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Sveicināts, lasītāj! Vai jau ieraudzīji pirmo sniega pulkstenīti? Vai jūti, ka saulīte sāk spīdēt
siltāk..? Protams! Pavasaris jau klauvē pie mūsu durvīm, un tas ir jūtams ik uz soļa.
Arī mēs, pogas komanda, esam kārtīgi pastrādājuši, lai varētu Jums pastāstīt par visu to, kas
ir noticis un piedzīvots.
Tikai mēs paši varam veidot savu dzīvi skolā - tāpēc paņem avīzi un palasi, cik čakli mēs
esam bijuši, un iedvesmojies no labajiem darbiem!
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ERUDĪCIJAS KONKURSS
VAI TU ZINI?

Intervija ar karjeras konsultanti Intu Švažu
- Kā Jūs kļuvāt par karjeras konsultanti?
Karjeras atbalsta projekta ietvaros, kas norisinājās visā Latvijā, no katras pašvaldības bija
jāizvēlas viens cilvēks, kuram pamatā jau ir
pedagoģiskā izglītība, lai brauktu mācīties
papildu kursus kā pedagogs - karjeras konsultants. Man šī iespēja tika dota, un es labprāt to
izmantoju. Tagad es strādāju Brocēnu novadā
kā pedagogs - karjeras konsultants.

- Kādi ir Jūsu pienākumi?
Šī projekta ietvaros katram jaunietim tiek piešķirta noteikta naudas summa. Mācību gada
laikā man ir jānovada vismaz viens pasākums.
Tās var būt meistarklases, tikšanās ar cilvēkiem, ekskursijas uz uzņēmumiem, izstādēm
utt. Galvenais uzdevums ir informēt skolēnus
par tālākām izglītības iespējām, uzaicinot cilvēkus, kas viņus var iedvesmot un uzmundrināt.

- Vai jaunieši aktīvi iesaistās šajos organizētajos pasākumos?
Ja pasākums notiek skolā, tad, protams, to
apmeklē visi, kam šis pasākums ir paredzēts,
bet vasarā, kad jauniešu centrā ‘’Kopā’’ tika
rīkota karjeras diena, to apmeklēja aptuveni 30
jauniešu, bet bija cerēts, ka būs ap 80 jauniešu.
Tā, protams, bija vasara, un tajā laikā jauniešus
grūti dabūt kopā.
- Kāda ir Jūsu sadarbība ar Brocēnu

vidusskolu?

Attēlā: Inta Švaža

2019. GADA MARTS

Darbs Brocēnu vidusskolā ir viens no maniem darba pienākumiem. Katrai no 1.12.klašu grupām man ir jānoorganizē vismaz
viens pasākums, lai katrs skolēns būtu kaut
kur piedalījies. Mazo klašu skolēniem tās ir
dažādas meistarklases, kur var praktiski darboties, nesen bija stikla pūtēji 1.-4. klašu skolēniem. Lielāko klašu skolēniem jau ir nodarbības izaugsmes trenera vadībā. Arī projekta

nedēļā organizētā arodu diena bija manis
rīkotais
pasākums.
9.-10. klasēm izrāde ‘’Piramīda’’, kurā
piedalījās skolēni no Remtes, Gaiķu un arī
Blīdenes pamatskolām. Sadarbība noris, un
ir prieks, ka skolēni grib iesaistīties.

- Ko Jums patīk darīt brīvajā laikā?
Pamata darba vieta man ir O. Kalpaka muzejā, kur es vadu ekskursijas, rīkoju pasākumus, bet savā brīvajā laikā es darbojos divās
biedrībās “Mantenieki” un “Saldus saulesstīga”, vadu Brocēnu mazpulku un rakstu
dažādus projektus, kopumā pagājušā gada
laikā tika īstenoti 20 projekti. Mana aizraušanās ir dzejas un lugu rakstīšana - rakstu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

- Cik ilgi jau Jūs rakstāt dzeju un lugas?
Es rakstu tik ilgi, cik es sevi atceros - klikšķis
bija 12 gados, kad sapratu, ka tas man ļoti
patīk.

- Vai Jūsu darbi ir izdoti kādā grāmatā?
Ir mazo bērnu dzejoļu grāmatiņa, Zvaigzne
ABC izdota, lugas ir atrodamas skolu teātru
kopkrājumos, dzejoļi pieaugušajiem ir izdoti
‘’Saldus saulesstīga’’ kopīgajos izdevumos.

- Kā Jūs raksturotu savu darbu?
Kopumā es esmu ļoti apmierināta ar savu
darbu, jo tā ir lieliska iespēja satikt un iepazīt
dažādus cilvēkus, bieži vien arī slavenības,
un arī savu ikdienu padarīt dažādāku!

