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Gadi skrien kā sekundes... Par
to mēs varam pārliecināties, jo tieši
šodien ir mūsu skolas eglīte, kurā
mēs sākam svinēt Ziemassvētkus,
kā arī noslēdzam šī mācību gada
pirmo semestri.
Nākamreiz mēs
tiksimies jau nākamgad - 2017.gadā,
kas, kā mēs ceram, būs brīnišķīgiem
notikumiem piesātināts un noteikti
vēl labāks kā 2016.gads.
Arī decembris, tāpat kā viss
2016.gads, bija bagāts ar dažādām
sacensībām un konkursiem, un
daudzām, daudzām aktivitātēm!
Mēs,
“ArTavas”
komanda,
novēlam jums izcili pavadīt laiku
Ziemassvētku brīvdienās, sagaidīt
baltus Ziemas saulgriežus un
izbaudīt daudz, daudz sniegainu
piedzīvojumu, kuri paliks atmiņā arī
2017.gadā!
Protams, novēlam jums ar
labām atzīmēm pilnu liecību!!! 

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniskihttp://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/

Aktualitātes DECEMBRĪ
01.12.- Priesteris skolā iesvētīja Adventes vainagu,
kopīgi tika iedegta 1. Adventes svecīte
07.12.- 9.klase, ka arī daži citi atbalstītāji, devās
uz Rīgu, lai turētu īkšķus par Mārtiņu Kompu, kas
piedalījās spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”
10.12.- Rūķi viesojās skolā un dāvināja dāvanas
13.12- Skolā ciemojās Latvijas televīzija
14.12- Florbola sacensības Dricānos
15.12.- “Mini mīklu” konkurss Rēzeknē
16.12.- Pagasta egles iedegšana pie skolas
17.12- Robotu sacensības Rīgā
18.12.- Ar svētku koncertu Strūžānu Kultūras namā
tika ieskandināta 4. Advente
21.12.- Ziemassvētku pasākums skolā
22.12.-3.01. ZIEMAS BRĪVDIENAS
25.12.- Pirmie Ziemassvētki
31.12.- Vecgada diena

Saules grieži debesi uz sauli griež,
Vēji pārslas kupenās sviež.
Uz zemes un gaisā laiku mija,
Zūd pamazām tumsa gadsimtu rijā.
To dzirnu akmeņi ilgi maļ,
Un seņču smēdes gaismu kaļ.
Tā nāk no senseniem dziļumiem
Ar Saules mātes dārgumiem.
Tā siltme un gaisma, kas dzīvību dod.
Ikkatrs lai tajā sirdsprieku rod!

Smaidam
Slavens amerikāņu hipnotizētājs
uzstājas divu tūkstošu skatītāju lielas
auditorijas priekšā.
Viņš paskatās uz zāli un saka:
– Dance!
Visi dejo.
– Cry!
Visi raud.
– Laugh!
Visi smejas.
Pēkšņi viņš paklūp un nosaka:
– Shit!
… Zāli tīrīja divas nedēļas.

Sēž aukstā ziemas rītā uz ezera
bļitkotājs
Viss kā nākas – kaste zem dibena,
milzīgs kažoks, dūraiņi…
Blakus uz ledus mētājas pižiks
Viena auss no aukstuma kļuvusi
balta,
otra – zila.
Garām ejošais kolēģis
pamana šādu skatu un jautā:
– Tu ko, pilnīgi apsaldējies.
Uzvelc taču cepuri!
– Aha, tūlīt! Vakar biju uzvilcis
– tepat blakussēdošais šalli
piedāvāja,
a es nesadzirdēju.

Pa meža noru
ar grozu rokā bizo kāds
vīrietis un
izmisīgi kliedz:
«Au! Au!…»
Garām iet sēņotājs un
brīnās:
«Kas noticis?
Vai apmaldījāties?»
«Au! Au! Audi nozaga!

Fakti
Eksistē leģenda par to, kāpēc mēs izrotājam eglīti ar spīguļojošu, sudraba serpentīnu. Sensen esot dzīvojusi laba, nabadzīga sieviete, kurai bija daudz bērnu. Vakarā pirms
Ziemassvētkiem viņa izpušķoja eglīti, taču viņai bija ļoti maz rotājumu. Taču naktī uz eglītes
bija pabijuši zirnekļi un, rāpjoties no zara uz zaru, savilkuši tīklus. Pateicībā par sievietes
labestību, Kristus bērniņš svētīja koku un zirnekļu tīkli pārvērtās spīdošā sudrabā.
Pirmā eglīšu rotāšana parādījās mūsdienu Francijas teritorijā Elzasā; kā
saka vēsturnieki, tad tas notika 1605. gadā. Hronikas liecina:
“Ziemassvētkos šeit mājās uzstāda eglītes, bet to zaros kar rozes no

