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Jauns mācību gada sākums vienmēr atnes sev līdzi 
rosīgas domas un vēlmi, piedzīvot ko jaunu. 
Šajā mācību gadā skolēnus sagaida izremontētas 
sporta ģērbtuves, iespēja attīstīt savus muzikālos 
talantus izveidotā grupā , jo projekta ietvaros 
iegādātas ģitāras, bungu komplekts un 
taustiņinstruments. 
 Par vēlmi skolēniem nodrošināt 
komfortablākus apstākļus mācībām uzzinām no 
CEMEX viesiem un pašvaldības vadītāja A.Mētera 
kunga. 
 Kad pirmklasniekus simboliski iešūpojām 
skolas gaitās, viņi saņem arī partiju apvienības 
„Par labu Latviju” dāvanas. Viņiem tiek arī jaunā 
skolas talismana „Poga” interpretējums- papīra 
poga ar uzrakstu „Piepogāts Brocēnu vidusskolai”.  
„Pogas ” tēlā iejūtas 6.a klases skolniece Annija 
Staškovska, jo tieši viņas māmiņa ir pogu 
darinājusi. Idejas autore talismanam gan ir 
skolotāja Aiva Šteina. 
 Visus iepriecināja Cemex pārstāvja vēlme 
pašupoties, bet skolas direktors Egons Valters 
uzdāvināja viņam skolas dienasgrāmatu, jo visi , 
kuri šūpojās , to saņēma kā dāvanu no skolas. 
 Pēc tradīcijas svētku rītu vadīja skolēnu 
prezidente un viceprezidente, šoreiz, Dace 
Lieldaudziete un Laura Sokolovska. 

Dir.v.G.Sīle 

2.septembris 10.tajiem ir savdabīga skolā 
iejušanās diena. Tad arī laiks vienam otru iepazīt 
klases audzinātāju sadarbības spēlēs, iepazīties ar 
skolas administrāciju un atbalsta personālu, 
iepazīstināt ar sevi skolasbiedrus, veidojot savu 
vizītkarti. 
 10.klases šogad audzina skolotājas Ļena 
Zvaigzne un Nataļja Žameida. 

Dir.v.G.Sīle 
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 Esam gan bijuši aktīvi, jo ir notikuša futbola sacensības gan pašiem, gan novada skolēniem, 
rudens krosa stafetes, kurās Saldus un Brocēnu novada konkurencē uzvarēja 1997.-98.g.dzimušo 
meiteņu grupā mūsu meitenes-Alise Bruzinska, Marta Milta, Karīna Voitova, Annija Staškovska, 
gan tautas bumbas turnīri 3.-5.klašu meitenēm un zēniem. 
 Paldies skolotājai Tatjanai Ipoļitovai par piesātināto sporta sacensību kalendāru! 

Dir.v.G.Sīle 

23.un 24.septembris bija tāda kā pozēšanas diena, jo skolā viesojās fotokompānija „Mārīte”. 
Jauni, smuki puiši knipsēja un veidoja mūsu atspulgu skolas vēsturei. Tad jau redzēsim, kā būs 
izdevies, bet visiem patika fotogrāfu laipnība un humors. Gaidām bildes! 

Dir.v.G.Sīle 

Drošības mēneša ietvaros, 9.septembrī sākumskolā, notika drošības diena. Uz drošības dienu 
bija ieradušies policijas pārstāvji no Saldus. Policijas pārstāvji 1.klases un 4.klases skolēnus 
iepazīstināja ar drošības jautājumiem uz ielas, sabiedriskās vietās, mājās. Stāstījums tika interesanti 
papildināts ar vizuālo mācību materiālu no ikdienas situācijām. Nodarbības beigās, skolēni uzdeva 
policistiem sev interesējošus jautājumus.  

Sk.D.Staško 

  Brocēnu vidusskolas Miķeļtirgus laikā 
spīdēja saulīte un pūta auksts vējš, bet tas 
nenobaidīja ne pārdevējus ne pircējus. Šogad 
mazie tirgotāji bija ļoti pacentušies, jo preču 
klāsts bija daudz plašāks. Varēja nopirkt saldus 
kārumus, augļus, dārzeņus, medu gan 
pašdarinātas rotaslietas. Sākumskolas 
skolotājas novadīja atrakcijas, kurās arī bija 
iespēja nopelnīt kādu gardumu. Tirdziņa laikā 
skanēja jauka mūzika.  

Sk.D.Staško 
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 Septembris ir dzejas dienu mēnesis.  
Brocēnu pilsētas bibliotēkas vadītājas Valdas Ozoliņas rosināti, vidusskolēni apmeklēja dzejas stundu kopā 
ar dzejnieku Arvīdu Deģi. 

Lai gan arī latviešu valodas skolotāju organizēja dzejas dienu stundas „Kļavu lapu pieskāriens”, kurās 
skolēni gan meklēja, gan noformēja, gan lasīja dzeju, šis pasākums bija tikšanās ar radošu, rakstošu dzejnieku 
un meistarklases stunda 
 Valda Ozoliņa secina, ka tikšanās ar dzejnieku A.Deģi bija paskatīšanās uz dzeju no citas puses. 

Dir.v.G.Sīle 
 

 Skolai ir tāda tradīcija- katru gadu septembra 
mēnesī vienpadsmitajām klasēm rīkot tūrisma dienu. 
Tūrisma dienā var jauki pavadīt laiku un sadarboties ar 
klasesbiedriem kā vienai komandai. Tūrisma diena 
pārbauda katra cilvēka izturību. 
 Mūsu klasei starts bija plkst. 9:10, bet mēs 
atnācām četras minūtes ātrāk, tāpēc mums bija jāstāsta 
anekdotes. Iesākām gājienu ātrā solī, jo vēl nebijām 
noguruši. Pirmajā uzdevumā klasei bija jāsadalās divās 
komandās un jālec pāri garai virvei, ko abos galos 
turēja katras komandas viens pārstāvis. Tas bija jautri! 
 Vēl kādā uzdevumā bija jālec ar maisiem, kas 
mums visiem labi padevās. Apmēram garā ceļa vidū 
bija mēmais šovs. Uzminējām divdesmit septiņus 
vārdus un par dažiem rādītājiem varēja arī pasmieties. 
Interesants pārbaudījums bija plastmasas puķu podu 
likšana piramīdā un tās nojaukšana. Viens pēdējiem un 
interesantākajiem uzdevumiem bija līšana. Divus 
lineālus salika kopā un bija tiem jālien pa apakšu. Pats 
pēdējais pārbaudījums bija virves vilkšana, kur 
sacentāmies ar 6.b klasi. 
 Beidzot nonācām pļavā, kur bija jāizveido 
piknika galds no līdzi paņemtajām lietām. Mēs 
iedzērām siltu piparmētru tēju ,uzēdām līdzi paņemtās 
desiņas un maizītes. Pēc tam gājām mājās. Manuprāt, 
visi uzdevumi mums labi sanāca. 
 Man patīk pavadīt laiku ārā, darot interesantas 
lieta. Svaigā gaisā uzturēties ir veselīgi. Šī bija viena 
no interesantākajām tūrisma dienām, jo pēc katra 
uzdevuma bija jāpaiet kāds gabaliņš. Man patika 
tūrisma diena! 

 Linda Ābele 6.a 