Samanta Turka, 11.a klase

LAPA 2

Kultūras kanona konkurss
11. janvārī, Kultūras kanona konkursa ietvaros, mūsu skolas komanda - Samanta Turka, Rihards Jēkabs Dzenis un Ansis Grišāns, devās uz izglītojošu semināru Zirgu pastā Rīgā.
Šī semināra mērķis bija sagatavot un izglītot komandas, lai tās varētu tikt galā ar
fināla uzdevumu, kas tika paziņots semināra beigās. Mūs izglītoja jautājumos par
pasākuma koncepciju un deju lieluzveduma ‘’Abas malas’’ tapšanu. Pasākuma
beigās mums bija dota iespēja satikties ar Latvijas Nacionālā teātra režisoru Elmāru Seņkovu, kurš dalījās savās domās par teātri, režisora darbu un izrādes
‘’Pūt, vējiņi!’’ tapšanu. Šī diena bija ļoti izglītojoša un piepildīta.

25. janvārī norisinājās Kultūras kanona konkursa fināls, kā jau ierasts - Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Šogad fināla uzdevums bija izdomāt pašiem savu pasākumu, kuru
mēs paši gribētu apmeklēt un arī citiem tas būtu interesants. Izdomātajam pasākumam
bija nepieciešams izveidot gan iespējamās reklamēšanas vietas, gan aprēķināt aptuvenās
izmaksas un citus organizatoriskos jautājumus. Mēs nolēmām, ka varētu izveidot akciju
“Izskrien savu latvju zīmi”, kura, sasaistoties ar Kultūras kanona vērtību - Lielvārdes jostu
un tajā esošajām latvju zīmēm, būtu labs veids, kā aktīvā veidā nostiprināt vai papildināt
savas zināšanas par tām. Mums pašiem šī akcija likās ļoti saistoša un domājam, ka arī citi
jaunieši būtu gatavi iesaistīties. Par dalību finālā saņēmām diplomus un specbalvu no VISC.
Paldies skolotājai Intai Zankovskai par komandas sagatavošanu! Paldies par pasākumu un iespēju tajā piedalīties!

Samanta Turka, 11.a

Konkurss „DOMU PŪCE” 5.-6. klasei
Otrdien, 26.februārī, notika erudīcijas konkurss „Domu pūce” 5.-6.klasēm. Tajā
piedalījās 5. un 6.klašu skolēni no Brocēnu novada skolām, konkrēti, no Blīdenes pamatskolas, Remtes pamatskolas un Brocēnu vidusskolas.
Konkursā bija dažādi interesanti uzdevumi—gan matemātiski, gan muzikāli, gan arī
dažādas viktorīnas. Katra klase rādīja nelielu priekšnesumu par savas skolas vērtībām, tas bija
jāsagatavo kā mājasdarbs. Kamēr žūrija laboja mūsu darbus, mēs uzspēlējām dažas
interesantas spēles.
Trešo vietu ieguva Brocēnu vidusskolas 6.a klases skolēni ar komandas nosaukumu
„Picmaizīši.”
Dalītu otro vietu ieguva Blīdenes pamatskolas 6.klases skolēni ar komandas
nosaukumu „Zīļuki” un Remtes pamatskolas 5. un 6. klases skolēni ar komandas nosaukumu
„Zaļie asniņi.”
Pirmo vietu ieguva Brocēnu vidusskolas 5.b klases skolēni ar komandas nosaukumu
„Pūcēni.”
Ērika Milta, Sonora Rulle, 5.a
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Sniega diena 2019
Turpinot skolas tradīcijas, arī šogad 10.a klase kopā ar pašpārvaldi organizēja
Sniega dienu Brocēnu vidusskolā. Sākumā sniega diena tika plānota 18. janvārī, bet
sniega trūkuma dēļ to nācās pārcelt uz 25. janvāri.
Atsevišķas stacijas tika rīkotas sākumskolas 1.-4.klasei, kuras vadīja skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Jaunākajiem skolēniem bija iespēja pavadīt mācību dienu laukā,
svaigā gaisā un jautrā atmosfērā. Bērni šļūca pa kalniņiem, gleznoja sniegā, piedalījās sportiskās stacijās un citās aktivitātēs.
5.-12. klasēm stacijas rīkoja 10.a klase ar audzinātāju Ļenu. Kopumā bija
13 dažādi pieturas punkti, kur jaunieši ar savām klašu audzinātājām pārbaudīja
savas prasmes lēkšanā ar maisiem, spēlēja futbolu sniegā, šļūca pa kalniņu lielā
ātrumā, ķēra viens otram astītes un sacentās savā starpā.
Katrai klasei tika piešķirta īpaša nominācija. Liels paldies tika pateikts
skolotājai Ingai Rozalinskai par pozitīvismu un dalīšanos priekā ar citiem. Paldies
visiem par izturību, komandas gara uzturēšanu un kopīgu tradīciju turpināšanu!
Anna Zariņa un Liene Jamščikova, 10.a

