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Aktualitātes OKTOBRĪ 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

     Ir pagājis otrais rudens mēnesis- 

oktobris. Tas nozīmē, ka gājputni jau ir 

devušies uz siltajām zemēm, 

pārdzīvotas salnas, izbraukātas 

ekskursijas... Koki, kas vēl nesen bija 

pilnā krāšņumā, tagad ir pilnībā kaili- 

palikuši bez lapām, tikai retajam vēl pie 

zariem ir pieķērusies kāda dzeltena 

lapiņa, kas plīvo vējā kā maziņš 

zvārgulītis. 

     Protams, mēs arī kārtīgi atpūtāmies 

rudens brīvdienās. Domājam, ka šis 

patīkamais, tomēr īsais atslodzes brīdis 

mums lieti noderēs, lai turpinātu aktīvas 

mācības nākamajos mēnešos.  

     Oktobris...Šis mēnesis mūs 

pārsteidza ne tikai ar helovīna mošķiem, 

bet arī ar pirmo sniegu, kas zemi, visus 

Strūžānus,  apsedza gluži kā ar baltu 

dūnu segu.. 

     Nu ko! Sīkāk par aktuālajiem 

notikumiem, kas bija oktobrī, un, kas vēl 

tikai būs novembrī, lasiet šajā ArTavas 

izdevumā!!  
 

5.10. – daudzviet pasaulē un Latvijā tika svinēta 

Starptaustiskā Skolotāju diena 

5.10.- 9.klases skolēni, kā arī daži pārstāvji no citām 

klasēm devās mācību ekskursijā uz Lietuvu  

6.10.- vieglatlētikas sacensības Maltā 

7.10.- Rēzeknes novada pašvaldība jau tradicionāli 

organizēja Skolotāju dienai veltītu pasākumu, kas 

šoreiz notika Maltā. Šajā pasākumā labākajiem 

novada skolotājiem tika pasniegti Pateicības raksti, 

no mūsu skolas tika sveiktas 2 skolotājas – 

J.Marmiļova un L.Augstkalne. Apsveicam! 

20.10.- sadraudzības pēcpusdiena 1.-9.kl. skolēniem 

Jaunstrūžānu pamatskolā 

21.10.- patriotiskā spēle “Jaunie Rīgas sargi” šogad 

notika Bērzgalē, mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas. 

Par rezultātiem lasiet šajā numurā! 

22.10.- karaoke vakars KC 

27.10. – sportiskas aktivitātes skolēnu komandām 

organizēja Kultūras Centra aktīvisti. 

23.10.-30.10.- Rudens brīvlaiks 



Smaidam 

Fakti 

Kanādu  ANO pēdējo 5 gadu laikā 4 

reizes atzina par zemi, kurā ir vislabāk 

dzīvot . 

Uz viena cilvēka ķermeņa 

dzīvo vairāk dzīvu organismu, 

kā cilvēku uz visas mūsu 

planētas. 

Krokodili, lai varētu dziļāk ienirt, 

rij akmeņus.  

 

Strausa olu, lai novārītu 

cietu, ir jāvāra 4 stundas  

Lentenis 

barības 

trūkumā var 

apēst 95 % 

no sava 

ķermeņa un 

izdzīvot . 

 

Gliemezim ir 

aptuveni 

25000 zobu.  

 

Cilvēkam ir 

mazāk muskuļu 

kā tauriņa 

kāpuram. 

 

Šimpanzes ir vienīgie 

dzīvnieki, kuri sevi var 

pazīt spogulī . 

Lai savāktu 1 kilogramu medu, bitei ir 

jāaplido 2 milj. ziedu. 

Putekļi mūsu mājās 70 % sastāv no 

mūsu ādas atliekām  

Vienkāršākais veids, kā atšķirt plēsēju no 

veģetārieša, ir acu izvietojums. Plēsējam 

acis ir izvietotas galvas priekšdaļā, lai labāk 

varētu saredzēt laupījumu, savukārt 

veģetāriešiem galvas sānu daļās, lai labāk 

saredzētu uzglūnošu ienaidnieku.  

Jaunais pāris. Vīrs ēdot vakariņas: 

- Zini dārgā, šodien zupa ir tik garda 

kā nekad agrāk. Kā tu to panāci? 

- Es noskaidroju, ka tas viss 

maisījums esot arī jāuzvāra. 

Divu makšķernieku saruna: 

- Cik zivis vakar noķēri? 

- Es? Trīs. Un tu cik? 

- Mmm, es mazāk. 

- Nu cik mazāk? Divas? 

- Nu, nu ,mazāk 

- Nu cik mazāk? Vienu? 

- Nu mazāk... 

Es vispār nesaprotu, kā biatlonā 

var palikt otrais... ja tev līdzi ir 

šautene... 
Ja zeķes tiek 

žāvētas uz 

radiatora, rīt 

būs svarīga 

diena...  

