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Sveicināts, lasītāj! Ziemassvētki jau klauvē pie mūsu durvīm un sirsniņāmbrīnišķīgais dāvanu laiks ir klāt! Ārī mūsu skolā ir jūtama svētku atmosfēra.
Pavisam drīz varēsim doties Ziemassvētku brīvlaikā, bet pirms tam atskatīsimies
uz paveiktajiem darbiem un gūsim iedvesmu, lai čakli strādātu arī nākamajā semestrī.
Lai svētku brīnums pieklauvē pie Jūsu durvīm!

Intervija ar vēstures skolotāju Lauru Miķelsoni
- Kā Jūs pavadījāt Latvijas simtgadi?
Ļoti labi! Šos svētkus es pavadīju kopā ar meitu un
mazdēliem. Divas dienas Rīgā apmeklējām visus iespējamos pasākumus.

- Latvijas simtgades pasākumu programma ir ļoti
plaša. Kuri no pasākumiem, kurus apmeklējāt,
Jums visspilgtāk palikuši atmiņā?
- Latvijas Skolas somas galvenie mērķi ir virzīSvētku dienā apmeklējām Latvijas Nacionālo teātri, ti uz pilsonisko audzināšanu, sociālās nevienlai mazdēliem parādītu ēku, kurā tika dibināta mūsu līdzības mazināšanu, izglītības kvalitāti un
kultūras izpratnes un izpausmes kompetenvalsts. Piedalījāmies arī “Staro Rīga” festivālā.
Visemocionālākais pasākums bija Latvijā lielākā karo- cēm, kā tas darbojas ikdienā, vai skolēni to
ga pacelšana televīzijas tornī Zaķusalā, kas notika jau izjūt?
plkst. 8:00 no rīta. Pēc šā pasākuma visiem dalībniekiem
bija iespēja uzbraukt televīzijas tornī un paskatīties, kā
karogs izskatās no augšas. Neizpalika arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, svētku militārās parādes un koncerta pie
Brīvības pieminekļa apmeklēšana. Un noslēgumā - uguņošana.
- Latvijas nākotne ir jauniešu rokās. Kā Jūs mudi-

nātu jauniešus palikt Latvijā, nevis doties „labākas
dzīves meklējumos?’’
Es nedomāju, ka man kāds ir jāmudina palikt, tā ir
katra brīva izvēle. Es uzskatu, ka mūsdienu jaunieši, kā
jau daudzi citi cilvēki, domā, ka laime ir visur citur, tikai
ne pie mums, šeit, bet, parunājot ar paziņām, draugiem
un saviem bērniem, es varu teikt, ka arī pie mums, Latvijā, var ļoti labi nopelnīt, arī šeit ir labas darba iespējas.
Daudzi tomēr izvēlas palikt, jo šeit tu esi kungs savā zemē, nevis kalpo citiem. Man pašai tas ir ļoti svarīgi, un arī
savus bērnus es cenšos tā audzināt. Ir jāapzinās vieta, no
kurienes tu nāc, ir jālepojas ar to, un tikai katrs pats to
var izdarīt. Sajūta un pārliecība jāatrod sevī!
- Līdz 2030. gadam plāno ieviest kompetenču piee-

ju mācību saturā. Kāds ir Jūsu redzējums, vai jaunieši izprot un atbalsta kompetenču pieeju?

Attēlā: Laura Miķelsone

gan skolēni var uztvert tikai to, ko viņi jau ir pieredzējuši. Ja šo pieredzi sāks veidot no pirmskolas,
tad arī tālākos posmos nebūs nekādas problēmas
stundās strādāt grupās, izteikt savu viedokli, pašiem saprast, ka ir jāmācās. Tagad vēl nav radīta
tāda vide, ka tas ir svarīgi, bet tad, kad to vidi radīs,
tad viss būs kārtībā.

Jaunieši to nevar izprast, un viņi nezina, kas viņiem ir
jāatbalsta. Paši skolotāji vēl īsti nav tikuši skaidrībā, kas
tas ir un kāds būs nākotnes mācību process. Skolēniem
tas nav īsti jāsaprot, viņiem ir jāļaujas tam, kā tiek organizēta stunda. Tas nebūs nekas pārdabisks, kā tas tiek
teikts. Mēs daudz ko no tā darām, bet gan pieaugušie,

