
iepazinuši, un viņiem jau bija viedoklis un 
pamatots iemesls balsot par mani. 

- Kādas bija sajūtas, kad uzzināji, ka es 
kļuvis par skolēnu jauno prezidentu? 

- Sajūtas bija lieliskas! 

- Kāpēc tev bija svarīgi kļūt par prezi-
dentu? 

 - Ļoti svarīgi, jo biju sev teicis, ka vienu 
dienu tur, tajā amatā, jānokļūst. 

- Ko jau esi izdarījis skolā kā prezidents? 

- Kopā ar komandu tika veiksmīgi noorgani-
zēta prezidenta balle, kuru apmeklēja re-
kordliels skolēnu skaits! 

- Ar ko tu pats nodarbojies ārpus skolas? 
Kādi ir tavi hobiji? 

- Ārpus skolas nodarbojos ar airēšanu un 
dejošanu. 

- Kāds ir tavs dzīves moto un kāds ir tavs 
novēlējums skolēniem? 

- Savā dzīvē vados pēc moto: kamēr Tu 
izturēsies cieņpilni pret mani, tikmēr es ar 
cieņu izturēšos arī pret tevi!   

Novēlu skolēniem pabeigt šo semestri tā, 
lai Ziemassvētku vakarā liecības saturs 
smaidu sejā nemazinātu!  

 

Megija Petrova, 12.b 

 

Intervija ar skolēnu prezidentu 
Rihardu Jēkabu Dzeni 

Redaktores sleja 
 Adventes vainagā iedegta jau trešā svece. Ziema jau paspējusi mūs palutināt ar 

sniegu. Mandarīnu smarža, izdekorētās klases, skolēnu izrotātās durvis - arī mūsu skolā 
jūtama svētku atmosfēra. Ziemassvētki jau klusām klauvē pie mūsu durvīm. Tomēr 
mums katram jāpaspēj izdarīt kāds darbs, skolēni steidzas izlabot savas atzīmes, skolo-
tājiem jāizlabo pēdējie kontroldarbi. Arī mēs, Pogas kolektīvs, neesam slinkojuši, bet 
esam cītīgi strādājuši, lai izveidotu Jums interesantu lasāmvielu. 

Novēlu, lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un 
sapņiem.  
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- Kādreiz biji domājis par to, ka kļūsi par skolas 
prezidentu? 

- Jaunākās klasēs, pamatskolā, atceros, kā tā 
laika prezidents Edgars Rullis mani un pāris klases-
biedrus ievilka  radio telpā un lika mums visiem 
veikt atspiešanos, jo mēs, spriežot pēc Edgara sejas 
izteiksmes, bijām viņu nokaitinājuši. Tajā brīdī sa-
pratu, ka kādu dienu arī centīšos kļūt par preziden-
tu un veicināšu to, lai no jauniešu puses būtu kārtī-
ba! 

- Kā nolēmi kandidēt prezidenta vēlēšanās? Vai 
kāds to ieteica darīt? 

- Ieraudzīju afišu pie skolotājas Ditas kabineta, ka 
ir iespēja pieteikties un kandidēt. Un vienkārši zinā-
ju, ja nepieteikšos, tad nožēlošu. 

- Kādi ir tavi galvenie mērķi un ieceres, ko vēlies 
īstenot? 

Ir arī izveidotas 
komisijas un 
gada plāns, pēc 
kura arī šo mācī-
bu gadu vadīsi-
mies. 

- Kā tev šķiet, 
kāpēc Tev bija 
tik liels skolēnu 
atbalsts? 

Domāju, ka šī 
lielā atbalsta 
iemesls ir tāds, 
ka skolēni mani 
jau iepriekš bija 
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Kafija ar politiķiem 

Mūsu skolai - 69! 
    

Mūsu skolai šogad, 20.oktobrī palika 69 gadi. Par godu skolas jubilejai aktu zālē 
skolas 1.-4. klasēm notika pasākums „Lidojam ar gaisa balonu’’,  5.-9.klasēm norisinā-
jās konkurss „Mana skola Brocēnos’’, un vakarā tika rīkota Prezidenta balle, kurā 
varēja piedalīties skolēni no 7.-12. klasēm.  

