces 

2014.gada 13.novembrī plkst. 

10:00 Brocēnu vidusskolā notika 
„Brocēnu četrcīņa”. Tajā piedalījās 

Brocēnu, Saldus, Skrundas un Kan-

davas novadu skolu devītās klases. 

Katrā grupā bija 4 skolēni, kuriem ir 

zināšanas četros mācību priekšmetos 

– matemātikā, fizikā, ķīmijā un bio-

loģijā.  

Plkst. 10:00 sākās pirmā „Brocēnu 

četrcīņas” kārta, kas risinājās dabas-

zinību skolā. Skolēni individuāli 

pārbaudīja savas zināšanas minētajos 
mācību priekšmetos. Dalībniekam 

tika iedotas četras lapas ar desmit 

testa jautājumiem par katru tēmu. 

Laiks pirmajai kārtai bija 40 minū-

tes.  

Plkst. 11:00 Brocēnu vidusskolas 
aktu zālē sākās otrā kārta, kurā ko-

mandas uzdevumus pildīja praktiski. 

Veicām ķīmiskus eksperimentus, 

noteicām masas un tilpumus fizikā-

liem ķermeņiem, ar aizsietām acīm 

un aizspiestu degunu pārbaudījām 

savu garšas izjūtu un veicām mate-

mātiskus uzdevumus. Atpūtas brīžos 

klausījāmies dziesmas, ko dziedāja 

informātikas skolotāja Digna Virk-

stene, un piedalījāmies rotaļās.  
No Brocēnu vidusskolas piedalījās 

divas devīto klašu komandas – 

„Kodols” un „Lādiņi”. Komandas 

„Kodols” dalībnieki bija 9.b klases 

„Brocēnu četrcīņa” 

„Spēks un daile”- sacensības, kurās ir vērts piedalīties! 

Jau trešo gadu Brocēnu vidus-

skolas komandas piedalās Kuldī-
gas Jauniešu domes un zemessar-

dzes rīkotajās sacensībās „Spēks 

un daile”. Šogad pirmo reizi pie-

dalījās arī 9.b klases komanda. Kā 

viņiem veicās? Lūk, sacensību 

dalībnieku stāsts. 

Mēs, 9.b klases skolēni, pirmo 

reizi piedalījāmies konkursā 

„Spēks un daile”.  Mūsu komandā 

bija Ivo, Vladimirs, Kristiāna un 

Agate, mums bija arī atbalstītāji 
no Brocēniem. 

 Aizbraucām uz Kuldīgu, tur 

norisinājās šis pasākums, pēc tam 

gājām pieteikt komandu, kuras 

nosaukums bija „Koijoti”.   

Sacensību sākumā dziedājām 

Latvijas himnu. 

 Pavisam kopā bija četri uzdevu-

mi. Pirmajā uzdevumā bija jālien 

cauri trubai. Kad tas bija izdarīts,  

bija jāpaņem divas kastes un jāskrien ap 

stadionu līdz nākamajam pārbaudījumam, 
kurā bija jālien cauri savilktajām lentēm.  

Tālāk atkal bija jāskrien apkārt stadionam 

un jāpārskrien pāri zigzaga dēlim. Kad to 

izdarīja, vajadzēja šaut šautriņas mērķī.  

Nākamais pārbaudījums bija saistīts ar 

vēsturi, tur vajadzēja atbildēt uz daudz un 

dažādiem jautājumiem.  Mūsuprāt, mēs šo 

pārbaudījumu izpildījām labi.  

Lai veiktu nākamo pārbaudījumu, 

mums bija jāuzgaida, jo tur bija daudz 

cilvēku, kuri veica uzdevumu. Kad pienā-
ca mūsu kārta, uzzinājām, ka būs jautāju-

mi par pirmo palīdzību. Uzdevumā bija 

divas daļas- teorētiskā un praktiskā. No 

sākuma vajadzēja izvilkt lapiņu, uz kā bija 

aprakstīta situācija, kurā ir nokļuvis cil-

vēks. Mums vajadzēja pateikt, kā mēs 

rīkotos tādā situācijā.  Pēc tam mums bija 

praktiskā daļa, kur vajadzēja sniegt cietu-

šajam cilvēkam pirmo palīdzību.  