To var izjust tikai tad, ja skola daudz domā par
Latvijas Skolas somas aktivitāšu ieviešanu un sagatavošanu. Ir jāstrādā ar skolēniem ,lai saprastu, ko
viņi ir iemācījušies šīs aktivitātes laikā. Ja tas viss
notiek, tad savstarpēji viss ļoti smuki saiet kopā, un
rezultāts ir ļoti labs. Bet, ja kāds posms no tā iztrūkst, tad rezultāts noteikti nebūs tāds, kāds bija
iecerēts. Nesen, sarunājoties ar Kultūras ministrijas
pārstāvjiem, tapa skaidrs, ka politiķi sāk domāt, vai
šis Skolas somas projekts sevi attaisnos. Tad man
būs žēl, ja mēs paši būsim izgāzuši šo iniciatīvu - trīs
gadu laikā saņemt papildus finansējumu, nevis ar
mērķi apmeklēt aktivitāti, bet tieši mainīt mūsu
attieksmi pret kultūru.
- Kādi ir Jūsu galvenie pienākumi un ko Jūs

esat ieguvusi, darbojoties biedrībā “Vitae”?
Man dzīvē ir trīs lieli skolotāji, kas man ir ļoti
lielas autoritātes un kuri ir mani veidojuši tādu, par
kādu es esmu kļuvusi. Tā ir Aija Tūna , Rolands
Ozols un Karine Oganisjana. Divi no šiem cilvēkiem
ir biedrībā “Vitae”.
Es šajā biedrībā esmu kā lektore, bet cenšos
piedalīties pilnīgi visās biedrības aktivitātēs. Ik pa
laikam man ir jāstrādā pie lieliem projektiem, kā,
piemēram, “Audzināšanas darba metodiskais materiāls” un projekts “Pumpurs”. Paralēli tam es turpinu sadarboties ar Aiju Tūnu, esmu dažādās komisijās, kas ir saistītas ar Skolas somas ieviešanu un
aktivitāšu plānošanu.
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Intervijas turpinājums
- Strādāt vajag, bet jāmāk arī atpūsties! Ar ko Jums patīk nodarboties brīvajā laikā?
Brīvajā laikā mana lielākā stihija ir sēņošana, protams, tad, kad tas ir iespējams. Tas nespēj aizstāt neko!
Vēl man ļoti patīk grāmatu lasīšana, Latvijas apceļošana, ja iespējams, tad arī ārzemes, un man ļoti patīk
sarunas ar draudzenēm! Arī ēst gatavošana ir man ļoti tīkama nodarbe, es cenšos katru vakaru kaut ko
pagatavot. Neizpaliek arī konservēšana, katru gadu man pagrabā ir ap kādām 100 burciņām sēņu, neskaitot visu pārējo!
- Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads. Vai Jums ir kāda jauna apņemšanās, ja nav noslēpums, tad
kāda?
Mazāk strādāt! Man ir tik daudz darba, ka es tiešām gribu izdomāt, no kā es vēl varu atteikties.
- Kāds būtu Jūsu novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā mums visiem?
Nekļūt par dāvanu vergiem. Saglabāt ticību brīnumam, kaut arī mēs visi saprotam, ka Ziemassvētku vecīša
patiesībā nav. Nezaudēt cerību, jo varbūt tomēr kāda vēlēšanās piepildīsies!

Samanta Turka, 11.a

Labo darbu festivāls
26.oktobrī mēs devāmies uz jauku pasākumu Talsos - “Labo darbu festivāls” noslēgumu. Priecājamies, ka mūsu iesniegtie darbi tika ļoti augstu novērtēti. Skolotāja Laura
Miķelsone un 7.klašu komanda par projektu “Pilsonis”, skolotāja Dita Dubulta un Skolēnu
pašpārvalde par projektu “Domu Pūce” saņēma VISC galvenās balvas titulu. Pasākuma gaitā iepazināmies arī ar citu skolu paveiktajiem darbiem un smēlāmies jaunas idejas. Paši varējām praktiski darboties izglītojošās darbnīcās, apgūstot papīra locīšanas mākslu un izgatavojot labāko ‘’drošības vesti’’ olai, lai tā neizšķīstu, krītot zemē no 5 m augstuma. Pasākumu vadīja atraktīvais un jautrais Oskars Lepers, bet noslēgumā mūs priecēja Reika koncerts.
Paldies par pasākumu un iespēju tajā piedalīties!
Samanta Turka, 11.a
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Prezidentes balle
Šī gada 9. novembrī mūsu skolā norisinājās balle, kurā spēlēja brāļi Jurovi. Tajā mēs dejojām,
dziedājām līdzi dziesmām, bija arī iespēja iemūžināt mirkli foto stūrītī. Balle sākās plkst. 21:00 un ilga
līdz pat 2:00.
Balle bija par godu jaunajai skolēnu prezidentei Annai Zariņai no 10.a klases, kuru visi kopīgi desmitie, pašpārvalde un skolēni - apsveicām. Kad visi sveicieni bija izteikti, skanēja viena no viņas
mīļākajām dziesmām, tāpēc visi vienojāmies kopīgā dejā ar prezidenti.
Novēlam Annai izturību, neatlaidību, enerģiju, pacietību. Tiekamies nākamajā skolas pasākumā, ballē!
Liene Jamščikova, 10.a klase

