
 

 

                         Informāciju sagatavoja sākumskolas skolēni un skolotāji. Tehniskais noformējums V.Ķezbere. 

Daļa fotogrāfiju uzņemtas pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī Covid-19 dēļ. 

 

 

 

 

 

Lai Ziemassvētku burvība atnāk ar Jūsu bērnu 

smiekliem, rūķu pēdām sniegā un piparkūku 

smaržu! Ielaidiet svētkus savās sirdīs un 

dāvājiet prieku apkārtējiem!  

Direktora vietniece V.Ķezbere 

 

Ar Ziemassvētku vēsti pār zemi 
Atkal eņģeļi steidz, 
Un atskan Ziemassvētku zvani 
Pāri visai pasaulei… 
 

Mīļie skolēni, vecāki! 

Gada nogalē sūtu jums visiem pateicību par 

uzticību Brocēnu vidusskolai! Lai mums 

mīlestība, pacietība, enerģija, laba veselība, 

labi darbi un gaišas domas Jaunajā gadā! 

Direktore N.Balode 



 

 

 

 

 

 

  

 

Labdien, mīļie vecāki! Mūsu pirmklasniekiem mācības paskrējušas 
ziemeļbrieža ātrumā. Izmēģinājām gan skolas raibo ikdienu, gan mācības 
attālināti. Ar katru dienu mūsu burtiņi kļūst glītāki, vārdiņi salasāmāki un 
grāmatas pazīstamākas. Gadās, ka kāds zīmulis aizbēdzis vai burtnīca 
meklē skolu, tomēr esam iemācījušies sakārtoties stundai, ievērot 
drošību un palīdzēt viens otram. Ticam, ka Ziemassvētku vecītis aiz loga 
ar dronu novēro mūsu darbiņus un ļoti gaidām dāvanas. Kaut šogad tās 
atvestu pa sniega kupenām! Mēs ar nepacietību gaidām pirmo brīvlaiku 
atpūtai un ziemas priekiem kopā ar ģimeni! 

Skolotāja Vivita 
 

 

Tincei patīk 

konstruēšana, 

mājas darbi un 

gribētu iet futbolā. 

KAS MUMS PATĪK 

SKOLĀ? 

Dārtai patīk sports, jo 

var iet spēlēt spēles, 

skriet un lēkāt. 

Kasparam bija interesanti 

uzzināt, kā pārbauda 

drošību evakuācijas laikā. 

Tomasam patīk 

mācīties un patīk 

matemātika. 

Davidam patīk 

vienam iet mājās. 

Amēlijai patīk 

dziedāt 

Haraldam patīk ar 

draugu iet mājās, 

kurš reizēm ēd 

sniegu. 

Kristeram patīk 

celt sniegavīru un 

ka skolā nav jāguļ. 

Sindijai patīk 

mācīties matemātiku 

un mērīt. 

Megijai patīk zīmēt 

kokus un dzīvniekus. 



Decembris skolā vienmēr ir citādāks nekā citi 

mācību mēneši. Iesākoties Adventes laikam mūsu 

klasē uzradās laimes rats. Katru dienu kāds no 

skolēniem to iegrieza, lai uzzinātu dienas īpašo 

uzdevumu jeb vienkārši sagādātu pārsteiguma 

balvu sev un citiem klasesbiedriem. Tā nu divu 

nedēļu garumā mums ir bijusi iespēja gan minēt 

Ziemassvētku mīklas, gan spēlēt sniegavīra celšanas 

spēli. Mēs dziedājām Ziemassvētku dziesmu un 

izkustējāmies dejā. Ar interesi pildījām dažādus 

Ziemassvētku uzdevumus, noskatījāmies leļļu 

teātra mini izrādes, ko mums video formātā atsūtīja 

skolotājas iepriekšējie bērni. Skatījāmies 

Ziemassvētku īsfilmiņas. Vienu dienu pat laimējās 

uzgriezt gardo pārsteigumu! Ļoti īpaši bija izbaudīt 

labo vārdu dušu, kurā viens otru apbērām ar 

komplimentiem. 

 

Bērni ar prieku piedalījās skolēnu parlamenta 

rīkotajās tematiskajās piektdienās, viens otru 

iepriecinādami, sasmīdinādami ar saviem 

neikdienišķajiem tērpiem- čībām un plediņiem, 

Grinča Ziemassvētku tērpiem un mīļajiem 

džemperīšiem. 

