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Septembris ir atnācis un ar savu
rudenīgumu, arī dzestrumu sācis
izgreznot Latviju, tostarp Strūžānus.
Dienas jau ir krasi vien īsākas nekā
augustā, skolas somas ir kļuvušas
smagākas un galvas - gudrībām
pilnākas.
Arī ciematā un skolā ir notikušas
daudzas spilgtas lietas. Kā vienu no
spilgtākajām varam minēt NBS
(nacionālo bruņoto spēku) mācības.
Protams, spilgtas ir arī ekskursijas un
Miķeļdienas tirdziņš, arī skolotāju
diena.
Taču, mūsuprāt, nekas spilgtumā
nespēj apsteigt košās purpurkrāsas
kļavu lapas, kas liesmo, lidinoties vējā
kā sarkanas laternas, bet tās, kas ir
kļavā- tās padara koku par košu, lielu
laternstabu, kurš klusi šalko it kā
čukstētu...Čukstētu, ka septembris ir
pagājis.

Aktualitātes SEPTEMBRĪ
01.09. - Zinību diena - jaunā mācību gada sākums.
10.09. - Sporta spēles Strūžānos, skolotāji parādīja
sevi no labākās puses!
11.09. - Tēva diena visā Latvijā
14.09. - ALAAS lekcija par atkritumu šķirošanu.
16.09. - Vecāku kopsapulce.
16.09. - Dzejnieku pēcpusdiena Strūžānu kultūras
centrā.
17.09. - Futbola sacensības Audriņos, arī no mūsu
skolas bija dalībnieki.
18.09. - Pirmā un otrā klase brauc uz Maltu, uz
drošības pasākumu.
20.09. - Rudens kross Kaunatā. Mihailam
Sazonovam- 2. vieta 500 metru distancē!
Apsveicam!
23.09. - Dzejiska pēcpusdiena pagasta bibliotēkā.
Paldies tiem, kas piedalījās!
23.09. - Volejbola sacensības Maltā. Paldies
meiteņu komandai par izcīnīto 1.vietu!
27.09. - 6. un 7.klase devās mācību ekskursijā uz
Preiļiem.
28.09. - Ekskurijā uz Daugavpili brauca 4.-5.klašu
skolēni.
29.09. - Miķeļdienas tirdziņš.
30.09. - Skolotāju diena.
30.09. - Zinātnieku nakts Rēzeknē.

Māmiņa liek gulēt savu mazo Māte liek gulēt dvīņus.
dēlēnu, dzied viņam
Viens no dvīņiem
Smaidam
smejas.
- Mammu, es gribu dzimšanas dienā šūpuļdziesmas jau otro
stundu,
bet
mazais
kā
Māte jautā:
sunīti!
nemieg, tā nemieg. Beigās
- Kas noticis ?
- Labi, Kim, pagatavošu!.
viņš saka:
- Tu brālīti nomazgāji
- Klau, māmiņ, tu, protams,
2reiz.
– Tēti, nopērc man Samsung
superīgi dziedi, bet es gribu
Pēterītis nesaprata, kādēļ
Galaxy S5..
gulēt.
jābrauc uz Raudu mūri, ja
– Un burvju vārdiņš kur palika?
viņam, kopš kaimiņu bērna
– Linda…
piedzimšanas, tāda jau ir
– Linda? Ko tas nozīmē?
Mūsdienās bērni 2 gadu
viesistabas siena.
– Tā sauc tavu mīļāko…
vecumā
prot:
– Tad jau tev laikam arī maciņu
atbloķēt telefonu,
telefonam vajadzēs?…..
atbloķēt planšetdatoru,
Mammu, mammu es
ieslēgt datoru,
saplēsu
datoru!
ieslēgt televizoru….
Māte ar dēlu brauc autobusā.
- Ko tētis par to teica?
Ko es darīju 2 gadu
Dēls sūdzas:
- Izlaist rupjos vārdus?
vecumā? Ēdu smiltis...
- Ārprāts, cik te sasmacis
- Jā!
gaiss un kāda saspiestība!
- Noklusēja...
- Ja es pareizi saprotu, klubā
"Essential" jūs to saucat par
lielisku atmosfēru...