Pēdējais uzdevums risinājās 

laukā. Vajadzēja stumt armijas mašīnu, 
tā bija jāstumj divus apļus!!!  Pēc tam 

bija jāvelk armijas ķiveres un mugurso-

mas, un ar to ekipējumu bija jāskrien pa 

zigzaga dēli.  Pēc tam vajadzēja mest 16 

granātas, tās bija jātrāpa laukumā, kas 

bija apzīmēts ar lentēm. Pēc tam mēs 

vēlām mašīnas riepas līdz noteiktajam 

punktam. Šajā uzdevumā bija jānes 

cietušais cilvēks uz nestuvēm. 

 Protams, bija arī apbalvošana, 

kurā balviņas saņēma visi, kas piedalī-
jās.  

Iesakām arī nākamgad koman-

dām pārstāvēt 

Brocēnu vi-

dusskolu, bet 

sāciet trenē-

ties jau šo-

gad!  

Kā interesanti pavadīt laiku jauniešu centrā „Kopā” 

žēl novusā turnīru nenorisinās.  

Xbox spēles var spēlēt gan pa 
diviem, gan pa vienam, un to 

spēlē visi ar lielu aizrautību.  

Brocēnu jauniešu centrā apmēram 

šādi paiet pavadītā diena. Jaunie-

šu centrs ir vaļā no plkst. 17:00 

līdz plkst. 21:00, un piektdienā 

tas strādā līdz plkst. 22:00.  

Iesakām jebkuram aiziet un pa-

mēģināt šīs izklaides! 

(Rihards un Devids ) 

Mēs jums pastāstīsim par 

Brocēnu jauniešu centru 
‘’Kopā’’. Tas ir domāts jaun-

iešiem, lai pavadītu brīvo 

laiku, lai nebūtu jāklaiņo pa 

ielām.  

Jauniešu centrā var gan parā-

dīt savas prasmes galda teni-

sā, gan novusā, kā arī xBoxa 

jautrajās spēlēs. Protams, var 

arī pievērsties kulinārijai, 

pagatavojot dažādus ēdienus, 

un visi centra apmeklētāji to 

dara ar lielu aizrautību.  
Galda tenisu var nākt spēlēt 

visu nedēļu. Protams, katru  

piektdienu notiek galda tenisa 

turnīrs. Citreiz ir jāmaksā dalī-

bas maksa, bet katru otro piekt-

dienu dalības maksa netiek pra-

sīta, lai spēlētu. Dalības maksa 

tiek ieguldīta balvās.  

Novusu var nākt un spēlēt jeb-

kurš spēlēt gribētājs, bet diem-



Lappuse 2 Skolasprieks 

Mēs, 6.a klase, ilgi domājām, uz ku-

rieni braukt ekskursijā. Pēc ilgas domā-

šanas nolēmām, ka brauksim uz Rīgu. 

Braucām uz interesanto zinātnes centru 

“Zili brīnumi”, baiļu trasīti “Psaiho.lv” 

un Okupācijas muzeju. 

Pirmais, kur devāmies, bija “Zili brī-

numi”. Daudziem tajā iepatikās 

“Spoguļu labirints”, citiem - mazās ma-

šīnas, bet vēl kādam Neona istaba. Vēl 

šajā centrā mēs bijām uz “Einšteina 

ballīti”, kurā dažiem mūsu klases bied-

riem dedzināja rokas, rādīja, kā izveidot 

ziloņa zobu pastu un uzdeva dažādus 

interesantus jautājumus. 

Pēc tam mēs devāmies uz Oku-

pācijas muzeju, kur bija iespēja 

aplūkot senus priekšmetus, uzzināt 

ko interesantu par tiem. Mums bija 

arī jāveido mājas darbs par savu 

vecāko priekšmetu mājās, par šo 

mājas darbu mums atmaksāja lielā-

ko daļu no ceļa izdevumiem. Visin-

teresantākā visiem likās filmiņa, kas 

bija veidota no vecu ļaužu atmiņām 

par piedzīvoto Otrajā pasaules karā. 

