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Brocēnu vidusskolā -sākumskolā no 14. 
marta līdz 18. martam notika 
matemātikas nedēļa. Matemātikas 
nedēļu vadīja sākumskolas skolotājas 
Svetlana Tarasova un Vineta Sproģe. 
            Nedēļas garumā visi 
sākumskolēni tika iesaistīti dažādās 
matemātiskās aktivitātēs. Skaitīja 
sporta zālei logus, individuāli pildīja 
darba lapas- rūtiņspēles, gaiteņa 
garumā, liekot pēdiņu pie pēdiņas, bija 
tās  jāsaskaita. Jaunāko klašu 
skolēniem bija jāsaskaita ēdamzālē 
galdi, bet vecāko klašu bērniem- cik 
cilvēkus mūsu saimnieces var pabarot 
ēdamzālē. 

Nedēļas ietvaros tika 
noskaidroti labākie matemātiķi- 
olimpieši.            Noslēgumā katra 
sākumskolas klase tika pie uzslavām un 
diploma par piedalīšanos matemātikas 
nedēļā. 

Sākumskolas skolotāja Vineta 
Sproģe 

16.marts  
Starpnovadu olimpiāde ģeogrāfij ā 9.klasei un matemātikā 1.-4.klasei. 
15.marts 
Svarīga diena 8.-to klašu skolēniem, jo viņiem pirmā pierdze pētniecisko darbu 
aizstāvēšanā. 
31.marts 
Metodiskā diena skolotājiem. 
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1.marts 
Skolā notiek starpnovadu olimpiāde 
vizuālajā mākslā. Piedalījās Remtes un 
Gaiķu pamatskolu, Brocēnu vidusskolas 
audzēkņi. Šogad uzdevums bija ļoti 
radošs- ilustrēt vienu no divām solistu 
izpildījumā klausītajām tautas dziesmām. 
Visi darbi tika izvietoti skolās izstādēs. 
Olimpiādi organizēja Brocēnu novada 
Mākslu MK, kuru vada skolotāja Inita 
Valtere. 
 1.vieta 10.-12.kl. grupā Martai 
Muzikantei, 1.vieta 7.-9.kl.grupā Evelīnai 
Štefanei, 2.vieta Elīzei Dūcei(Gaiķu 
psk.), Kimai Bērtulei, 1.vieta 5.-
6.kl.grupā Sanitai Ziediņai, 2.vieta 
Viktorijai Petrušenkovai, 3.vieta Sabīnei 
Lapuķei. 

Dir.v.G.Sīle 

2.marts 
Dziedošos bērnus 
sākumskolas vecumā uz 
konkursu „Mazās zvaigznītes” 
aicināja Kaķis (sk.Ginta) un 
Zaķis (sk.Aija). Meža 
direktors – Egons Valters bija 
skaņām devīgs, jo spēlēja 
pavadījumus. Varens bija 
„zaķu” koris ne tikai ar svām 
balsīm , bet arī ar dažādajām 
ausīm. 
Lielu darbu šī konkursa 
organizēšanā bija ieguldījusi 
mūzikas skolotāja Aija 
Zakovska. Prieks par to, ka 
bērniem dziedātprieks ir viena 
no dzīves vērtībām! 

Dir.v.G.Sīle 
 



Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2010./2011.                                                  Marts 
 
 
 

Sagatavoja I.Brēdiķe  Foto D.Barančane 

 

30.marts 
Vai esi redzējis šogad atlidojam 
gājputnus? Vai esi redzējis pirmos 
ziedošos pavasara vēstnešus? 
Šodien to iraudzījām, aptaustījām , 
sadzirdējām, sajutām, jo notika skolas 
radošo darbu krājuma „Sniega roze” 
atvēršanas svētki. Sirsnīgi šo brīdi kopā 
sasaistīja skolotāja Ļena Zvaigzne. 
Daudz darba tā izveidošanā veltīja 
Mairita Neilande, bet Anita Milberga ir šī 
krājuma „Krustmāte”. 
Šodien spodrinājām sevi- krājumā 
skolēnu un skolotāju darbi, skan Egona 
Valtera radītās dziesmas. 
Dabā sniega rozes vēl zied pa retam, bet 
tagad var atvērt un ieraudzīt. 11.a klases 
skolnieces Lienes Miķelsones zīmējumi 
tikai rosina izlasīt vius vairākās nodaļās 
apkopotos darbus. Skolotājas Ingas 
Rozalinskas, Olitas Ļitvinovas, Austras 
Ivanovas rakstītais iedvesmo katri dienu 
vērot savādāk. Apbrīnu izrais tie jaunieši 
un bērni, kuri raksta ne jau tpāec, ka 
skolā tā liek- Marta, Dina, Lita , Linards, 
Annija, Lāsma… un patīkami, ka 11.a 
klasē ir tik iejūtīgi un atvērt citus gatavi 
cilvēki kā Alise, Madara, Ilze, Monta, 
Jānis, jo viņi bija dzejas runātāji. 

