
  

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

 

Klāt gaišākais un optimistiskākais gadalaiks ar bērnu čalošanu skolas pagalmā un sapņiem par silto vasaru. Gada 
pirmie mēneši skolā pagājuši nemanot. Bērni ar sajūsmu un prieku sagaidīja pirmos pasākumus klātienē: Ābeces 
svētkus pirmklasniekiem, Valentīndienu, Joku dienu un Lieldienu klases pasākumus.   

Šogad palīdzība bija nepieciešama iekavētās  mācību vielas  apguvē. Aktīvi stundu darbā iesaistījās pedagogu palīgi, 

bērniem tika nodrošināta individuāla palīdzība projektā  “Pumpurs”.   
Laikā, kad priecājāmies par Covid vīrusa ierobežojumu  un sejas masku atcelšanu, pasauli pāršalca jauna ziņa par karu 
Ukrainā. Notikumi pasaulē liek pārdomāt, cik trausla ir cilvēka dzīvība, cik nozīmīga mums katram ir sava Dzimtene, 
kultūras vērtības, tuvinieki un ģimene. Pieņemot jaunus ierobežojumus, mēs pielāgojamies, meklējam jaunas 
iespējas. Šīs tik nozīmīgās īpašības- būt radošam, izmantot citas iespējas un nepagurt, nonākot grūtību priekšā, mēs 
cenšamies iemācīt. Arī mūsu skolā mācības uzsāka 19 skolēni no dažādām kara nopostītajām pilsētām. Šiem bērniem 
ir citas domas, citi mērķi un sapņi, ka drīz varēs atgriezties mājās. Mājās, kuras dažiem vairs nav…. Kaut mūsu bērniem 
nekad nebūtu jāpiedzīvo bailes par tuviniekiem un  nopostītu zemi! 

Lai saulains, cerību pilns šis pavasaris un veiksmīgs mācību gada noslēgums! 
Direktora vietniece V.Ķezbere 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.a 

Pēc marta brīvlaika 1.a klasei pievienojās Jaroslavs no Ukrainas, Viņņicas. 
Jaroslavam Brocēnos ļoti patīk. Viņš saka, ka mums ir gardi ēdieni un laba 
skola, uz kuru prieks nākt. Lai arī runājam un rakstām atšķirīgās valodās, 
tas mums netraucē kopā mācīties. Arī mēs, 1.a, gan domās, gan darbos 
atbalstām ukraiņu tautu šajā viņiem grūtajā laikā. 
 

 

Kad visi burti apgūti, 1.a klase piedalījās 
Ābeču svētkos, kur mazos gudriniekus 
gaidīja pasaku varoņi ar 
burtiņuzdevumiem un īstu ballīti.  

 

Iepazinām dažādus 
ziemas olimpiskos 
sporta veidus un 

profesijas. 
 

Tagad to zinām, mums ļoti patīk slidot! 
 



 1.b 

Netraucē ne lietus, 

ne vējš! Mūs vienmēr 

garajā starpbrīdī var 

satikt skolas pagalmā. 

Lieldienu rītā redzētie sapņi piepildās. 
Novēlam nosapņot, ka Lieldienu zaķis atnesīs daudz prieka, laimes, smieklu, kārumu un saules! 

 

Valentīndienas 

mīļbildīte 



Aiz loga spīd saulīte un klāt ir pirmie pavasara vēstneši. Ar 

prieku varam atskatīties, kādi labi darbi paveikti 2. semestrī.  

Mīlestības nekad nevar būt par daudz! Lai arī nedrīkstējām 

redzēt viens otra smaidu, tas neliedza sajust otra gādību, 

rūpes un sirds siltumu Valentīna dienā. Bērni pagatavoja 

vecākiem atslēgu piekariņus no plastikas, kurus pēc tam katrs 

nokrāsoja pēc izvēles.  
 

 

 

 

2.a 

Skolēnu sirdis sāka sisties 

straujāk un acis priekā 

mirdzēja, jo piektdienās 

bija iespēja doties uz ledus 

halli slidot. Paldies sporta 

skolotājai Agatei Lejai par 

atsaucību! 