Pēc muzeja devāmies uz baiļu 

trasīti “Psaiho.lv”. Tas visiem likās 

ļoti iespaidīgi. Daži bērni sāka rau-

dāt no bailēm, daži izsmējās no 

visas sirds, daži saprata, kas ir viņu vis-

lielākās bailes. Baiļu trasītē mūs biedēja 

aktieri. Tas viss notika sešu stāvu ēkā, 

kura no ārpuses izskatījās tiešām baisi, 

pat ēkas tualetes bija biedējošas. Vairāk 

neko diemžēl nestāstīsim, lai būtu intere-

santāk, ja brauksiet ar klasi.  

Kopumā mums šī ekskursija tik ļoti 

patika, ka pat nākamgad gribam braukt 

turpat. Šīs vietas mēs iesakām apmeklēt 

arī citām klasēm. 
 

Patrīcija un Una, 6. a klases skolnieces 

Ekskursija ar interesantām apskates vietām un piedzīvojumiem Rīgā  

mani sasniegumi, ko novērtēju, un 

tāpēc esmu izvizījusi mērķi- sa-

sniegt dzīvē vēl augstākus rezultā-

tus. Es domāju,  ka basketbolā tre-

nēšos visu savu turpmāko dzīvi-  ja 

ne profesionāli, tad kā hobijuto no-

teikti paturēšu.   

Iesaku citiem arī citiem sportot, 

trenēties kādā sporta veidā, it īpaši  

basketbolā J 

Endija  

Basketbols man ir kā hobijs, ar 

kuru es jau nodarbojos 6 gadus. 

Kāpēc ? Jo tas ir interesanti , aizrau-

joši, un basketbols ir kā liela atkarī-

ba, kas mani ievilinājusi jau „lielajā 

basketbolā”. 

 Kā tas viss sākās ? Basketbolu 

patiesībā sāku spēlēt, pateicoties 

sporta skolotājai Tatjanai Ipoļitovai.  

Šobrīd jau spēlēju Saldū – komandā 

ar labu treneri un lielisku komandu.  

Basketbola sacensībās arī varu 

apskatīt un iepazīt daudzas Latvijas 

pilsēta,s kurās neesmu bijusi, un tas 

ir arī veids, kā iegūt jaunus drau-

gus . Patiesībā ar basketbolu sākās 

   Endrū drīz uzzina ka viņam ir 

daudz vairāk ienaidnieku nekā sāku-

mā licies. Endrū arī strādā pie sava 

raksta. Viņš ievāc vēl jaunus faktus 

par slepkavībām. Viņš saprot, ka 

izmeklēšana apdraud viņa dzīvību. 

Endrū lēnām saprot arī to, kāpēc 

viņam ir dota otra iespēja. Tuvojo-

ties raksta beigām, viss top skaidrs.  

  Manuprāt, „Aiziet, lai atgriez-

tos” ir grāmata, kas noteikti jāizlasa. 

Grāmata ir interesanta un nebeidz 

pārsteigt. Varbūt grāmatas beigas 

var likt mazliet vilties, bet kopumā 

tā ir grāmata, ko es noteikti ieteiktu 

izlasīt!  

Lauma 

 Es varu jums ieteikt izlasīt franču 

rakstnieka Marka Levī grāmatu 

„Aiziet, lai atgrieztos”.  

  Šī grāmata stāsta par to, kā Ņu-

jorkas žurnālistam tiek dota otra 

iespēja.  

Grāmata sākas visai parasti. En-

drū Stilmens strādā pie savas dzīves 

svarīgākā raksta par masu slepkavī-

bām. Viss ir labi, bet tad …

ENDRŪ TIEK NOSLEPKA-

VOTS. Un tad notiek dīvainais-  

Endrū tiek „atgrūsts” mēnesi atpa-

kaļ pirms savas nāves. Viņam atvē-

lētajā laikā galvenais varonis cenšas 

uzzināt savas slepkavības motīvus 

un atmaskot slepkavu.  