ZPD konference 11.klasei
22. janvārī skolā norisinājās 11.klases zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā

ar saviem darbiem mūs iepazīstināja deviņi 11. klases skolēni. Skolēni par saviem darbiem
stāstīja ļoti aizrautīgi un bija gatavi atbildēt uz žūrijas jautājumiem, kuri nebija nemaz tik
vienkārši. Šī bija kā laba pieredze, lai ar lielāku drosmi varētu uzstāties tālākajās ZPD konfe„Darbs ir cilvēka ceļš
uz laimi” –
Imants Ziedonis

rencēs. Skatītāju lomā bija 10. a , 8.a un 8.b klases skolēni.
Paldies par dalību teicām Laurai Briedei, Samantai Turkai, Alisei Circenei, Diānai
Kerimovai, Renāram Apaļajam, Annijai Žilinskai, Arnitai Norkusai, Renātei Vītolai un Tīnai
Markusai.
Visi 9 darbi tika izvirzīti uz Saldus novada ZPD lasījumiem un nosūtīti arī tālāk uz
Kurzemes reģiona konferenci.
8. martā, Liepājas Universitātē noritēja 43. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
Kurzemes reģiona konference. Liepājas Universitātē tā notika jau desmito reizi, un šoreiz
20 sekcijās tika prezentēti 144 darbi. Savukārt visā Latvijā skolēni zinātniskajā konferencē
pulcējas piecās pilsētās – Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī.
Atklājot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģiona konferenci, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus dalījās ar savu pieredzi profesijas izvēlē un deva ceļa
vārdus: “Viss, ko jūs mācāties, noderēs. Jūs vēl nezināt – kur, bet noderēs!” Konferences
atklāšanā Kurzemes reģiona skolēnus uzrunāja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs
Jānis Vilnītis, vēlot drosmi darbu prezentējot.
Dienas garumā skolēni prezentēja savus darbus žūrijai, arī mūsu skolas astoņi skolēni veiksmīgi aizstāvēja savus darbus un ieguva augstus novērtējumus—dažāda līmeņa
pakāpes.
Samantai Turkai un Annijai Žilinskai – 1.pakāpe; Laurai Briedei, Renāram Apaļajam, Arnitai
Norkusai, Renātei Vītolai, Diānai Kerimovai – 2. pakāpe; Alisei Circenei – 3. pakāpe.

Paldies skolotājām Daigai Barančanei, Laurai Miķelsonei, Margitai Skrastiņai,
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Intai Zankovskai.

Samanta Turka, 11.a
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Projektu nedēļa Brocēnu vidusskolā
Šogad mūsu skolas projektu nedēļas tēma bija ‘’Mūsu skolas vērtības: cieņa, atbildība un radošums”.
*Pirmdiena—šī diena bija kā karjeras diena, uz mūsu skolu bija atbraukušas dažādas mācību iestādes
un augstskolas, kā arī daži uzņēmēji. Katrā klasē bērnus sadalīja pa grupām, un šīs grupas pēc tam gāja
pildīt dažādus uzdevumus.
*Otrdiena—šajā dienā visas klases darbojās savos kabinetos un strādāja pie izvelētajiem projektiem.
*Trešdiena—šajā dienā visai skolai bija Arodu diena, kurā visa skola devās izbraucienā uz dažādām iestādēm, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un viņu stāstījumu par konkrēto arodu.
*Ceturtdiena - šajā dienā visas klases turpināja strādāt pie saviem projektiem un gatavoties prezentācijai.

*Piektdiena—šajā dienā bija visu klašu projektu prezentācijas, un karjeras konsultante Inta Švaža apbalvoja tās komandas, kuras pirmdienas pasākumā ieguva visvairāk punktus.
Kopumā visi skolēni, kuri piedalījās nedēļas pasākumos, izskatījās un izklausījās apmierināti un priecīgi
par iespējām, ar kurām viņi tika iepazīstināti.
Ērika Milta, 5.a