Attēlā: Anna Zariņa

UNESCO konkurss
14. novembrī Brocēnu vidusskolas komanda piedalījās Ozolnieku vidusskolas rīkotajā
erudīcijas konkursā ‘’UNESCO Azartiskie simtgades prātnieki’’ un izcīnīja 3. vietu!
Konkursā bija jautājumi par mākslu, politiku, vēsturi un daudz ko citu. Šeit varēja ne tikai
parādīt savas zināšanas, bet arī iemācīties daudz ko jaunu.
Kā mājasdarbu katra skola bija sarūpējusi sava novada iecienītāko ēdienu, ar kuru varēja
cienāties rezultātu apkopošanas laikā. Mūsu komanda izvēlējās pagatavot bubertu ar jāņogu ķīselidaudzi nezināja, kas tas ir, bet, kad pagaršoja, tad to ļoti slavēja. Šis konkurss norisinājās pirmo

gadu, bet ceram, ka arī citus gadus šāds konkurss būs, un mūsu skolas skolēni varēs pierādīt savas
zināšanas dažādos jautājumos.
Komandu pārstāvēja: Samanta Turka 11. klase, Annija Žilinska 11. klase, Renāte Vītola 11. klase,
Viesturs Arājs 11. klase, Arnita Norkusa 11. klase un Liene Jamščikova 10. klase.
Paldies skolotājai Mairitai Neilandei par komandas sagatavošanu!
Samanta Turka, 11.a
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Lāčplēša diena
11.novembrī, svētdienā, patriotiskā
noskaņojumā ikviens devās ceļā, lai piedalītos ikgadējajā lāpu gājienā. Lai radītu
noskaņu skolēni, par spīti bargajam vējam, mēģināja iedegt svecītes, tomēr laikapstākļi ņēma virsroku. Bet pat tas netraucēja visiem ar iedegtām lāpām un
degošām svecēm rokās, patriotiskām
dziesmām skanot, doties vienotā gājienā
pa Brocēnu ielām. Šī ir tradīcija, kas nodota no paaudzes paaudzē, mēs esam
spēks, ko neapturēs…

Lāčplēša dienas svinības notika arī Brocēnu vidusskolā—piedalījāmies lāpu gājienā. Mēs, pašpārvaldes skolēni, aizdedzām
svecītes un izgaismojām gaismas ceļu. Tas
notika 11.novembrī plkst. 18.15
Mēs piedalījāmies šajā pasākumā, lai
pieminētu tos, kas cīnījās par Latviju.
Gājiena noslēgumā mūs cienāja ar karstu un garšīgu zupu. Man šķiet, ka gājiens
ar katru gadu kļūst arvien īsāks, bet kopumā man pasākums patika.
Ērika Milta, 5.a

Zita Dženifera Ziediņa, 11.a

Kafija ar politiķiem
„Kas atšķir
veiksmīgus
cilvēkus no
pārējiem – ne jau
labākas
zināšanas vai
lielāka ietekme,
bet gan
noturīgāka
griba” –
Vins Lombardi

POGA

Otrdien, 6.novembrī , Brocēnu vidusskolā
norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar
politiķiem”, kurā Brocēnu novada skolēnu
pašpārvalžu pārstāvji tikās ar Brocēnu
pilsētas domes vadību un amatpersonām,
lai diskutētu par Brocēnu jauniešiem aktuālām tēmām. Tikšanās laikā tika apspriesti
jautājumi par to, kā veidot efektīvu sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem, kā jauniešus informēt par pasākumiem un iespējām
Brocēnu novadā, kā jauniešus iesaistīt
pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kādi
jautājumi un problēmas ir aktuālas Brocēnu
jauniešiem.
Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Solvita Dūklava, Ārijs Sproģis, Zigmunds
Zaļenko, Irēna Birgersone, Daina Gredzena,
Ilze Tomanoviča-Barone, Sanija Jasute,
Daiga Plaude.
Diskusiju laikā jaunieši ar politiķiem grupās
apsprieda, kas būtu tas, ko nepieciešams
ieviest, piemēram, viena grupa ieteica skolā
ieviest radio, savukārt citi vēlējās autobusa

pieturā soliņu ar jumtiņu, citi—iespēju
jauniešiem rakstīt projektus, kurus varētu
izskatīt to realizēšanai, kā arī realizēt jaunu
neformālu
tikšanos
skolēniem
ar
skolotājiem. Katrā grupā izteiktie ierosinājumi tiks apkopoti Brocēnu pilsētas domē.
Pasākums bija vērtīgs ar to, ka mums bija
iespēja
informēt
vietējās
politikas
veidotājus par to, kādi jautājumi jauniešiem
ir svarīgi un kā viņi saredz to iespējamo
risinājumus. Bija patīkami parunāt ar
politiķiem, apmainīties ar viedokļiem,
vērtīgi bija dzirdēt viņu pieredzes stāstus,
kā arī bija interesanti un noderīgi dzirdēt
jauniešu domas par apkārtējo vidi un tās
uzlabošanu. Kopumā diskusija bija izdevusies, un katrs tās dalībnieks noteikti ir
ieguvējs.
Paldies, enerģiskajiem un aktīvajiem diskusiju
vadītājiem
Rudītei
Muraševai un Ēvaldam Kārkliņam. Paldies
skolotājai Ditai Dubultai par šo diskusiju
noorganizēšanu.
Anna Zariņa, 10.a