Basketbols manā dzīvē 

Grāmata, ko izlasīt 
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skolā jaunieši ir tā aizrāvušies 

ar lamāšanos, ka nespēj sevi 

kontrolēt pat pieaugušo klāt-

būtnē. Lai gan mēs nojaušam, 

cik briesmīgi tas izklausās no 

meitenes mutes, dusmu brīžos 

arī izskan lamuvārdi no mums 

pašām, tomēr pieaugot mēs 

cenšamies to kontrolēt. Mūsu-

prāt, arī zēniem ir jācenšas 

kontrolēt, to ko tie runā, kur un 

kad izmanto šos vārdus.  

9.a klases meitenes 

Ejot pa skolu, aizvien biežāk ir dzir-

dami lamuvārdi. Vairāk tie izskan no 

pamatskolas vecuma zēniem. Iemesli 

tam ir visdažādākie. Visbiežāk tos iz-

manto, lai izceltos vai kļūtu populārs 

citu jauniešu vidū. Taču dažreiz lamu-

vārdu straume „birst” dusmu iespaidā, 

jo jaunieši mūsdienās ir ļoti viegli aiz-

kaitināmi. Protams, ka arī mūsu draugu 

lokā ir kāds, kurš bieži lieto rupjus vār-

dus, un tāpēc tas arī kļūst par ieradumu 

mums. Kā zināms, šādi vārdi ātri pielīp.  

Jaunieši cenšas sevi kontrolēt, runājot 

ar vecākiem vai skolotājiem, taču mūsu 

Lamuvārdi jauniešu vidū 

Šodien, 12.novembrī, uz sarunu 

aicināju Brocēnu vidusskolas 

audzēkni Oskaru Deaku, kurš ir 

skolas lielais sportists, futbola liet-

pratējs.  Viņš ir gatavs dalīties ar 

savu lielisko pieredzi un mudināt 

citus jauniešus pievērsties futbo-

lam!      

Sveiks, Oskar! 

 

1.Kā tu, Oskar, uzsāki savas gai-

tas futbolā un kas tevi pamudinā-

ja spēlēt? 

Savas gaitas futbolā es uzsāku 6 

gadu vecumā. Tobrīd es vēl īsti pat 

nezināju, kas ir futbols. Zināju tikai 

to, ka ir bumba, kas ir jāiesit vārtos. 

Uz futbolu mani pamudināja vecāki. 

Vēljoprojām atceros pirmo treniņu. 

2.Kā tu domā, kādas izaugsmes 

iespējas, spēlējot Latvijā? 

Manuprāt, Latvijā var sasniegt 

augstus rezultātus, bet labāk būtu 

ārzemēs, jo Latvijas futbola līmenis 

nav pārāk augsts. 

3.Vai tu apsver domu spēlēt ārpus 

Latvijas? 
Jā, es pat ļoti to vēlētos, jo zinu, ka 

Latvijā ar futbolu nenopelnītu. 

4.Kura ir šī laimīgā valsts? 

Ir vairāki varianti, bet vairāk skatos 

uz Vāciju un Angliju. 

5.Kāpēc tieši šī valsts, jo zināms, 

ka citās valstīs ir tikpat spējīgi 

futbola klubi? 

Jo šajās valstīs ir augts futbola lī-

menis un arī atalgo futbolistus ļoti 

labi. 

6.Oskar, tu domā visu savu dzīvi 

saistīt ar futbolu? 

Ja man būs tāda iespēja, tad – jā!  

7.Zināms, ka kādreiz būs arī jā-

pārstāj spēlēt, kas notiks tālāk? 
Par to vēl tā kārtīgi neesmu domā-

jis. Pagaidām spēlēju, un ar to man 

pietiek.  

8.Neesi apsvēris domu tālāk mācī-

ties par futbola treneri? 

