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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniskiar

dažādiem krāsainiem notikumiem, kas
novērsa mūsu uzmanību no pelēkuma
dabā, jo sniegs uz brīdi bija nokusis, un
tad skatienam pavērās salnu skartie zāles
stiebri un kailie koki un krūmi.
Novembrī, Latvijas mēnesī, notika
daudzi ar sportu saistīti pasākumi, par
kuriem jūs varēsiet lasīt šajā numurā.
Nedrīkstam aizmirst, ka novembris
bija patriotisma mēnesis, kurā mēs pie
sava apģērba nēsājām mazus Latvijas
karodziņus,

ar

dažādām

sportiskām

aktivitātēm atzīmējām Lāčplēša dienu.
Gan kopīgi, gan katrs savās mājās

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/

Aktualitātes NOVEMBRĪ
04.11.- orientēšanās un draudzības vakars
Kaunatā
10.11. konkurss “Mana Latvija” 5.-9.klašu
komandām
11.11.- Lāčplēša dienas pārbaudījumi skolas
zēniem
11.11. svecīšu iedegšana un lāpu skrējiens
Strūžānos
15.11.- konkurss "Mana Latvija" Rēzeknē
16.11.- skolā viesojās robežsargi
16.11. – ar svētku sveicienu mūsu skolēni devās
uz Strūžānu Veco ļaužu pansionātu
17.11.- LR proklamēšanas svētki skolā
18.11. – Latvijas dzimšanas dienas svinēšana KC
24.11.- volejbola sacensības meitenēm un zēniem
28.11.- florbola sacensības Dricānos
29.11. – Jaunstrūžānu pamatskolas meiteņu
komanda pārstāvēja Rēzeknes novadu Latgales
reģiona volejbola sacensībās, kas notika Viļakā

svinējām Latvijas dzimšanas dienu.
Taču

tagad

ir

sākusies

Advente,

klusais laiks, kurā mēs gatavojamies
Ziemassvētkiem,

un

ceram

sagaidīt

dažādus brīnumus, kas nāks līdz ar tiem.

Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu
Sarkanbaltsarkano audeklu,
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna, un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds,
Un nodot es gribu to mantojumā.

Smaidam

– Smēķējat?
– Nē!
– Dzerat?
– Nē!
– Kārtis
spēlējat?
– Nē!
– Jums vispār
ir kāds
netikums?
– Ir! Es meloju!

Divas blondīnes iesprūst liftā . Viena bļauj
“palīgā”, tad atkal otra, nu viena ierunājas –
“Paklausies, vajadzētu varbūt kliegt kopā!?”
Nu, labi, abas bļauj: “Kopā! Kopā!”

– Kur tu biji, dēliņ?
– Parīzē!
– Kur tas ir?
– Kādus 2000km no Preiļiem!
– Jēziņ, ko tu tādā čuhņā darīji?
Komandieris stāv ierindas priekšā:
– Kam ir nazis, soli uz priekšu!
Viens kareivis paiet soli uz priekšu.
Komandieris:
– Malacis, saņem desmit dienu
atvaļinājumu.
Tajā pašā diena kareivis devās
atvaļinājumā. Pēc kādām trijām dienām
komandieris atkal vēršas pie ierindas:
– Kam ir nazis, soli uz priekšu!
Visa ierinda paiet soli uz priekšu.
Komandieris:
– Malači, iesiet mizot kartupeļus.

Programmētāja sieva pienes vīram kafiju. Viņš,
neatraudams acis no monitora, paņem krūzīti,
iedzer malku un pārmetošā balsī saka:
– Tu taču zini, ka man riebjas kafija bez cukura!
– Zinu, dārgais, zinu, – atbild sieva. – Man
vienkārši gribējās dzirdēt tavu balsi.
-Dzirdēju, ka tevi
paaugstinājuši amatā!
-Jā,tagad logus mazgāju
jau 28. stāvā!

Fakti

Vinnijs Pūks griež
Sivēntiņam matus:
-Sivēntiņ, Tev ausis vajag?
-Jā!?
-Še, ņem!

