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ā rpus lāukumā, tā s bijā sāru pē jus i 
„Fizmix” organizatori.  

Kamē r gaidī ja m, kad saņ ēm-
sim da vaņas, mē s iēvē roja m, ka 
komaņdas „VEF” baskētbolisti 
sa ka iēsildī tiēs. Iņtērēsaņti! 

Pē c spriēdzēs pilņa s spē lēs, 
kura  diēmz ē l VEFs zaudē ja, mē s 
dēva miēs a ra  mēklē t autobusu. 
Ā rā  joprojā m bijā  l oti āuksti, vār-
bu t ta pē c, ka piērada m piē silta s 
arē ņas.  

 Mē s visi bija m ļ oti priēcī gi, ka 
varē ja m uzsta dī t Giņēsa rēkordu 
uņ ņoskatī tiēs aizraujos u spē li. 
Bēt ar to visu ēkskursija ņēbija 
gala . Ta la k mē s dēva miēs uz pasa -
kumu  „Staro Rī ga”. Autobuss mu s 
izlaida 18.Novēmbra krastmala , 
kur mē s iēraudzī ja m milita ro 
traņsportu aprī kojumu. Pat iēvē -
roja m, ka ir daz i taņki, kvadracik-
li, sņiēga motocikli!  

Vē l izbaudī ja m skaistus ska-

Sta sta divi pasa kumu dalī bņiēki- 
Egils uņ Kristērs 

Bija vē sa 17. ņovēmbra pē cpus-
diēņa. Mē s piētura  bija m jau 14:30. 
Pirms autobuss iērada s, mē s iēga -
ja m vēikala  ņopirkt padzērtiēs. Nēil-
gi pē c vēikala apmēklē juma iērada s 
autobuss, uņ mē s taja  visi iēka pa m.  

Rī ga  mu su piētura bija „Arē ņa 
Rī ga”. Kad bija m gala , mē s sta vē ja m 
piē durvī m ņosalus i aukstaja  liēlpil-
sē tas klimata , lī dz bēidzot visi 1137 
dalī bņiēki- Giņēsa rēkorda uzsta dī -
ta ji-  dēva s iēks a  iēks a  mē s ņoviēto-
ja m visas drē bēs uņ dēva miēs uz 
Arē ņas Rī gas laukumu. Gaiss bija 
smags uņ karsts, jo visapka rt mums 
bija l oti daudz kamēru. Pē c ka da 
laika sa ka m vēidot cilvē ku ēlēktris-
ko k ē di. Sa kuma  mums ņēizdēva s 
iēgu t saviēņojumu, bēt pē c daz iēm 
mē g iņa jumiēm izdēva s iēgu t saviē-
ņojumu. Kad rēkordu uzsta dī ja m, 
mu s aiciņa ja dotiēs saņ ēmt da vaņas 

tus 
pasa kuma „Staro Rī ga” iētvaros uņ 
dēva miēs ma jup.  

Iņtērēsaņts uņ kra s ņ s bija mu su 
17. novēmbris! 

 Vē ļ trī s daļī bniēku viēdokļ i: 
Uzsta dī ja m Giņēsa rēkordu par 

gara ko ēlēktrisko k ē di pasaulē ! Par 
piēdalī s aņos rēkorda uzsta dī s aņa  
katrs dalī bņiēks dabu ja brī vbil ēti uz 
baskētbola spē li VEF prēt Maskavas 
CSK. Pē c spē lēs dēva miēs uz Vēcrī gu, 
kur aplu koja m fēstiva lu Staro Rī ga 
2014. Kopuma  visa ēkskursija bija 
liēliska! Gribu arī  pamudiņa t citus - 
Ja jums ir iēspē ja piēdalī tiēs s a dos 
pasa kumus, tad dariēt to, jo bēiga s 
ju s ta pat bu siēt tikai iēguvē ji!   
 

