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Novembris

Katru gadu 1.decembrī tiek atzīmēta
Pasaules AIDS diena. Lielākā daļā
pasaules valstu šajā dienā notiek
pasākumi un akcijas, lai informētu
.
sabiedrību
par HIV/AIDS izplatību un
profilakses iespējām. Arī Brocēnu
vidusskolā
šo
dienu
atzīmējām
30.novembrī ar brīdi pie piemiņas
akmeņiem. Informāciju par AIDS dienas
mērķiem un uzdevumiem sniedza 9.e
klases skolēni, piedalījās 5.a un 9.b
klases skolēni.
Latvijā reģistrēti 5100 ar HIV
inficēti cilvēki, no tiem vairāk nekā 200
– bērni un pusaudži, 1040 cilvēkiem
uzstādīta diagnoze AIDS. Daudz vai
maz? Tā ir viela pārdomām.
Veselību veicinošās
vadītāja I.Valtere

darba

grupas

6.novembrī vidusskolēniem karjeras stundu vadīja Ekonomikas un kultūras augstskolas studentes
Edīte Barinska, Anete Zīberte, Monta Valdmane un Sintija Milberga. Skolēni uzzināja par budžeta
vietām, bezmaksas reģistrāciju, starptautisko sadarbību un EKAs īpašajiem piedāvājumiem
Interesantas bija arī studentu pašpārvaldes aktivitātes.
Dir.v.G.Sīle
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29.novembrī mums notika jautrs pasākums''
Zinu! Varu! Daru!'. Šis konkurss norisinājās Brocēnu
.
vidusskolā. Tas bija par matemātiku un
dabaszinībām. Uzdevumi bija ļoti interesanti, pēc
atsauksmēm visiem mūsu komandas biedriem tie
patika. Mums pašām konkurss šķita ļoti labs
zināšanu pārbaudei un papildināšanai. Mēs
sacentāmies ar Remtes, Blīdenes un Gaiķu skolas
komandu gudrajiem skolēniem. Konkursā piedalījās
5. un 6. klašu audzēkņi. Konkursu vadīja „Gudrie
rūķi”.
Mūsu komandas dalībnieks Mārtiņš apgalvo:
"Mums izdevās sadarboties un sadalīt pienākumus.
Konkurss pats par sevi bija aizraujošs, un tajā es
ieguvu zināšanas."
Komandām bija jāsagatavo mājas darbs –
komandas nosaukums, vienots noformējums
atbilstoši nosaukumam, dziesma ar skaitļa vārdiem.
Visatraktīvākie bija Gaiķu pamatskolas skolēni.
Bija dažādi uzdevumi – skaitļu skaitīšana,
puzle par skaitļošanu, lidmašīnas locīšana pēc
norādījumiem, algoritma salikšana par ikdienā
veicamiem darbiem, krustvārdu mīkla par atmosfēru,
tauku daudzuma aprēķināšana „Draugu” čipšu pakā.
Viens no rūķiem mums arī parādīja, cik ļoti daudz
tauku ir čipšu pakā.
Konkursa noslēgumā saskaitīja punktus par
veiktajiem uzdevumiem un sadalīja vietas. Mēs
saņēmām 2. vietu un nelielu dāvaniņu – augļus
veselīgam uzturam un veselībai. Gribam pateikties
skolotājām, kuras bija izveidojušas šo konkursu
interesantu un ar aktivitātēm. Vēlamies, lai šādi
konkursi notiktu arī kādu citu reizi.
P.S. Konkursu organizēja skolotājas - Vineta
Mielava, Anete Milta, Digna Virkstene, Oksana
Visocka, Inita Valtere.
Dana Gakute, Elizabete Vasiļevska –
Brocēnu vidusskolas 6.klases skolnieces
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11.novembris
Lāčplēša atceres dienā aicinājām brocēniekus piedalīties Lāpu gājienā. Varens atbalsts bija Saldus
nodaļas 407.vienība ar vadītāju Raivo Tuku, jo droši skanēja pilsētas Skolas ielā „Div` dūjiņas.”
Pēc gājiena aiz Brocēnu KC dalībnieki vienojās kopīgā dziedāšanā, kuru atbalstīja un
instrumentēja skolas direktors Egons Valters.
Piemiņu kritušajiem varoņiem simbolizē svecīšu gaismas ceļš. Arī skolas logos bija iedegtas
atceres liesmiņas.
Dir.v.G.Sīle

16.novembris
Brocēnu
vidusskolas
1.4.klašu,
5.-9.klašu
kori
un
vidusskolas ansamblis, sporta deju
pulciņš un TDA „Kursa” dāvināja
svētku prieku un vienotību Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā
pilsētas iedzīvotājiem. Patriotisko
dzeju runāja skolēni
Apsveikuma uzrunu teica
skolas direktors Egons Valters,
aicinot apzināties, ka mēs katrs esam
notikumu centrā ar savu darbību.
Svarīgi apzināties, ka mūsu skolas
skolēni var pilsētai dāvināt koncertu,
kurš apliecina mūsu talantu izaugsmi.
Dir.v.G.Sīle
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8.novembris
Notika kārtējā vecāku padomes sēde. Apspriežamo jautājumu loks piepulcējis jaunus dalībniekus.
Nelielā ekskursijā vecāki devās , lai gūtu priekšstatu par skolēnu mācību apstākļiem. Vecāki bija
priecīgi par muzeju, mūzikas kabinetu. Izskanēja atziņa, ka ikdienā pietrūkst laika ienākt skolā, lai
redzētu izmaiņas skolas fiziskajā vidē.
Vecāku padomi arī šajā mācību gadā vadīs Kaspars Jēkobsons.
Visi vecāki aicināti e vidē brocenu.vecaku.padome@gmail.com izteikt priekšlikumus skolas dzīves
uzlabošanai.
Dir.v.G.Sīle