Konkursa „Mana skola Brocēnos’’ vadītāji bija Ansis Grišiāns un Rihards Jēkabs 
Dzenis. Lai viss notiktu godīgi, ir vajadzīga mūsu skarbā žūrija, un šoreiz tajā bija 
10.klases skolniece Zita Dženifera Ziediņa, 10.klases skolnieks Viesturs Arājs, 
12.klases skolniece Megija Petrova un 12.klases skolniece Kristiāna Svaža. Šajā kon-
kursā pamatskolas skolēni savas klases aizstāvēja, uz konkursu izvirzot piecus skolē-
nus. Katrai klasei bija dots mājas darbs - jāsagatavo kāds priekšnesums, video vai 
prezentācija. 
      Konkursam sākoties, skolēni sāka prezentēt savus mājas darbus. Tad katrai klasei 
tika izdalītas lapas, kurās bija jāieraksta pareizās atbildes variants, atbildot uz dota-
jiem jautājumiem. Tādas lapas bija dotas divas. Nobeigumā katrai klasei tika dots 
uzdevums, kurā bija jāuzmin vispazīstamākie skolotāju teicieni.   
      Kā īstā konkursā - tika piešķirta 1., 2. un 3. vieta, saskaitot visus iegūtos punktus.  
Tika pasniegtas divas žūrijas simpātiju balvas un arī nominācijas.  
      Galu galā, Brocēnu visusskolas 69. gadu jubileja tika jautri nosvinēta. Skolēniem 
ļoti patika sagatavotie konkursi un jautrā Prezidenta balle. 

Demija Burlakova, 6.b  

19.oktobrī norisinājās pasākums 8.-12.klasēm – “Kafija ar politiķiem”. Tā kā 

pasākuma galvenie varoņi bija Brocēnu novada politiķi un darbinieki, tas prasī-

ja īpašu sagatavošanos. Iepriekš bija jāpiesakās un arī jāizdomā jautājumi, ko 

vēlētos pajautāt, jo šāda iespēja -sarunāties ar politiķiem neformālā atmosfērā 

-  nerodas bieži.  

Pasākums sākās ar pāris “ledlaužiem”, kas lika mums atbrīvoties un justies 

komfortablāk. Vispirms bija jāiepazīstina ar sevi, kam sekoja balsošana par 

Brocēnu novadā aktuāliem tematiem, kā jauniešu nodarbinātība, brīvā laika 

pavadīšana u.c. Vēlāk šos tematus apspriedām grupās.  

Katrā grupā bija arī pa kādam no Brocēnu novada pašvaldības pārstāvjiem, 

lai tie mums, skolēniem, palīdzētu vieglāk „uziet” uz pareizā ceļa, par ko do-

māt un spriest. Apsvērām un pierakstījām katra temata plusus un mīnusus, kas 

šajā novadā trūkst un kā to iespējams labot. Lai gūtu daudzveidīgākus risināju-

mus, mainījās arī grupu dalībnieki – viens pārstāvis palika pie savas sākotnējās 

grupas, taču pārējie aizgāja pie citas, tāpēc gandrīz katrs dalībnieks pārzināja 

vairākas tēmas.  

Pasākums beidzās ar darbu prezentēšanu, izteikto ideju apspriešanu un 

secinājumiem, ko dalībnieki guva šī pasākuma laikā. Šī bija ļoti noderīga piere-

dze – apspriesties ar politiķiem, pajautāt tiem sasāpējušus un in-

teresējošus jautājumus un galu galā uzzināt, kas ir ieplānots Bro-

cēnu novadā nākotnē.  

  Dace Preisa, 12.b 
P O G A  

LAPA 2 



11. novembris  

Brocēnos bija jauks un patriotisku sajūtu bagāts vakars. Skolēnu parlaments skolā pulcējās 

agrāk nekā pārējie, jo vēlējās izlikt “gaismas ceļu”, bet diemžēl slikto laikapstākļu dēļ mums tas neiz-

devās, lai arī kā mēs to vēlējāmies, laikapstākļus mēs ietekmēt nevarējām. Vēlāk jau pie skolas pulcē-

jās citi skolēni un Brocēnu iedzīvotāji, kuri bija gatavi doties lāpu gājienā. Pēc gājiena visi pulcējās pie 

Brocēnu novada kultūras un izglītības centra, kur vietējie kolektīvi bija sagatavojuši jauku koncertu, 

dziedot patriotiskas latviešu dziesmas, kā arī pēc tam varēja nobaudīt karstu soļanku. Tomēr šis jau-

kais vakars vēl nebija beidzies, jo plkst. 20:00 visi bija mīļi gaidīti uz “Lādezera” akustisko koncertu. 

Megija Petrova, 12.b 

Lāčplēša diena 

Virves vilkšanas rezultāti  

L A P A  3  

Mārtiņa diena 
10.novembris 

Skolā Mārtiņdienā kā jau katru gadu norisinājās virves vilkšanas sacensības un skolas stiprinieks, 

šīs sacensības organizēja Kitija Holšteine un Rihards Jēkabs Dzenis. Katrai klasei bija jāparāda sava sa-

liedētība un kopīgais spēks, velkot virvi 8 cilvēku sastāvā, tomēr galvenais nebija uzvarēt, bet gan sa-

just komandas garu, atbalstot viens otru grūtā brīdī. Paralēli zālē arī norisinājās individuālās sacensības 

“Skolas stiprinieks 2017”, kur katrs skolēns varēja sevi pierādīt trijos uzdevumos: vēderpreses taisīšānā 

(meitenēm), pumpēšanās (zēniem), hanteļu turēšanā un plankā. Skaļi atbalstītāju kliedzieni, gandarīju-

ma sajūta, smaids sejā - tā mēs varētu raksturot šo dienu, kura bija emociju 

pilna. 