Dir.v.G.Sīle 

29.marts 
„Cilv ēks dabā, daba cilvēkā” četrās valodās izskan mūzikas kabinetā. Klausītāji ir apburti no noskaņas, kuru 
rada  krievu, vācu, angļu un franču valodā skandētā dzeja. Jaunrades klātbūtne Egona Valtera komponētajā 
dziesmā ir īpaša. Dažam pa asarai norit no aizkustinājuma. Svešvalodu skolotāju rosinājums skolēniem 
izpaust dzejnieku vārsmas dažādās valodās nelaiž vaļā visu rīta cēlienu. Šis ir skolotājas Olgas bronšteines 
sirdsdarbs- lai visi runā un orientējas klasiskās vērtībās. Paldies skolotājām Svetlanai Krūtainei, Natālijai 
Ivanovai un Natālijai Žameidai!  

Dir.v.G.Sīle 
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3. marts 
Ziema šogad nemaz nav skopa. Sals mazliet atlaidies un visi Brocēnu vidusskolas skolēni iziet 
kopīgā Sniega dienas aktivitāšu baudīšanā. 4 komandas – 24 cilvēki gan izbauda Airītēs „Kurzemes 
mežu mantinieku” skolu zināšanās un aukstuma izturībā, bet 10.klašu skolēni- audzinātājas Ļena 
Zvaigzne un Natālija Žameida, ļauj sarosīties interesantos etapos svaigā ziemas gaisā. Ar katru gadu 
skolēni, kuri piedalās, kļūst atzinīgāki organizētājiem. Ziema, tu mūs nebiedē! 

Dir.v. G.Sīle 

8.marts 
Pēc aktīviem divu dienu 
mēģinājumiem skolā tik skaistā 
Sieviešu dienā notiek konkurss 
„dziedi ar skolotāju”. Šo 
notikumu ievēro arī laikraksts 
„Saldus zeme”. Izvētētā 
tematika ir dziesmas par 
mīlestību. Pilna zāle ar 
ieinteresētiem klausītājiem, 
žurija, kurma katram 
priekšnesumam piešķir kādu 
nomināciju, brīnišķīgi radoša 
gaisotne, kas žūrijas 
apspriešanās pauzē ļauj 
skolēniem atvērties pat priecīgā 
dejas solī uz skatuves un zālē. 
Pēc pasākuma ir apziņa- mēs 
esam ļoti bagāti un atziņa- ja 
mums nebūtu Egona valtera, 
kurš katru pavadīja, pozitīvi 
iedvesmoja uz varēšanu, mums 
tas neizdotos, bet šoreiz 
izdevās! Kad būs vēl?!- 
jatājums un sauciens 
turpmākajām dienām. 
Pasākumu vadīja Monta 
Mineiķe un Guntars 
Grablovskis. 

Dir.v. G.Sīle 
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18.marts 
12.klašu skolēnu talantu 
apvienojums Žetonvakara izrādē 
„Sprīdītis” iepriecina visus. 
Apmierinātas ar padarīto arī 
audzinātājas Inta Muižarāja – 
vīna arī brīnišķīgās režijas 
veidotāja un iemiesotāja, un Arta 
Zepa. Atkal jaunā gaismā 
ieraudzījām skolēnus, kuri 
ikdienā arī pāsi sevi varbūt tādus 
nepazina. Tik žēl, ka tādam 
pirmatskaoņojuma ir viendienītes 
mūžs uz skatuves! Bet katra 
emocionālajā pieredzē tas ir 
neizdzēšams! 

Dir.v.G.Sīle 


