
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonest no debesīm 

Iedegt sirdī zvaigzni, 

Un pasaulē mīlestību nest. 

Ieslēgt sniegpārslu dvēselē, 

Lai balta tā top. 

Paņemt sveces liesmu plaukstā 

Un pasaulē gaismu nest. 

Ticēt, cerēt, piedot 

Un brīnumam ļaut visu apmirdzēt. 
 

Gaišus, mīļus, klusus Ziemassvētkus un Jaunajā gadā 

ticību labajam, sev un saviem darbiem! 
 

Direktore  
  



Lai Ziemassvētku vecītis sarūpē pārsteigumus sirdij, prātam un 
dvēselei!  

Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām 
un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo godaprāts, 

sapratne un vēlēšanās palīdzēt! 
 

direktora vietniece Vivita Ķezbere 
 

  

 Gada noslēgums ir pārdomu laiks, kad katrs domās pārliekam padarītos darbus, izvērtējam 
pārdzīvoto, izjusto un sasniegto, sapņojam par nākamo gadu.  Vissvarīgākais ir atbalsts, ko saņemam no 
saviem mīļajiem – ģimenes, draugiem, kolēģiem, līdzcilvēkiem. Un pat tad, ja tas ir tikai smaids vai labs 
vārds, tas spēj paveikt bezgala daudz. Tas paceļ mūs spārnos, iedvesmo jauniem darbiem un sasniegumiem, 
iedrošina darboties, nebaidoties kļūdīties, liek noticēt, ka viss piepildīsies, viss izdosies. Kāds bijis aizejošais 
gads? Kas padarīts, kas sasniegts, kas palicis nepadarīts?  
 2022.gadā iemācījāmies sadzīvot ar Covid vīrusu, mācīties attālināti un pievērst pastiprinātu 
uzmanību drošības pasākumiem.  Februārī visu pasauli pāršalca vārds KARŠ. Par kara norisi vairs nelasījām 
vēstures grāmatās, bet sekojām līdzi televīzijas ziņās. Sniedzām atbalstu un ziedojām bēgļu ģimenēm, 
uzņēmām skolā 18 bērnus no Ukrainas. Arī šobrīd sākumskolā 3.b un 4.a klasē mācās skolēni no Ukrainas. 
Lai Anastasijai un Ivanam ir klusi, mierīgi svētki, ticībā labajam!  

Pagājušais gads bija pārmaiņu laiks- skolas direktoru maiņa, novadu apvienošanās, izmaiņas mācību 
saturā un vērtēšanā. Tomēr visvairāk iepriecina bērnu smiekli starpbrīžos, mirdzošās acis, izbaudot projekta 
nedēļas aktivitātes skolas apkārtnē, kopīgi ar draugiem pavadot laiku skolas pagalmā un aktīvi 
līdzdarbojoties  stundās. Pateicoties ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
finansējumam, tika organizētas nodarbības  praktiskajā matemātikā, konstruēšanā, angļu un franču 
valodās, Lego robotikā un vides pētniecībā. Mācību stundu darbā iesaistījās skolotāji-pedagogu palīgi, 
sniedzot individuālu atbalstu skolēniem, kuriem bija nepieciešama individuāla palīdzība.  

Veiksmīgi turpinājām darboties pārmaiņu procesā “Līderis manī.” Bērniem patika audzināšanas 
stundās pārrunāt dažādas situācijas, iepazīt emocijas, diskutēt un mācīties saprast, ka  līderis var būt 
ikviens. Pārmaiņas sākas ar katru no mums- ar attieksmi pret lietām, notikumiem, atbildību  un spēju 
uzņemties iniciatīvu. Savukārt pedagogi dalījās savā pieredzē ar Latvijas skolu pedagogiem.  
 Priecājamies, ka sākumskolā ienāk jauni speciālisti. Darbu uzsāka logopēdijas un dizaina un 
tehnoloģijas skolotājas.  Lai pietiek spēka un radošu ideju! 

