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7.aprīlis
Pasākums 6.un 7.kl. vecākiem „Caur
spēlēm uz zināšanām”, izglītības
programmu izvēle 7.klasē.
Paldies V.Mielavai, V.Banzenai,
A.Miltai,
M.Golubevai,
I.Ādlerei,
O.Ļitvinovai.
Dir.v.G.Sīle

9.aprīlis
Jau pašā rīta agrumā, draudzīgā un jautrā noskaņā devāmies uz vienu no interesantākajiem pasākumiem,
kādā jebkad esmu piedalījusies- „Enkurs 2011”.Diena bija saulaina, bet vējš Daugavas krastā bija
spēcīgs.
Pēc ierašanās bija gardas brokastis un iepazīšanās ar konkurentiem, un sacensības varēja sākties.
Pirmā bija ugunsdzēsēju stafete. Kurā startēja Antons Ašihmins un Andrejs Dmitrijevs. Pirmajā
palīdzībā startēja Edgars Dimza un Ulvis Staško, bet Vasilijs Andriško stafetes pēdējā posmā
ugunsdzēsēju spectērpā dzēsa „dzīvu” uguni. Kaut gan stafetē bijām veikli, laiku paildzināja tiesnešu
kavēšana- tā iet, kad startē pirmie.
Virves vilkšanā tikai nedaudz zaudējām Bauskas ģimnāzijai, tas bija sāpīgi, bet tā līdzi dzīvojām,
ka pat nejutām, kā esam nosaluši.
Slapjākais posms Sintiju Pļavinsku un Andreju Dmitrijevu , un Vasiliju Andriško gaidīja baseinā,
kur apgāztais plosts bija jāpagriež pareizi un pašiem plostā jāglābjas. Tas notika hidro kostīmos.
Pēdējais uzdevums bija sviedlīnes mešana. Šo uzdevumu rezultatīvi paveikt apgrūtināja stiprās un
spēcīgās vēja brāzmas. Mums palaimējās iegūt 2 punktus, kaut gan citi aizgāja pat nevienu metienu
mērķī neieraidījuši.
No fināla sacensībām mūs šķīra tikai 0,5 punkti.
Startēsim atkal nākošgad!
Laura Sokolovska 12.b
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Starpnovadu olimpiādes:
• angļu valoda 8.-9.kl.
1.v. Žanete Druvaskalne 8.a, 4.v. Kintija Podziguna 8.b. (sk. D.Barančane)
2.v. Kristiāna Kudrašova 9.c ( sk. N.Ivanova)
- krievu valoda 8.- 9.kl.
1.v. Juris Petrušenkovs 9.b (sk. N.Žameida)
2.v. Kristīne Lagzdiņa, 4.v. Signija Štrāla 8.b un Arno Kulbergs 8.a (sk. S.
Krūtaine)
- dabaszinības 6.klasei
1.v. Annija Līva Staškovska 6.a (sk. V.Ķezbere)
Paldies skolotājām D.Barančanei, O.Bronšteinai, N.Ivanovai, S.Krūtainei,
N.Žameidai,V.Ķezberei, I.Valterei, M.Golubevai, V. Banzenai, A.Miltai,
O.Ļitvinovai, I.Brēdiķei, M.Jefimovai, D.Staško, A. Zakovskai, par olimpiāžu
sagatavošanu un organizēšanu.
• latviešu valoda un literatūra 5.-7.kl.
1.v. Dace Preisa 5.b (sk. A.Milberga)
1.v. Alise Bruzinska 7.e, 4.v. Karīna Voitova 7.e (sk. Ļ.Zvaigzne)
Paldies skolotājām Ļ.Zvaigznei, M. Neilandei, I.Muižarājai, A.Milbergai, G.Sīlei ,
par olimpiādes sagatavošanu un organizēšanu.