krāsaina papīra, ābolus, cepumus, cukura gabaliņus un serpentīnu”.
Daudzi ir dzirdējuši, ka pirmie cilvēki, ko sastapsiet Jaunajā gadā jums nesīs veiksmi vai
tieši otrādi. Tāpēc Jauno gadu jācenšas sagaidīt ģimenes lokā vai ar draugiem. Ar

cilvēkiem, no kuriem zini, ko gaidīt.
Agrāk rotaļlietu vietā kāra kokos dažādus augļus, piemēram: ābolus – auglības simbolu,
riekstus - Dieva gribas neizdibināmības zīmi, olas – dzimstošās dzīvības, harmonijas un
pilnīgas labklājības simbolu.

“Mini mīklu 2016”
Šajā mēnesī mūsu skolas 1.-4. klašu skolēni
piedalījās konkursā “Mini mīklu 2016”.
Konkursā bija gan atjautīgi jautājumi, mīklas, bija
jāpilda āķīgas darba lapas, tomēr mūsu skolēni
turējās ļoti braši, tāpēc viņi ieguva labus rezultātus
- 10.vietu 17 komandu konkurencē.
Pateiksimies gan mūsu skolēniem par izrādīto
drosmi un piedalīšanos, gan arī skolotājai Janīnai
Bikovskai, kas sagatavoja audzēkņus šim
konkursam .

Klačiņas
🦋Izrādās mūsu skolā ir ļoti aktīvi zēni, kuri vēlas iepazīties ar meitenēm, kas atbraukušas uz robotu turnīru
Rīgā.
🦋 Mūsu skolā ir meitene, kura ļoti vēlas dejot tautas dejas, cerams, ka viņas sapnis piepildīsies!
🦋Skolā ir pamanīts jauns veids, kā izjokot citus, piemēram, kāds skolēns ir ielicis zābakos sapuvušu
banānu...Kauns! Ja nu pašam tā?
🦋UZMANĪBU! Ir redzēts, ka vienai skolniecei Ziemassvētku pastā interesē svešas vēstules...
Esiet
uzmanīgi!
🦋Ir atklāts populārs veids, kā sasveicināties-paldies tiem, kas to atklāja!!
🦋Kādam Ziemassvētku laiks sagādā daudz grūtību. Beidziet saspringt, tie
taču svētki!
🦋Kāda 7.klases skolniece tik ļoti priecājas par savu lomu Ziemassvētku
ludziņā, ka stāsta par to katram, interesanti, vai viss izdosies labi?
🦋Vairākas skolnieces braucienu uz Rīgu gaidījušas ar nepacietību, kā tad veicās?
🦋Redzam bieži raudot skolā kādu mazu meitenīti, kāds viņu aiztiek?
🦋Ziemassvētku laiks ir saspringts, visi rotā, skrien un neredz, kur skrien. Ietriecas cilvēkos. Uzmanīgāk!
🦋Redzēts, ka daži skolēni bieži dodas aiz mūsu sporta zāles. Interesanti, ar ko viņi tur nodarbojas?
🦋Kādu 7.klases skolēnu ļoti interesē savas klasesbiedrenes personīgā dzīve, laikam simpatizē...
🦋Sniega pikas neliek mierā, kā tikai sniegs, tā uzreiz pikoties.
🦋Dziedātāju ir kļuvis vēl vairāk,tiek dziedāts pat matemātikas stundās....
🦋Daži skolēni pavada laiku online čatos!!!
• Starp zēniem ir manīti somu zagļi- pieskatiet savas somas, ja negribat tās pazaudēt!!
• 1.klases meitenes neliek mierā 9.klases zēnus- katru starpbrīdi zēni griežas karuseļos ar mazajām
pirmklasniecēm…
• Ēdamzālē bieži ir kāds skolēns, kura porcijā ir iekritis griestu apmetums vai mats… Aizdomīgi, ka tikai
viņam…
• Kāda skolotāja ir pārvērtusies par Ziemassvētku burvi…
• Pēc rūķu ciemošanās skolā kādai meitenei uzdāvināja portatīvo datoru, bet kādai tikai austiņas.. Skaudība
pārņem pasauli.
• Saka, ka 9.klase ļoti jautri aizbrauca uz Rīgu. Kā tad viņiem gāja?
• Mūsu skolēni ir izsalkuši. Lielās egles iedegšanas pasākuma laikā visus cienāja ar piparkūkām. Daži
uzcienājās tā, ka citiem pat nepalika!
• Ievērojām, ka daži skolēni pēdējā brīdī pamodās un sāka labot atzīmes.
• Ir manīts, ka daži “lien” svešās vēstulēs, būs jāierauj pa nagiem!