 Neatkarīgi no biezuma, nevienu papīru nevar salocīt vairāk kā 7 reizes

 Leonardo Davinči izgudroja modinātāju, kurš guļošajam berzēja kājas
 Vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, kā rezultātā esam viena no zaļākajām valstīm
pasaulē, pēc vides veiktspējas indeksa (Environmental Performance Index) ieņemot godpilno
otro vietu
 Latvijā ir piektais ātrākais internets pasaulē
 Visbiežāk Latvijā sastopamais māju nosaukums ir "Ceriņi“
 Vispopulārākais pārtikas produkts Latvijā ir kartupelis. Gadā viens cilvēks vidēji apēd 78 kg

kartupeļu
 Vecākā Latvijas pilsēta ir Ludza. Tā hronikās pieminēta 1177.gadā
 Alnis ir lielākais Latvijā mītošais zīdītājdzīvnieks
 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir vecākais muzejs Baltijā
 Upes, ezeri un ūdenskrātuves aizņem 3, 7 % Latvijas teritorijas
 Apei ir visīsākais Latvijas pilsētas nosaukums

18.novembris
18.novembris- Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Šajā dienā valstī oficiāli ir svētku
diena - nav jāiet ne uz darbu, ne uz skolu.
Svētku sajūta tika radīta jau 17.novembrī, kad ar siltām dziesmām, skanīgām dejām un
patriotiskām dzejoļu montāžām skolā svinējām mūsu valsts svētkus. Dzirdējām pateicības vārdus
no direktora puses, jo svētku pasākumā viņš apsveica skolas komandu par izcīnīto 1.vietu novada
konkursā “Mana Latvija”. Pēc svinīgā pasākuma notika neliela diskotēka.
18.novembrī Valsts svētkus svinējām KC. Koncertā dziedāja, dejoja un dažādi sveica Latviju
98. dzimšanas dienā, tika godināti arī čaklākie Strūžānu pagasta cilvēki. Pasākumā sveicām arī
skolotāju Janīnu Bikovsku un Rolandu Ankipānu. Paldies, Jums, skolotāji!
Kā svētkos nākas, visus uzcienāja ar tēju un svētku kūku, bet vēlāk bija svētku balle, kurā
skaistās dziesmas grupas “Ezers” izpildījumā lika sajust brīnišķīgu, svētkiem atbilstošu noskaņu.

Klačiņas
*Zināms, ka dažas skolnieces uz RTA pulciņu devās pat tad, kad skolas autobuss nebrauca.
Malači!
*Kāds ir manījis, ka Rēzeknē, pieturā, kāda mūsu skolniece sēdējusi ar sarkaniem aļņa ragiem,
skaidrs, ka svētki nav vairs aiz kalniem!
*Daži mūsu skolas skolēni manāmi sporta zālē vienmēr, kad tā ir vaļā. Pareizi, treniņi norūda un
stiprina!
*Izrādās, ka mūsu skolas puiši nepriecājas par meiteņu sasniegumiem, bet tieši otrādi - izrāda
nepatiku, interesanti, kas viņiem noticis?
*Skolā daudzi skolēni saslimuši ar kontroldarbu norakstīšanas epidēmiju, kas tad nu?
*Skolēni kļuvuši tik slinki, ka pat ņem un kopē referātus.
*Augļu atlikumi un sieriņu papīrīši turpina svaidīties ceļā no ēdamzāles uz skolu. Kauns!
*Kāds skolēns, negribēdams dalīties ar skolasbiedriem ar garšīgu picu, nopirka to
un apēda turpat pie veikala.
*Saka, ka konflikti ar skolotājiem turpinās...
* Pirmais sniegs- visi pikojas.Kāds nejauši tika arī skolotāja mašīnas logos...
*Kamēr vecāko klašu skolēni aiziet uz piena telpu, mazie jau apēd visu baltmaizi. Atstājiet arī
mums!!
* Ir ievērots, ka skolā starp dažu klašu skolēniem valda īpašas simpātijas.
* Lielākā daļa no mūsu skolas meitenēm sacensību laikā ir paguvušas iepazīties ar vairākiem
zēniem, esam ievērojuši, ka dažas no mūsu skolniecēm vēl joprojām turpina ar viņiem sazināties...
* Daži skolēni mēdz kaitināt skolotājus.
* Divas meitenes no 6. un 7. klases tā gatavojas robotu sacensībām, ka lielāko dienas daļu pavada
skolā.
* Redzēts un dzirdēts, ka 9.klases zēniem ļoti patīk dziedāt, viņi dzied katru starpbrīdi!!!
* Ir manīts, ka dažiem skolēniem atkal modē ir atgriezusies skraidīšana ar siksnām.
* Zēni, beidziet izprasīt no meitenēm ēdamo, viņas, nespējot jums atteikt, vienkārši atdod visu, kas
ir.
*1. klases skolēni ir ļoti čakli un labi mācās, to nevarētu teikt par 9. klases zēniem.
* Mūsu meitenes volejbola sacencību laikā pēc vienas no spēlēm sāka raudāt. Interesanti, vai tās
bija prieka asaras?