 

 

 

turpinājums 

Kā Brocēnu vidusskolas skolēni Ginesa rekordu uzstādīja, vēroja 

īpašu basketbola spēli un skatīja „Staro Rīga” krāšņumu 

Hēidija uņ Nika ņo 9.a klasēs iz-
vēidoja TOP 10, kura  apkopoja 10 
pamaņa ma kos cilvē kus mu su sko-
la . Sēcī bai s aja  topa  ņav ņozī mēs- 
visi s ēit miņē tiē, mēitēņ upra t, ir 
PAMANAMA KIE! Bēz s iēm cilvē -
kiēm skolas ikdiēņa zaudē tu kra -
sas- vai ņu spilgta ku, vai – ņu, ja , 
arī  tums a ku.  

Uņ ta tad-  

Juris Blu mēņta ls, Brocē ņu 
vidusskolas rēpēris. Viņ u pamaņa 
viņ a a riēņēs, g ē rbs aņa s stila dē l . 
Talaņtī gs ņē tikai mu zikas, bēt arī  
datoru uņ ēlēkrotēhņikas joma , 
dziēd korī  uņ sacēr pats savas 
dziēsmas. Labi dējo. 

Maija Golubēva, skolas ma cī bu 
pa rziņē. Gudra, labi koņtaktē jas 
ar citiēm skolota jiēm. Skolē ņi l oti 
ciēņa viņ u, uņ arī  skolota ja izra da 
ciēņ u prēt skolē ņiēm. Prot labi 
izskaidrot dabasziņī bu tē mas.  

Egoņs Valtērs, jo viņ s  ir skolas 

dirēktors. Iēraugot skolē ņus, viņ s  
ir l oti laipņs, apvaica jas, ka  kla jas- 
liēla kai dal ai skolē ņu. Dirēktors ir 
arī  labs mu zik is. Viņ s  sacēr dziēs-
mas, aktī vi piēdala s koņcērtos. 

Vadiņ a ir g ē rbtuvēs dēz uraņ-
tē. Viņ ai patī k daudz ruņa t. Sa-
svēiciņa s ar katru skolē ņu, apjau-
ta jas uņ pasta sta arī  par savu dzī -
vi uņ problē ma m. 

Siņdija, Vivita uņ Marika Bum-
biērēs ir “trī ņēs”, skola  viņ as var 
pamaņī t, jo ir lī dzī gas, viņ as pat ir 
gru ti ats k irt. Visas mēitēņēs ir 
aktī vas – Vivita uņ Marika apmēk-
lē  dējos aņas ņodarbī bas, Siņdija ir 
l oti ātrāktī vā un jāutrā. 

Rihards Uldis Sprog is uņ Ri-
č ards Juris Sproģ is ir pamana mi, 
jo viņ i skal i uzvēdas, ruņa  ar ņē-
cēņzē tiēm va rdiēm, aizskar citus 
skolē ņus, ņēklausa skolota jas. 
Viņ i „skaita s”  sliktais piēmē rs 
skola , ta pē c viņ us var labi pama-
ņī t. 

Giņta Sī lē, orgaņizatorē,  iē-
saista s uņ iēsaista citus sabiēdris-
kos pasa kumos. Skolota ja labi 
ģ ē rbjās un prot sāskān ot krā sās. 

Aivars, skolas saimņiēks. Sko-
lē ņiēm patī k viņ u atdariņa t. 

Madara Mik ēlsoņē. Iēsaista s 
daz a dos koņkursos, orgaņizē  pa-
sa kumus, vēido filmas par skolas 
dzī vi uņ ņē tikai. Piēdala s brī vpra -
tī gaja  darba . Madara ir izpalī dzī -
ga, atraktī va, draudzī ga uņ cēņtī -
ga. 

 Evēļī na Š tēfanē piēdaļa s brī v-
pra tī gaja  darba . Patī k fotografē t, 
iēmu z iņa daz a dus pasa kumus. 
Filmē , vēido arī  filmas skolai uņ 
citiēm. L oti jautra uņ aktī va mēi-
tēņē. 

Lu k, ta ds ir Hēidijas uņ Nikas pa-
maņa ma ko Brocē ņu vidusskolas 
tops. Iņtērviju ar ka du vai ka diēm 
ņo s ī  topa cilvē kiēm lasī sim ņa ka-
maja  izdēvuma ! 

Desmit pamanāmākie cilvēki Brocēnu vidusskolā 



ties basketbola spēli. Ieteiktu citiem 

piedalīties šādās aktivitātēs! 

