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2017. gada pirmais mēnesis,
janvāris, ir aizskrējis ātrāk nekā
mēs spējam to aptvert.
Sākoties jaunajam Ugunīgā
Gaiļa gadam, uz Latviju, arī uz
Strūžāniem atnāca īsta ziema! Bija
gan liels aukstums (tika fiksēts -27
liels sals), gan daudz, daudz
sniega. Šādi laikapstākļi mums
radīja īsti ziemīgu noskaņu, tomēr
aukstums padarīja mūsu mājokļus
vēsus.
Arī skolas dzīvē janvāris ir bijis
bagāts ar dažādiem notikumiem,
aktivitātēm un pasākumiem, tāpēc
mēs ceram, ka februāris būs tāds
pats vai pat vēl aktīvāks!
Jaunajā gadā, kuru mēs
sagaidījām ar krāšņiem salūtiem,
novēlam
jums
darīt
visu
iespējamo, lai mācībās veiktos vēl
labāk nekā iepriekš! Dariet visu, lai
gan jūs, gan cilvēki jums apkārt
būtu smaidīgāki un laimīgāki nekā
2016.gadā!

LAIMĪGU UN AKTĪVU JAUNO
GADU VĒLOT,

“ArTava”

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

Aktualitātes J A N V Ā R Ī
01.01.- Jaungada diena;
9.-20.01.- izstāde Ziemas ainava, apskatāma skolas 1.stāvā
12.01.- Spēles “Gudrs, vēl gudrāks” fināla filmēšana Rīgā,
uz kuru devās M.Komps ar savu līdzjutēju komandu;
13.01.- Rēzeknes un Viļānu novada vēstures olimpiāde
9.klasēm;
16.01.- 9.klases skolēni devās nelielā pārgājienā;
19.01.- Rēzeknes un Viļānu novada basketbola sacensības
meitenēm un zēniem. Vairāk- sporta lappusē;
20.01.- Jauno stāstnieku konkurss skolā;
25.01.- skolā viesojās “Mārītes foto” fotogrāfs, gaidīsim
skaistas bildes!
27.01.- Galda spēļu čempionāts KC;
27.01.- Draudzības vakars Audriņu pamatskolā
28.01.- Robotu sacensības Preiļos;
30.01.- Rēzeknes un Viļānu novada latviešu valodas
olimpiāde, kurā piedalījās Iļja Gruznovs un Mārtiņš
Komps, 18 dalībnieku konkurencē, zaudējot uzvarētājam
tikai 3,5 punktus, Mārtiņš šajā olimpiādē saņēma Atzinību.
Paldies skolēniem par ieguldūto laiku, gatavojoties
olimpiādei!

Gads aizgājis kā daudzi simti,
Tam nespējam mēs ceļu liegt.
Bet katru Jauno sveicam silti
Un ceram laimei roku sniegt!

Smaidam
-Gandrīz vienmēr staigāju
bez cepures. Gan vējainā
laikā, gan – 25 grādos. Un
nekas. Pat neatceros, kad
pēdējo
reizi slimoju.
-Nu, lūk! Būtu ar cepuri
staigājis, visu atcerētos.
Jānītis prasa Anniņai:
– Gribi kļūt zvaigzne?
– Jā.
– Tad uzlien egles
galotnē.

Kāpēc jūsu bērni ir jau nosirmojuši?!
Es vakaros pasaciņas vietā stāstu patiesību.
– Dēliņ, kāpēc dzīvoklī
tāda nekārtība?
– Bija ballīte ar
draugiem.
– Bet kur klavieres?
– Iedevu paklausīties.

Veikalā:
– Vai Jums pārdošanā ir kaut
kas par 5 – 12 gadu bērnu
audzināšanu?
– Ir! Armijas siksna, 70×8 cm,
labā stāvoklī!

– Mammu, visi skolā saka,
ka es esmu izklaidīgs!
Nu pasaki, ka tas nav tā!
– Puisīt, tu dzīvo pretējā
mājā.