Sporta pasaule
Volejbols 24.11.2016.
24.novembrī notika volejbola sacensības 8.-9.klasēm. Meitenēm sacensības noritēja
Bērzgalē, savukārt zēniem - Adamovā. Zēniem sacensībās piedalījās 10 komandas, starp
kurām mūsu puiši ierindojās 5.vietā. Zēni cīnījās, un cīņa bija ļoti spraiga. Paldies viņiem par to!
Savukārt meitenēm sacensībās piedalījās 8 komandas, kuru starpā mūs meitenes
izcīnīja godpilno 1.vietu. Cīņa bija ļoti smaga un līdz pat pēdējam punktam nebija
zināms, kas uzvarēs, bet mūsu meitenes to paveica.
Apsveicam mūsu meitenes ar tik augstu rezultātu!
Florbols 28.11.2016.
28.novembrī Dricānu sporta zālē notika sacensības florbolā. Tajās piedalījās
8 komandas no Rēzeknes un Viļānu novada. Savā apakšgrupā zēni izcīnīja
2 uzvaras un ierindojās 2. vietā, taču finālā nācās atzīt pretinieku pārākumu,
mūsu zēni ieguva 4.vietu. Paldies par azartu un enerģiju, piedaloties sacensībās!
Volejbols 29.11.2016.
Sakarā ar to, ka mūsu meitenes Rēzeknes un Viļānu novada sacensībās volejbolā izcīnīja 1.
vietu, viņām bija iespēja pārstāvēt Rēzeknes novadu arī Latgales reģiona sacensībās, kas
notika 29.novembrī, Viļakā. Meitenes cīnījās ar stiprākajām Latgales komandām, gāja ļoti grūti.
Apakšgrupā viņas sacentās ar Daugavpils meiteņu komandu, kuras izrādījās ļoti spēcīgas, un
Jaunsilavas sporta skolas komandu. Protams, jāatzīst, ka mūsu spēki nav salīdzināmi ar sporta
skolu spēku, bet meitenes centās un spēlē ar Krāslavas komandu pietrūka tikai mazliet, lai
uzvarētu, tika piedzīvots zaudējums ar divu punktu deficītu.
Liels paldies meitenēm, kas nenobijās stāties pretī grūtībām un piedalījās sacensībās!

Tikšanās ar robežsardzes pārstāvjiem
16. novembrī, pateicoties Ludzas pārvaldes priekšnieka pulkveža Ivara Ruskuļa
atbalstam, mūsu skolēniem bija iespēja tikties ar robežsardzes pārstāvjiem un iepazīties ar
robežsarga profesiju. Vispirms aktu zālē tika rādīta mācību filma, kurā redzējām
robežsargu darbu un jauniešu mācības koledžā. Tika demonstrēts arī tehniskais
aprīkojums - tālskatis, roku dzelži, zizlis, steks, sasiešanas līdzekļi – viss, kas palīdz
apturēt likuma pārkāpējus.
Pats interesantākais, protams, gaidīja ārā, kur mums rādīja robežsardzes suņu
meistarību un vizināja ar kvadraciklu jeb visurgājēju. Visiem robežsargu viesošanās ļoti
patika, un vairāki vecāko klašu skolēni guva pārliecību par pirmās darba vietas izvēli.

“Mana Latvija”
Novembris - patriotisma mēnesis. Katram ir savas patriotiskās tradīcijas. Kāds nēsā pie
apģērba piespraustu Latvijas karodziņu, kāds tumšajos un vēsajos vakaros pie loga iededz svecīti,
lai tā ar savu siltumu un gaismu piepilda māju un rada svētku noskaņu.
Pa vienu no tradicionālajiem novembra pasākumiem mūsu skolā ir kļuvusi viktorīna “Mana
Latvija”, kuru organizē un vada vēstures skolotājs A.Zahars, arī šis gads nebija izņēmums, tāpēc
10. novembrī 5.-9.klašu komandas bija gatavas parādīt un pārbaudīt savu erudīciju. Lūk, arī
rezultāti- 1.vieta- 9.klases komandai, 2.vieta- 7.klases komandai, 3.vieta- 6.klases komandai.
Savukārt 15. novembrī erudīcijas spēle “Mana Latvija”
notika Rēzeknē, kur mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu!
Skolu pārstāvēja: Žanete Piļka, Ilvars Razgalis, Iļja
Gruznovs, Iļja Jeršovs, Mārtiņš Komps.
Paldies visiem, kas svētku laikā
pie apģērba nēsāja sarkanbaltsarkano lentīti, tādā
veidā Jūs izrādījāt mīlestību savai zemei, Latvijai!