Fakti
Kamielim mugurkauls ir taisns. Sieviešu dzimtes suņi kož biežāk.
Cilvēka ķermenī pietiek tauku 7 ziepju gabalu izgatavošanai.
Sahāras tuksnesī 1979. gada 18. februārī sniga sniegs.
Otrā pasaules kara laikā metāla taupīšanas nolūkos Oskara balvas izgatavoja no koka.
Vienīgā valsts, kurā 1983. gada laikā nereģistrēja nevienu jaundzimušo, bija Vatikāna.
Katru gadu no bišu kodumiem iet bojā vairāk cilvēku nekā no čūsku kodumiem!
Vistuvākais attālums no Krievijas līdz Amerikai ir 4 km.
Cilvēkam nosarkstot, nosarkst arī viņa kuņģis.
Spānija tulkojumā nozīmē trušu zeme.
Cilvēki apgalvo, ka ir redzējuši citplanētiešu
kosmiskos kuģus biežāk tad, kad Zeme ir tuvāk
Marsam
Haizivīm ir imunitāte
Kafija ir pirktākā prece uzreiz pēc benzīna. pret vēzi.

Klačiņas
o Ievērots, ka pirmās un otrās klases skolēni ir ļoti skaļi.
o Esam sašutuši, jo kāda klase esot izvedusi kādu skolotāju no pacietības.
o Kā noskaidrojās, otrās klases skolnieces ļoti gaidīja skolotājdienu, interesanti, kāpēc?
o Pavisam dīvaini, bet kādas klases meitene uzvedas kā mazs bērns, varbūt laiks atgriezties
bērnudārzā?
o Ievērots, ka šajā gadā meitenes mazāk laika pavada, uzkavējoties tualetēs.
o Manīts, ka kāda 5.klases meitene nemāk rīkoties ar fotoaparātu.
o Esam atklājuši, ka dažiem mūsu skolas skolēniem ir savs kanāls youtubē, atliek novēlēt, lai
veicas savākt daudz “laiku”.
o Mūsu meitenes, volejbola sacensībās iegūstot 1. vietu, sāk tik ļoti priecāties, ka skrien to
paziņot zēniem vienās formās, bez virsjakām......
o 9.klases skolēni nemāk uzvesties skolas ēdnīcā....Kauns!!! Jācer, ka labosies!
o Kā stāsta, 9. klases skolēni īpašī cītīgi gatavojās skolotāju dienai....
o Lai novērotu bruņoto karavīru mācības, daudzi kāpa kokos, slēpās krūmos, filmēja un
fotografēja.
o Ir manīts, ka kāds mūsu skolas skolēns pēc militāro cilvēku aizbraukšanas, nesis maisu ar
izšautajiem patroniem...
o Kādai 8.klases meitenei ir īpašs talants floristikā...

Kross

Sporta pasaule

Šī gada piedalīšanās krosā mums beidzot uzrādīja vismaz vienu, bet izcilu
rezultātu. Kross kā katru gadu notika Kaunatā, 20. septembrī. Mums prieks, ka
uz krosu beidzot saorganizējās pilns autobuss, it īpaši vēlmi skriet izrādīja mazie,
kas skriešanā tiešām ir izcili. Visi skolēni noskrēja vidēji, bet mums galvenais
uzlabot savu iepriekšējo gadu rezultātu, nevis obligāti uzvarēt. Mēs dodamies uz
sacensībām, lai piedalītos, jo uzvara jau nav svarīgākais, galvenais ir radīt
konkurenci citiem. Mēs lepojamies ar mūsu 5.klases skolnieku Mihailu
Sazonovu, kas uzrādīja ļoti augstus rezultātus 500 m distancē. Viņa rezultāts ir
1:47:41. un viņš ieguva godalgoto 2. vietu. Apsveicam Mihailu un sakām paldies
visiem, kas piedalījās!