• kristīgā mācība
1.v. Elizabete Vorobjova 2.b, Beāte Sergejeva, 2.a, Jānis Dombrovskis 3.b
(sk. M.Jefimova)
- vizuālā māksla
1.v. Elīza Bērziņa 1.a, , 4.v. Marta Muzikante 11.a (sk. A.Šteina)
2.v. Patrīcija Bruzinska 2.a ( sk. O. Sušinska)
Brocēnu novada olimpiāde
- sociālās zinības sākumskolā
(sk. V.Sproģe)
• ZPD lasījumi
Brocēnu novadā
I pakāpes atzinība Signe Ziediņa 8.a, Signija Štrāla 8.b, Kintija Podziguna 8.b,
Kristaps Ķezberis 8.a, Krista Paulauska 8.a,
II pakāpes atzinība Egils Grišāns 8.b, Ričards Vītols 8.b, Santa Laugale 8.a,
Imants Rudens 8.a
Pateicība par piedalīšanos Signei Zommerei un Edijam Upeniekam 8.b.
Paldies darbu vadītājiem skolotājiem D.Barančanei, V.Ķezberei, I.Muižarājai, I.
Valterei. Īpaša pateicība D.Barančanei par pamatskolas PD procesa un
vērtēšanas organizēšanu.
Valsts ZPD lasījumi
I pakāpes atzinība Liene Miķelsone (sk. I.Muižarāja)
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II pakāpes atzinība Maija Goča – ieguva budžeta vietu LU socioloģijas fakultātē ( sk.
L.Miķelsone)
• Sports
Satrpnovadu sacensības
2. 1.v. minifutbolā Brocēnu vidusskolas skolēni:
Oskars Soroka (5.a klase), Krišs Kopštāls (5.a klase), Jānis Strautiņš (5.a
klase),Rihards Liģis (3.b klase), Raivo Beinarovičs (4.b klase), Ansis Grišāns (4.b
klase),Rihards Dzenis (4.b klase), skolotāja Tatjana Ipoļitova
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29.,30.aprīlī 40 Brocēnu vidusskolas skolēni un skolotāji bija
draudzības vizītē Igaunijā. Lūk, mūsu ieguvums braucienā uz
Toostamā.
Motivācija, pilns vēders un jautrība
Uzzināju kaut ko par Igaunijas ģeogrāfiju
Jauns piedzīvojums, plašāks redzesloks un iepazīšanās ar
jauniem cilvēkiem, kuri nodarbojas gan ar sportu, gan
dziedāšanu
Ieguvu daudz pozitīvu emociju, uzzināju kaut ko vairāk par
Toostamā
Sapratu, ka igauņi nav draudzīgi, sniegs tur kūst lēnām.
Jautrība, apskatīju kaimiņu zemi
Brauciens bija ļoti interesants un aizraujošs. Tur ir ļoti
patīkama vide. Jaunieši varēja būt draudzīgāki
Bija interesanti, bet biju gaidījusi lielāku saskarsmi ar
igauņu jauniešiem, īsti neapmierināja, ka pašai bija tā
jāuzbāžas, lai iepazītos. Dažbrīd bija sajūta, ka direktors ir
vienīgais, kas mūs tur gaida. Ļoti patika brauciens uz saluskaista un mierīga zeme. Vismaz tādu iespaidu radīja šis
brauciens. Jautri atpūtos.
Pozitīvas emocijas, jauni iespaidi
Labi pavadīts laiks
Pozitīvas emocijas, patīkam, noderīga pieredze sadarbībā ar
citu tautu jauniešiem un izjusta viņu laipnība. Jutos labi un
gaidīta. Aizkustināja tas, ka puiši uzdāvināja mums
tulpītes, mīļi apskāva, ļoti draudzīgi.
Iepazinu citu kultūru, paražas, dažus vārdus igauņu valodā.
Ļoti patika cilvēki, kurus iepazinu. Sala , kuru apmeklējām
bija brīnišķīga.