Labais darbiņš 

skolas muzejā. 

1.a 

Prieks, ka bērni  mācās un atklāj, ka prieks ir ne tikai 

saņemt, bet pašiem dot. Klasē pakarināta zeķīte. 

Katrs bērns var būt rūķītis un sarūpēt kādu 

pārsteigumu klasesbiedriem. Ziemassvētku 

gaidīšanas laikā esam arī čakli pastrādājuši, savām 

rokām izgatavojot rotājumus skolas eglītei, 

apsveikuma kartiņu un dāvaniņu ģimenei. Kopīgiem 

spēkiem izdevies sagādāt iepriecinājumu veciem, 

vientuļiem cilvēkiem. Sirsnīgs paldies jums, dārgie 

vecāki, par atbalstu un līdzdalību gan īpašajā 

mēnesī, gan visa semestra garumā.  

Lai jums gaiši, sirds siltuma un miera 

piepildīti svētki! 
Klases audzinātāja Evita 

Paši stādījām, 

paši rotāsim! 



 

Mežā dzīvo zaķēns Pēcis, 

Draugos viņam lācēns Jēcis. 

Abi ļoti svētkus gaida, 

Abi divi jauki smaida. 

Piparkūkas sacepuši, 

Mājas tīri sakopuši. 

Vēl tik egle jāatrod, 
Kurai rotas jāiedod. 

Svētki sākties nu jau var, 

Salatētis atnāk ar’ !  

                    Aleksandrs Kupcovs 

2.a klase 

Labdien, mīļie vecāki! 

    Ir sācies skaistais svētku gaidīšanas laiks. Arī 2. a klases 

skolēni ar nepacietību gaida svētku brīnumu. Lai arī šogad mūs 

skāra dažādi ierobežojumi, tas netraucēja ar prieku izbaudīt to 

ko drīkstējām.  

    2.a klasē mācās enerģiski, radoši un aktīvi skolēni. Bērni ar 

prieku un aizrautību  veidoja darbus gofrēšanas tehnikā un 

piedalījās Brocēnu bibliotēkas rīkotajā izstādē, lai priecētu 

Brocēnu pilsētas iedzīvotājus un viesus.  
 

Skolēni ir ne tikai radoši, bet arī 
praktiski.  Matemātikas stundās, 

darbojoties ar mērlenti, ātri 

apguva cik metrā centimetru un 

prata precīzi izmērīt dažādu 

priekšmetu garumus. Labprāt 

dalījās savā pieredzē, kur 

mērlente nepieciešama ikdienā.  
 

„Ziemīgās piektdienas” tika gaidītas ar 

īpašu prieku. Silti un mājīgi tika pavadīta  

„Plediņu  un čību  dienu”. Nolēmām, ka 

skolā ir ļoti ērti pārvietoties ar čībiņām. 

Varbūt tā varētu vienmēr?  Ne mazāk 

aizrautīgi tika pavadīti  „Grinča 

Ziemassvētki”. 

 

Patiesā Ziemassvētku 

burvība ir sirds siltumā un 

brīnumos! Priecīgus svētkus! 
skolotāja Zaiga 

Pēc nodarbībām skolā ir svarīgi atrasties laukā un kustībā. Kas var 

būt jautrāks par kopīgu slidināšanos no kalniņa? Šādi 2. a klases 

skolēni ikdienu bauda ziemas priekus! Pievienojies arī tu!  

 



Gaišus un baltus 

Ziemassvētkus mums visiem! 
Klases audzinātāja V.Peka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Labdien, brīnišķīgie 2.b klases vecāki! 

Lieliski, ka šogad varam iet uz skolu un 

izbaudīt viens otra klātbūtni. Pirmo reizi 

tikām lieliskā ekskursijā uz mini zoodārzu 

“Zemturi” un z/s “Nornieki.” Izbaudījām 

lauku atmosfēru ar dažādiem ūdens un 

sauszemes mājdzīvniekiem un 

apskatījām eksotiskos strausus. Turam 

īkšķus, lai ekskursijā tiekam arī pavasarī! 

Mīļas mums ir dizaina stundas. Tajās mēs 

centīgi strādājām ar papīru: locījām, 

griezām, rullējām, gofrējām un pinām. 