 

Ļoti aizraujošs pasākums. Sākumā gri-

bēju braukt tikai tādēļ, lai kaut kur aiz-

brauktu prom no mājām, taču, kad pazi-

ņoja mums to, ka esam sasnieguši jaunu 

Ginesa rekordu, tas lika justies ļoti īpa-

Pirmo reizi piedalījos kāda rekorda 

uzstādīšanā, tāpēc man bija interesanti. 

Patika, ka atradāmies ķēdes sākumā un 

varējām saskatīt, kā iemirdzas gaismiņa. 

Sapratu, ka rekordu nav tik viegli uzstā-

dīt, jo ir vajadzīga vesela komisija, kas 

apstiprina un to pieņem. Prieks, ka pēc 

rekorda uzstādīšanas varējām noskatī-

ši. Kad saņēmām medaļas, tas lika aiz-

domāties par to, ka tas ir ''Ginesa re-

kords", un tā uzstādīšanā piedalījos arī 

es..  

Izbaudīju laiku, ko pavadīju kopā ar 

klasesbiedriem, skatoties basketbola 

spēli! Staro Rīga priekšnesumi bija ļoti 

skaisti! 

turpinājums….. 

Jautājumi – jautājumi- jautājumi 
  

Jautājumi 

Kristers 

9a 

Alise 

11 

  

  

Daniels 

9b 

Inga Rozalinska 

  

Kādus svētkus svin 

8.Martā? 

  

Sieviešu diena 

  

Sieviešu 

diena 

 

Sieviešu diena 

Starptautisko Sieviešu 

dienu 

Kā sauc ceremoniju, kur 

apbalvo gada labākos 

aktierus? 

 

Lielā Kristapa 

balva 

  

Spēlmaņu 

nakts 

 

  

       _ 

  

Spēlmaņu nakts 

Kas uzvarēja 

Pasaules čempionātā 

futbolā? 

  

   Vācija 

  

Vācija 

 

  Brazīlija 

  

Vācijas komanda 

Ko iegūst raktuvēs 

‘’Kūmas’’? 

  

  

   Kaļķis 

  

  

Māls 

 

  

Kūdru 

  

Kaļķakmeni un ved uz 

Cemexu 

Kurš nogulumiezis Lat-

vijā ir visizplatītākais? 

  

  

  

   Māls 

  

  

Māls 

  

  

        _ 

  

  

     Mālu 

Mazākā pilsēta pēc iedzī-

votāju skaita Latvijā? 

 

        _ 

  

Durbe 

 

    Gaiķi 

  

   Durbe 

Kas ir Latvijas lielākie 

bezalkoholiskie dzērienu 

ražotāji? 

  

Mangalis, 

zaķumuiža 

  

Cido, Mangaļi, Guta 

  

  

Mangalis 

 

  

   Cido 

Kāds rekords tika uzstā-

dīts 17. Novembrī 

Arēnā Rīgā? 

  

Lielākā cilvēku elek-

triskā ķēde 

  

Garākā elektriskā 

ķēde no cilvēkiem 

  

  

       _ 

  

Skaļuma rekords 

  

Kur nomira O.Kalpaks? 

 

 Airītēs 

  

Airītēs 

 

   Airītēs 

  

Airītes 

Cik gadu šogad palika 

Latvijai ? 

 

     96 

  

   96 

  

 

     96 

  

96.gadadienu. 

Kāds ir otrais vārds Rai-

mondam  Paulam? 

 

   Pauls 

  

Artūrs 

 

   Ojārs 

  

        _ 

Ar ko bija precējies Rai-

nis? 

 

 Ar Aspaziju 

  

Ar Aspaziju 

  

  Vizma 

Belševica 

  

Ar Aspaziju 

Kas sarakstījis 

1.klases  matemātikas 

grāmatu? 

  

        _ 

  

Ilga Valtasa 

  

  Valtesa 

  

Ilga Valtasa 

Kurā gadā izveido Latvi-

jas Satversmi? 

 

        _ 

  

1920.gadā 

 

 1918. gadā 

  

1920. gadā 