 

5.-7.kl. grupā:  1.vieta-  7.a 

                         2.vieta- 7.b 

                         3.vieta- 6.b 

8.-9.kl. grupā:  1.vieta- 9.a 

                         2.vieta- 8.b 

                         3.vieta- 8.c 

10.-12.kl. grupā:  1.vieta- 12.b 

                             2.vieta- 11.a 

                             3.vieta- 12.a 

Skolas stiprinieka rezultāti 

5.-7.kl. meiteņu grupā: 1.vieta- Sanija 
Burlakova 
5.-7.kl. zēnu grupā: 1.vieta- Gustavs Līcis-
Līcītis 
8.-9.kl. meiteņu grupā: 1.vieta- Sonora Ser-
gejeva 
8.-9.kl. zēnu grupā: 1.vieta- Mareks Lap-
senbergs 
10.-12.kl. meiteņu grupā: 1.vieta- Elīza 
Jekuma 
10.-12.kl. zēnu grupā: 1.vieta Ansis Grišāns 



Intervija ar Alvīni Paštori 

Brocēnu novada Jauniešu balvas  „PUMPURS” ieguvēju 

- Kādas bija tavas emocijas, kad uzzināji, ka tev tiek piešķirts Brocēnu novada apbalvojums? 

Biju ļoti pārsteigta, priecīga, ka arī Brocēnu novada pārstāvji ieraudzīja manu darbu, idejas un 

rosību.  

- Kas ir tavs enerģijas avots? 

Mana ģimene, tuvinieki, svaigs gaiss un jaunas zināšanas. 

- Kā tava ģimene tevi atbalsta, uzzinot, ka esi pieteikusies jaunā projektā vai konkursā? 

Sajūtas ir neitrālas, jo ir jau pieraduši, ka regulāri piedalos visādos pasākumos, semināros, 

jauniešu apmaiņās. Pastāv tikai viens lūgums -  lai par šiem spontānajiem lēmumiem paziņoju laicīgi. 

Atbalsta, protams, jo vecāki zina, ka ar visu tikšu galā, pat ar nereālo.  

- Ko tu ieteiktu skolēniem, lai tie sāktu aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē? 

Ja pašiem  ir vēlme kaut ko mainīt, padarīt savu un skolas dzīvi interesantāku, ir vienkārši jāie-

saistās. Jāmet kauns un kautrība pie malas un jādara. Ikviens ir spējīgs izmainīt savu vidi. 

- Kādi ir tavi nākotnes plāni? Ko darīsi pēc vidusskolas absolvēšanas?  

Studēšu Latvijas Universitātē jurisprudenci, vēlos doties arī ilgtermiņa brīvprātīgajā darbā uz 

11 mēnešiem. 

- Kāds ir tavs dzīves moto un ko tu novēlētu saviem skolas biedriem šajā mācību gadā? 

Smaids un Gudrība var salauzt pat stiprāko pretinieku. Laiks skrien, izmantojiet iespējas un 

iepazīstiet jaunus cilvēkus, jo tas var noderēt rītdienai.  

Megija Petrova, 12.b 

LAPA 4 



Telefonu kastīšu sistēma skolā 
LAPA 5 

Mobilie telefoni ir katra jaunieša galvenais saziņas un informācijas līdzeklis. Jaunieši stundās izmanto mobilos telefo-
nus, lai aizbēgtu no realitātes un sērfotu internetā. Šajā mācību gadā mūsu skolā veica grozījumus skolas iekšējās kārtības 
noteikumos: mācību procesa laikā (stundās, pasākumos u.c. ar mācību procesu saistītās aktivitātēs)   mobilos telefonus 
skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs  to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. Telefoniem ir jāatrodas 
somā vai arī tos var ielikt kastītē pirms stundas. Šādas kastītes (kuras speciāli šim nolūkam izgatavojis mājturības  un tehno-
loģiju skolotājs G. Barons) atrodas katrā mācību kabinetā.  

Skolas pedagogiem ir ļoti pamatots satraukums  par telefonu negatīvo ietekmi uz daudziem no mums.   
Gribējām uzzināt skolotāju un skolas administrācijas viedokli. 
Skolas administrācijas viedoklis: 
„Mēs paliekam vienaldzīgi. Spaidām telefonu ekrānus, mums pietrūkst savstarpējās komunikācijas, nav laika pajautāt 

saviem skolas biedriem: „Kā Tu jūties, kā pavadīji brīvdienas, kas Tev šobrīd ir vissvarīgākais?” 
Mēs vairs neprotam  pacietīgi izlasīt  mācību uzdevumus, ja tos izlasām, tad neatceramies, jo esam pieraduši pie īsiem 

tekstiem telefonā. Valoda domrakstos, viedokļos un pārbaudes darbos kļūst aizvien vienkāršotāka. Pasākumos kļūstam 
neuzmanīgi un neieklausāmies cilvēku teiktajā. Kāda runa var būt par iejūtību vienam pret otru, kolektīva saliedēšanu, ja 
mūsu prātus un dvēseli pārņem telefons? Telefons ir palicis kā gaiss, kuru elpojam un bez kura  nevaram dzīvot. Skumji.” 