Ja zeķes tiek 

žāvētas ar 

fēnu, svarīga 

diena ir 

šodien... 

Puisis karalim:  

– Es esmu izpildījis 

savu solījumu! Lūk, 

pūķa galva... Vai 

izpildīsiet arī savu 

solījumu?  

– Jā, .. lūk – te būs 

princeses roka!... 

Krievs, amerikānis un japānis norunā, ka tas, kurš iemācīs 

pērtiķi runāt, saņems lielu naudas balvu. Pēc kāda laika visi 

satiekas, saved savus pērtiķus un sāk demonstrējumus.  

Amerikāņa pērtiķis dejo, taisa visādus pigorus, bet nerunā.  

Japāņa pērtiķis māk strādāt ar datoru, bet nerunā.  

Iznāk krievs ar pērtiķīti-maziņu, maziņu, vājiņu, vājiņu, un tas 

knapi stāv kā nabadziņš...  

Komisija jautā:  

-Ar ko jūs viņu barojat, ka viņš tik izkāmējis?  

Krievs:  

-Nu, banānus, mandarīnus dodam, vārdu sakot, visādus 

gardumus!  

Pērtiķītis skumīgi paskatās uz viņu un tikpat skumji pasaka:  

-Kā nav kauna melot?!  

Tā krievs dabūja balvu. 



       

Klačiņas 

 

“ArTavas” komanda aicina iesaistīties  

un atbalstīt Mārtiņu! 
 

VAI JŪS VARĒTU NOBALSOT PAR 

MĀRTIŅA ESEJU ATLANTS.LV 

RĪKOTAJĀ KONKURSĀ??? 

 

VISS, KAS JUMS IR JĀDARA, IR 

JĀSPIEŽ “MAN ĻOTI PATĪK”.  

!!!BALSOT VAR KATRU DIENU!!! 

 
 

IevadIet šo: https://www.atlants.lv/konkurss/darbi/21458/ 

Jau iepriekš pateicamies par atbalstu! “ArTava” 

1.Dažiem mūsu skolēniem patīk izjokot citus skolasbiedrus, interesanti ar ko tas beigsies?  

2.Kādam 8. klases zēnam ļoti patīk koķetēt ar mūsu skolas meitenēm!  

3.Starp dažām mūsu skolniecēm bija izveidojies konflikts ,cerams, ka problēma atrisināta! 

4.Kādam 4.klases zēnam ļoti patīk “aizņemties” svešas lietas, pie laba tas nenovedīs!  

5.2.klases meitenei simpatizē kāds no saviem klasesbiedriem…  

6.Tika manīts, ka mūsu skolas meitenes KARAOKE STAR vakarā bija iemūžinājušas vairākus 

selfijus ar COVER CREW muzikantiem! 

7.Daudzi mūsu skolas skolēni, sagaidījušī pirmo sniegu,  sāka celt pirmos sniegavīrus... 

Sailgojušies pēc sniega, vai ne? 

8. Esam noskaidrojuši, ka daudzi mūsu skolēni Rudens brīvdienās nepaguva atpūsties... 

Brīvdienas vienmēr  aizsteidzas tik ātri !!! 

9. Daži skolēni bieži ir manīti pie dakteres.... Interesani,  vai viņus ir “pārņēmis” kāds no vīrusiem? 

10. Ir dzirdēts, ka 1. stāvā ar vērienu tiek svinētas dzimšanas dienas. Sveicieni jubilāriem! 

11.Esam manījuši, ka Strūžānos, tuvojoties Helovīniem,  staigā  

aizdomīgas kompānijas, kas tērpušās dažādās maskās, un izspiež 

 no iedzīvotājiem konfektes. 

12. Daži skolēni uz skolu nāca arī Rudens brīvdienās, ieradumam ir spēks! 

 

 

https://www.atlants.lv/konkurss/darbi/21458/


JUBILĀRI NOVEMBRĪ 

Dmitrijs Kučerovs- 02.11. 

Jeļizaveta Kozlova- 05.11. 

Raivis Bazulis- 18.11. 

Viktorija Rjačenska- 22.11. 

Oļegs Binduks- 27.11. 

MĪĻI SVEICIENI NO “ArTavas” KOMANDAS!!! 

Sporta pasaule 

Vieglatlētikas sacensības  4-cīņā (2003.-2004.dz.g.) 06.10.2016. Maltā 

Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad notika tādas sacensības kā Vieglatlētikas 4-cīņa. Šajās 

sacensībās katram komandas dalībniekam bija jāizpilda 4 sporta veidi. Un tie bija: tāllēkšana, 

bumbiņas mešana, 60 m skrējējiens, puišiem 800 m, bet meitenēm  - 500 m skrējiens. 