Foto: Daiga Barančane
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Latvijai 100!
Latvijai palika 100 gadi. Es tos, protams, svinēju. Es dziedāju koncertā, kas notika 13. novembrī, rakstīju darbu par bērnību un braucu uz salūtu Rīgā, 18. novembrī.
Šie svētki, manuprāt, bija šogad nozīmīgākie, jo tā taču ir simtgade! Un tā ir kārtīgi jānosvin! Šie svētki
pagāja ļoti jautri un labi. Man patika gan koncerts, gan salūts.
Dārta Dzene, 5. b klase
Es piedalījos „Latvijai—100” veltītajā koncertā, 18. novembrī, Brocēnu KIC. Kopā ar kori „Sonate’’
veltījām Latvijai divas dziesmas. Protams, arī skolā bija koncerts, veltīts valsts dzimšanas dienai. Man tika
uzticēts vadīt šo pasākumu kā skolas prezidentei.

Kultūras centrā koncerts bija ļoti sirsnīgs. Uzstājas jauniešu koris ‘’Sonate’’ un sieviešu koris
„Laiksne’’. Apsveikuma vārdus teica arī Solvita Dūklava un kopā ar deputātu Āriju Sproģi
pasniedza atzinības rakstus Brocēnu novada pilsoņiem, kā arī Pumpura balvas. No mūsu skolas Pumpura
balvas saņēma 12.a klases skolnieks Ansis Grišāns un skolas 2018.gada absolvente Kitija Holšteine.
Anna Zarina, 10. klase
Tieši šogad aprit simts gadu, kopš Latvijas valsts tika proklamēta. Es tos svinēju šī gada Dziesmu un
deju svētkos, jo biju šo svētku dalībniece. 18. novembri svinēju ģimenes lokā.
Saules mūžu Latvijai!
Liene Jamščikova, 10. a klase.
Latvijas simtgades svinībās 18. novembrī es biju Saldū un skatījos svētku uguņošanu. Cilvēku bija ļoti
daudz un visapkārt valdīja patīkamas un līksmas emocijas. Pie krūtīm visiem rotājās Latvijas karodziņi, rokas

sildīja

rakstaini

cimdiņi,

bet

dvēseli -

skaistie

debess

ziedi.

Salūtam

fonā

skanēja

latviešu dziesmas, kas piešķīra vēl patriotiskāku noskaņu. Es domāju, ka šajos svētkos mēs varējām
padomāt par mūsu tautas vēsturi un cilvēkiem, un tas sniedza vienojošu sajūtu - mēs visi kopā esam
Latvija!
Samanta Turka, 11. a klase
Latvijai 100! Šo dienu Latvijas iedzīvotāji gaidīja ļoti ilgi. Es Latvijas simtgadi pavadīju mājās kopā ar
ģimeni. Mēs pa TV skatījāmies Rīgas salūtu. Salūts bija iespaidīgs, krāšņs, un tajā tika izstāstīta Latvijas vēsture. Domāju, ka svētki bija izdevušies, un visi prieka pilni nosvinēja šo Latvijai neaizmirstamo dienu.
Demija Burlakova, 7.b klase
Es Latvijas 100 gadi pavadīju, svinot svētkus ar ģimeni un radiem. Vēlāk pa televizoru skatījos
rokoperu “Lāčplēsis” , kurā galvenais varonis bija dziedātājs Dons jeb Arturs Šingerejs. Rokopera bija ļoti
interesanta, jo tur attēloja, kā Lāčplēsis cīnījās ar tumšajiem spēkiem, tas viss notika dziedot. Es labi
pavadīju laiku, un man ļoti patika šie svētki.
Roberta Laurinoviča, 7.b klase

8.c klase
Vecāku padome
Skolotāji

9.a klase
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Latvijas skolas soma Brocēnu novadā
TEĀTRIS

LITERATŪRA

 Teātra izrāde „Nenotikušais atklājums” 1. Klasēm

 Tikšanās ar dzejnieku G. Raču 9.-12. klasēm un

BVSK, 29.10.2018.
 Radošās apvienības leļļu izrāde „Labākais
draugs” Tukumā, 15.10.2018.
 Goda teātris „Čomiņi” 8.- 12. Klasēm un skolotājiem, režisors- Klāvs Knuts Sukurs, BKIC,
8.10.2018.

skolotājiem, BVSK, 13.09.

KULTŪRAS MANTOJUMS
 Jaunpils muzejs „Viduslaiki”, 7.klasēm, 18.10.2018

NOVADPĒTNIECĪBA

MŪZIKA

 Nodarbība

Tukuma
3.klasēm, 15.10.2018.