Lāčplēša diena
Tā ir diena, kurā mēs pieminām visus tos, kas ir cīnījušies un krituši par to, lai mūsu dārgā
valsts, Latvija, būtu brīva.
Arī mūsu skolā notika ar Lāčplēša dienu saistītas aktivitātes.
11. novembrī puišus sagaidīja milzīgs pārsteigums, jo pēcpusdienā visiem bija jāierodas uz
slepeno misiju skolas sporta zālē, tur visi tika sadalīti rotās, un katrai rotai bija savs virsnieks
(Vitolds, Ivars, Rolands un Andrejs), pēc virsnieku svilpes rotas devās misijās, tās gan nebija
no vieglajām, bet kopumā visām rotām izdevās tās iziet! Lai gan tika skaitīti punkti un rotas
sacentās savā starpā, noslēgumā, protams, uzvarēja draudzība, jo pasākuma mērķis bija labi
pavadīt laiku.
“ArTavas” komandas zēni saka milzīgu paldies mūsu skolas meitenēm par pasākuma
organizēšanu!

Savukārt vēlāk, vakarā, jau otro gadu pēc kārtas,
pie Strūžānu Kultūras centra pagasta iedzīvotājiem
bija iespēja iedegt un nolikt svecītes par piemiņu karavīriem,
kas atdeva savu dzīvi, lai varētu dzīvot mēs...
Novitāte šogad bija lāpu skrējiens, kas notika kā
iesildīšanās pirms īstās skriešanas, kurā startēja vairākas
vecuma grupas: 1-2.kl.,4.-6., 7.-9.kl. Katram dalībniekam
piešķīra medaļu, kā arī apbalvoja godalgoto vietu ieguvējus.
Paldies tiem, kas atnāca un piedalījās!!!

Orientēšanās Kaunatā
4.novembrī Kaunatas vidusskola rīkoja orientēšanos, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.
Pasākums bija neparasts ar to, ka orientēšanās notika skolā, nevis ārā kā parasti, neierasts bija arī
komandu dalījums, jo skolēni startēja jauktās komandās, kas ļāva tuvāk iepazīties arī ar citu skolu
skolēniem. Saskaitot punktus, izrādījās, ka daži mūsu skolēni pat izcīnīja godalgotās vietas un par
piemiņu ieguva medaļu un balvas no Rēzeknes novada pašvaldības.
Pēc orientēšanās sacensībām, pasākuma turpinājumā, jauniešus priecēja
diskotēka, kurā skolēni varēja izdejoties, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kā arī jauki
pavadīt laiku ar draugiem. Pēc pasākuma visiem skolēniem bija daudz jaunu,
pozitīvu emociju, kā arī viņi bija priecīgi par jauki pavadīto laiku.
Paldies Kaunatas vidusskolai par jauki organizēto vakaru!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
organizētie pulciņi
5.novembrī notika pirmais brauciens uz RTA pulciņiem, kur skolēni var attīstīt savas
zināšanas, kā arī iepazīties ar jauniem draugiem.
Šogad pulciņiem pieteicās ļoti daudz mūsu
skolas skolēnu, tāpēc bija jāveic atlase.
Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāti šādi
Kopumā uz nodarbībām Rēzeknē brauca
interešu izglītības pulciņi tehniskajā jaunradē:
18 skolēni. Visi, kas devās uz pulciņiem, ir
Jauno inženieru skola (4.-6.kl.)
priecīgi, jo šogad nodarbības ir vēl
Ķīmija mums apkārt (4.-6.kl.)
interesantākas un modernākas, pozitīvi ir arī
Dizains (5.-9.kl.)
tas, ka par braukšanu nav jāmaksā, jo uz
Roboti (5.-9.kl.)
nodarbībām skolēnus ved pagasta busiņš.
Elektronikas darbnīca (4.-6.kl.)
Ja autobuss ir aizņemts, tad gan jādomā,
Vides izlūki (3.-5.kl.)
kā uz nodarbībām nokļūt pašu spēkiem.
Iepazīsti savu organizsmu (4.-9.kl.)

Advente
27. novembrī, tieši 4 nedēļas pirms Ziemassvētkiem, aizdedzām pirmo svecīti Adventes
vainagā. Pirmā Advente iezīmē skaisto, kluso un mīļo Ziemassvētku gaidīšanas laika sākumu.
Tas ir pārdomu brīdis - laiks, kad atskatīties uz pagājušo gadu, padomāt labas domas par saviem
mīļajiem

un

lēnām

paveikt

visus

šajā

gadā

nepadarītos

darbus.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas
uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo

dzīvību. Vainagā tiek dedzinātas četras sveces - pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.