Galvenokārt ieguvu draugus pašu brocēnieku starpā.
Pieredzi ieguvu. Protams, žēl, ka nebija iespēju vairāk
kontaktēties ar igauņu jauniešiem.
Iepazinos ar igauņu skolēniem. Garšīgi varēja paēst.
Jauni draugi!
Ieguvu jaunus draugus un pilnu vēderu.
Labi pavadīts laiks un jautrība.
Neaizmirstamas un jautras atmiņas, pārpilnu vēderu un
jauku atpūtu.
Interesanti pavadīts laiks, tikai žēl, ka nebija vēl viena
diena vairāk, ko tur pavadīt. Uzzināju interesantas lietas par
igauņiem. Patika skola, kurā viesojāmies.
Interesanti pavadīts laiks, jauni draugi, ļoti viss garšoja.
Varēja parunāt ar igauņiem angliski, man tas ļoti noderēja,
ieguvu foršus draugus un labi pavadīju laiku.
Labi pavadīts laiks, iepazīta Igaunijas kultūra, bija jautri.
Jauki laika apstākļi, mums ar to paveicās. Skola bija
skaista. Daudz info tieši par Igauniju un, protams, garšīga
ēdiena..
Man ļoti patika. Iepazinos ar jauniem cilvēkiem, ar
skolu, ar pašu Igauniju. Es labprāt paliktu ilgāk!
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27.aprīlis
Skolēnu parlamenta vēlēšanās šogad piedalījās
85 skolēnu. Vēlēšanu komisijā darbojās Dace
Lieldaudziete, Alvis Donis, Laura Sokolovska
un pēc balsu skaitīšanas secināja, ka no diviem
pieteiktajiem sarakstiem
balsu vairākumu
guvusi „Knaģi” un parlamentā ievēlēti:
1. Edgars Rullis (Knaģi) 63
2. Juris Rullis (Knaģi) 43
3. Edijs Jurcāns (Knaģi) 42
4. Guntars Grablovskis (Knaģi) 37
5. Laura Eglīte (Knaģi) 25
6. Kaspars Līdums (Knaģi) 25
7. Madara Oškalne (Knaģi) 20
8. Kristīne Medne (Knaģi) 14
9. Laura Oliņa (Knaģi) 12
10. Jana poļaka (Lāči) 10
11. Santa Soroka (Knaģi) 7
12. Igors Poļaks (Lāči) 7
13. Kristers Bahs (Lāči) 6
14. Kristīne Sproģe (Lāči) 6
Dir.v.G.Sīle

28.aprīlis
Sakopšanas talkā šogad izgājām ātrāk par
citiem. Veicamo darbu bija daudz, jo bija
jāsakopj bērnu laukumiņš pilsētā, ceļš caur
mežiņu līdz abās pusēs līdz stāvvietai, parkā
– celiņš pa ieleju līdz estrādei, kartinga trase
un BMX, laivu stacija ( kāpnes ieskaitot),
izmēģinājuma lauciņa pļava un ceļš mežiņā
līdz sporta kompleksam, no Čačiem uz
Brocēniem un uz Saldu lasījām atkritumus
ceļmalās.
Visi strādāja čakli un ar iedvesmu.
Esam pārliecināti, ka līdzdalība vides
sakopšanā rosinās tīrību saglabāt arī ikdienā.
Dir.v.G.Sīle

Sagatavoja I.Brēdiķe

26.aprīlis
Karjeras stundā 10.-12.klašu
skolēniem ar mācību iestādes reklāmu
bija ieradušies RTU Liepājas filiāles
studenti un pasniedzēja.
Dir.v.G.Sīle
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13.aprīlī Brocēnu vidusskolu piepildīja liels
pulks skolēnu no dažādām Saldus un Brocēnu
novada skolām.