 Tradicionālā mūzika, 5., 6. klasēm, horeogrāfija –

Santa Laurinoviča, BVSK .

novadpētniecības

muzejā

DABAS ZINĀTNE

VIZUĀLĀ MĀKSLA

 ASPIRED „Spīdīgais mošķis” 2.klasēm, 28.11.2018

 Kā top karikatūras? 4. klasēm, lektore A. Zīverte,

 ASPIRED „Zobubirste - pašgājējs” 3.klasēm,

BVSK

28.11.2018

KINO
 Mākslas filma „Bille” 5.-8. Klasēm, BKIC
 Mākslas filma „Homo novus” 9.-12. Klasēm, BKIC
 Ivara Selecka dok. filma „Turpinājums” ,

Skolotājiem BVSK, 29.08.2018.
 Mākslas filma „Tēvs Nakts” 8.-12.klasēm, BVSK

Demija Burlakova, Roberta Laurinoviča, 7.b klase
Kultūra ir lielas prasības pret cilvēkiem, apkārtni un galvenām kārtām
pret sevi pašu. Kulturālais cilvēks ir daudzprasīgs arī pret lietām, bet cik
lielā mērā viņš pēdējās prot izdaiļināt, vairot, apbrīnot un saudzēt, tikpat

lielā mērā saglabā neatkarību pret tām. Viņš pats savās rokās tur dzīves
svarus: vienā kausā ir lielas prasības, otrā – spēja atteikties. Kas šo
visgrūtāko mākslu nav piesavinājies, mūžam būs mežonis, histēriķis vai
arī pipara graudam līdzīgs mizantrops un dzīves noliedzējs.

LATVIJAS SKOLAS SOMA
Latvijas skolas soma ir Kultūras ministrijas iniciēts un koordinēts projekts Latvijas skolēniem,
sagaidot valsts simtgadi. Tās mērķis ir nodrošināt
Latvijas skolēniem iespēju pieredzēt Latviju
klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.
Latvijas skolas soma balstās uz četriem pīlāriem:
1. Pilsoniskums, valstiskās piederības apziņa,
nacionālā identitāte.
2. Izglītības kvalitāte.
3. Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.
4. Sociālās nevienlīdzības mazināšana.
Lai projekts sasniegtu tam izvirzītos mērķus,
un atbilstu tā būtībai, kultūras izpratnes un izpausmes kompetence ietver 2 aspektus: starpdisciplināru pieeju un izglītību par mākslu un kultūru.

Zenta Mauriņa

Brocēnu vidusskolas un pārējo Brocēnu
novada skolu skolēniem šogad bijusi brīnišķīga iespēja apmeklēt daudz un dažādus
kultūras un izglītojošus pasākumus, kuri
sagatavoti šī projekta ietvaros. Esam viens
no tiem novadiem, kuros šī projekta ideja ir
īstenota ļoti veiksmīgi, jo esam spējuši par
valsts piešķirtajiem nelielajiem līdzekļiem
apmeklēt tik daudz pasākumu. Paldies par
to
jāsaka
novada
projekta
koordinatorei G. Vorobjovai un koordinatorei no skolas puses D.Dubultai.

Interaktīvā nodarbība “Spīdīgais mošķis”
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BROCĒNU ČETRCĪŅA 2018
8.novembrī jau 9.reizi norisinājās starpnovadu konkurss 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa 2018.
LATVIJAI – 100!”, kurš pulcēja 15 komandas jeb 60 skolēnu no Brocēnu, Saldus, Skrundas
un Kandavas novadiem. Uzdevumu tematika – par un ap Latviju.
1.reizi konkursa vēsturē individuālā testa pildīšana notika mobilajā lietotnē KAHOOT; zālē
valdīja pilnīgs klusums – skolēni tik ļoti bija iedziļinājušies jautājumos un atbildēs! Par uzvarētājiem individuālajās sacensībās tika atzīti: 1.vieta – Mareks Lazda (Brocēnu vidusskola),
2.vieta – Agnese Štencele (Saldus pamatskola), 3.vieta – Sonora Sergejeva (Brocēnu vidusskola).
Bija arī izmaiņas komandu uzdevumu izpildē – fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas uzdevumi tika
veikti „stacijās” – dalībnieki draudzīgi pa 4 komandām „ceļoja” no viena kabineta uz otru. Kopīgi aktu
zālē tradicionāli bija jāpilda „iesildīšanās” uzdevums, kurā jāskaita līdz 100, kā arī krustvārdu mīkla
„Krustām, šķērsām”. Kā atzina skolotāji un dalībnieki – bija interesanti!
Tikai pavisam nedaudz (mazāk kā 1 punkts) līdz uzvarētāju titulam pietrūka 9.a klases komandai
„Savējie” (A.Fedotovs, A.Goča, M.Lapsenbergs, Ē.Novickis) un 9.c klases komandai
„Gaismiņas” (M.Lazda, Rainers Pavārs, S.Sergejeva, K.Zakevics), ierindojoties attiecīgi 4. un 5.vietā.
Konkursā piedalījās arī 9.b klases komanda „1 un ∞” (P.R.Grasmanis, M.Kalniņš, T.Olševska,
E.Šampiņa). Godalgotās vietas ieguva komanda no Saldus pamatskolas „SP-1” (1.vieta), no Pampāļu
pamatskolas „Pampāļi” (2.vieta), no Druvas vidusskolas „Ašie”. Apsveicam uzvarētājus!
PALDIES par konkursa organizēšanu skolotājām V.Banzenai, D.Dubultai, D.Gūtmanei, O.Ļitvinovai,
A.Miltai, V.Mielavai, M.Skrastiņai, M.Ulmanei, skolēniem - 9.a un 9.c klases asistentiem, A.Zariņai un
V.Visockai (10.a), R.Jekavickim (12.a)! PALDIES par finansiālu atbalstu Brocēnu novada Izglītības pārvaldei!
Skolotāja Anete Milta
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Sasniegumi konkursos 1.semestrī
 Vizuālās mākslas konkurss ”Priekules Ikars” - 1.vieta Elzai Dunaiskai, sk. Aiva Šteina;
 Erudīcijas konkursā “UNESCO Azartiskākie Simtgades Prātnieki” - 3.vieta , Liene Jamščikova 10.a, Viesturs