Volejbols
Olimpiskā diena 2016. 23.septembrī mūsu skolas meitenes un zēni devās uz
Maltu. Gan zēniem, gan meitenēm bija pietiekami spēcīga komanda. Komandas
gars, noskaņojums bija ļoti labs, mēs braucām un dziedājām, kad atbraucām, ar
deju atklājām olimpisko dienu, kas vienlaicīgi notika visā Latvijā, un tad sākās
sacensības. Zēniem un meitenēm sacensības notika dažādās zālēs. Meitenes
spēlēja mazajā zālē, bet zēni lielajā. Zēniem mazliet pietrūka komandas spara, bet
viņi cīnījās un pietrūka pavisam mazliet, lai iekļūtu pusfinālā. Savukārt meiteņu
grupā bija 4 komandas, lai iegūtu pirmo vietu, bija jāuzvar visās trīs spēlēs. Nu ko,
2 spēles bija vinnētas, arī Maltas komandai bija tāds pats uzvarēto spēļu skaits, ko
lai dara? Sākās fināls, bet komandas sacentās punkts-punktā, bija ļoti sarežģīti, bet
galu galā mūsu meitenes uzvarēja, izcīnīja skaistu uzvaru ar rezultātu 21:17. Tā bija
pārliecinoša uzvara.
Paldies zēniem par piedalīšanos un meitenēm par tik košu uzvaru!

27.septembrī 6.-7. klašu skolēni devās ekskursijā uz Preiļiem un Aglonu. Preiļos
skolēni apskatīja Preiļu parku 41 hektāra platībā un devās uz Leļļu muzeju, kur varēja

aplūkot daudz dažādu leļļu. Meitenēm bija iespēja pārğērbties krāšņās kleitās, bet zēni
pielaikoja dažādus kreklus un kurpes.
Pēc Preiļiem skolēni brauca uz Aglonas 2. Pasaules kara muzeju. Vēlāk varēja
pastaigāt pa veikalu un iepirkties, tad ekskursanti brauca uz Karaļa kalnu, Velnezeru un
uz vērienīgo Aglonas baziliku, no kuras skolēni varēja atvest uz mājām svēto ūdeni.
Mājas skolēni atgriezās ap 16.00.

Jaunstrūžānu pamatskolā 28. septembrī

tika organizēta ekskursija 4.-5. kl.

skolēniem.
Viņi brauca uz Jasmuižu un uz Daugavpili. Jasmuižā skolēni apmeklēja Raiņa
muzeju,

tur bija daudz kā interesanta,

visi apskatīja gan Raiņa, gan citu cilvēku

darbus. Tur bija daudz dažādu māla podu, svečturu, svilpju. Raiņa mājā skolēni
redzēja viņa rakstus un dzejoļus, rotaļājās un apskatīja ievērojamā rakstnieka māju,
kurā viņš pirms daudziem gadiem bija dzīvojis.
Pēc Raiņa muzeja apskatīšanas skolēni brauca uz Daugavpils Zinātnieku centru,
tur bija kinētiskās smiltis, plazma, kur varēja fotografēties, mini batuts, smiltis, kurās
varēja zīmēt. Centrā bija arī tādas spēles, kurās vajadzēja kontrolēt pašiem, cik tu skaļi
bļauj, bija apskatāms teleskops, mākslīgais skelets, cilvēka orgāni, kino un vēl visādas
interesantas lietas. Protams, ka bez veikala iztikt nevarēja, pēc tā apmeklēšanas visi
dziedādami brauca uz mājām!!!!!!