Mēs gribējām uzzināt vairāk, kāpēc šāds noteikums ir pieņemts un vai tas atrisinās jauniešu atkarību. Uzdevām 4 jautā-
jumus gan skolotājiem, gan skolēniem. Lūk, atbildes: 

1. Kā jūs domājat, kāpēc tika ieviesta stingrāka kontrole mobilo telefonu lietošanai? 
Skolēnu atbildes:  

Ansis: -tāpēc, ka bērni neprot koncentrēt uzmanību stundās; 
Arvis: -telefons novērš mūsu uzmanību; 
Rojs: -skolotājiem bija problēmas—skolēni neklausīja viņu aizrādījumiem; 

Skolotāju atbildes:  
Sk. Digna: -Tāpēc, ka stundās telefonus lieto nevajadzīgi; 
Sk. Inese: -Dažiem skolotājiem acīmredzot bija problēmas; 
Sk. Inga: -Lai nodrošinātu kārtību stundas laikā; 
Sk. Olita: -Bērni mājās vecākiem stāsta, ka neizmanto telefonu stundās, bet patiesībā to dara. 

2. Vai „kastītes’’ atrisina mobilo telefonu problēmu stundās? 
Skolēnu atbildes:  

Rojs: -ja skolotājs ir stingrs, tad –jā; 
Arvis: - es telefonu stundā nelietoju, tādēļ man tas nav aktuāli; 
Ansis: -Manuprāt, nē, ja tā netiek pielietota; 
Linda: -kastītes darbosies tikai tad, ja visiem skolotājiem būs vienota nostāja un noteikumi; 

Skolotāju atbildes: 
Sk. Digna: -Daļēji, jo, kad piedraud, skolēns telefonu noliek, bet paši labprātīgi telefonus kastītē neliek; 
Sk. Inese: -Man šī kastīte nav nepieciešama, jo skolēni savus telefonus atstāj somās; 
Sk. Inga: -Man tādu problēmu nav; 
Sk. Olita: -Jā, bet tas atkarīgs no tā, cik stingra ir skolotāja. Šo četru mēnešu laikā telefons pie manis kastītē ir nonā-
cis 2 reizes; 

3. Kā uz to reaģē skolēni? 
Skolotāju atbildes:  

Sk. Digna: -Mierīgi, piedomājot pie savas rīcības; 
Sk. Inese: -Paklausa un telefonus nelieto; 
Sk. Inga: -Manās stundās telefonus neizmanto; 
Sk. Olita: -Ieliek bez liekas runāšanas, jo saprot, ka izdarījuši nepareizi;  

4. Kādi būtu jūsu ieteikumi šīs problēmas risināšanā?  
Skolēnu atbildes:  

Arvis: - turēt telefonus somās; 
Ansis: -brīdināt skolēnus par to, ka tas var ietekmēt viņu sekmes un mācību procesu; 
Rojs: -nespēlēt telefonu stundas laikā; 
Linda: - skolēniem, kuri pārkāpj noteikumu, atņemt telefonu un ievietot skolas seifā uz visu dienu, un saņemt telefonu 
ļaut tikai skolēna vecākiem. Tad nākošreiz padomās, pirms gribēs stundā izvilkt telefonu; 

Skolotāju atbildes:  
Sk. Digna: -Uzskatu, ka šis ir vienīgais, labākais risinājums; 
Sk. Inese: -Ja neklausa, tad jāsāk izmantot kastītes regulāri; 
Sk. Inga: -Iesaku meklēt kompromisu skolotājiem ar bērniem; 

 Sk. Olita: -Skolēniem pašiem vajadzētu apzināties—nelietot  telefonu stundu laikā. Skolotajiem vajadzētu pievērst 
lielāku uzmanību tam visam. 

 

Roberta Lavrinoviča un Demija Burlakova, 6.b 



Decembris ir Ziemassvētku laiks – miera un rūpju laiks. Mūsu skolā 

notiek dažādi pasākumi un akcijas par godu svētkiem.  

Katrā klasē ir izrotāti logi ar sniegpārslām un sniegavīriem, kā arī ir izdekorētas kabinetu 

durvis. Pie skolas ieejas ir parādījusies skaista eglīte ar baltiem sniegavīriem, vai pamanīji? Katra 

piektdiena decembrī ir īpaša, jo visi skolēni velk pidžamas, halātus, cimdus, šalles, cepures, čības 

un pavada šīs dienas Ziemassvētku noskaņās.  