Arājs 10.a, Arnita Norkusa 10.a, Samanta Turka 10.a, Renāte Vītola 11.a, Annija Žilinska 11.a , sk. Mairita
Neilande;
 Starpnovadu konkursā “Brocēnu četrcīņa – Latvijai 100” 1.vieta Marekam Lazdam, 9.c, 3.vieta—Sonorai
Sergejevai, 9.c
 Latvijas Kultūras kanona konkursā “Kultūras kanons manā skolas somā” 1.kārtā Kurzemes reģionā 1.vieta,
Samanta Turka 11.a,Ansis Grišāns 12.a,Rihards Jēkabs Dzenis 12.a , sk. Inta Zankovska
 Starpnovadu izteiksmīgās runas konkursā krievu valodā 1.vieta—Ansis Grišāns 12.a, Dana Gakute 12.a,
Rihards Jēkabs Dzenis 12.a , 2.vieta—Ksenija Sanduļaka 8.b, Aleksandrs Fadeičevs 7.a , 3.vieta- Viktorija
Parfenova 7.a
 Brocēnu novada konkursā “Vietu stāsti” pateicības par piedalīšanos—Kristers Miezis 4.a, Dārta Dzene
5.b,Demija Burlakova 7.b,Roberta Laurinoviča 7.b
 Konkursā „Ripo auto!” Kalnciema posmā 1.vietu ieguva Rojs Jomants, 7.b klase.

Sporta sasniegumi 1.semestrī
Futbols zēniem 6.-7.klasēm - 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Rihards Ķepsnis, Līga Gūtmane, Dans
Teplenkovs, Gustavs Līcis-Līcītis, Aleksandrs Fadeicevs, Patriks Rozentāls, Toms Patriks Lūsēns, Fēlikss Sproģis!
Florbols zēniem 8.-9.klasēm – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja:
Nils Mednis, Edijs Dombrovskis,
Gustavs Ķezberis, Dainis Pikalovs, Eduards Ceļmalis, Rihards Kļava, Rolands Puķe, Jānis Sproģis, Roberts
Augustiņš, Ēriks Novickis!
Florbola posms „Spartakiādes” ietvaros – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Linards Sproģis, Jānis Sproģis, Raivo
Beinarovičs, Ansis Grišāns, Rihards Jēkabs Dzenis, Artūrs
Bušs, Matīss Arājs, Aleksis Vītols!
Florbols meitenēm 6.-9. klasēm – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Līga Gūtmane, Sonora Sergejeva, Elīna
Ķezbere, Nora Grišāne, Rebeka Zakevica, Daniela Šulca,
Viktorija Loladze, Roberta Laurinoviča, Endija Priediņa!
Florbols zēniem 6.-7. klasēm – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Mareks Barons, Aleksandrs Fadeičevs,
Gustavs Līcis-Līcītis, Rojs Jomants, Kristians Priedītis, Toms
Lūsēns, Roberts Osipovičs!4
„Veiklo stafetes” – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Olivers Bužoks, Arturs Auka, Jēkabs
Kudiņš, Vanesa Priede, Annija Plankais, Māra Milta, Undīne
Priede, Dāvis Groskops, Felikss Sproģis, Alekss Magila,
Emīls Bruzinskis, Lelde Ābula, Alīna Ļitvičenko, Agrita
Andersone, Līga Tolēna, Emīls Brigzna, Endija Jakubauska,
Roberts Rancāns, Lilija Oliņa!