Šis laiks mums iemācīja, ka jāprot ne 

tikai priecāties, bet arī atbalstīt 

cilvēkus, kuriem klājas grūti. Katrs 

skolēns iesēja lenti ukraiņiem 

domātajā maskēšanās tīklā. Ceram, ka 

visiem būs iespēja dzīvot mierā un 

saticībā! Sūtam gaišas domas visiem 

Ukrainas iedzīvotājiem. 

 

Skolēni ir čakli rokdarbnieki. Dizaina un tehnoloģiju stundās pina pīnes ar 2 un 3 pavedieniem. 

Liels izaicinājums bija tamborēšana. Sākumā bērni bija saskumuši, jo neizdevās viss kā plānots, 

bet beigās dažiem izdevās pat uztamborēt vairākus metrus garas pīnes. Pīnes pārtapa  par  olu, 

zaķi, kaķi vai citu interesantu radību. Nu arī 2. a klasē ir ienācis pavasaris!  

Lai arī jūsu mājās ienāk pavasara smarža, garša un pozitīvas emocijas! 

Ģimeniskus svētkus vēlot, skolotāja Zaiga 

 
 



 

Labdien, 2. b klases vecāki! 
Esam iesoļojuši pavasarī. Putnu dziesmas skan, saules stari silda, vizbuļu jau pilni meži, 

drīz paukšķēs arī pumpuri. Sajūsmas pilnas emocijas izbaudījām ledus hallē, slidojot sporta 
stundās marta mēnesī. 

Sekojam līdzi laikmeta aktualitātēm – un ar mazajām rociņām palīdzējām vedot 
aizsargtīklu. Stundu un aktivitāšu virpulī tika ierauts līdzi arī Ivans no Ukrainas. Kopīgi zīmējām 
daudzstūrus, meklējām taisnos leņķus, pinām un tamborējām pīnītes, gatavojām Lieldienu 
apsveikumus. 

Iepazinām Lieldienu tradīcijas un sacentāmies olu ripināšanā, čaumalu izturības 
pārbaudē un pat ēšanā ar sāli, lai nebūtu visu gadu jāmelo. Viens otram vēlējām izšūpoties, 
lai visu gadu miegs nenāk no rītiem un vasarā odi nekož. 

Cerība dod spēku, stiprina, veldzē! Lai mums katram ir savas mājas, mīļie apkārt, 
veselība un veiksme iet roku rokā!                                                                skolotāja Vineta Peka 

 

2.b 

 



3.a klase no janvāra līdz aprīlim 

Labdien, pavasarī! 

Klāt aprīlis. Saulīte sāk sildīt siltāk, no siltām zemēm sāk 

atgriezties gājputni, puķu dobēs zied krokusi, sniegpulkstenīši un 

tas nozīmē, ka sācies pavasaris. Līdz mācību gada beigām ir 

palicis mazāk kā 2 mēneši. 

No janvāra  līdz aprīlim esam cītīgi mācījušies.  

Matemātikā un latviešu valodā ir uzrakstīti valsts 

diagnosticējošie darbi, kuros katrs varēja parādīt, novērtēt savas 

zināšanas, prasmes, attieksmi, atbildību par mācībām. 

Februārī un martā, domājot par   dabas aizsardzību, 

klimata pārmaiņām  un atbalstot ,,Latvijas valsts meži” 

organizēto pasākumu kopumu ,,Skābeklis”, skolēni zīmēja un 

piedalījās uzlīmju dizaina konkursā,  saņemot Skābekļa paku no 

Cūkmeņa. Skābekļa pakā bija priežu sēklas, kuras ir jau iesētas. 

Gaidām, kad sēklas sadīgs. Vēl  skolēni, uzzināja, ko nozīmē 

misija-KRUPIS.  

Dizainā un tehnoloģijās ir strādāts ar tekstīlijām- tīti dzijas 

bumbuļi, tamborētas dzijas pīnītes, austs uz papīra šķīvīšiem.  