Neaizmirsti apsveikt savus draugus!
JUBILĀRI DECEMBRĪ
3.decembris – Elgars Razgalis
7.decembris – Elvita Grišule
15.decembris – Renāte Anufrijeva
15.decembris – Jekaterina Meteļkova
19.decembris – sk. Mudīte Leiduma
20.decembris – Edvīns Uļjanovs
Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic
Jūs svētkos!

Zīmējumu konkurss
“Latvijai – dzimšanas dienā!”
Gatavojoties mūsu valsts dzimšanas
dienai, izsludinājām zīmējumu konkursu.
Jāteic, ka skolēni ir diez gan
aizmāršīgi un kūtri, jo esam saņēmuši
tikai vienu zīmējumu. Tāpēc sakām
paldies
Valērijai
Makejevai
par
uzdrošināšanos
un
piedalīšanos
konkursā. Lai tavs zīmējums, rūpīgs un
krāšņs, ir kā dāvana Latvijai dzimšanas
dienā!

Viesošanās pansionātā
16.novembrī, brīdi pirms mūsu valsts
dzimšanas dienas, ar skanīgu un muzikālu
sveicienu devāmies uz Strūžānu Veco ļaužu
pansionātu, lai iepriecinātu un radītu svētku
sajūtu visiem, kas bija sanākuši uz
pasākumu.
Tā kā pansionāta zāle ir ļoti maziņa, tad
nevarējām īpaši izvērsties ar kustībām un
dejām, bet dziesmas dziedājām un
dzejoļus, tautasdziesmas deklamējām no
visas sirds.
Pasākuma noslēgumā kā sveicienu
katram pansionāta iedzīvotājam dāvinājām
sarkanbaltsarkano lentīti, ko piespraust pie
apģērba, tādā veidā parādot savu mīlestību
un cieņu pret zemi, kurā dzīvojam. Lai,
svētkiem nākot, būtu arī kāds cienasts, kā
veselīgu dāvanu bijām sarūpējuši grozu ar
Gaigalavas pagastā audzētajiem, sārtajiem
āboliem.

KONKURSA “Uzmini skolotāju!” REZULTĀTI!!!
Skolas avīzes “ArTava” oktobra numurā tika izsludināts konkurss “Uzmini skolotāju”, kurā
skolēniem, apskatot skolotāju bērnības bildes, vajadzēja uzminēt, kurš ir kurš.
Daudzi skolēni ar azartu ķērās pie minēšanas, domāja, sprieda, analizēja. Visus mulsināja
fakts, ka skolā strādā 13 skolotāji, bet avīzē bija 15 bērnības fotogrāfijas, varbūt kāds iemaldījies
no malas, varbūt tur ir kāds, kurš vairs nestrādā skolā??? Atbilde bija pavisam vienkārša, diviem
skolotājiem konkursam bija iesniegtas 2 bērnības bildes. Izrādījās, ka daudzi skolēni nemaz
nezināja, kā sauc visus skolas skolotājus, kļūdas bija arī pierakstot viņu vārdus un uzvārdus!
Kopumā konkursā piedalījās 8 skolēni. Izvērtējot visas iesniegtās atbildes, lūk, rezultāti:
Egita – 12 pareizās atbildes, Marika – 11, Renāte - 11, Valērija – 10, Jevgeņija – 10, Marija – 7,
Kārlis – 6, Ērika – 4 pareizās atbildes.
Tā kā nevienam nebija atbildēts pareizi uz visiem jautājumiem, tad veicināšanas balvu
pasniegsim Egitai, jo viņai bija visvairāk pareizo atbilžu. Balvu varēs saņemt pie sk. Līgas.
(Pareizās atbildes: nr.1 un nr.11 – Janīna Bikovska, nr.2 – Jekaterina Marmiļova, nr.3 – Mudīte Leiduma, nr.4 un 14 –
Elita Kupruka, nr.5 – Rolands Ankipāns, nr.6 – Ivars Igaunis, nr.7 – Līga Augstkalne, nr.8 – Terēsija Gruznova, nr.9 –
Svetlana Patmalniece, nr.10 – Sandra Dervinika, nr.12 – Vanda Ķebe, nr. 13 – Andrejs Zahars, nr.15 – Valentīna
Sidorova)

Paldies par aktivitāti un piedalīšanos konkursā!

1.decembris – Adventes vainaga kopīga

Klusu un ziemīgu
decembri!!!

iedegšana
8.decembris – konkurss «Mini, mini mīkliņu»
5.-16.decembris – Labdarības nedēļa
21.decembris – Ziemassvētku eglīte, koncerts

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

Avīzītes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondenti - Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs,

Linda Laganovska , Marika Valda Uļjanova,
Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule.