Dzimtās valodas dienas konkurss
Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot
valodas nozīmi izglītībā, komunikācijā, sabiedrības attīstībā un integrācijā, kā arī indivīda radošajā
pašizpausmē.
Mūsu skolā šogad to atzīmē ar gadskārtējo dzimtās valodas dienas konkursu 18. februārī. Tajā
piedalījās 7 komandas - mūsu skolas 7. un 8. klases skolēni, skolēni no Gaiķiem, Blīdenes un Remtes.
Komandu nosaukumi: „Gaiķinieki”, ”Blīdenieki”, ”Gudrs vēl gudrāks”, „Vinnijs Pūks un draugi”,
„Mikipeles”, ”Nē” un „Nesalaužamais piecinieks”.
Skolēniem bija jāveic 14 uzdevumi. Pirmais uzdevums komandām bija jāsagatavo kā mājas
darbs – jāprezentē sava vis-vis-vis.... grāmata. Daudzpunktes vietā bija iespēja likt pašiem savu apzīmējumu - visbiezākā, visnoderīgākā, visaizraujošākā utt. Šo un citus uzdevumus vērtēja žūrija, kurā bija
skolotājas no Blīdenes, Gaiķiem un Remtes.
Skolēni minēja anagrammas, sakāmvārdus, svešvārdus, lika pieturzīmes un veica gramatikas

uzdevumus, apkopoja zināšanas par jaunāko kultūrā, minēja rakstniekus un grāmatas, centās atminēt,
kad tiek runāta taisnība, kad-meli. Bet īpaši atraktīva bija vēsturisko priekšmetu reklāmas! Mobilais veļas mazgāšanas rīks noteikti visiem konkursa dalībniekiem
paliks atmiņā.
Konkursa nobeigumā žūrija apspriedās un uzzinājām
pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus. Pirmo vieto ieguva komanda „Vinnijs Pūks un draugi” (8.b klase), otro vietu ieguva „Blīdenieki” un trešo – „Nē” (7.a klase). Par piedalīšanos konkursā dāvaniņas ieguva katra komanda. Paldies par konkursa organizēšanu skolotājām Mairitai NeilanAttēlā: konkursa dalībnieki un laureāti

dei un Ļenai Zvaigznei.
Demija Burlakova, 7.b
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Izklaidējošais pasākums „Izklausies redzēts!”
Piektdien 15. februārī mūsu skolā notika šovs ‘’Izklausies Redzēts.’’
Šovā piedalījās 12 klases, kuras atdarināja kādu grupu. Piedalījās ne tikai skolēni, bet arī vecāki un
skolotāji.
Mūs vērtēja žūrija: Rīgas improvizācijas teātra aktieri Rihards Sniegs un Jānis Rozenvalds, kā arī šīs
skolas absolvente Ilze Barone—Tomanoviča.
Pasākumā 3.vietu ieguva 8.b klase, kura atdarināja grupu Open Kids ar dziesmu ‘’Prigai.’’ Šova vadītāja Anna Zariņa jeb Baiba Sipeniece – Gavare par šo priekšnesumu teica tā: „Meitenes bija ļoti centušās.
Viņas bija iemācījušās deju soļus un kustības precīzi kā video. Žūrijā meiteņu priekšnesums uzreiz izraisīja
sajūsmu un prieku.’’ Savukārt otrs šova vadītājs Elvis Barons jeb Renārs Zeltiņš komentēja tā: „ Meitenes malači, iemācījās un nodejoja precīzi kā video , tomēr pietrūka visas klases kolektīva - zēnu un pārējās meitenes.”
2.vietu ieguva 7.b klase, kura atdarināja Bermudu divstūri ar dziesmu ‘’Tuk Tuk’’. Žūrijas pārstāvis
Rihards Sniegs komentēja, ka klase bija ļoti radoša un aktīva. Klasei ļoti lieliski sanāca attēlot grupu, arī par
tērpiem bija ļoti padomāts. Rihards Sniegs ielika atzīmi 10, tāpat kā visi pārējie žūrijas locekļi.
Taču pirmajā vietā nokļuva 9.a klase, kura ļoti veiksmīgi atdarināja Teilores Sviftas dziesmu ‘’We Are
Never Ever Getting Back Togetter’’. Žūrijas pārstāvji apgalvoja, ka priekšnesums bija ļoti pārdomāts, precīzs un aizraujošs. Tas atstāja lielu iespaidu uz skatītājiem, jo priekšnesuma beigās tika saplēsta ģitāra. 9.a
klase saņēma arī ‘’Skatītāju Simpātijas’’ balvu. Šova beigās, skatītājiem kājās stāvot, klase vēlreiz uzstājās
ar savu satriecošo priekšnesumu.
‘’Izklausies Redzēts’’ bija lielisks, satriecošs un pārsteidzošs pasākums. Pēc daudzām labajām atsauksmēm no žūrijas, skatītājiem un arī dalībniekiem varam teikt, ka šovs bija tiešām izdevies.
Lelde Ābula, 5.a
Intervijas ar ‘’Izklausies Redzēts’’ dalībniekiem.
Intervija ar Ansi Ābulu
- Vai pirms uzstāšanās ir uztraukums?
- Lai gan mēs uzstājāmies pēdējie, uztraukums bija.
- Cik ilgi trenējāties?
- Divas nedēļas.
- Kas bija visgrūtākais?
- Visgrūtākais bija apgūt deju soļus.
- Cik gadus jūs piedalāties konkursā?
- Piedalāmies jau trešo gadu.
Intervija ar skolotāju Aiju Zakovsku.
- Cik gadus jūs jau piedalāties?
- Cik ilgi jūs mācījāties šim priekšnesumam?
- Vai šovā piedalīsies jūsu klase?
- Vai jums sagādāja grūtības sagatavot savu lomu?