Skolēni aicina piedalīties labdarības akcijā „No sirds uz sirdi”, kuras ietvaros dāvinām 

citiem lietas, kuras ikdienā neizmantojam, piemēram, kāds silts džemperis, apavu pāris, šalle, 

cimdi, jebkas, kas var iepriecināt citus bērnus Ziemassvētkos, tiek ziedots no sirds. 

Par godu mūsu skolas pašiem mazākajiem skolēniem pie mums brauc leļļu teātris. 

Vidusskolēni dodas pie bērniem lasīt pasakas. Pat sīkākie darbi neko nemaksā, taču var radīt 

lielisko svētku sajūtu. 

Starpbrīžos skolā skan Ziemassvētku dziesmas, ieklausies! 15. decembrī noteikti apmeklē 

skolas balli „Uzticies brīnumam”.  

Lai ielaistu Ziemassvētkus savā sirdī, nevajag daudz, taču palīdzēsim viens otram to 

izdarīt. Vairosim prieku, smaidu un mīļumu, kā arī piparkūku un mandarīnu smaržu skolā un 

savās mājās.  

Dana Gakute ,11.a 

 
Gaidot Ziemassvētkus 

LAPA 6 



Patriotisms, talants un mīlestība pret savu tautu – tā varētu raksturot skolas 17.novembra  

koncertu “Latvijas vēstures lapas šķirstot”. Koncerts bija ļoti krāšņs, jo mūs priecēja gan dejotāji, gan 

dziedātāji, gan arī vijoles spēle, izskanēja vairāki Latvijai nozīmīgi skaņdarbi, kas aizkustināja līdz sirds 

dziļumiem ikvienu. Svētku sajūtu pastiprināja sarkanbaltsarkanās lentītes pie mūsu krūtīm, katrs varēja 

sacīt: „Mana sirds ir Latvija!” 

Liels pārsteigums bija puišu deklamētās tautasdziesmas, taču vēl lielāks pārsteigums bija tas, ka 

viens no tiem bija mūsu apmaiņas skolēns no 11.klases Mathis. 

Ļoti priecēja tas, ka zālē bija pārpildīta, cilvēkiem tikko pietika sēdvietu. Tas apliecina to, ka mēs 

esam ļoti patriotiska skola, un kopā mēs varam izdarīt varenas lietas.  

Neiztikām arī bez direktora Egona Valtera, skolēnu prezidenta Riharda Jēkaba Dzeņa un Brocēnu 

novada izglītības nodaļas vadītājas Inese Roles uzrunas. Tikai apbalvotas klases un to audzinātāji, kas 

veikušas labos darbus. 

Pasākums bija izdevies!   

Megija Petrova un Dace Preisa, 12.b 

Valsts 99. jubileju sagaidot! 
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9.novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās “Brocēnu četrcīņa 2017”. Šo starpnovadu konkursu 
dabaszinību priekšmetos un matemātikā organizēja skolotājas V.Banzena, D.Dubulta, O.Ļitvinova, A. Milta, V. 
Mielava, M. Skrastiņa, D. Virkstene, bet komandu sacensību organizēšanā palīdzēja visi 8.a klases un divas 8.b 
klases meitenes, 12.b klases skolēni E.Milnis, A.Paštore, J.Sušinska, M.Petrova. Šogad pie mums viesojās 
rekordliels dalībnieku skaits – 80 devīto klašu skolēni no 15 skolām un 4 novadiem. 

Šis konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni individuāli izpildīja 10 testveida uzdevumus katrā 
no četriem mācību priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tas katram ļāva savai komandai iegūt 
punktus, atbildot pareizi uz sagatavotajiem jautājumiem. Arī šajā daļā skolēni ne tikai ieguva punktus komandai, 
bet arī sacentās cits ar citu.   

Uzvarētāji individuālajās sacensībās bija pavisam 5: 
1.vieta – Nikam Nadziņam (Gaiķu pamatskola), 
2.vieta –  Akselam Jaunzemam un Ievai Gajevskai (Saldus vidusskola), 
3.vieta – Annijai Valtasai (Saldus vidusskola) un Paulai Strautmanei (Saldus pamatskola). 