Liels paldies visiem skolēniem, vecākiem par atbalstu, labajiem vārdiem un kopīgo darbu. Paldies tiem 
čaklajiem darbiniekiem, kuri rūpējas, lai skola būtu tīra, bērni paēduši un veseli. Paldies vecākiem, kuri aktīvi 
iesaistījās Vecāku padomes darbā, atbalstīja gan pārgājienu uz “Zvejniekiem”, gan parūpējās par svētku 
noskaņu un eglītēm klasēs.  Paldies skolotājiem par pacietību,  izturību skolas akreditācijas laikā un 
realizējot Kompetenču pieeju izglītībā. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ļoti svarīgs ir laiks, ko pavadām kopā mūsu skolā. Mēs, 

jaunie pirmklasnieki, cenšamies iejusties, saprast, ieraudzīt, iepazīt 

skolas lielo pasauli.  

Piedalāmies skolas rīkotajos pasākumos, dodamies 

pastaigās, darbojamies praktiski, tā kopā mācoties un apgūstot 

daudz interesanta. 
 1.a 

klase  

Lai Ziemassvētku laikā un visa gada garumā katra diena 

piepildīta ar mieru un mīlestību! 

skolotāja Eva Raboviča 



  

1.b 

klase 

Ziemassvētki ir laiks, kad pateikties tiem, kas 
mums izrādījuši rūpes, sirsnību un mīļumu. Lai 

Ziemassvētku siltums silda mūs visu gadu! 
Priecīgus svētkus! 

skolotāja Inga Zamberga 



  
Mācību gads iesācies darbīgi. Mūs vienmēr priecē skolas rīkotās Tūrisma dienas. Drīz pēc tam ir arī Tētu diena, kad 
noteikti jāizcep kaut kas gards. Rudenī aktīvi izmantojām iespēju mācīties laukā, gan skolas jaunizveidotajā Āra jeb 
Zaļajā klasē, gan pagalmā. Stundās gūstam ne tikai zināšanas, bet mācāmies arī sadarboties visdažādākajos veidos. 
Rudens vecāku sapulcē vecākus sagaidīja īpašs pārsteigums- pašu bērnu gatavotās sviestmaizes. Šogad piedalījāmies 
arī Pasaules Lielākajā mācību stundā, kļūstot par faktu meistariem pētījumā par Brocēnu vidusskolas sākumskolēnu 
dārzeņu ēšanas paradumiem. 
Šogad pirmo gadu, godinot Latvijas karavīrus, devāmies Lāpu gājienā. Gan valsts, gan citi svētki ir lielisks 
apliecinājums tam, cik talantīgi un spējīgi bērni ir mūsu klasē! Mūsējie deklamē dzejoļus, dzied, dejo, spēlē 
instrumentus, glezno un pat prot taisīt lieliskus kokgriezumus.  Tā kā skolotājai bija iespēja mācību ietvaros viesoties 
Bulgārijā, labāk iepazinām arī tās tautas kultūru, ēšanas paradumus, ievērojamos objektus un pat valodu. Vai zinājāt, 
ka pie skolas aug mūsu stādītas eglītes? Tas, protams, ir gods, bet nes līdzi arī pienākumu. Katru gadu tās jātērpj 
svētku rotā. Mums ļoti patīk skolas īpašās decembra piektdienām. Klases tradīcija noteikti ir garie starpbrīži laukā- 
šogad varējām no sirds izbaudīt ziemīgās dienas un kalniņpriekus parkā netālu no skolas. Smaržojot piparkūkām, 
vēlam jums visiem veselību, mīlestību un daudz, daudz prieka kopā ar saviem vismīļākajiem! 
Paldies Swedbank par interesanto un izzinošo Naudas dienu! Klases stundās cenšamies vairāk atklāt sevi un 
klasesbiedrus un turpinām mācīties būt atbildīgi un cienīt gan sevi, gan citus. Pašiem atbildīgākajiem un centīgākajiem 
ir arī īpaša mēneša balva- tie kopā ar skolotāju dodas uz picēriju. Šogad pirmo gadu, godinot Latvijas karavīrus, 
devāmies Lāpu gājienā. Gan valsts, gan citi svētki ir lielisks apliecinājums tam, cik talantīgi un spējīgi bērni ir mūsu 
klasē! Mūsējie deklamē dzejoļus, dzied, dejo, spēlē instrumentus, glezno un pat prot taisīt lieliskus kokgriezumus. Tā 
kā skolotājai bija iespēja mācību ietvaros viesoties Bulgārijā, labāk iepazinām arī tās tautas kultūru, ēšanas 
paradumus, ievērojamos objektus un pat valodu. Vai zinājāt, ka pie skolas aug mūsu stādītas eglītes? Tas, protams, 
ir gods, bet nes līdzi arī pienākumu. Katru gadu tās jātērpj svētku rotā. Mums ļoti patīk skolas īpašās decembra 
piektdienām. Klases tradīcija noteikti ir garie starpbrīži laukā- šogad varējām no sirds izbaudīt ziemīgās dienas un 
kalniņpriekus parkā netālu no skolas. 