Konkurentu bija daudz, un ārā laiks nepriecēja, bet mūsu skolēni centās un visas disciplīnas 

izpildīja vidēji. Teiksim paldies par piedalīšanos: Lailai Mironovai, Žanetei Piļkai, Viktorijai 

Brinkevičai, Valērijai Makejevai, Valentīnam Žukam un Ilvaram Razgalim.  

  

Vieglatlētikas sacensības “Olimpiskā cerība”  (2001.-2002.dz.g.) 06.10.2016. Maltā 

Šogad notika īpašas sacensības. Parasti vieglatlētika notiek mācību gada beigās, bet šogad - 

arī mācību gada sākumā. Šo sacensību nosaukums bija ‘’Olimpiskā cerība’’, tas nozīmē, ka 

skolēni, kas parādīja augstus rezultātus,  varēs doties uz olimpiskajām spēlēm. Arī mūsu skolēni 

nolēma piedalīties šāda veida sacensībās. Visi centās un ieguva pietiekami labus rezultātus. 

Apsveicam Vitāliju Žuku, par iegūto 3.vietu šķēpa mešanā ar rezultātu 33,22 m. Edvīnu 

Uļjanovu, par iegūto 3.vietu 100 m skrējienā ar rezultātu 13.10 s un par iegūtu 3. vietu arī 

augstlēkšanā ar rezultātu 1.40 m. Sveicam Iļju Jeršovu par iegūto 2.vietu lodes grūšanā un par 

uzlaboto skolas rekordu (rezultāts-12.74 m). Apsveicam  Diānu Petruninu par iegūtu 1.vietu 

šķēpa mešanā ar rezultātu 27.23 m. Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus un sakām paldies par 

piedalīšanos! 

 



“Jaunie Rīgas Sargi”- Atceries Lāčplēšus! 

Brauciens uz Lietuvu 

21.oktobrī Bērzgalē notika patriotiskā 

izaicinājumu spēle «Jaunie Rīgas sargi», 

kopumā tajā piedalījās 18 komandas. No 

mūsu skolas bija 2  -  «Tiger», «Hameleonu 

mednieki». Visas dienas garumā bija jāveic 

dažādi uzdevumi āra apstākļos 

(jāorientējas, jāuzceļ telts, jāzina, kas jāņem 

līdzi pārgājienā, jāšauj mērķī, jāsniedz 

pirmā palīdzība, jāprezentē komandas 

karogs). Visu noteica prasmes un veiklība, 

kad apkopoja rezultātus, uzzinājām, ka 

komanda «Hameleonu mednieki» ierindojās 

8. vietā, bet «Tiger» ieguva godpilno 2.vietu! 

Visi dalībnieki saņēma piemiņas veltes, bet 

2. vietas ieguvēji balvas no Rēzeknes 

novada pašvaldības. 

     5.oktobrī mūsu skolēni devās ekskursijā, kuras maršruts -  STRŪŽĀNI-DAUGAVPILS – 

ZARASAI – ANYKSČAI – STRŪŽĀNI. Ekskursija bija īpaša ar to, ka devāmies uz citu 

valsti, šķērsojām Latvijas robežu.                                                                  . 

Laikapstākļi bija diezgan slikti, ik pa brīdim lija lietus, bija ļoti vējains, bet tas netraucēja 

izbaudīt braucienu. 

     Pirmais punkts,  ko apmeklējām, bija Daugavpilī, un tas bija Skrošu liešanas muzejs, 

kas,  par brīnumu,  vēl darbojas. Mums izskaidroja skrošu liešanas tehnoloģiju, parādīja, kā 

gatavo materiālu, ar ko šauj, kā lej skrotis, kā arī atļāva pašiem izmēģināt šaušanu, bija ļoti 

aizraujoši uzzināt, kā darbojas šaujamie aparāti un kurš ar ko šauj.  

     Nākamais apskates objekts bija jau Lietuvā - Anykščiai šaursliežu bānīša dzelzceļa 

muzejs, tur mums parādīja bānīti, atļāva izbraukāties ar roku spēku darbināmajā bānītī un 

pastāstīja, kā cilvēki mēnešiem ilgi dzīvoja vagonos, kad viņus izveda uz Sibīriju.        

     Tad devāmies uz Anykščiai rodeļu trasi. Tas gan bija ļoti interesanti. Kaut gan bija liels 

vējš,  visi spieda gāzi un izbaudīja jauko trasi.  

    Tālāk braucām uz Anykščiai pastaigu taku virs koku galotnēm un apskatījām milzīgo 

skatu torni, tas bija kaut kas īpašs, ko nevar redzēt Latvijā. Tur bija uzbūvēts tilts virs koku 

galotnēm, pa kuru varēja iet un vērot Lietuvas skaisto rudens dabu.  