„Tautas bumba” zēniem 3.-5. klasēm –
2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Alekss Magila, Dāvis Gotlaufs,
Patriks Rozentāls, Emīls Bruzinskis, Adrians Palijs,
Aleksis Osipovičs, Miks Kravinskis, Rūdolfs Ozoliņš,
Felikss Sproģis, Arvis Sproģis!
„Tautas bumba” meitenēm 3.-5. klasēm –
3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Elza Jamšķikova, Undīne Priede,
Adriana Konovalova, Betija Šulca, Keitija Šulca, Lelde
Ābula, Māra Milta, Justīne Andersone, Annija Ķepsne, Liene Gūtmane!
Skolotāji: Niks Ozols, Ansis Pūce, Raitis Plauks

Paldies sportistiem par Brocēnu vidusskolas
goda aizstāvēšanu!

Dana Gakute, 12.a klase
“Veiklo stafetes” , 3.vieta
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Labdarības akcija “No sirds uz sirdi”
Skolas avīzes „POGA” redakcijas
kolektīvs arī šogad turpina akciju
„No sirds uz sirdi”, aicinot ziedot
drēbes, apavus, rotaļlietas, grāmatas un dažādas citas lietas, kuras
citiem bērniem ir vajadzīgākas nekā
mums. Novieto savu dāvanu vestibilā uz galda, mēs šīs saziedotās dāvanas nogādāsim bērniem, kuriem tās
ir ļoti nepieciešamas. Kopā mēs spēsim bērniem padarīt Ziemassvētkus
par īstu brīnumu laiku!

Mēs lepojamies!
2018./2019. m. g. novembrī notika vairākas dažādu mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādes.
Mums ir prieks par mūsējo sasniegumiem šajās olimpiādēs un gandarījums, ka katrā no šīm 3 notikušajam olimpiādēm Brocēnu vidusskolas skolēni uzrādījuši atzīstamu sniegumu. Lūk, rezultāti!
Saldus, Brocēnu un Skrundas novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē 6.-7.kl. (zēniem)

1.vietu ieguva 6.b klases skolēns Jēkabs Ozols, sk. Gunārs Barons.
Saldus, Brocēnu un Skrundas novada angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasei 1.vietu 8.kl. grupā ieguva Sofija Estella Donga, 8.b klase, 3.vietu—Paula Alise Pūce, 8.a klase, ATZINĪBU—Līza Elizabete Jakušenkova, 8.b klase, sk. Natālija Ivanova. 9.klašu grupā 1.vieta Mārtiņam Kalniņam, 9.b klase,
Atzinība—Patrikam Ralfam Grasmanim, sk. Inese Egle.
Saldus, Brocēnu un Skrundas novada angļu valodas olimpiādē 12.klasei 2.vietu ieguva 12.a klases
skolniece Karīna Ēbere. Viņai arī 3.vieta 10.-12.klašu kopvērtējumā. Sk. Inese Egle.
Pašās novembra beigās norisinājās bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm. 11.klašu grupā 2.vietu

ieguva 11.a klases skolniece Laura Briede, 3.vieta viņas klasesbiedrenei Samantai Turkai. 9.klašu grupā 3.vieta Marekam Lapsenbergam (9.a klase), ATZINĪBA—Lindai Dobelei (9.a), sk. Margita
Skrastiņa.
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Skolas stiprinieks 2018
Viena no jaukākajām un saliedējošākajam skolas tradīcijām ir ‘’Skolas stiprinieks ‘’.
9. novembrī Brocēnu ledus halles sporta zālē pulcējās 5- 12. klašu skolēni, lai piedalītos virves
vilkšanas sacensībās un lai mērotos spēkos individuālajos uzdevumos. Zaudētāju nebija, jo ieguvēji
bija visi: jauka pieredze, daudz emociju un klases saliedētība. Individuālajos uzdevumos aktīvi
piedalījās ne tikai skolēni, bet arī mūsu skolotājas. Izrādījās, ka mūsu skolotājas ir veiklas pupiņu šķirotājas, precīzas arī basketbola sodu metienu mešanā un arī lēcienos ar lecamauklu. Mēs turpinām
skolas tradīcijas!
Galveno balvu ieguvēji virves vilkšanas sacensībās:
1.vieta—12.a, 7.b, 9.b

2.vieta—11.a, 7.a, 6.a, 6.b, 9.c
3.vieta—10.a, 5.b, 9.a, 8.b
Anna Zariņa, 10.a klase
Foto: Daiga Barančane
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Smaidīgie cilvēki iesaka

Skolotāja Ļena
Ko jūs iesakāt nogaršot mūsu lasītājiem? –
Staburadzes kūku „Roko’’.
Kādu grāmatu jūs iesakāt izlasīt? „Palaidnības karaļa Jāņa B. dienasgrāmatu”.
Kādu filmu varat ieteikt? - „Bille”.
Iesakiet, ko varam izdarīt? - Iemācīties ko jaunu.
Vai varat ieteikt ko iemācīties?Vienu Ziemassvētku dzejoli no galvas, ko skaitīt
Ziemassvētku vecītim.