Otrajā daļā visi skolēni pulcējās skolas aktu zālē, tur viņus sagaidīja pats (zinātnieks) Einšteins jeb 
A.Paštore, kura vadīja šo konkursu, pēc tam visus ar uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Un komandu 
konkurss varēja sākties! Komandas bija izdomājušas interesantus nosaukumus, varēja redzēt, ka dalībniekiem 
izdomas netrūka. Konkursa laikā komandām bija jāveic dažādi āķīgi uzdevumi, ko bija sagatavojušas mūsu 
radošās skolotājas.  
1.uzdevums  “Skaitļu haoss” kā jau katru gadu bija nemainīgs. Vienam skolēnam no komandas bija jāatrod 
skaitļi (1-100), kuri bija haotiski paslēpti krāsainā plakātā. Lai šis uzdevums tiktu sarežģīts, pēc iespējas vairāk 
noslēpto skaitļu bija jāatrod 3 minūšu laikā. Vislabāk veicās komandai „HĒLIJS” no Brocēnu vidusskolas. 
2.uzdevums “Spiedienu salīdzināšana” bija praktisks fizikas uzdevums, kurā dalībniekiem 15 minūšu laikā 
jānosaka un jāsalīdzina 2 dažādu klucīšu – koka un bruģa - spiediens. Tikai komanda „KIVS CIRKUĻI” no 
Kandavas internātvidusskolas ieguva maksimālos punktus. 
3.uzdevums “Krustām, šķērsām!” - raibu raibā krustvārdu mīkla, kurā pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros 
mācību priekšmetos. Bija dažas interesantas atbildes! 
4.uzdevums “Sāls iegūšana” bija ķīmijas uzdevums, kurā komanda varēja savas zināšanas pielietot praktiski. 3 
komandas gandrīz tika galā ar uzdevumu perfekti, vienai no komandām izdevās „saliekt” pat mēģeni. 
5.uzdevumā “Kur koncerts?” skolēniem pēc norādēm 10 minūšu laikā  bija jāatšifrē, kur notika Fēliksa Ķiģeļa 
koncerts. Kā izrādās, tas tiešām notika 4.novembrī Rundāles pilī, lai gan daudzas komandas domāja, ka Jelgavā. 
6. uzdevums  “Kukaiņu uzbrukums” bija bioloģijas uzdevums, kurā skolēni pildīja darba lapu par kukaiņu 
dzimtēm un sugām. Gandrīz visu par kukaiņiem zināja komandas „SP 11” un „PIPARI”. 

Uzdevumu starplaikos komandu dalībniekus izklaidēja atraktīvā skolotāja  D. Virkstene, kura bija 
sagatavojusi interesantus uzdevumus skolēniem, lai tie varētu arī kārtīgi izkustēties, dejojot “Just dance”, kā arī 
minot dažādu dziesmu nosaukumus pēc fragmentiem. 

Spraigā cīņa bija beigsies, žūrija apkopoja dalībnieku rezultātus un bija gatava tos paziņot. 
1.vietā - komanda „SP 11” no Saldus pamatskolas, iegūstot 62,00 punktus (no 100 max iespējamiem), 2.vietā – 
komanda „PIPARI” no Saldus vidusskolas (58,50 p.), 3.vietā – „LIELISKAIS ČETRINIEKS” no Gaiķu pamatskolas 
(54,30 p.). Atpaliekot tikai par 0,1 punktu (!!!) no 3.vietas, atzinības vērts bija Brocēnu vidusskolas 9.a klases 
komandas „HĒLIJS” sniegums. Uzvarētāji saņēma īpašas balvas, bet katrs konkursa dalībnieks – Brocēnu 
vidusskolas lielkonfekti. 

 Konkursa organizatores 
saka lielu PALDIES Brocēnu 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
darbiniecēm I.Rolei un 
G.Vorobjovai, Brocēnu 
vidusskolas direktoram 
E.Valteram par atbalstu konkursa 
organizēšanā! 
 

Megija Petrova, 12.b, 
sadarbībā ar sk. Aneti Miltu 

 

Brocēnu četrcīņa 2017 
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Oktobris mūsu novadā bija izsludināts kā labo darbu mēnesis. 

1.a klase parūpējās, lai katrai sākumskolas klasei ir veselīgs gaiss, tādēļ katrai sākumskolas 

skolotājai iedeva naudas kociņu, ko nolikt klasē. 

1.c klase sakopa un iztīrīja savu klasi un savus virsdrēbju skapīšus . 

3.c klase veica ģenerāltīrīšanu un arī sakārtoja savus klasi. Skolēni salīmēja grāmatas, 

saslaucīja putekļus un, protams, sakārtoja arī garderobi. 

4.a klase palīdzēja bibliotekārei, sakārtojot grāmatas un žurnālus bibliotēkā. Vēl klase 

paviesojās Remtes pamatskolā, kur dežurantei pēc slidošanas stundas palīdzēja sakārtot 

slidas. 

5.a klase darīja diezgan nepatīkamu, bet labu darbu – nokasīja košļājamo gumiju no galda 

apakšām un skolotājai Natālijai Ivanovai palīdzēja sanest krēslus. 

6.a klase devās uz Saldu, uz Saldus Iniciatīvu centru pie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Klase spēlēja spēles un cienāja šos cilvēkus ar pašceptajiem kēksiņiem. 

6.b klase sagatavoja drēbes, ko atdot cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Tādā veidā 

katrs skolēns sakārtoja savu skapi un atbrīvojās no liekajām drēbēm. 

7.b klase iepriecināja bērnus no abiem bērnudārziem: “Mūsmājas” un “Varavīksne”. Viņi 

vadīja rotaļas un iepazinās ar bērniem.  