Skolotāju aptauja
Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo profesiju?
Kāds bija jūsu mīļākais mācību priekšmets
Gribēju uztaisīt “revolūciju” mācību
Literatūra.. Jo lido doma skolas gados, kāpēc? procesā
zelta spārniem

Sports, mūzika
(Skolotājs Ivars)
Man patika vēsture
(Skolotāja Sandra)

Sports, krievu
literatūra, latviešu
valoda (Skolotāja
Jekaterina)
Ģeogrāfija, bioloģija,
ķīmija. Man bija ļoti labi
skolotāji; mani ļoti
interesēja viss, kas
saistās ar cilvēku
veselību un dzīves
kvalitāti (Skolotāja
Mudīte)

Matemātika,
sports(Skolotāja Terēsija)
Man patika visi mācību
priekšmeti
Matemātika. Man patīk
precizitāte un loģiskā
domāšana
Mūzika, mājturība,
ķīmija. Ļoti patika
dziedāt, daudz
uzstājāmies ar
folkloras ansambli.
Mājturībā adīju,
šuvu... Ķīmija
vienkārši šķita
interesanta.

Vai jums patika, izdevās tas
priekšmets, kuru jūs pašlaik mācāt?

Kādā viidusskolā mani lūdza uz dažiem
mēnešiem aizvietot informātikas skolotāju.
Toreiz man vēl nebija pedagoģiskās
izglītības, bet bija tehniskās zināšanas
datoros un programmēšanā. Beidzoties
darba līgumam mani pierunāja palikt tajā
vidusskolā, kā rezultātā es iestājos
Rēzeknes Augstkolā, lai iegūtu pedagoģisko
izglītību (Skolotājs Ivars)
Nekad neesmu sapņojusi būt skolotāja; tādu
lēmumu pieņēmu ģimenes apstākļu dēļ
(Skolotāja Mudīte)
Tā nu tas sanāca...(Skolotāja Sandra)
Vēlējos citiem iemācīt to, ko pati māku
(Skolotāja Jekaterina)
Tajos laikos tā bija skaista, novērtēta
profesija
Varētu teikt- sakritība, taču patiesībā, tā ir
vēlme palīdzēt skolēniem kļūt par izglītotiem
cilvēkiem un bagātināties garīgi.
Mana matemātikas skolotāja man daudz
stāstīja par saviem studiju gadiem, tāpēc es
arī nolēmu mācīties par matemātikas
skolotāju Daugavpilī

Nepatika
Jā, priekšmets, kuru es pašlaik
Jā, man tiešām mācu, man ļoti patika
izdevās(Skolotāja Jā, ļoti (Skolotāja Jekaterina)
Sandra)
Jā, patīk(Skolotājs Jā, protams.
Kā kura tēma, ļoti patika literatūra, Man jau kopš bērnības patīk mācīt un
Ivars)
Gan patika, gan jo lasījām daiļdarbus, rakstījām
nodarboties ar bērnim (Skolotāja Terēsija)
izdevās(Skolotāja sacerējumus.
Mudīte)
Jā, protams (Skolotāja Terēsija)
Vai jūs skolas laikā špikojāt?
Skolā nešpikoju. Iemācījos špikot tikai
augstskolā (Skolotāja Terēsija)
Īstenībā maz, bet jā.
Esmu bijusi špikošanas
procesā visās lomās.
Traktormācībā manu
traktoru stūrēja
klasesbiedrs, nevis es.
Miliitārajā mācībā man
uz lineāla bija sazīmēti
pagoni-uzpleči
(Skolotāja Mudīte)

Jā, skolas laikā atzīstos, es špikoju
(Skolotāja Sandra)

Jā, es špikoju ar visdažādākajiem
Jā, rakstīju špikerus uz
paņēmieniem
mazām lapiņām
Droši vien, ka jā... Tas bija atkarīgs no mācību
(Skolotājs Ivars)
priekšmeta un tēmas... Rakstījām svarīgāko uz
Jā. Ar zīmuli uz galda
lapiņām un grāmatu vākiem
sarakstīju atbildes, uz
grāmatas vāka vai arī Špiko visi skolēni- kā kurš māk. Rakstot špikeri
jau daudz ko var iemācīties un iegaumēt.
ar pildspalvu uz
plaukstas (Skolotāja Galvenais ir saprast, ko tu špiko
Jekaterina)
Nē, es skolas laikā nešpikoju