Smaržojot piparkūkām, vēlam jums 
 visiem veselību, mīlestību un daudz, daudz prieka  

kopā ar saviem vismīļākajiem! 
  

2.a klase un audzinātāja Evita Bistere 

 



• Ziemassvētkos tā īpaši smaržo. Man patīk eglītes un 
piparkūku smarža-Tince 

• Ziemīgās piektdienas! Jā, tas bija reāli smieklīgi- Haralds  
• Pirmo reizi mums bija klases vakars. Tas bija tik forši!-

Dārta 

• Man patika gatavot vecākiem 
dāvaniņas un tās iesaiņot-Līva 

• Es labi pavadu laiku kopā ar saviem klasesbiedriem –Anete 
• Pirmo reizi apzīmējām piparkūkas. Krāsaini un saldi!-Lana 
• Ķērām katrs savu sniegpārsliņu un dekorējām klasi- Sindija 
• Tad ir daudz laika , lai ietu laukā un pikotos- Nora 

 

  

2.b klasei skolā patīk itin viss. Taču Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir vismīļākais. Uz jautājumu: Kāpēc tev patīk Ziemassvētki? 
Atbildes ir krāsainas kā pasaku grāmatas. Bet jāsaka, ka ne tikai ballītes un joki prātā. Mēs svinējām Lāčplēša dienu un Latvijas 
dzimšanas dienu. Pie mums bija atbraucis Dārtas tētis no O.Kalpaka muzeja ar savu stāstījumu par Lāčplēša dienu. Nodarbībā 
iesaistījāmies ar lielu interesi un atbildību. Veicām dažādus uzdevumus, izpētījām Lāčplēša ordeni, uniformu pogas un karogu.   
Novembrī piedalījāmies Pasaules lielākajā mācību stundā- Faktu meistari. Veselas nedēļas garumā pētījām laikapstākļus. 
Gatavojām nokrišņu mērītājus. Mērījām gaisa temperatūru. Datus piefiksējām un veidojām diagrammas. 
Mājturībā un tehnoloģijās rosījāmies kā skudras skudru pūznī. Kāds mizoja gurķus, kāds, burkānus, kāds kartupeļus. Naži! Jā, 
naži bija asi, bet pirksti veseli! Drošība tika ievērota.  
Miķeļdienas tirdziņš. Arī mums beidzot pienākusi kārta piedalīties kā tirgotājiem. Jau iepriekšējā audzināšanas stundā 
plānojām savu darbību tirdziņā. Domājām, ko un kā cepsim, kā iesaiņosim, kā pieliksim cenu zīmi. Jā, un cik tad tas maksās? 
Vai vispār pirks? Īsts mārketings. Atlika tikai izkārtot preci un tirgošanas varēja sākties. Liels bija prieks par pirmo nopelnīto 
naudiņu. 
Cik labi ir atkal būt skolā-satikt klasesbiedrus, draugus no citām klasēm, baudīt gardās pusdienas. Mācības klātienē. Redzēt 
smaidīgus skolotājus. Ja jau mēs tik paklausīgi, tad esam nopelnījuši ekskursiju. Braucām mēs uz Cinevillu-kino pilsētiņu. 
Iejutāmies aktieru lomā, filmējāmies un smējāmies. Spēlējām orientēšanās spēli un izstaigājām visus filmēšanas laukumus. Ar 
nepacietību gaidām pavasara ekskursiju.  

