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21. janvārī Brocēnu vidusskolā notika konkursa pusfināla sacensības, jo 10 komandu skaitā, kuras
pēc neklātienes kārtas ieguva tiesības startēt pusfinālā, bija arī Brocēnu vidusskolas komanda „Spridzeklīši –
2” – Ansis Grišāns, Egils Milnis, Oskars Soroka, Rihards Uldis Sproģis un Ričards Juris Sproģis.
Pēc konkursa organizatoru un CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcija) datiem, šajā sezonā dalībai
pieteicās 443 komandas, veiksmīgākās 70 komandas jau sacenšas 7 pusfinālos, lai pēc tam martā katra
pusfināla 1 uzvarētājkomanda sacenstos finālā Rīgā. Konkurss notiek jau astoto sezonu ar mērķi uzlabot
bērnu un jauniešu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošības jomā.
Pusfinālā bija jāveic 3 uzdevumi. Viens no tiem bija līdzīgs kā neklātienes kārtā – datorizēti testveida
uzdevumi, kurā jāprot savietot ceļa zīmes ar to nosaukumiem, jāprot tās salikt krustojumos, jāzina par
krustojumu izbraukšanas secību. Otrajā uzdevumā bija demonstrē iemaņas un zināšanas par ceļu satiksmes
noteikumiem un satiksmes drošību, darbojoties ar ceļu satiksmes shēmām.
Bet 3.uzdevums bija mājas darba prezentēšana: puiši izvēlējās un noorganizēja Brocēnu vidusskolas
4. – 6.klašu skolēnu komandām izglītojošu konkursu „Pārvietojies droši!” par atstarojošo materiālu
lietošanas nepieciešamību ceļu satiksmē. Pasākumā piedalījās arī uzaicinātais ceļu policists, kurš pastāstīja
par aktuālākajiem ceļu satiksmes noteikumiem gājējiem, velosipēda vadītājiem, kā arī ceļu satiksmes
negadījumu statistiku 2013.gadā Brocēnu un Saldus novadā. Puiši paši veidoja, filmēja sižetus un vadīja
savus veidotos uzdevumus. Konkursā uzvarēja 5.a klases 1.komanda, balvā saņemot diplomu un
atstarotājus.
Pēc dalības konkursā „Gribu būt mobils!” puiši atzīst, ka bija interesanti un vērtīgi tajā piedalīties
(p.s. – neskatoties uz to, ka gatavošanās notika pēc stundām, piektdienas vakaros, pat svētdienās –
A.Milta).Tagad viņi daudz labāk zina ceļa zīmes, to nozīmi, izprot satiksmes drošību un tās ievērošanas
nepieciešamību, ir ieguvuši labākas gan uzstāšanās, gan pasākumu organizēšanas prasmes.
Komandas „Spridzeklīši – 2” konsultante skolotāja Anete Milta

Konkursa „Pārvietojies droši!” uzvarētāji – 5.a klases
1.komanda (Mārcis, Elīza, Rūta Elizabete, Madara)

Sagatavoja I.Brēdiķe

Komanda „Spridzeklīši – 2„ un sk. Anete Milta pēc
konkursa „Gribu būt mobils!” pusfināla sacensībām
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Buri, buri burtiņi
Jā, jā, jā
Tās ir burvju durtiņas
Pa kurām ieiet var grāmatā...
15.janvāris un 17.janvāris 1.klasēm bija īpaša diena. 1.klašu
skolēniem notika Ābeču svētki. Katram skolēnam bija jāpierāda
savas prasmes burtu apguvē, teikumu lasīšanā, mīklu minēšanā,
rakstīšanā, dziedāšanā kā arī darboties grupās. 1.b klasei un
audzinātājai Vivitai Ķezberei pasākumu palīdzēja organizēt un
vadīt 11.b klase. 1.a klasei pasākumu organizēja un vadīja
skolotāja M. Jefimova.
Lai gan uzdevumi nebija viegli, visi skolēni veiksmīgi tos
veica. Pasākumu noslēgumā katrs skolēns saņēma sertifikātu, ka
ir apguvis visus burtus un ir pilntiesīgs burtu lietotājs.

29.janvārī sākumskolā notika eksperimentu pēcpusdiena. Skolas aktu
zāle pārtapa par laboratoriju, kurā tika veikti dažādi eksperimenti.
Eksperimentētājus no malas vēroja un vērtējumus izteica
ekspertu grupa. Varēja vērot kā ar pudeles palīdzību tiek nodzēsta
liesma, kā darbojas vulkāns sausā rauga iedarbībā, kā mobilais telefons
iegūst jaunu vāciņu no balona, kā naudas monēta ūdenī kļūst
neredzama, kā piebriest lēcas glāzē, kā salmiņš var uzsūkt ūdeni u.c.
interesantus eksperimentus. Pasākumu vadīja skolotājas Daiga Staško un Eva Raboviča.

Sagatavoja: sākumskolas skolotāja D. Staško
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