Smaidīgais Emīls B.

Skolas prezidente Anna
Ko Tu iesaki nogaršot? Koju īpašo ēdienu „Dzirkstelīte’’- vārīti roltoni ar
dārzeņiem un majonēzi.
Kādu grāmatu Tu iesaki izlasīt?- A. Grīna „Dvēseļu
putenis’’.
Kādu filmu vēlies ieteikt? - „Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru”.

Ko Tu iesaki nogaršot mūsu lasītājiem? – Iesaku
nogaršot saldo desu.
Ko Tu vari ieteikt izdarīt? - To, ko vēl neesi izdarījis.
Kādu grāmatu Tu iesaki izlasīt? - „Ziemassvētku
Ko iemācīties Tu ieteiktu? - Pastiprināt zināšanas
vecīša stāsts”.
matemātikā.
Kādu filmu vari ieteikt? - „Viens pats mājās”.
Iesaki, ko varam izdarīt Ziemassvētkos? - Izcept
piparkūkas.
Vai vari ieteikt, ko iemācīties?- Vienu Ziemassvētku
Jautrais Markuss B.
dziesmu no galvas, ko nodziedāt Ziemassvētku
Ko Tu iesaki nogaršot mūsu lasītājiem? – Noteikti
vecītim.
mandarīnus.
Kādu grāmatu Tu iesaki izlasīt? - „Grega dienasgrāmatu 12”.
Kādu filmu vari ieteikt? - „Viens pats mājās 2”.
Skolotāja Marika
Iesaki, ko varam izdarīt Ziemassvētkos? - Aizbraukt
Ko jūs iesakāt nogaršot mūsu lasītājiem? –
kādā ceļojuma pēc Ziemassvētkiem, kaut vai uz
Staburadzes konfektes „Laime”.
Zviedriju.
Kādu grāmatu jūs iesakāt izlasīt? Vai vari ieteikt, ko lai iemācāmies svētkos?- Vismaz
Suņdzi „KARAMĀKSLU”.
vienu Ziemassvētku dzejoli no galvas, ko noskaitīt
Kādu filmu varat ieteikt? - „Tāda ir mīlestība (Love Ziemassvētku vecītim pie eglītes.
Actually, 2003)”.
Iesakiet, ko varam izdarīt? - Pateikt PALDIES saviem
Lelde Ābula un Ērika Milta,
tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem, un arī skolotā5.a klase
jiem.
Vai varat ieteikt, ko iemācīties?- No sirds mīlēt zemi,
kurā esam piedzimuši un dzīvojam.
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Adventes laika pārdomas
Ziema klāt... Jūs jūtat mandarīnu smaržu gaisā? Visi rosīgi gatavojas svētkiem,
veido dāvanas, cep pīrādziņus pēc senču receptēm, visapkārt mirdz gaismiņas... Vai jums
nešķiet, ka kļūst siltāk? Sniedziņš gan vēl spēlē paslēpes, te ir, te nav, bet gan drīz uzradīsies uz
palikšanu, gaidīsim ar nepacietību. Kamīns iekurts, visi mīļi sasēduši pie tā. Ha, ha, vai jūs
dzirdējāt? Tur jau Ziemassvētku dziesmiņas sāk skanēt. Eglītes jau pošas uz māju pusi, tur
viņas ietērpj ar krellēm, visādām mantiņām un gaismiņu virtenēm, un augšā, uhh, kas par
mirdzošu zvaigzni, kas tā vien liekas—nolaidusies no debesīm. Mums, rūķiem, beigušās
brīvdienas, jāķeras pie darba, viss jāpaspēj sagatavot… nu tad uz tikšanos, ja spēsiet
mūs atrast, he - he...
Zita Dženifera Ziediņa, 11.a

PASMAIDI

- Mammu, vai es varu dabūt Ziemassvētkos suni?
- Nē, dabūsi cūkas cepeti, tāpat, kā visi citi!

- Ir tikai trīs lietas, kas man patīk ziemā: ir Ziemassvētki, ir mandarīni un NAV ODU!
- Ziemassvētku ticējums: Ja pirms gulētiešanas nopūtīsi sveci, tad māja tev būs vēl
vismaz vienu gadu!
- Labdien, mīļo Salavecīti!
- Raksta tev Jānītis. Lūdzu, izlasi manu vēstuli līdz galam.
Tas nav spams, tā ir reāla iespēja nopelnīt..
Katram vīrietim ir trīs dzīves posmi:
1) Viņš tic Ziemassvētku vecītim;
2) Viņš netic Ziemassvētku vecītim;
3) Viņš ir Ziemassvētku vecītis.

-Kura Ziemeļpolā ir visaukstākā daļa?
-Atklājēja deguns
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