Novēlu saticību, mieru katrā sirsniņā, katrā mājā!  
Lai veiksmīgs un bagātīgs Jaunais gads! 

 
Dace Nīmane- 2.b klases audzinātāja 

 
 



Sveicināti, vecāki! 

3.a klases skolēniem šis mācību pusgads ir pagājis ļoti rosīgi. 

Skolēni ir guvuši jaunas gudrības un darbojušies praktiski. 

Skolēni iesaistījās sportiskās aktivitātēs. Rudenī ar prieku 

piedalījās pārgājienā uz „Zvejniekiem” . Lai arī pieveikts bija 

garš ceļa posms, pietika vēl spēka ņemt  dalību diskotēkā un 

vecāku sarūpētās aktivitātēs.  

 Dizaina un tehnoloģiju stundās bērni pagatavoja gardus augļu un 

dārzeņu salātus. Pašu gatavotie salāti vienmēr garšo vislabāk! ☺  

Ar aizrautību skolēni piedalījās „Labo darbu nedēļā”. Palīdzēja 

dabaszinības skolotājai sagatavot materiālus, lai pašiem un citiem 

skolēniem stundas būtu daudz interesantākas un aizraujošākas.  

Ziemassvētku laiks ir maģisks laiks...Laiks, kad gribas iepriecināt 

sev pašus tuvākos- vecākus. Bērni izcepa piparkūkas un paši 

iesaiņoja tās. Cik daudz mīlestības var iesaiņot saujas lieluma 

dāvaniņā!  

Lai mīlestība katrā ģimenē! Pasniegsim roku, ja 

kādam klājas grūti! Mierpilnus svētkus! 
 

skolotāja Zaiga Serebrjakova 
 

  



 

 

 

  

Labdien, mīļie vecāki!  

3.b klases bērni šogad gan pastiepušies augumā, 

gan pieņēmušies gudrībā. Starp galveno 

uzdevumu veikšanu – mācīšanos, atbalstām un 

piedalāmies dažādās aktivitātēs. 

Izdevās rudenīgā dienā aizbraukt ekskursijā uz 

filmu pilsētiņu Cinevillu. Mums ļoti patika 

filmēties.  

Vai jūs esat zīmējuši ar mannu? Mēs Rīgas 

siluetu un Daugavu iekrāsojām ar baltajiem 

mannas graudiņiem atzīmējot Latvijas 

dzimšanas dienu. Rakstījām katrs vēstuli 

“Latvija manā sirsniņā” un apmeklējām 

pulkveža Oskara Kalpaka muzeju Airītēs.  

Pēc Latvijas svētkiem nāk Gaidīšanas svētki. 

Šogad ziema atnākusi ar lieliem saliem, baltu, 

biezu seģeni un atnesusi bērniem ziemas priekus. 

Neaizmirstam ne sevi, ne vientuļos cilvēkus! 

 

Skaistus, mīļus, baltus Jums visiem 

Ziemassvētkus! Laimīgu, veiksmīgu, veselīgu 

Jauno gadu! 

 

3.b klases audzinātāja Vineta Peka 
                                                      



4.a klase no septembra līdz decembrim 
Labdien, vecāki! 