     Dodoties mājup, mēs iebraucām Zarasai, kur atrodas Panorāmas rats virs ezera. Tas arī 

bija tas, ko Latvijā nevar manīt. Ekskursija bija ļoti interesanta un aizraujoša, kaut gan 

nepaspējām redzēt visu, kas bija ieplānots. Kopumā ekskursija mums ļoti patika, visi 

jutāmies apmierināti. Paldies atsaucīgajiem gidiem un skolotājiem, kas organizēja 

ekskursiju!  

 



Tā kā 5. oktobrī tika svinēta Starptautiskā skolotāju diena, tad šoreiz “ArTava” komanda aicina 

ikvienu skolēnu piedalīties ekspress konkursā un uzminēt SKOLOTĀJUS pēc viņu bērnības foto!  

Pirmo PAREIZO atbilžu iesniedzēju gaida pārsteiguma balva! Esiet vērīgi un piedalieties! 

KONKURSS “UZMINI SKOLOTĀJU!”  

1. 

2. 
3. 

6. 
5. 

4. 
7. 

9. 
8. 

12. 

13. 

12. 

14. 
15. 

11. 

13. 

10. 



Izstāde “Siltums ziemas vakariem” 

Draudzības pēcpusdiena 

Helovīnu noskaņās... 

Katru dienu es dodos uz darbu gar psihiatrisko slimnīcu, kurai 

apkārt ir vecs koka žogs, katru rītu, kad es eju uz darbu, es 

dzirdu, kā pacienti pagalmā klaigā ’10,10,10,10,10’. Vairākas 

dienas, ejot garām, es izdomāju caur šķirbu žogā ieskatīties, 

kāpēc viņi klaigā skaitli desmit, pieliekot aci pie cauruma 

žogā, es ieraudzīju trakā seju un nepaspēju paiet malā, kā 

viņš man iedūra ar mietu acī, es nokritu uz zemes un sāku 

asiņot, tajā brīdī viņi sāka klaigāt ’11,11,11,11,11’. 

20.oktobrī skolas aktu zālē notika draudzības pēcpusdiena no 1.-9 

kl. skolēniem. Pirms pasākuma bija jāveic mājas darbs, katrai klasei 

vajadzēja sagatavot kādu priekšnesumu vai prezentāciju par savu 

klasi. Gan bērni, gan jaunieši varēja pagaršot daudzus cienastus, ko 

paši svētku galdam bija sarūpējuši.  

Šajā pēcpusdienā bija daudz spēļu un priekšnesumu, bet, 

neskatoties uz to visu, bija iespēja padejot diskotēkā un piedalīties 

dažādās  citās aktivitātēs. Visdrosmīgākie bija 9.klases zēni, jo viņi 

nekautrējās un uzlūdza vairākas meitenes uz valsi.  

Paldies visām  aktīvajām klasēm par piedalīšanos draudzības 

pēcpusdienā!!!  

Kaut vēl būtu tāda pēcpusdiena, tikai līdz pat vēlam vakaram! 

 

Oktobrī mūsu skolā notika izstāde ''Siltums ziemas vakariem''. Lai 

tajā piedalītos, dalībniekiem vajadzēja izrotāt burciņu vai izveidot 

kaut ko interesantu, ko tajā ielikt. Visi skolēņi bija aktīvi, un 

veidotie darbiņi bija radoši un iespaidīgi. Burciņas ar “siltumu 

ziemas vakariem” var apskatīt pirmā stāva gaitenī. Darbiņi ir 

skaisti, iespaidīgi un krāšņi.  

 

Paldies visiem, kas piedalījās izstādē! 



 

 

 

 
Avīzei ir arī savs e-pasts- 

martink01@inbox.lv 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  pasakas, 
stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas! 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  

noformējumu un saturu! 
Atceries! 

PATRIOTISKU 

NOVEMBRI!!! 

 Avīzītes veidotāji: 

 

Redaktors  - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Iļja Gruznovs, Linda 

Laganovska , Iļja Jeršovs, Valērija 

Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule, 

Marika Valda Uļjanova, Arnolds Anufrijevs, 

Marija Filimonova. 

 

 

 

 

10.novembris – konkurss «Mana Latvija» 

11.novembris – Lāčplēša dienai veltīts 

pasākums 

17.novembris – Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadiena 

KONKURSS veltīts LATVIJAI dzimšanas dienā!!! 

Lūdzam katrai klasei uzzīmēt 2 zīmējumus Latvijai. Var 

izmantot jebkura formāta lapu, var izmantot zīmuļus, 

flomāsterus, krītiņus, krāsas. 

Apsveiksim savu valsti, savu zemi ar skaistiem, krāšņiem 

zīmējumiem, labākie darbi tiks publicēti nākamajā “ArTavas” 

numurā. 

Zīmējumus iesniegt skolotājai Līgai Augstkalnei. 