Labo darbu nedēļā bibliotēkā izveidojām 

izstādi. 

Prieks mums visiem! 

 

Klāt jau Advente – 

klusuma, miera, 

atmiņu,   sirsnības un 

mīļuma laiks. Bet, 

kad zemi  klāj baltās 

sniega pūkas, tad 

jautrībai nav gala! 

 



 

 
3.a klase no septembra līdz decembrim 

Labdien, decembrī! Klāt decembris, un tas nozīmē, ka pēc dažām nedēļām būs pagājis vecais gads un 
sāksies jaunais gads. Lai iesoļotu jaunajā gadā, vienmēr ir jāatskatās, kāds ir bijis vecais gads.   

No septembra  līdz decembrim esam cītīgi mācījušies klātienē. Matemātikas stundās esam iemācījušies 

no galvas reizināšanas tabulu. To mākam pielietot dažādu uzdevumu risināšanā. Protam aprēķināt izteiksmju 

vērtības saistītajā pierakstā. Pazīstam daudzstūrus un tos raksturojam.  

Latviešu valodas stundās esam apguvuši vārdšķiras, vārdu sastāvu. Zinām, kas ir apraksts, vēstījums. 

Tos varam uzrakstīt. Lasām papildus grāmatas un par tām pastāstām citiem. To darām katru mēnesi. Katrs par 

sevi ir veidojis paškolāžu un to prezentējis. Ziemassvētku ieskaņā ir sacerēti dzejoļi par Ziemassvētkiem,  kuri 

papildinās skolas bibliotēku. 

Sociālo zinību stundās skolēni ir atklājusi  zināšanas uz naudas pasauli, uz pieklājības pasauli, uz mājas 

pasauli.  

 

 

 
 

  

 

Mājturības  un tehnoloģijas stundās oktobrī strādājām ar dažādiem dabas materiāliem, veidojot 

mandalas, virtenes, lapu gleznas. Ir pašūti no filca atslēgas  piekariņi, vispirms uzzīmējot skici. 

Audzināšanas stundās, apgūstot programmu ,,Līderis manī”, esam noskaidrojuši, kas ir emocijas, kā 

varam kontrolēt savas emocijas. Plānojuši savu dienas režīmu, izvirzījuši savu īstermiņa mērķi, ko katrs vēlas 

sasniegt. Noskaidrojuši, kas man labi padodas, kas slikti. Esam veikuši labo darbu- atnesuši katrs vienu lasāmu 

grāmatu un to uzdāvinājuši citiem skolēniem. 

Rudenī bijām ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, Dobeles pili. 

   

Lūk tāds ir bijis mūsu klases vecā gada 1. mācību pusgads! 

Ar prieku iesoļosim  Jaunajā  2022.gadā.  

Novēlu visiem Laimīgu Jauno gadu! 
skolotāja Daiga  

 

Aleksandrs Iļņickis 3.a 

Bruno Undelis 3.b 



Matemātikā jāprot saskaitīt, atņemt 100 

apjomā, kaļam galvā reizrēķinu, pielietojam 

reizināšanas un dalīšanas darbības dažādu 

uzdevumu risināšanā, grūtības sagādā teksta 

uzdevumi, tie jārisina ar jautājumiem vai 

paskaidrojumiem. Patīk raksturot daudzstūrus, 

aprēķināt perimetru. Vēl jāpamācās pulkstenis- 

laika noteikšana! 
 

 

Visi ļoti gaida mājturības stundas, čakli strādā mazie pirkstiņi. Top interesanti, radoši darbi. Var arī 

sadarboties, kopīgi veidot skolas dekorus. 

Mācoties, gadās arī sastrīdēties. Problēmas vajag izrunāt, konfliktus risināt. Interesanta, pamācoša nodarbība 

bija par draudzību, savstarpējām attiecībām, kuru vadīja Skolēnu parlamenta jaunieši Daniela un Ralfs. Paldies 

viņiem! 

Bērni ar prieku apmeklē dažādus pulciņus. Mācās spēlēt basketbolu, sniegt pirmo palīdzību, konstruēt, risināt 

dažādus atjautības uzdevumus, runāt angliski, krieviski, pētīt dabu! 