- Es pati piedalos tikai pirmo gadu.
- Vienu nedēļu
- Diemžēl mana klase šogad nepiedalās.
- Nē, tikai sagādāja lielu gandarījumu par paveikto.

Intervija ar Maiju Golubevu.
- Kuro gadu jūs jau piedalāties ‘’Izsklausies redzēts?’’
- Novērtējiet šo pasākumu ballēs no 1 līdz 10.
- Cik ilgi jūs parasti gatavojaties šim pasākumam?
- Kādas sajūtas jūs pārņēma pirms priekšnesuma?
- Kas jums šajā pasākumā patīk visvairāk?

- Otro.
- 10!
-Es šim pasākumam gatavojos divas nedēļas.
- Es biju ļoti uztraukta!
-Man patīk bērnu uzstāšanās un vienotība!
Lelde Ābula, Ērika Milta, Betija Šulca 5.a

8.c klase
Vecāku padome
Skolotāji

9.a klase

Žetonu vakara izrāde „Laimes lācis”
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Mēs visi gribam dzīvot labāk un laimīgāk, arī Sūnu ciema ļaudis. Vai Laimes lācis palīdzēs?
Kā jau katru gadu arī šogad 12. klases skolēni iestudēja izrādi, ar ko priecēt skatītājus- skolēnus, vecākus, bet galvenokārt, pašiem sevi, jo kopīgā mēģināšana un uzstāšanās paliks
prātā kā viens no spilgtākajiem notikumiem pēc vidusskolas
absolvēšanas.
Noskaidrosim, kā ar to veicās mūsu 12. klases aktieriem! Ko
par to var pastāstīt Gerda Olševska un klases audzinātāja
Inga Rozalinska, kuras pašas iejutās lomās?
- Kā Jūs izvēlējāties izrādi, kuru vēlētos iestudēt?
Izvēlēties izrādi palīdzēja režisore Digna Gūtmane, idejas
bija vairākas, bet skatoties uz skolēnu skaitu klasē, cik zēnu
un meiteņu, šī izrāde likās vispiemērotākā. Gribējām iestudēt
kādu jautru, mūsdienīgu izrādi, bet beigās nonācām pie šīs
izrādes, jo tā bija vispiemērotākā pēc lomu skaita. Ar izrādes
izvēli esam apmierināti! Šī izrāde parasti nav kā komēdija, bet
mums tāda sanāca.
- Kas sagādāja vislielākās grūtības?
Teksts! Bija lomas, kur teksta bija mazāk, citām lomām bija
vairāk. Tā kā daudziem bija vairākas lomas, tad arī teksts, kas
jāiemācās, bija garāks. Arī tas, ka dažiem nācās vairākas
reizes pārģērbties, nebija vienkārši.
- Tērpus sagādājāt paši?
Sadarbojāmies ar Brocēnu kultūras namu un piemeklējām

vajadzīgos tērpus. Bija arī brīži, kad gāja grūtāk ar kāda
tērpa atrašanu, bet labi , ka bija cilvēki, kas spēja palīdzēt.
Liels palīgs bija Dace Dīriņa.
- Kā gāja ģenerālmēģinājumā? Vai bija vieglāk nekā izrādes dienā?
Ģenerālmēģinājumā bija vislielākais uztraukums, jo mēs
sapratām, ka vēl nav tik labi, lai to varētu rādīt citiem.
Diena pirms izrādes bija tiešām traka!
- Kādas sajūtas pēc izrādes?
Pēc izrādes mēs paši par sevi bijām ļoti pārsteigti, par to,
ka mēs to esam spējuši izdarīt. Mēs ļoti saņēmāmies, un
viss sanāca ideāli! Nevienā mēģinājumā mēs nebijām tik
labi nospēlējuši. Jau pirms izrādes starp mums valdīja pozitīva noskaņa, stress pārvērtās jautrībā. Pirms izrādes
varējām uzspēlēt kārtis, sekot līdzi tam, cik skatītāju ir ieradušies.
- Varbūt ir kāds ieteikums nākamajiem divpadsmitajiem?
Ieteikums 11. klasei - laicīgi izdomājiet, kādu izrādi gribat
iestudēt, un kārtīgi apmeklējiet mēģinājumus!
P.S. Gribam pateikt lielu paldies 11. klasei, kas mūs
pārsteidza nevis ar vienu, bet ar veselām trijām kūkām! Tās
bija ļoti garšīgas un priecājāmies, ka pašceptas.