Klāt decembris, un tas nozīmē, ka pēc dažām nedēļām būs 

pagājis vecais gads un sāksies jaunais gads.  Lai iesoļotu jaunajā- 

Truša gadā, vienmēr ir jāatskatās, kāds ir bijis vecais- 2022. gads.   

No septembra  līdz decembrim esam cītīgi mācījušies, 

gājuši pārgājienā, piedalījušies Swedbank organizētajā naudas 

dienā, braukuši novembrī un decembrī trešdienās uz baseinu 

peldēt, tirgojušies Miķeļtirgū.  

Katrs skolēns ir plānojis savu ,,perspektīvo liecību”, kura tiks  

salīdzināta ar 1.semestra iegūtiem vērtējumiem. Ir vērtētas savas 

labās un sliktās īpašības. Noskaidroti savi labie un sliktie 

ieradumi. Ir veikts labais darbs- apvākotas   burtnīcas un mācību 

grāmatas. Apmeklēta Brocēnu pilsētas bibliotēka un lasītas  

Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas un par tām nobalsots.  

Tāds ir bijis mūsu klases  mācību pusgads.  

Ar prieku iesoļosim  Jaunajā  2023.gadā! 

Novēlu visiem laimīgu Jauno gadu! 

Skolotāja Daiga Staško 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Lauris ir iemācījies 

tamborēt, uzrakstīt pareizi teikumus 

ar tiešo runu. Ir sācis  glītāk rakstīt. 

Nav nevienu parādu.   

 
 

       Raineram  semestris ir 

bijis grūts. Lai iegūtu labas 

atzīmes, bijis daudz jāmācās. 

Grūtāk padevusies slidošana. 

Ir ieguvis jaunu draugu. 
 

Andai 1.semestris pagājis ātri un 

bijis jautrs. Ir iemācījusies reizināšanas 

tabulu, slidot,  spēlēt florbolu. Zina, kā 

pareizi uzrakstīt teikumus ar tiešo runu un 

uzrunu. Ir izaudzinājusi stādu dabaszinībās. 

 

Markuss ir labi uzvedies. Ir iemācījies 

dalīt, reizināt rakstos, rakstīt krieviski, uzzinājis 

vairāk par pagātni sociālās zinībās. Ir saņēmis  

vērtējumos pirmās 10 balles. 

 



 
Šogad esam sākumskolā paši vecākie. Mūsu kaimiņi ir mazie 
pirmklasnieki. Labo darbu nedēļā kopā ar 8.b klasi uztaisījām 
grāmatzīmes un uzdāvinājām mazajiem lasītājiem.  
Sociālo zinību un vēstures stundās iepazinām un pētījām 
vēstures laikmetus. Pa grupām izveidojām un prezentējām 
plakātus par katru laikmetu. Kā mācījās mūsu vecāki, 
vecvecāki? Bija ļoti interesanti to uzzināt! Apmeklējām 
mūsu skolas muzeju. Latvija svinēja savu dzimšanas dienu. 
Par godu savai dzimtenei katrs uzrakstījām vēstuli, kurā 
pastāstījām par apceļotajām vietām, skaistām tradīcijām un 
nobeigumā uzrakstījām sirsnīgus novēlējumus. 

Ļoti patika Naudas dienas interaktīvā nodarbība, kurā uzzinājām par bankas darbību, 
iemācījāmies izveidot ekskursijas maršrutu, aprēķināt izmaksas. 
Decembris ir Ziemassvētku brīnumu laiks. Vēlamies iepriecināt savus mīļos vecākus, 
parādīt viņiem teātri “Miega zemes Ziemassvētki”. 

Lai Ziemassvētkos visiem mājās ir skaista eglīte, smaržo piparkūkas un 
mandarīni, ar mīlestību piepildītas dāvanas! Lai Jaunajā 2023. gadā katra 

diena ir interesanta un radoša! 
4.b klases skolēni un klases audzinātāja 

Svetlana Tarasova 
 

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