8.a klase pārkārtoja un tīrīja fizikas kabinetu. Audzēkņi slaucīja, “izkrāmēja”, sanesa un 

ievietoja dažādas lietas fizikas kabinetā un laboratorijas telpā. 

8.c klase apciemoja Remtes sociālo aprūpes centru. Klase šiem cilvēkiem dāvināja ābolus un 

sklandraušus. Visi kopā muzicēja, minēja mīklas un skaidroja ticējumus. 

9.a klase divas dienas pēc kārtas skolas apkopējas Rudītes vietā izmazgāja un iztīrīja savu 

klasi. 

11.a klase palīdzēja mazajiem sākumskolas skolēniem apgūt datorprasmes. 

12.a klase devās uz Saldu, uz Kalnsētas parku, kur savāca atkritumus, kas palikuši no 

koncertiem un festivāliem. 

12.b klase devās uz Saldus Jātnieku klubu, kur tīrīja un sakopa zirgu stalli. Zirgus varēja 

samīļot un pabarot ar kārumiem . 

Roberta Lavrinoviča, 6.b 

Skolēnu labie darbi 



Florbols zēniem 8.-9.klasēm - 1.vieta! 

Komandu pārstāvēja:  Mārtiņš Šulcs, Rainers Brasls, Ēriks Novickis, Atis Salmins, 

Rolands Puķe, Mārcis Glūzda, Rihards Kļava, Matīss Arājs! 

Florbols zēniem 6.-7. klasēm – 1.vieta!   

Komandu pārstāvēja:  Aksels Ozols, Gustavs Ķezberis, Toms Patriks Lūsēns, Andris 

Šteins, Jānis Sproģis, Gustavs Līcis-Līcītis, Nils Mednis! 

“Spartakiāde 2018” 5. posms – Drošo un veiklo stafetes – 1.vieta! 

Komandu pārstāvēja:  Egils Milnis, Mārtiņš Grundmanis, Ansis Grišāns, Rihards Jēkabs 

Dzenis, Ričards Strikauskis, Ādams Maks, Kristiāna Mauriņa, Kitija Holšteine! 

„Tautas bumba” 4.-5.klasēm – 3.vieta! 

Komandu pārstāvēja:  Dāvis Gotlaufs, Arvis Sproģis, Felikss Sproģis, Kristofers Sausis, 

Alekss Magila, Ralfs Pavlovs, Ralfs Līcis, Rūdolfs Ozoliņš, Dans Tepļenkovs, Patriks 

Rozentāls, Emīls Bruzinskis! 

Skolotāji: Niks Ozols, Ansis Pūce 

Paldies sportistiem par Brocēnu vidusskolas goda aizstāvēšanu! 

Dana Gakute, 11.a 

Sporta sasniegumi 

  „No sirds uz sirdi” 

Katrs bērns vēlas sajusties laimīgs, it īpaši Ziemassvētkos, tāpēc mēs, 

skolas avīzes „Poga” kolektīvs, aicinām ziedot drēbes, apavus, rotaļlie-

tas, grāmatas un dažādas citas lietas, kuras citiem bērniem ir vajadzīgākas nekā 

mums. Gan jau tev mājās arī ir kāda grāmata, kura stāv plauktā un krāj putekļus. Tad 

tieši Tev būs iespēja iepriecināt kādu bērnu. Sagatavo savu dāvaniņu, skaisti iesaiņo 

to, pieraksti klāt, kam tava dāvaniņa ir paredzēta (meitenei/zēnam, vecums, apģēr-

ba, apavu izmērs). Novieto savu dāvanu vestibilā uz galda, mēs šīs saziedotās dāva-

nas nogādāsim bērniem, kuriem tās ir ļoti nepieciešamas. Kopā mēs spēsim bērniem 

padarīt Ziemassvētkus par īstu brīnumu laiku! 

Brocēnu vidusskolas skolas avīzes „Poga” galvenā redaktore MEGIJA PETROVA 
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Linda Isada 

Nogaršot: avokado šokolādes kūku 

Izlasīt: grāmatu “Mūks, kurš pārdeva savu  

ferari” 

Noskatīties: filmu “Transcendence” 

Izdarīt: 3 dienas padzīvot bez tehnoloģijām 

Iemācīties: neheitot 

Ernests, 12.b 

Nogaršot: pupiņu sautējumu vai rauga 

pankūkas ar pikanto mērcīti 

Izlasīt: korānu 

Noskatīties: „Šreku 2” vai 

„Vidusskolas mūziklu” 

Samanta, 10.a 

Nogaršot: ķirbju biezzupu 

Izlasīt: grāmatu “Ulti Matum-spēle ar laiku” 

Noskatīties: filmu ”Bezgalīgais ceļojums” 

Izdarīt: aiziet uz skolu pretējā dzimuma drēbēs 

Iemācīties: skatīties uz dzīvi no gaišās puses, būt pozitīvam 

un smaidīgam 

 