Protams, esmu, bet saprotu to, ka 

treneru Latvijā ir daudz, un nezinu, 

vai vēl kāds treneris šeit būtu vaja-

dzīgs.  Ja kļūšu par treneri, tad no-

teikti vēlētos trenēt ārzemēs. 

 

Turpinot interviju, lasītāji vēlas 

uzzināt vairāk par tavām domām 

arī citos jautājumos 

  

9.Kā tev sokas mācībās, ir kāds 

Ahileja papēdis? 

Kam tāds nav? Manā gadījumā tā ir 

bioloģija. Vienkārši nepadodas, tas 

arī viss. 

10.Kā tu domā, kas jauniešiem ir 

jāmācās, lai kļūtu par Ministru 

prezidentu? 

Es ceru, ka ne bioloģija.  

11.Dzirdēju, ka šogad atstāji sko-

las prezidenta amatu, vai tiesa? 

Tas nebūtu īstais vārds. Katram 

prezidentam tiek dots viens gads, lai 

sevi pierādītu, un mans laiciņš izte-

cēja, un pienāca laiks, kad mani 

nomainīja jaunais prezidents. 

12.Vai, esot skolas prezidenta 

amatā, guvi kaut ko jaunu? 

Jā, protams. Es sapratu to, ka tā ir 

liela atbildība un kurš katrs nevar 

par tādu tikt ievēlēts. Uzskatu, ka 

pats arī nebiju lielisks prezidents.  

13.Vari pastāstīt, kas bija pats 

svarīgākais, ko mācījies, esot par 

prezidentu? 

Man bija jāmāk uzstāties publikas 

priekšā un jāprot uzņemties atbildī-

ba par parlamentu.  

14.Vai ir citas aktivitātes, ar ku-

rām nodarbojies brīvajā laikā? 

Īsti it kā nav. Man „garšo ēst”. 

15.Kā tev patīk skolas gaisotne?  

Manuprāt, tā ir fantastiska! Šeit ir 

daudz lielisku draugu, un skolotāji 

šeit ir forši. Viss ir čikeniekā! J 

 

Paldies par lielisko interviju! Ce-

ru, ka pēc šīs sarunas Oskars ie-

dvesmo arī citus jauniešus! 

Agnese (12.a) 

 

Intervija 



 

moja un svētku sajūtu radīja Brocē-

nu novada domes priekšsēdētājas 

Solvitas Dūklavas un Brocēnu vi-

dusskolas direktora Egona Valtera 

svētku uzruna. 

Koncertā piedalījās gan sākum-

skolas, gan arī 5.-9. klašu koris un 

arī jauniešu koris „Sonate”. Bija arī 

priekšnesums no vidusskolas an-

sambļa. Meitenes dziedāja divas ļoti 

skaistas dziesmas – „Zibsnī zvaig-

znes aiz Daugavas” un „Dvēseles 

dziesma”. Nemelošu, ja teikšu, ka, 

klausoties priekšnesumu,  skudriņas 

skrēja pa muguru. Bija redzams, ka 

Kā jau katru gadu, arī šogad ne-

iztikām bez koncerta par godu 

valsts proklamēšanas dienai. Šogad 

valsts svētkus atzīmējām Brocēnu 

KIC piektdienā, 14.novembrī. 

Šai pasākumā uzstājās  Dzejas 

dienu laureāti (konkurss notika sep-

tembrī). Viņi vairākas dienas gata-

vojās  šim svinīgajam pasākumam 

pie skolotājas Gintas Sīles. Jāteic, 

ka gatavošanās process bija grūts, 

bet rezultāts izdevās labs.  Sākoties 

pasākumam bija redzams mazs uz-

traukums, bet viss noritēja labi. 

Koncerta ievaddaļā mūs iedves-

meitenes bija centušās, un viņas nodzie-

dāja ļoti labi. 

Pasākumā redzējām arī Ievas Vorobjo-

vas dejotājus un Ilzes Kalniņas īso teat-

rālo uzvedumu. Protams, dzirdējām arī 

koru priekšnesumus.  