14.novembrī
Brocēnu vidusskolas zālē viesojās Rīgas Jaunā teātra aktieri Varis Piņķis un Kristaps Pētersons ar
izrādi „Notekcaurule”. Lai gan Aleksandra Čaka latviešiem ir populāra un iemīļota, skatītāju rindās
šoreiz bija ļoti maz atbalstītāju.
Dir.v.G.Sīle

8.novembris
Virves vilkšanas sacensības un
„Skolas stiprinieks” ir fiziskā spēka
un komandas gara pārbaude.
Organizatori ir skolēnu parlamenta
sporta komisija. Īpašu uzmanību
šogad piesaistīja stiprinieki, jo
viņiem pārbaudījumā bija jātur ap 40
kg smags zobens. Stiprinieku titulu
šogad ieguva Vasilijs Andriško kopā
ar Martinu Maagu, bet virvē 11.b
klasi nepārspēja neviens.
Dir.v.G.Sīle
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13. novembrī norisa
pasākums- Sākumskolas Superpuika. Dalību ņēma 3 zēni no katras klases, kurus pirms tam izvēlēja
klases meitenes. Puiši sportiskā garā sacentās putna spalviņas pūšanā; latvju rakstu veidošanā, dzenot
naglas; koku pazīšanā, zināšanās par Latviju; bēbīšlelles ģērbšanā; prasmē atpazīt vārītu olu no
nevārītas; ātrās palīdzības uzdevumā un garšvielu noteikšanā pēc ožas. Zēnu komandas veiksmīgi tika
galā ar pārbaudījumiem un katra svinīgā līnijā saņēma godalgu.Sacensības bija ļoti spraigas, jo punktu
ziņā komandas mina viena otrai uz papēžiem.Ar viena punkta pārsvaru uzvarēja 4.a klases
komanda.Jaunāko klašu skolēni braši turējās līdz.Dažos uzdevumos pat apsteidzot vecākos.
Organizatorēm- Dacei Viļumsonei un Vinetai Sproģei palīdzēja 4.a klases meitenes.
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14.novembrī
Mūsu 10., 11.b klases un skolas jaunsargu komandas piedalījās militarizētajās sporta spēlēs "Spēks un
daile" Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Piedalījās Kuldīgas, Saldus, Alsungas, Brocēnu un Skrundas
novada izglītības iestāžu 10.-12.kl. skolēni. 20 komandu konkurencē 11.b klases komanda ieguva 2.vietu
( Vasilijs Andriško, Raivis Milts, Raitis Jurevics, Santa Soroka, Ilma Muša, Sintija Puriņa). Veiksmīgi
un pašaizliedzīgi startēja arī pārējie.
Dir.v.G.Sīle

2012.gada 21.novembrī Brocēnu vidusskolas teātra grupa viesojās pirmsskolas izglītības iestādē
„Mūsmājas”. Rīts iesākās tik sirsnīgi un mīļi, jo, ienākot „Mūsmāju” telpās, mūs sagaidīja iestādes
vadītāja Aija Ševčuna un citi darbinieki. Radās sajūta, ka esam nonākuši īstā rūķu namiņā-viss bija tik
maziņš: bērniņi, krēsliņi, soliņi. Jutāmies ļoti gaidīti. Un spēle varēja sākties...
Mazie ķipari bija apbrīnojami skatītāji, mēs tikām uzmanīgi vēroti, kā kārtējo reizi bezbailīgais
suns izglābj sakņu dārzu no zaķa badīgajiem zobiem. Pēc spēles bija sajūta, ka mūs te gaidīs vēl. Un mēs
noteikti iesim ciemos. Pateicībā par darbu teātra dalībnieki tika apdāvināti ar saldumiem: šokolādēm,
konfektēm, cepumiem. Bet ne jau tas bija galvenais, bet gan tas, ka mēs spējām dāvāt prieku mazajiem
bērniņiem. Pēc pāris nedēļām saņēmām vislielāko atzinību, kad skolotāja Eva man pastāstīja, ka viņas
mazais dēliņš pēc teātra uzveduma teica: „Pie mums ciemos bija sunītis!”
Prieks dāvāt citiem prieku!
Sk.Ļena Zvaigzne

29.novembris
Talantu šovs „Zvaigžņu nakts” pulcēja pilnu
skatīju zāli. Bija jau arī pārsteigumi- gan
drosmīgais Annijas uznāciens-6.a, gan 10.klases
deju uzvedums, gan 12.a „Karstā mīla”, un,
protams, skatītāju simpātija – dejotāji ar „Shadow
shuffle crew”. Bija interesanti instrumentālie
priekšnesumi, gan Jeļenas, gan Agneses
klavierskaņdarbi, gan Romijas flauta, gan 12.-to –
Elīnas, Kristīnes un Guntara izpildījums.
Īpašie
viesi
bija
no
Garkalnes
vidusskolas- līnijdeju priekšnesums un no
Ropažu vidusskolas- teiksma par zvaigznēm. Arī
žūrija bija īpaša- mūsu skolas absolventi Anete
Baha, Laura Oliņa, Juris Rullis, Edgars
Grablovskis.
Priecājamies par to, ka talantu dažādību
nebaidāmies parādīt!
Dir.v.G.Sīle
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