Jauki nosvinējām Latvijas Valsts svētkus un ar nepacietību gaidām Ziemassvētkus!  

Lai Ziemassvētku gaišums un prieks 

piepilda domas un sirdi un raisa radošu enerģiju Jaunajā gadā! 

        3.b klases audzinātāja Svetlana Tarasova 

Mīļie vecāki! 

“Mana skola Brocēnos gaida, lai es ierodos!” 

Septembrī, pēc ļoti ilgā attālinātā mācību procesa, 

beidzot varēja satikties skolas telpās. Trešklasnieki ir 

ļoti izauguši, palikuši nopietnāki, kautrīgāki. Kādas 

aktivitātes vislabāk saliedē? Protams, pārgājiens un 

ekskursija! Tā bija pirmā ekskursija skolas dzīvē! 

Jāsāk mācīties, bet tā viss ir aizmirsies! Latviešu 

valodas stundās iemācījāmies rakstīt aprakstu, teksta 

plānu, ielūgumu, apsveikumu. Grūtāk iet ar 

glītrakstīšanu! Cītīgi lasām grāmatas, izveidojam katras 

grāmatas aprakstu, pēc tam stāstām viens otram. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pārgājienā tikai kopā, jo “Darām kopā”! 

MANĀ SKOLĀ BROCĒNOS 4. a klases pavadītā ikdiena… 

 

Pārgājienā tikai kopā, 

jo “Darām kopā”! 

 

Mācāmies paši un 

iemācām arī  

pirmklasniekiem  

 

Latvijai 103. 

gadadiena, 

kuru klases 

stundā 

godinām 

 

Skaista, balta ziema, mums kopā visiem silti 

plediņos un čībās 

 

Lai mums visskaistākās 
dāvanas šajos svētkos un 

visu nākamo gadu- tās ir – 
veselība, miers, mīlestība, 

prieks un laime! 

skolotāja Eva 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.b klasei viss iesākās ļoti skaiti: 
ziedi, apsveikumi, ierastās zvana 
skaņas, esam atpakaļ skolā. Pēc 
attālinātā mācību procesa veselu 
5 mēnešu garumā 3. klasē esam 
izauguši, pamainījušies izskatā, 
raksturā.  Tādēļ spēles pirmajās 
dienās palīdz iepazīt vienam otru. 

 

Klases sastāvam pievienojušās 3 jaunas 
klasesbiedrenes: Jana, Laura, Nikola, un 
diemžēl Diāna pārcēlās dzīvot uz Angliju. 
Esam 16 un skolotāja. Starp citu, mums ir 
jauna sporta skolotāja – Agate Leja. 

 

No 4. – 10. oktobrim Latvijā tiek organizēta 
Labo darbu nedēļa. Nu, protams, mēs arī bijām 
tās dalībnieki, devāmies uz kultūras centra 
bibliotēku palīdzēt bibliotekārēm. Viņas 
vēlējās veikt pētījumu, atlasot dažādam 
vecumposmam domātās grāmatas, noskaidrot 
mūsuprāt interesantākās. Tās tiktu piedāvātas 
lasīšanai citiem bērniem. Arī paši izvēlējāmies 
pa grāmatai (kam vajadzēja), jo skolotāja 
uzdeva garu, laikietilpīgu mājas darbu – pa 
novembra mēnesi jāizlasa viena daiļliteratūras 
grāmata. 

 

Oktobra beigas nāk ar 
labām ziņām – rudens 
brīvlaiks. Tā izskaņa 
nāk ar jaunu ziņu- 
skolēnu brīvlaiks 
pagarinās par nedēļu 
un nākamās divas 
nedēļas mācāmies 
attālināti. Nekas jauns, 
to mēs protam.  

 

Par gluži ikdienišķu lietu 
kļuvuši dažādi testeri. Tas 
nemazina prieku atkal būt 

kopā, mācīties un priecāties. 
Liels pārbaudījums izrādās 
nav matemātika vai latviešu 

valoda, bet dizaina un 
tehnoloģiju stundas. 

Mācījāmies tamborēt. Kas 
piepūlējās, tam sanāca. 

Ernests Rullis 4.b Amanda Šķērstiņa 4.b 

Jaukus, mierpilnus Ziemassvētkus novēl 4.b klase un skolotāja Inga 

 


