
 
„ ArTava” 
 

     Sanākot kopā skolēnu pašpārvaldei, tika 
ierosināts, ka ir nepieciešama skolas avīze, 
šobrīd ir tapis avīzes 1. numurs.  

     Līdz šim Jaunstrūžānu pamatskolā ir 
bijušas vairākas avīzes – mazpulku vadītājas 
L.Svirževskas veidotais informatīvi 
izglītojošais izdevums „Orhideja”, kā arī 
skolēnu veidotā avīze „Piedzīvojums”.  

 

     Vai zināt, ka bez Jūsu palīdzības  “ArTava” 
nevarēs pastāvēt?  

     Ja jums ir interesanti fakti, informācija, 
tad, lūdzu, sazinieties ar Līgu Augstkalni, 
Mārtiņu Kompu vai rakstiet uz “ArTavas” 

e-pastu  jaunstr.psk.artava@inbox.lv 
 

PATEICAMIES JAU IEPRIEKŠ! 
 
 

Februāra aktualitātes 

 
 

2. februārī populārajai 

 grāmatu ilustratorei un autorei  

 Margaritai Stārastei –  

 100 gadu jubileja!  

 

14. februārī skolā notika Valentīndienas 

pasākums, frizūru parāde. Atsaucība bija 

ļoti liela! Īpaši labi izskatījās spilgti zilie 

un sarkanie mati! Paldies visiem, kas 

piedalījās! 

 21. februārī 5., 6., 7. klases skolēni 

organizēja draudzības vakaru 6.-7. 

klasēm. Pie mums ciemojās Dricānu un 

Nautrēnu vidusskolas skolēni. Visiem 

bija jautri!!!  

No 24. līdz 28. februārim skolā notiek 

projektu nedēļa! Visi skolēni un 

skolotāji cītīgi strādā, kas ir paveikts, 

redzēsim piektdien! 

 

26. februārī tika iekārtota un atvērta ilgi 

gaidītā skolēnu istaba!!!   

Ieeja 5.-9. klašu skolēniem. 

 

  

 

Jaunstūžānu pamatskolas avīze 
 

28.02.2014.          Nr.1 
 

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniski- 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/ 

 
     Lai gan ir vēl februāris, dabā jūtama 

pavasara tuvošanās... Dārzos jau sāk ziedēt 

sniegpulkstenītes, kas ar saviem maigajiem, 

baltajiem ziediņiem apliecina to, ka pavasaris 

tiešām nāk, arī putni priecājas par neparasti 

silto laiku. Gatavosimies pavasarim arī mēs! 
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Smaidam 
 

Fakti 

 

  

 

 

Skolotāja jautā Jānim: 

“Kāpēc tu vakar nebiji skolā?” 

“Mans vecākais brālis saslima.” 

“Un kāds tam sakars ar tevi?” 

“Es braukājos ar viņa velosipēdu!” 

* * * 

 

Skolotāja prasa Jānītim:"Kā tava mamma taisa pīrāgus?" Jānītis: "Nezinu.""Kā tavs tētis 

lasa?""Nezinu”. Skolotāja neliekas mierā un jautā: "Ko jūs turat pagrabā?“ "Nezinu.""Pie 

kā jūs brauksiet ciemos?""Nezinu." 

Jānītis prasa:"Mammu, kā tu gatavo? "Mamma:"Viens, divi - gatavs!" 

"Tēti, kā tu lasi?""Salieku pa rindiņām un lasu.""Ko mēs turam pagrabā?"“Gurķīšus un 

tomātiņus." "Pie kā mēs brauksim ciemos""Pie vecmammas un vectētiņa."Kad Jānītis iet 

uz skolu, viņš ieskrien stabā. Skolā Jānītim prasa:"Kā tava mamma cep?""Saliek pa 

rindiņām un lasa.""Kā tavs tētis lasa?""Viens, divi - gatavs.""Ko jūs turat 

pagrabā?"“Vecmammu un vectēvu.""Pie kā jūs brauksiet ciemos?""Pie gurķīša un 

tomātiņa."  

* * * 

Skolā skolotāja bērniem:  

«Paņemiet papīru un zīmuļus, šodien zīmēsim zirgu. 

Tu, Elza, lūdzu, pacenties nekustēties». 

  

• 1937. gadā Valsts Elektrotehniskā 

Fabrika (VEF) sāka ražot pasaulē pirmo 

miniatūro fotoaparātu VEF Minox. To 

izgudroja rīdzinieks Valters Caps. 