Plkst.10.00 6.un 9.klašu komandu dalībnieki
gatavojās dabas zinību skolā dalībai
starpnovadu
konkursā
matemātikā
un
dabaszinātnēs „ Brocēnu četrcīņa”, kurš notika
skolas zālē, bet 9.klašu skolēniem bija iespēja
iepazīties
ar
skolas
telpām,
mācību
programmām, dzīvošanas iespējām internātā.
Paldies sk. V.Mielavai, V.Banzenai, A.Miltai,
M.Golubevai,
I.Ādlerei,
O.Ļitvinovai,
I.Brēdiķei, A. Ivanovai, N. Ašihminai par
pasākuma sagatavošanu un organizēšanu.
Konkursā
Brocēnu
vidusskolas
komanda ieguva 1.vietu.
Informācijas dienas un konkursa
noslēgumā visi devāmies uz Brocēnu KC, kur
kopīgi skatījāmies 12.klašu veidoto izrādi
„Sprīdītis.”
Dir.v.G.Sīle

20.aprīlis
Dažādi modes stili bija vērojami un
dziesmas klausāmas „Popielā”, kuru
organizēja jaunā skolēnu parlamenta
kandidātu partija „Knaģi”. Priekšnesumus
bija sagatavojušas 6.a, 7.e, 11.a, 10.a, 6.b,
12.a,9.c,7.a.
Ļoti atsaucīgi dalībnieki mūsu
pasākumos
ir
Remtes
pamatskolas
6.un7.klases skolēni.
Žūrijā
bija
aicinātas
garderobes dežurante, bibliotekāre un
virtuves pavārīte.
Prieks un jautrība liecināja par
pasākuma izdošanos!
Dir.v.G.Sīle
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6.aprīlis
Skolas dziesmu festivāls pavasarī zem taureņu
zīmes.
„ Mēs esam tuvu patiesībai: taureņi ir
sekundes. Un taureņu mākonis ir brīvs laiks,
un taureņu svaidīšanās ir vienīgā viņu vērtība
šai taisnvirziena pasaulē: viņi liecina, ka ceļš
ir par taisnu, lai skaisti dzīvotu, un arī upe
tek pārāk taisni. Un arī putns ir par nekustīgu
debesīs, lai saprastu brīvību.” I.Ziedonis.
Festivālu atklāja Brocēnu vidusskolas
dziesmu
festivālu
dalībniece
skolas
absolvente Ieva Žentiņa. Dalībai festivālā
atsaucās ar Saldus ģimnāzijas, Druvas
vidusskolas un Remtes pamatskolas solisti.
Mūsu skolas dziedošo arī bija pietiekošs
pulks, lai gan festivālu pieredze šodienas
skolēnam nav īpaši zināma.
10.a „Pīrādziņ, nāc ārā”,7.e Marta, Karīna,
Alise „Kājām gaisā”,10.b Kristīne Sproģe ,
Elīna Andersone ”Neskaties pulkstenī”,5.b
Jeļena, Kristiāna, Kristiāna „Rīts ir tālu vēl”,
10.b.Kitija
Bula,
Inese
Šerpa
”
Ūdenskrāsas”,7.e Elīna Bērziņa ” Tuvu,
tuvu”,6.a „Krāsaini sapņi”,12.b Mārtiņš
Apriķis . „ Nē, manis nav”, 12.a Māra,
Laura,
Mārtiņš,
Edgars
„Pasaule,
pasaulīt”,Skolas grupa- Mārtiņš, Edgars,
Edijs, Kaspars
Priecājamies, ka skolotājas Ināras Bērziņas
rosinājums dziedāt ir guvis atsaucību un
devis drosmi skolēniem .
Liels atbalsts un iespēju realizētājs mums ir
skolas direktors Egons Valters, jo tieši viņš
veic dziesmu aranžēšanu , dod padomus
izpildītājiem un spēlē pavadījumus.
Skatītāju simpātijas noteikšanu veicām ar skaņas
stipruma mērītāju.
Dir.v.g.Sīle
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