Sporta pasaule
2.decembrī notika florbola sacensības jaunākajiem zēniem. Mūsu zēnu
komanda arī devās uz sacensībām, lai cīnītos un pārbaudītu savas spējas.
Sacensībās piedalījās 8 komandas. Zēni savā apakšgrupā izcīnīja otro
vietu, viņiem bija dota iespēja spēlēt pusfinālā par 3.vietu. Viņi centās, bet
pretinieku komandas bija manāmi stiprākas, tāpēc mūsu zēni šoreiz palika
4.vietā. Paldies zēniem par cīņu un piedalīšanos sacensībās!

14.decembrī Dricānos notika florbola sacensības 4.-5.klašu zēniem un
8.-9.klašu meitenēm. No mūsu skolas arī piedalījās gan zēnu, gan
meiteņu komanda. Meitenes 6 komandu konkurencē palika piektajā
vietā, bet zēni tika finālā un uzvarēja - mūsu zēni 10 komandu
konkurencē izcīnīja godalgoto 1.vietu. Kaut gan gāja grūti, bet puiši to
paveica. Apsveicam mūsu čempionus! Paldies visiem, kas aizstāvēja
skolas godu!

SKOLAS EGLĪTE

21.decembī mūsu skolā, kā arī visās citās Latvijas skolās, notika skolas Ziemassvētku
pasākums jeb eglīte, kurā skolēni iejutās dažādās lomās un kopīgi izdzīvoja Pelnrušķītes stāstu.
Skolēni iepriecināja Pelnrušķīti ar jaukām dejām, labiem darbiem, izteiksmīgi deklamētiem
dzejoļiem un skanīgām dziesmām, tāpēc vēlāk, par labām sekmēm un skaisto priekšnesumu,
skolēnus iepriecināja arī Salatēvs, atnesot daudzas, daudzas saldas dāvanas.
Savukārt no rīta, svinīgajā skolas līnijā, direktors novēlēja visiem Priecīgus Ziemas saulgriežus,
🦋 un, kā katru gadu, apsveica skolēnus, kuri ir
ieteica būt uzmanīgiem gan uz ceļa, gan uz ledus
bijuši īpaši veiksmīgi mācībās 2016./2017. mācību gada 1.semestrī.

Rūķi mūsu skolā

10.decembrī skolu apciemoja rūķi, viņi nebija atbraukuši tāpat vien, bet viņiem bija mērķis- radīt
bērniem Ziemassvētku sajūtu un apsveikt viņus ar lielām un skaistām, reizē pārsteidzošām
dāvaniņām.
Rūķi kopumā pasniedza 42 dāvanas - sākot ar mūsu skolas pašiem jaunākajiem audzēkņiem, bet
beidzot ar 6.klasi.
Rūķi mūs ierāva jautrā atrakciju un spēļu virpulī, savukārt mēs, parādījām nelielu koncertu ar
dziesmām, dzejoļiem, dejām, bijām skaisti izrotājuši arī skolas aktu zāli, tāpēc nepalikām rūķiem
parādā.
Pasākuma noslēgumā mēs visi cienājāmies ar kēksiņiem un pateicībā par labajām emocijām
kopīgi nodziedājām dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”.