• Latvijā visvairāk salu atrodas Ežezerā. 

Šajā ezerā ir aptuveni 30 salas,  lielākā ir 

Lielā Lāča sala (45 ha). 

• 20. gadsimta 20. un 30. gados no 

Ikšķiles stacijas līdz Baldonei varēja 

nokļūt ar pēdējo zirga tramvaju Latvijā. 

 

Konkurss 

    Konkurss 1.-4. klašu skolēniem!!! 

 

Lūdzu, uzzīmējiet kādu dzīvnieku 

dabā! Izmantojiet jebkura formāta 

lapu, zīmējiet ar zīmuļiem, 

flomāsteriem, krāsām, krītiņiem!  

 

Trīs labākie, krāsainākie, foršākie 

darbi tiks publicēti nākamajā „ArTava” 

izdevumā! 

 

Zīmējumi jāiesniedz 6. klases 

skolniecei Diānai Petruninai. 
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Intervija 

Šonedēļ skolā - projektu nedēļa, tāpēc 

vēlamies uzzināt, kā šo nedēļu ir plānojuši 

skolotāji, kas jau ir izdarīts, kas vēl padomā. 

Intervijai piekrita skolotājas Ē.Sedola un 

M.Bondarenko. Lasiet! 

Uz sarunu esam aicinājuši skolotāju 

Ēriku Sedolu. 

I.- Labdien, mēs gribētu uzdot Jums 

dažus jautājumus. 

Sk.Ē.- Labi, bet neizmantojiet kameru! 

I.- Sākam! Ko Jūs darāt projektu 

nedēļā? 

Sk.Ē.- Mēs pētām krāsas dziesmās un 

dzejoļos angļu valodā. 

I.- Vai Jums tas patīk? 

Sk.Ē.- Jā, jo tas ir interesanti. 

I.- Kāpēc Jūs izvēlējāties šādu tēmu? 

Sk.Ē. - Tāpēc, ka krāsas bieži nosaka 

noskaņojumu un ietekmē pašsajūtu. 

I. - Cik skolēnu ir Jūsu grupā? 

Sk.Ē.- Manā grupā darbojas 10 

skolēni. 

I.- Jūs zināt, ka pašlaik top skolas 

avīze “ArTava”? 

Sk.Ē.- Jā, es zinu. 

I.- Ko Jūs gribētu, lai “ArTavā” 

raksta? 

Sk.Ē.- Es gribētu, lai avīzē raksta par 

aktuāliem notikumiem mūsu skolas 

ikdienā. 

I.- Kādai sadaļai šajā avīzē noteikti 

jābūt? 

Sk.Ē.- Joku sadaļai, kaut kam 

smieklīgam un jautram. 

I.- Vai Jūs avīzi gribētu lasīt virtuālajā 

vidē? 

Sk.Ē.- Nē, man to patiktu turēt rokās. 

I.- Paldies, ka piekritāt intervijai!  

Uz redzēšanos. 

Sk.Ē.- See you!!! 
 

Intervējam skolotāju Margaritu 

Bondarenko! 

 

I.- Labrīt!!! Ko Jūs darāt šajā projektu 

nedēļā? 

Sk.M.- Mācu saviem 1.klases audzēkņiem 

strādāt ar burtiem, vēlāk dosimies uz 

bibliotēku. 

I.- Ko jūs gribat darīt bibliotēkā? 

Sk.M.- Iepazīsimies ar bērnu literatūru, 

aizpildīsim lasītāju kartes. 

I.- Ko Jūs gribat sasniegt projektu nedēļā? 

Sk.M.- Gribam pilnveidot lasīšanas prasmes. 

I.-Vai šī tēma  Jūsu audzēkņiem šķiet 

aizraujoša? 

Sk.M.- Jā! Viņi ļoti cītīgi strādā! 

I.- Kādi ir darbi, kurus gribat paveikt šajā 

nedēļā? 

 Sk.M.- Mēs gribam izveidot savus iniciāļus 

(ceru, ka visi zina, kas tie tādi ir), 

veikt pētījumu par mīļākajām grāmatām, 

ilustrācijām, strādāt, izmantojot dažādus  

attapības uzdevumus. 

I.- Paldies par izsmeļošajām atbildēm uz mūsu 

jautājumiem, jauku dienu! 