Samanta Turka, 11.a

KONKURSS „VIDES ERUDĪTS”
Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls “Re: TV” aicināja
vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties erudīcijas televīzijas
spēlē “Vides erudīts”. Šajā konkursā piedalījās viena Brocēnu
vidusskolas
komanda,
kuru
pārstāvēja
11.a
klases
skolnieces Laura Briede un Samanta Turka. Komandai pirms konkursa bija jāizveido video (60 līdz 90 sekundes), kurā abas meitenes iepazīstināja ar sevi un savu pārstāvēto skolu un demonstrēja,
kā praktizē videi draudzīgu dzīvesveidu. Dalībai erudīcijas spēlē
televīzija atlasīja 27 komandas. Piedaloties spēles ceturtdaļfinālā,
Brocēnu vidusskolas komanda sacentās ar Skrundas vidusskolas
un Jelgavas vidusskolas komandām. Šajā spēlē bija jāatbild uz 16
jautājumiem, kurus uzdeva raidījumu vadītājs Māris Olte – par
dabas un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un
iespējām tās ierobežot, atbildīgu vides un dabas resursu izmantošanu. Tāpat spēles laikā bija arī praktisks uzdevums. Spēles sauklis
bija “Domā līdzi!”. Spēles “Vides erudīts” filmēšanas process
notika 28. februārī Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Paldies
meitenēm par aktīvu dalību šajā konkursā! Pirms konkursa
dalībniekiem bija ekskursija pa Dabas un tehnoloģiju parka
“URDA” dabas taku un SIA “ZAAO”.
Sk. Margita Skrastiņa

Samanta Turka, Māris Olte, Laura Briede

LAPA 7

Intervija ar 12.a klases skolnieku Ansi Grišānu
- Kā tu iesaki pavadīt brīvlaiku?
Manuprāt, brīvlaiks ir jāpavada pēc iespējas aktīvāk, produktīvāk, un mazāk jāsēž mājās, darot kaut kādas
bezjēdzīgas lietas. Es iesaku pilnveidot sevi, lasot diezgan nopietnas grāmatas, izzinošas, kuras var noderēt tālākajā dzīvē.
- Cik ilgi tu nodarbojies ar sportu?
Ar sportu es nodarbojos kopš sešu gadu vecuma. Pirmais sporta veids, ar kuru es sāku nodarboties, bija futbols,
pēc tam un vē aizvien nodarbojos ar airēšanu.
- Kā tu ceri pabeigt vidusskolu un kur tālāk iesi mācīties?
Vajadzīgajos mācību priekšmetos priekš augstskolas viss būs labi, tāpēc uzskatu, ka pabeigšu vidusskolu labi. Es
tomēr piekrītu tam, ka atzīmes nenorāda intelekta līmeni, tāpēc es uz to neiespringstu, es iespringstu uz
zināšanām, ko es gūstu skolā. Tādejādi paņemu vajadzīgo priekš augstskolas. Pagaidām es plānoju stāties
Latvijas Universitātē, vadības zinātnēs. Vadības fakultātē, kur, pabeidzot šo fakultāti, var kļūt par kādu vadītāju.
- Vai tev patīk mūsu skolas pasākumi, kāpēc?
Jā, skolas pasākumi man patīk, vairāk man patīk tie, kuros es varu kaut ko iegūt, piemēram ‘’ Talantu skola ‘’ ,
tāda tipa pasākumi, bet šie ‘’ Zvaigžņu naktis ‘’ , ‘’ Izklausies dzirdēts ‘’ pasākumi tādā veidā ir ļoti pozitīvi, ka tie
saliedē klases kolektīvu.
- Vai tu savu nākotnes profesiju saistīsi ar sportu?
Nē, kā jau teicu, es savu nākotnes profesiju nesaistīšu ar sportu, bet es, protams, nedomāju beigt sportot. Es
mācīšos un iespēju robežās arī nodarbošos ar sportu.
- Kā tu izdomāji sākt nodarboties ar sportu?
Manuprāt, tas jau man ir gēnos, jo mans tētis ir airētājs, mamma ir sporta skolotāja, un tas ir tā likumsakarīgi, ka
arī es nodarbojos ar sportu. Mamma mani aizveda uz pirmo futbola treniņu, un pēc tam tētis bija tas, kurš man
parādīja, ka airēšana ir arī Brocēnos, un man tas iepatikās. Airēšanā labi ir tas, ka viss ir atkarīgs tikai no tevis,
nevis no komandas.
- Vai ir grūti iekļūt Latvijas Olimpiskajā Vienībā?
Protams, nekas nav viegli, šis sagādāja samērā savas grūtības, uz šo mērķi es principā gāju divus gadus. Lai tiktu
izlasē, man juniora vecumā bija jābūt pirmajā sešiniekā Eiropas vai Pasaules čempionātā. To es ar savu kolēģi
Matīsu arī izdarīju, Pasaules čempionātā ieguvām piekto vietu, un, ņemot vērā to, ka ne pārāk ilgstoši mēs bijām
trenējušies, tas priekš mums bija ļoti labs sasniegums.
Roberta Laurinoviča 7.b