Ko jūs novēlētu kolēģiem, audzēkņiem?
Labu veselību, būt aktīviem.(Skolotāja Jekaterina)
Kolēģiem novēlu dzīvesprieku. Visā vienmēr saskatīt labo, bet audzēkņiem novēlu: “Nebaidīties
kļūdīties, būt centīgiem it visā, noticēt savām spējām darīt lielas lietas”.(Skolotājs Ivars)
Audzēkņiem - šodien uzstādīt mērķus tālākai nākotnei un tiekties tos sasniegt, izmantojot visas
iespējas. Ja kāds priekšmets nepadodas, tad iemācīties špikot, un novēlu audzināt savu
gribasspēku. Kolēģiem -lai katru dienu izdodas nākt uz darbu kā pirmo reizi uz pirmo septembri, lai
prieks par padarīto darbu, lai laime privātajā dzīvē! (Skolotāja Mudīte)
Kolēģiem – nesadegt, bet degt! Audzēkņiem - ļauties lidojumam, krāt zināšanas un tiekties tās
pielietot Lielajā dzīvē!!!

Novēlu visiem stiprus nervus un izturību! (Skolotāja Sandra)
Kolēģiem - izturību, izturību un vēlreiz izturību!
Audzēkņiem - esot brīviem un nepiespiestiem, neaizlidot pārāk augstu mākoņos...
Kolēģiem - enerģiju, optimismu, zinātkārus skolēnus!
Lai skolotājiem pietiek pacietības, enerģijas, veselības un mīlestības veikt ikdienas grūto darbu, bet
skolēniem novēlu cienīt skolotāja darbu un censties paņemt sev līdzi vairāk zināšanu un prasmju,
ko skolotāji dod! Skolotāji ir skolas stiprums!
Laimi, prieku, veselību un labu garastāvokli! (Skolotāja Terēsija)

JUBILĀRI OKTOBRĪ!!!
Skolotāja Jekaterina Marmiļova - 16.oktobrī
Ligita Laganovska - 28.oktobrī
Valērija Makejeva - 10.oktobrī
Marika Valda Uļjanova - 3.oktobrī
Sintija Gļauda - 25.oktobrī

SVEICAM GAVIĻNIEKUS!!!
Skolotāja Jekaterina!!!
Šī diena lai Jums skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

JŪS SVEIC 9.KLASE !!!

Kā es izgāzos...
Ar mammu bijām aizbraukuši uz veikalu. Kamēr viņa stāvēja rindā , es aizgāju līdz saldumu
nodaļai. Tā kā man nebija naudas, nācu atpakaļ pie mammas un pateicu, ka paņemšu no viņas

somas maku, lai varētu nopirkt kaut ko garšīgu. Mammas stāvēja ar muguru pret mani, tāpēc viņas
seju neredzēju, bet droši liku roku somā un vilku laukā maku. Tajā brīdī izrādījās, ka sieviete, kura
stāvēja ar muguru pret mani, nemaz nebija mana mamma! Viņa sāka bļaut un apsaukāt mani par
sīko zagli. Protams, uzreiz atvainojos, tad pienāca mamma, izskaidroja situāciju, un mš šo
starpgadījumu izbeidzām ar kārtīgu izsmiešanos.

SĀRTĀM LAPĀM
PILNU OKTOBRI!!!
3-14. oktobris - Izstāde «Siltums ziemas
vakariem»
21. oktobrī - Draudzības pēcpusdiena
un diskotēka
24.-28. oktobis - Rudens brīvdienas

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

Avīzītes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Avīzei ir arī savs e-pastsmartink01@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus, pasakas,
stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas!

Korespondenti - Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs,
Linda Laganovska , Marika Valda Uļjanova,
Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule.