Elizabete, 11.a 

Nogaršot: grilētu lasi 

Izlasīt: smieklīgu joku 

Noskatīties: teātra izrādi 

Izdarīt: to, ko līdz šim nespēji 

Smaidīgie cilvēki iesaka 

Elīza, 9.a 

Nogaršot: varžu kājiņas 

Izlasīt: grāmatu “Gangsteromīte” 

Noskatīties: filmu “50 shades of black” 

Izdarīt: plikam izvārtīties nātrēs 

Iemācīties: staigāt uz rokām 
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Praktiskie ziemas padomi 
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Galvenā redaktore: Megija Petrova 

Korespondenti: Dace Preisa, Elīza Ipoļitova, Samanta 

Taulīna,  

Roberta Laurinoviča, Demija Burlakova, Dana Gakute 

Maketētāji: Edvards Balodis, Viesturs Arājs, Kārlis 

Kundrāts 

Konsultanti: Marika Ulmane  

Redakcijas adrese :  
Ezera iela 6, Brocēni LV -  3851 
E-pasts: pogabroceni@gmail.com 
www.brocenuvsk.lv 

 Jāatbild uz zvanu savā modernajā telefonā, bet cimdiņu vilkt nost negribas.  
 Šī lielai daļai cilvēku jau sen vairs nav problēma. Seko viņu paraugam un dodies uz tuvējo veikalu, lai 

iegādātos skārienjūtīgos cimdus.  
 Met mieru jaunajām tehnoloģijām un uz ziemas periodu iegādājies veco, labo pogu Nokia. Turklāt šis 

izturīgais izgudrojums Tevi nepievils arī mīnuss 20 grādos.  
 Vienmēr iespējams arī izveidot pašam savus skārienjūtīgos cimdus. Tas ir daudz vienkāršāk nekā iz-

klausās! Vajadzīgi tikai pirkstaiņi un šķēres.  
 Ziemā neviļus nākas iepazīt teiciena „mest kājas pār pleciem” burtisko nozīmi.  

 No rītiem piecelies laicīgi, lai uz skolu nav jāskrien. Jo lēnāk iesi, jo mazāka ir varbūtība paslīdēt.  
 Ne velti mašīnām maina riepas. Nomaini arī Tu savus apavus uz piemērotākiem ar neslīdošo zoli.  
 Nēsā līdzi maisiņu ar smilšu/sāls maisījumu un nodrošini drošu ceļu gan sev, gan citiem.  

 Dažreiz skolā nākas justies kā milzu ledusskapī.  
 Nebaidies pārvērsties par sīpoliņu un velc tik mugurā visus džemperus pēc kārtas.  
 Uz skolu ņem līdzi saliekamo krēslu, lai ērtāk sēdēt pie radiatora. 
 Palūdz vecmāmiņai, lai uzauž Tev siltu villaini.  

 Brīnies par to, kur pazudusi diena, jo, kā ienākot, tā izejot no skolas, ārā piķa melna tumsa.  
 Ja ar laternām nepietiek, nekaunies un droši ieslēdz arī savu lukturīti.  
 Mēs ticam, ka ikkatra skolēna iekšējais dvēseles gaišums spēj izgaismot mūsu apkārtni.  

 Tuvojas Ziemassvētki, bet naudas maciņš tukšs.  
 Ķeries klāt rokdarbiem. Un tas nekas, ja nesanāk. Visi taču vienmēr saka, ka galvenais, lai dāvana nāk 

no sirds.  
 Vienmēr jau var pagūt uzvarēt kādā loterijā.  
 Pievērsies ielu muzikanta karjerai. Tas ir lielisks veids kā atklāt savu muzikālo talantu, iepriecināt citus 

un pie reizes papildināt savu maciņu.  
 Klasē valda klusums, bet Tev ir jāizšņauc deguns.  

 Sagaidi kādu bēdu brāli, un pievienojies deguna šņaukšanai.  
 Nevienam nav šaubu, ka mūsu skolas medmāsiņai ar tik niecīgu problēmu kā iesnām tikt galā ir tīrais 

nieks.  
 Uzmanības novēršana ir daudz vieglāka, kā domā. Piezvani kādam no klasesbiedriem, un, kamēr klasē 

skanēs viņa zvana melodija, varēsi atbrīvot savas nāsis, lai atkal brīvi uzelpotu. 
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NĀKAMAJĀ NUMURĀ: 

1. Kultūras kanons 

2. ZPD- skolas konference 

3. Izklausies redzēts 

4. Intervija ar Agnesi Beseri 
5. Intervija ar 12.a un 12.b 
klases audzinātājām 

6. Sporta sasniegumi 
7. Interesantie jautājumi 
8. Arodu diena 

9. Domu pūce 

10. Žetonvakars 
 „Skroderdienas Silmačos” 
11. Talantu skolas nodarbī-
bas 