Izrādē „Laimes lācis”

LAPA 8

TOP 5 jeb Kāpēc izvēlēties Brocēnu vidusskolu kā mācību iestādi
„Es ieteiktu izvēlēties Brocēnu vidusskolu, jo šeit tiek maksāta stipendija, atmaksā autobusa biļetes, ir
labiekārtotas kopmītnes, skolas ēdnīcā gatavo gardas pusdienas un sporta stundās ir iespēja doties uz
ledus halli slidot.”
Alise Circene, 11. klase
„Brocēnu vidusskolā ir ļoti aktīva pašpārvalde, šeit ir aktīvi un komunikabli skolēni, pretimnākoši skolotāji,
jautra ikdiena un gardas pusdienas!”
Anna Zariņa, 10. klase
„Manuprāt, Brocēnu vidusskolas plusi ir, ka šeit ir pieejamas ne tikai gardas pusdienas, bet arī brokastis,
šeit ir pasākumi, kurus uzskata par skolas tradīcijām, kā, piemēram, Sniega diena, Tūrisma diena, Gredzenu
balles izrāde u.c. Skolā darbojas radošs skolēnu parlaments, ir daudz iespēju, ko darīt ārpus skolas un

mācību stundām, un ir jautrs skolotāju kolektīvs.”
Rihards Jēkabs Dzenis, 12. Klase
„Man ļoti interesanti liekas pasākumi, kas šeit notiek. Šeit ir gardas pusdienas un brokastis. Skolotāji ir ļoti
atsaucīgi, un klases kolektīvs ir draudzīgs un jautrs. Man ļoti patīk skolas dekorācijas, kas tiek veidotas uz

Sporta sasniegumi 2.semestrī

katriem svētkiem, radot īpašu noskaņu un atmosfēru.’’

Patrīcija Vīgante, 10. klase

DZIMTĀS VALODAS DIENAS KONKURSS
ĀDAŽOS
26.februārī mūsu skolas komanda - Samanta
Turka, Renāte Vītola, Inita Žukauska, Liene Jamščikova, Patrīcija Vīgante, Edijs Dombrovskis un Rainers
Pavārs - piedalījās Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
rīkotajā Dzimtās valodas dienas konkursā un ieguva
3. vietu!
Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi
saistībā ar lībiešu valodu - jārisina rēbuss, jārāda
mēmais šovs, jāskaidro teikumi un jāmeklē lībiskie
vietvārdu nosaukumi. Kā pēdējais uzdevums bija
vienam komandas dalībniekam uzaicināt vai atrunāt
komandu apmeklēt izlozēto pasākumu. Šis uzdevums
sagādāja vislielāko jautrību, jo komandu argumentēšanas idejas bija smieklīgas un jautras.
Šis konkurss sniedza lielisku iespēju plašāk
iepazīt lībiešu valodu, pārbaudīt savas zināšanas un
prasmes, kā arī praktizēt darbu komandā!
Paldies skolotājām Mairitai Neilandei, Intai
Zankovskai un Ļenai Zvaigznei!
Samanta Turka, 11.a

LAPA 9

Labdarības akcija “No sirds uz sirdi”
Skolas avīzes „POGA” redakcijas kolektīvs izsaka lielu pateicību
visiem, kuri piedalījās mūsu rosinātajā labdarības akcijā „No
sirds uz sirdi”, ziedojot drēbes, apavus, rotaļlietas, grāmatas
un dažādas citas lietas. Ceram, ka iepriecinājām kādu saskumušu sirsniņu, kura ilgojās pēc jaunas grāmatas, rotaļlietas vai
apģērba kārtas. Lielu paldies sakām skolas vecāku padomes
pārstāvei Lailai Arājai, kura mūsu savāktos ziedojumus nogādāja adresātiem!