 Sk.M.- Jums arī jauku šo dienu!!! 

 

Intervēja – Mārtiņš Komps (6. klase) 
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Sports! Sports! Sports! 

 
Vai vēlaties uzzināt, kā Latvijas 

sportistiem veicās Sočos? 

 

Latvijas hokeja izlase pēc veiksmīgi 

aizvadītajām Soču olimpiskajām spēlēm 

Starptautiskās Hokeja federācijas 

(IIHF) rangā ir desmitajā vietā. 

Latvijas valstsvienība nu iekrājusi 3295 

punktus, kas rangā ļauj apsteigt Vāciju. 

Devītajā vietā šobrīd atrodas Norvēģija, 

kas iekrājusi par 55 punktiem vairāk. 

Kā zināms, Latvijas izlase pirmo reizi 

pastāvēšanas vēsturē iekļuva olimpisko 

spēļu ceturtdaļfinālā, kur ļoti spraigā cīņā 

ar 1:2 piekāpās spēcīgajai Kanādas 

komandai, kas vēlāk finālā pret Zviedriju 

aizstāvēja savu pirms četriem gadiem 

Vankūverā iegūto olimpisko spēļu 

čempiones titulu. 

 

Latvijas hokejisti Sočos izcīnīja astoto 

vietu. Malači! 

 
 
 

Arī mūsu skolā ir ļoti sportiski bērni... 

 

Mūsu meitenes (2.-5.klase) ieguva 3. vietu 

basketbola sacensībās. 

 

6.-7. klašu grupā mūsu meitenes un zēni 

braši cīnījās, bet,  lai gūtu medaļas, mazliet 

pietrūka!!!  

 

 

Turam īkšķus par mūsējiem nākamajos 

startos!!! 

Mūsu skolēni piedalās olimpiādēs, 

lūk, rezultāti! 
 

5.klases skolēns Artūrs Piļugins ieguva 3. vietu 

matemātikas olimpiādē! 

6.klases skolēns Iļja Jeršovs matemātikas 

olimpiādē ieguva 2. vietu! 

 

Paldies par piedalīšanos matemātikas  

olimpiādē arī Maijai Kalnejai! 

 

Paldies skolotājām M.Bondarenko un 

V.Sidorovai! 
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Latvijas sportistiem ziemas olimpiskajās 

spēlēs Sočos 4 medaļas – 2 sudraba un 2 

bronzas. 

 

Martins Dukurs ieguva 2.vietu skeletonā;  

Bobsleja četrinieks Oskars Melbārdis, 

Daumants Dreiškens,  Arvis Vilkaste un 

Jānis Strenga ieguva 2.vietu; 

 

Kamaniņu stafetes komanda - Elīza 

Tīruma, Mārtiņš Rubenis, Andris Šics 

un Juris Šics izcīnīja 3. vietu 

 

Kamaniņu sportā Jurim un Andrim 

Šiciem - 3.vieta. 

 

 



 
                     Klačiņas... 
Starp diviem 8. klases skolēniem ir radušās 

abpusējas simpātijas! Lai veicas! 

  

Divi 6. klases skolēni nolēma noskaidrot 

savstarpējās pretenzijas ar dūru palīdzību, rezultāti 

– acīmredzami! 

  

9. klases zēniem ļoti patīk palaist rokas! Šausmas! 

  

5. un 6. klases meitenes ļoti bieži sastopas meiteņu 

tualetē. Ko viņas tur dara?! 

  

9. klases meitene aktīvi izrāda savas simpātijas 8. 

klases zēnam.  

3. klases meitene  ir iemīlējusies 4. klases zēnā! Vai 

jūtas ir abpusējas??? 

  

Kāds  ir nolauzis pumpuru  6.klases meiteņu 

audzētajai krūmcidonijai!!! Skumji... 

Meitenes audzē,  laista, bet jūs izturaties tik 

nesaudzīgi! Kauns! 

  

Kāds nejaukais atkal ir nolauzis pakaramos 

ģērbtuvē!!!  

 
 

 

Lūgums!!! 

 Skolēni, kuri terorizē skolotājus ar 

nevajadzīgiem mobilā telefona zvaniem, 

lūdzu, beidziet tā darīt!  

Dažiem skolotājiem jau galva sāp!!! 
 

Hallo, 
skolotāj? 

Skolēnu istaba!!! 