Advente - klusuma un miera laiks
Adventa laiks ir pārdomu laiks. Šajā laika posmā mēs izvērtējam savus
panākumus un neveiksmes, padarītos un nepadarītos darbus, kā arī
izvērtējam savas morālās vērtības. Adventa laiks ir jāpavada ģimenē, ar
saviem mīļajiem. Advente ir piedošanas laiks, tāpēc ar visiem ir jāsalīgst
miers, lai ar tīru sirdsapziņu varētu sagaidīt Ziemassvētku brīnumu. Adventes
laiks nav iedomājams bez Adventes vainaga.
Adventa vainaga iesvētīšana Jaunstrūžānu pamatskolā jau kļuvusi par neatņemamu skolas dzīves
tradīciju vairāku gadu garumā. Šogad pirmā stāva koridorā pulcējās visu klašu skolēni un skolotāji,
lai nelielu brītiņu veltītu šim emocionāli bagātajam mirklim. Skolēnu izpildījumā skanēja dziesma
„Mežos svinīgi klus”, tad skolēni runāja dzejas rindas, kas apcer Adventa laika lielo nozīmi katra
cilvēka sirsniņā.Prāvests, uzrunājot klātesošos, teica, ka šīs četras nedēļas līdz Ziemassvētkiem ir
laiks, kad skolēniem parūpēties par sekmīgu pirmā mācību pusgada pabeigšanu, tiem, kuriem
nepieciešams, vēl izlīdzināt visas „astītes”. Māris Laureckis uzsvēra, ka tas ir arī laiks, kad
pārdomāt savas attiecības ar klases un skolasbiedriem, ar skolotājiem, ar vecākiem, aizmirst
dusmas un varbūt kādus aizvainojumus, jo katram labu savstarpējo attiecību uzturēšanai ir jāsāk
no mazumiņa – ar ieskatīšanos un ieklausīšanos sevī un savā rīcībā. Prāvests ieteica gan
skolēniem, gan pieaugušajiem atrast Adventa laikā brītiņu sarunai ar Dievu, jeb lūgšanai, kas ir ļoti
svētīgi, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus. Pasākuma noslēgumā visi vienojās kopīgā lūgšanā
''Tāvs myusu'', tad prāvests pasvētīja vainagu un novēlēja visiem sirsnīgu, mīlestības pilnu, klusu
un mierīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Labdarības akcija
19.decembrī mūsu skola organizēja kādu ļoti siltu un mīļu labdarības
akciju, kuras ietvaros nelielas grupiņas skolēnu apmeklēja mūsu
ciemata vecos un vientuļos ļaudis, lai sniegtu tiem pašu galvenouzmanību, sirds siltumu un simbolisku, pašu rokām sarūpētu, saldu
dāvaniņu.
Vecie ļaudis bija ļoti pārsteigti par šiem apciemojumiem, tāpēc mēs dzirdējām daudz labu
novēlējumu- tika novēlēta Dieva aizgādība, stipra veselība, daudzi skaisti gadi mūsu
dzīvēs, labas sekmes mācībās, daudzi novēlēja būt laimīgiem. Tāpat tika novēlēti vēl
daudzi, daudzi gadi mūsu skolai, izteikta cerība uz lielāku saprašanos ļaužu starpā.
Daži cilvēki pastāstīja savas atmiņas- atklāja nelielu gabaliņu savas dzīves, citi- uzcienāja
arī pašus skolēnus, kuri apciemoja viņus. Daži cilvēki bija ļoti aizskustināti, ka viņu acīs pat
sariesās asaras.
Esam ļoti priecīgi par šo akciju, jo tā silda sirdis gan mums, gan pensionāriem, un tas
pierāda to, ka cilvēkiem, lai priecātos un būtu laimīgi, nevajag naudu, mantu, bet mīlestību,
laipnību un uzmanību. Sirsnīgus un siltus svētkus vēlam ikvienam!

Ģitārspēle
Vēlamies pastāstīt, ka “Kultūras Centrā” Lāsmas Inkinas uzraudzībā ir radusies
iespēja apgūt ģitārspēli. Šo iespēju jau izmanto 4 mūsu skolas skolēni, bet piedalīties
šajā pulciņā var ikviens interesents, un, kas to lai zina, varbūt tieši TU kļūsi par izcilu
ģitāristu, tāpēc nāc un spēlē! Apgūt kaut ko jaunu nekad nav par vēlu, vai ne?

Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks...”
7. decembrī Rīgā notika pusfināla filmēšana spēlei “Gudrs, vēl gudrāks”, uz kuru kopā ar savu
līdzjutēju komandu devās 9.klases skolnieks Mārtiņš Komps. Uzdevumus atrisinot, Mārtiņš
uzvarēja savus pretiniekus un tika izvirzīts uz fināla spēli, kura notika februāra sākumā Rīgā.
13.janvārī vakarā LTV būs iespēja redzēt spēles ierakstu.
Lai sagatavotu sižetu par spēles finālistu Mārtiņu, kā arī lai nofirmētu viņa ikdienu un
aktivitātes,13. decembrī skolā viesojās LTV filmēšanas komanda kopā ar spēles vadītāju
Kasparu Ozoliņu. Uzvarot pusfinālā, Mārtiņš ieguva visai klasei ceļazīmi uz 4.maijā notiekošo
uguņošanas pasākumu Rīgā. Vēl jau jāsacenšas ar 5 finālistiem, bet ceram, ka Mārtiņam
izdosies, un viņš iegūs galveno balvu!

JUBILĀRI JANVĀRĪ
Jevgēņija Kučerova- 04.01.

Mārtiņš Mičulis- 08.01.
Viktorija Brinkeviča- 11.01.
Ērika Žaurina- 19.01.
Terēsija Gruznova- 27.01.
Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas
par avīzītes
noformējumu un saturu!
Atceries!

Avīzes 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.