Militārās sacensības “Jaunie Skrundas sargi”
29.janvārī Skrundā norisinājās ikgadējās militārās sacensības „Jaunie Skrundas sargi 2019”. Viens no
pasākuma mērķiem ir jaunatnes patriotiskā audzināšana. Šogad mūsu skolu pārstāvēja vairākas komandas: 7.b,
9.b, 10.a un 12.a klašu komandas.
Sacensību norise tika organizēta divos sacensību blokos. Pirmais bloks: foto orientēšanās Skrundas pilsētas robežās, distances garums ap 5000 m, noteiktais laiks—1 h 30 min. Otrais bloks: tas tika veidots no militārā rakstura uzdevumu stacijām – riņķa mešana uz lielgabala stobra, granātas mešana, šaušana, automašīnas
stumšana, lielgabala tēmēšana un hokeja inventārs pret ķegļiem. Sacensību disciplīnas no skolēniem prasīja
izturību, spēku, izveicību, precizitāti un zināšanas, kā arī orientēšanās prasmi apvidū.
Mūsu komandas ieguva arī vietas : 1.vietu 5.-7. klašu grupā ieguva 7.b klases komanda „Brocēnu sargi”Gustavs Līcis-Līcītis, Rojs Jomants, Filips Kudiņš, Demija Burlakova un Rebeka Zakevica. 3.vietu vidusskolas gru-

pā ieguva komanda „Eža puskažociņš” – Dana Gakute, Kristiāna Mauriņa, Mārtiņš Grundmanis un Dainis
Pikalovs.
Ilggadēja un aktīva militāro spēļu atbalstītāja un līdzjutēja ir mūzikas skolotāja Aija Zakovska.
Demija Burlakova, 7.b

LAPA 10

Skolas avīze „POGA” izsludina erudīcijas
konkursu „Vai Tu zini?” 2 kārtās 1.-12.kl.
skolēniem. Galvenā balva—zibatmiņa ar
ietilpību 16 GB. Būs arī specbalvas. Atbildes
sūtīt uz e-pastu: pogabroceni@gmail.com vai
marika_ulmane@inbox.lv
Uzvarētājs tiks noteikts pēc pareizo atbilžu
skaita un atbilžu iesūtīšanas ātruma.

IETEIKUMI BRĪVLAIKAM






Pasaki 20 cilvēkiem kādu jauku komplimentu.
Atrodi dažus plaukstošus sniegpulkstenīšus.
Paskaties debesīs, lai redzētu gājputnus.
Apskauj visus savus mīļos cilvēkus.
Un vēl… Esi laimīgs un prieka pilns!

VAI TU ZINI?
1. Kurš ir pasaules ātrākais dzīvnieks?
A. Gnu

7. Cik km ir Latvijas teritorijā plūstošo upju kopējais garums?

A. 38 400 km

B. Gepards

B. 64 879 km

C. Lauva

C. 10 000 km

D. Puma

2. Kurš ir vecākais dabas rezervāts Latvijā?
A. Moricsalas dabas rezervāts

D. 14 589 km
A. Dundaga

B. Saulkrastu dabas parka rezervāts

B. Ludza

C. Grīņu dabas rezervāts

C. Limbaži

D. Krustkalnu dabas rezervāts

3. Kurā vietā norisinājās izstāde Skola 2019?
A. Daugavas stadionā

D. Talsi

9. Kurš no šo pilsētu nosaukumiem rotā airbaltic lidmašīnu?
A. Līvāni

B. Kīpsalā

B. Limbaži

C. Pie Brīvības pieminekļa

C. Saldus

D. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

4. Kura pilsēta Latvijā iedzīvotāju skaita ziņā
ierindojas 6. vietā?

D. Staicele

10. Kura latviešu filma tika iekļauta Kannu kinofestivāla leģendu sadaļā?
A. Četri balti krekli.

A. Ventspils

B. Limuzīns Jāņu nakts krāsā

B. Saldus

C. Mans draugs- nenopietns cilvēks

C. Daugavpils
D. Kuldīga

5. Kāda ir vecvārda preģis nozīme/skaidrojums?

Zita Dženifera Ziediņa, 11.a

8. Kura ir vecākā pilsēta Latvijā?

D. Elpojiet dziļi!

11. Kādam skaitlim jābūt X burta vietā?

A. Kaimiņš
B. Seja

C. Piezīmju grāmatiņa

54
9

36
3

9

84
2

6

X

D. Cilvēks, kurš lasa sprediķus.

A.
5
B. 4
C. 7
D. 12
6. Kā sauc filmu, kuras režisors ir Māris Martinsons? 12. Kāds ir basketbola spēles garums NBA (neskaitot papildlaiku)?
Filma uzņemta 2018.gadā.
A. 1 h
A. Bille
B. 48 min
B. Jaungada taksometrs
C. 50 min
C. Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru
D. 40 min
D. Paradīze 89
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