 Koncertu vadīja paši skolēni, un tas, 

man šķiet, ir ļoti jauki – dot iespēju un 

iegūt pieredzi pasākumu vadīšanā. Šis 

koncerts bija SKAISTS valsts svētku 

iesākums. 

 

Dace, Ļena, Klāvs- koncerta 

dalībnieki 

Skaists koncerts par godu Latvijas Proklamēšanas dienai  

Klases stāsta par to, kas svarīgākais noticis pirmajos mācību gada mēnešos 

7.a klase 

Mēs gājām pārgājienā, un 

tas mūs ļoti saliedēja 

Labo darbu nedēlā mēs 

nesām drēbes uz Sociālo die-

nestu, kā arī palīdzējām 3.  a 

klasei mācībās 

11.ahv Devāmies ekskursijā uz Siguldu 

Devāmies pārgājienā uz Zvej-

niekiem, pēc tam laivās uz Ozol-

saliņu 
TOP teiciens- difūzija, iu 

Rudens himna- Sergejs Jēgers 

„Rēdereja” Veidojām dzīvo fotogrāfiju- 1. 

skolas bilde Noslēdzām projektu „Rumbulas 

atbalss” 
Kopējā klases aktivitāte- 

„lapiņu spēle”- kas? Kur? Ar ko? 

Ko darīja? Utt. Mūsu puiši māca mazajiem 

skolasbiedriem otrdienās spēlēt 

basketbolu 

5.b 

Apsveicām skolu dzimšanas dienā ar 

dziesmu 

Piedalījāmies vairākos skolas organizē-

tajos pasākumos 

Klases moto- „Cieni citus, un citi cienīs 

tevi!” 

Devāmies ekskursijā
 uz Piena muzeju un 

zoodārzu „Cīrulīši” 

8.a 

Mums notika klases vakars! 

Bijām ekskursijā uz kartingiem un 

peintbolu 

Pilnīgi visa klase mēģināja 

„nobastot” ģeogrāfiju… nesanāca … J 

10.a 

Rīkojām klases saliedēšanas 

pasākumus – klases vakari pie 

Lauras un Agates, 

Izbaudījām iesvētības, 

Veidojām klases avizi, 

Pirms skolas dzimšanas dienas 

pasākuma visi kopā domājām, kā 

veidot apsveikumu 

11.b 

Rīkojām iesvētības 

Organizējām parlamenta vakaru, 

kurā rotājām skolu tās Dzimšanas 

dienas svinībām, 

Piedalījāmies konkursā „Zinītis 

un Nezinītis”, 

Ieguvām 2.vietu konkursā „Vīru 

spēles” 

Skrējām „Lāčplēša krosu”- 

1.vieta! 

Par klases moto esam pieņēmuši 

klases audzinātājas vārdus : 

„Vienmēr tiecies pēc labākā, mazāk 

gribēt nav vērts.” 

  

5.a 

Ekskursija uz Piena muzeju 

Ciemošanās dzīvnieku patversmē 

Mūsu teiciens: „Es esmu SUPER 

gudrs!” 

Mūsu klasē ir ļo
ti jautra ikdiena, jo gan-

drīz katra bēda pārvēršas par joku 

Sanāk arī „ārdīties” un dažreiz pat raudāt 

vai kauties, bet galvenais ir 
tas, ka dienas 

beigās mē SALABSTAM 

Mēs esam kā liela ģimene, kura savu 

ikdienu pavada skolā 

  

7.b Mums bija lieliska ekskursija uz 

Jelgavu- peintbols, kartings, muzejs, 

Mēs piedalāmies dažādās aktivitā-

tēs- hokejs, vieglatlētika, mūzikas 

skola, 
Visa klase visu dara KOPĀ 

Gribētos uzzināt, kā 1.pusgadā veicies arī citām klasēm, tāpēc gaidām arī jūsu 

veikumu „vizītkartes”!!!!!! 

Avīzi veidoja 9.a,  9.b un 12.b klases skolēni. Skolotājas Mairita Neilande un Digna Virkstene 