Divi sniegavīri stāv pie
kino teātra un lasa
afišu: „Tuksneša saule”.
Vienmēr rāda tikai
šausmu filmas!!! –
nodomā sniegavīri.

Pie kāda dzīvokļa durvīm zvana
pastnieks.
Atver gadus piecus vecs zēns ar
cigāru zobos.
Pastnieks pavisam apjucis jautā:
– Mamma vai tētis ir mājās?
Puisēns, iepūzdams dūmu mutuli
pastniekam sejā un laimīgi
smaidīdams, saka:
– Un kā tu pats domā?!
Tēvs audzina dēlu:
– Iegaumē, dēliņ, gudrs cilvēks par
visu šaubās. Tikai muļķi ir par visu
pārliecināti.
– Vai tu esi pārliecināts?
– Pilnīgi!

Fakti
Saskaņā ar Ginesa pasaules rekordu garākā jebkad nozāģētā un uzstādītā

Ziemassvētku egle bija 67, 361 m augsta, tā 1950. gadā rotāja Northgate
iepirkšanās centru Sietlā, Vašingtonas štata rietumos, ASV.
Vai tu zināji, ka katru ziemu pasaulē no debesīm nokrīt aptuveni viens septiljons
(1,000,000,000,000,000,000,000,000) sniegpārslu?
 Sniegpārslas maksimālais krišanas ātrums ir 1.7 metri sekundē (~6 km/h). Sniegpārslas
struktūrā ir 95% gaisa, tādējādi tās nelielais blīvums nodrošina salīdzinoši lēno krišanu.
 Janvāris savu nosaukumu ieguvis par godu romiešu dievam Janusam.

 Janvāris citās valodās: spāņu-De enero, itāļu-gennaio, franču-janvier, poļu-stycznia, čehuleden, lietuviešu-sausis.
 Pusi no visām grāmatām, kas šodien ir pārdošānā, pērk cilvēki, kas ir vecāki par 45 gadiem.
 Vairums lasītāju zaudē savu interesi, kad nonāk līdz astoņpadsmitajai lapaspusei. Varbūt jāsāk
lasīt uzreiz ar deviņpadsmito lappusi?

Vēstures olimpiāde
13.janvāri divi Jaunstrūžānupamatskolas skolēni - Iļja Gruznovs un Mārtiņš Komps - piedalījās
Latvijas vēstures olimpiādē 9. klasēm. Aktīvajā konkurancē mūsu skolēniiem izdevās iegūt augstus

reultātus.Mārtiņš Komps ieguva 1.vietu, toties Iļjam Gruznovam pietrūka nieka četru punktu īdz
atzinībai. MALAČI!!! Paldies vēstures skolotājam Andrejam Zaharam!

Klačiņas
 Runā, ka Jaunā gada salūts Strūžānos bija grandiozs.
 Kāda skolotāja iznīcinoši izturas pret sildītāju.
 Izskatās, ka draudzības vakars Audriņos mūsu skolēniem ļoti patika.
 Kārtis atkal topā!
 Divas 4.klases meitenes un divi 4.klases zēni spēlē besketbolu arī Basketbola līgā.
 Skatienam ir spēks, par to pārliecinājāmies arī mēs...
 Izrādās, ka mūsu sporta zālē plīst grozu tīkli, visbiežāk tas notiekot tieši naktī...
 Atkal uzvirmojušas savstarpējās simpātijas un to izrādīšana...
 Ir manīts, ka skolēni ik pa laikam aizkavējas skolā, pat smejas, ka skolā drīz dzīvos.
 Daudzi nevar izdzīvot bez saviem mobilajiem telefoniem...atkarības pazīmes...
 Katru dienu tiek atklāt kaut kas jauns, piemēram, saziņa, izmantojot skaņas RRRR...
 Cik sen jau neviens nestaigā ārā, uū, kur visi palikuši?
 Zēnu uzvedība kļuvusi ļoti agresīva, kas ar viņiem?
 Kādas meitenes pašdarbnieku vakarā ieradās nevis dejot, bet sarakstīties telefonā. Kauns.....
 9.klases skolēni, neskatoties uz gadalaiku, devās nelielā pārgājienā.
 Kādai 7.klases meitenei jauna simpātija, interesanti, no kuras skolas viņš ir?
 Divas vecāko klašu meitenes rakstīja vienam zēnam, interesanti, kā tas beidzās?
 Novērots, ka 5.klases skolēni ir īpaši meistari cietokšņu būvēšanā.
 Esam pamanījuši, ka daži 2.klases zēni tā iekarst spēlē, ka nemana to, kas notiek apkārt.
 6.klases skolniece uzvar konkursā “Pasaka, pasaciņa”
 Mūsu skolēni iekaro robotu pasauli!