Īstenojot programmu ,,Līderis manī”, 

martā organizētas trīspusējās sarunas skolotājs- vecāks-skolnieks par katra skolēna mācību 

sasniegumiem, atbildību, uzvedību.  Kopā ar citu klašu skolēniem veidots aizsargtīkls 

Ukrainas karavīriem. Draudzīgi esam uzņēmuši klasē meiteni Arinu no Ukrainas.  

  Tādi bijuši  mūsu klases pirmie trīs mēneši. 

skolotāja Daiga 

 



2.semestra sākumā 3.b klases skolēni sāka čakli gatavoties 
Valsts diagnosticējošajiem darbiem. Izvēlējās vienu savu 
mīļāko grāmatu un iemācījās pastāstīt par to. Centīgi 
mācījāmies portālā “Uzdevumi.lv ”,  risinājām iepriekšējo 
gadu darbus. Vērtējumi bija saņemti pēc nopelniem! 

Pēc attālinātā mācību 
procesa laimīgi tikāmies 
skolā. Sirsniņdienā bijām 
vienoti sarkanajā 
apģērbā. Cik jauki, ka var 
kopīgi svinēt svētkus! 

Sieviešu dienā māmiņām uzdāvinājām saulainas 
narcises. 
Ar lielāko prieku apmeklējam dažādus pulciņus. 
Asinām prātus matemātikas nodarbībās, dambretes 
turnīros. Konstruēšanas un LEGO pulciņos veidojam 

savus 
radošos 
darbus. 

Mācāmies 
franču, 

angļu, krievu valodu! Protam arī sniegt Pirmo 
palīdzību, daži no mums vēlas kļūt par ārstiem. 
Uzspēlējam arī dāvinātās galda spēles. 
Aktīvi nodarbojamies ar sportu! Prieks, atkal var 

slidot! Meitenes trenējas basketbola pulciņā. 

Futbolisti un hokejisti cītīgi darbojas visu gadu. 

Draudzīgi uzņēmām mūsu klases kolektīvā Oleksandru un Kiru no Ukrainas. Viņas pastāstīja, 

ka mācību stundas ir interesantas, sirsnīgi, atsaucīgi skolotāji un klasesbiedri. Meitenes ar 

prieku mācās mūsu skolā!  

Liels paldies vecākiem par atbalstu un  visiem, kas par mums skolā rūpējas! 



 

 

 

4.a klase ir tā vieta Brocēnu vidusskolā, kur ikviens skolēns var ieteikt savas idejas, 
līdzdarboties dažādās klases aktivitātēs, radoši darboties jaunu ideju realizēšanā, lai klases 
dzīve būtu interesanta un neaizmirstama.  
Mūsu klases panākumu atslēga ir darboties visiem kopā, atbalstīt, palīdzēt, saprast, ikdienā 
novērtējot doto un protot otram pateikt daudz laba. 
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4.b klasē mācību gada 2. semestris 
sākās patīkami: visi veseli, visi klātienē. 
Taču jau janvāra beigās atsākām 
patstāvīgā darba un zoom stundas. 
Tieši Valentīndienā atkal atgriežamies 
skolā, laimīgi un smaidīgi. Un kā nu ne, 
ir ko pārrunāt un jāsteidz uzrakstīt kādu 
mīļu vēstulīti labākajam draugam.  

 

 

Cik labi, ka visas stundas 
nav jāpavada skolā! 
Dizaina un tehnoloģiju 
nodarbībā devāmies uz 
Kultūras centru, kur 
Zigmunds Zaļenko 
noorganizēja iespēju 
katram izveidot svečturi no 
stikla pudeles un izliet 
sveci. 

 

Notikumi pasaulē, lai arī 
netieši, taču skar katru: 
par tiem runā, izsaka 
spriedumus. Arī mēs 
izteicām, savu negatīvo 
attieksmi pret karu 
Ukrainā, piedaloties 
maskēšanās tīkla 
veidošanā.  
 

Drīz pavasara brīvlaiks, jāsteidz                                                                                             
pabeigt un apgūt to, kas iekavēts.      