 
Beidzot skolā ir skolēnu istaba, kur var 

atpūsties, izpildīt mājasdarbus un aprunāties ar 

draugiem!!! Liels paldies skolas direktoram 

Ivaram Igaunim par piešķirto telpu!!! Paldies 

arī  skolotājai Mudītei par palīdzību skolēnu 

istabas  iekārtošanā!!!!!  
  
  
 

Tuvojas METEŅI...  
 Te būs daži varianti, kā var skaidrot šo vārdu. 

 Satikās septiņi gudrinieki... 

 Un sprieda par Meteni. 

  

Pirmais teica: ‘‘Metenis ir  MATAINIS,  jo 

ziemas beigās visiem kupli mati un bieza 

vilna, lai būtu silti.” 

Otrais teica: ‘‘Metenis ir MATENIS - 

matemātikas skolotājs.’’ 

Trešais teica: ‘‘Metenis ir MEITENIS, jo tad 

puiši pārģērbjas par meitenēm.’’ 

Ceturtais teica: ‘‘Metenis ir Metiens, jo 

Meteņa vakarā kāds met pīrāgus un zelta 

pogas.’’ 

Turpinājums nākamajā lappusē... 
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            9.martā dzejniekam  

Vilim Plūdonim (1874-1940) – 140! 

Der zināt!!! 

Vai tu zini? 
Cilvēka ķermenis  satur 80 % ūdens, 
bet  tikai  20%  ir  kauli,  āda un 
pārējais! 

 “Ziemas pasaciņa” 

 

Te viņš bija, te viņš zuda, 

Sidrabkaltais mēnestiņš; 

Un te atkal spožs no jauna 

Parādās pie debess viņš. 

 

Miglas tēli mēnestiņam 

Viegli, balti garām slīd: 

Brīžam aizsedz seju viņam, 

Brīžam ļauj tam pasmaidīt. 

 

 

 

 

Ietīts sidrabsarmas tvaikā, 

Daiļi, daiļi viz viss ārs, 

Tā kā daždien ziedu laikā 

Baltos ziedos ābeļdārzs. 

 

Eju, eju, lūkodamies 

Āra ainā brīnišķā, 

Un kā ziemas pasaciņa 

Manām acīm liekas tā. 

 



Turpinājums... 

Piektais teica: ‘‘Tas ir MĒ-Ē TENIS- tā kaza esot mēdījusi Teni ” 

Sestais  gribēja ko teikt par laika METIEM un laik-METU. 

Bet septītais neteica neko, tikai domāja par arājiem un par viņu lielo darbu sākumu, ziemai beidzoties. 

Kā Tu domā, kas ir Metenis? 
 
Meteņi ir svētki, kad senie latvieši svinēja ziemas aiziešanu un sāka gatavoties pavasara atnākšanai. 

Meteņos pēdējo reizi ziemā notika masku gājieni, kad dziedot, dancojot un labu vēlot, ļaudis devās tālos 

ciemos viens pie otra, vizinājās no kalna, un notika varena lielīšanās, lai jaunajā gadā padotos laba 

raža. Šogad Meteņdiena 4. martā, 5. martā Pelnu diena, ar kuru aizsākas lielais gavēnis un Lieldienu 

gaidīšanas laiks. 
 

AFIŠA 
  

12. martā 1. - 4.kl. konkurss  

“Zinītis 2014”  

 

No 17. līdz 21.martam 

PAVASARA BRĪVDIENAS 

 

No 24. marta līdz 28. martam 

skolā tiks organizēta izstāde 

 

28. martā konkurss 5.-9.kl. zēniem 

“Gudrs, veikls, izturīgs”  
 

Avīzei ir arī savs e-pasts- 

jaunstr.psk.artava@inbox.lv 
 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  
pasakas, stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī 
klačiņas! 
  
Ceram, ka Jūsu  atsaucība būs liela, un Jūs 
palīdzēsiet mums veidot interesantu un 
krāsainu skolas avīzi! 
 
Ikviens tiek aicināts piedalīties un 
līdzdarboties. 

 
 

  
 

Nākamo mūsu avīzes 
numuru gaidiet      
marta beigās!!! 
  
  
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  
noformējumu un saturu! 
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Atceries! 

 Avīzītes redkolēģijas sastāvs: 

 

Redaktors - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondentes -  Linda Laganovska un Maija 

Kalneja 

Literārās lappusītes vadītāja - Karīna Ceirule 
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