SPORTA PASAULE
Jauns gads, jauns spēks, jaunas emocijas un arī jauni sasniegumi. Sākums
patiešām labs, jo ar prieku paziņojam, ka sporta sasniegumu gads sācies
veiksmīgi!
Pirmās sacensības šajā 2017. gadā notika 19.janvārī. Piedalījās gan
meitenes, gan zēni. Notika basketbola sacensības ,,Skolu kauss’’. 2001.2002.g.dz. Mūsu skolu pārstāvēja zēnu un meiteņu komanda. Zēni viesojās
Dricānos, savukārt meitenes spēlēja savā sporta zālē.
Puišiem veicās diez gan labi. Puišiem pavisam nedaudz pietrūka līdz
godalgoto vietu iegūšanai, bet tomēr viņi ir ļoti lieli malači.
Meitenēm savukārt veicās vēl labāk. Viņas 4 komandu konkurencē izcīnīja
godalgoto 2.vietu.
Apsveicam meitenes ar veiksmīgu Jaunā gada sākumu! Paldies zēniem par
piedalīšanos! Strūžānieši labākie!

Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic visus
februāra gaviļniekus!
Lai saulaina katra ziemas diena!
Dzimšanas dienas FEBRUĀRĪ svin:

Mihails Sazonovs- 09.02.
Artis Gļauda- 13.02.
Anastasija Roslova- 19.02.
Valentīns Žuks- 23.02.
Vēlies apsveikt kādu, izmantojot skolas avīzi? Dod ziņu!

Daiļrunas konkurss
Droši vien lielākā daļa no mums bērnībā ir piedzīvojusi brīdi, kad mamma stāsta vakara pasaciņu
vai vienkārši lasa pasaku no grāmatas. Šis mirklis ir kā mazs brīnums, kas aizved klausītāju citā
realitātē, liek citādāk uztvert apkārt notiekošo. Pasaka ir dzīves gudrības, pamatvērtību un atziņu
avots. Katra pasaka kaut ko māca.
Jaunstrūžānu pamatskolā ir izveidojusies laba tradīcija katra mācību gada otrajā semestrī rīkot
daiļrunāšanas konkursu skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Daudzus gadus pēc kārtas bērni konkursam
gatavoja dzejoļus, taču šogad godpilnā vieta konkursā tika atvēlēta pasakai, un tieši latviešu tautas
pasakai.
Šogad konkursam, kas notika 20. janvārī, pieteicās desmit dalībnieki. Viņiem savu izvēlēto pasaku
vajadzēja izstāstīt izteiksmīgi un emocionāli. 2. klases skolniece Renāte Anufrijeva bija izvēlējusies
pasaku „Rausis”, Uldis Džuļs (2. kl.) stāstīja „Kā balodis mācījās ligzdu taisīt”, bet Markuss Kapacis
(2. kl.) iepriecināja klausītājus ar pasaku „Pupa, salms un ogle”. Trīs dalībnieki bija arī no 4. klases
– Egita Melne ar pasaku „Mantkārīgā līgava”, Artjoms Jeršovs ar pasaku „Gailītis un vistiņa” un
Renārs Rjačevskis ar pasaku „Ozols un beka”. Savukārt 5. klases audzēknis Elgars Razgalis
runāja pasaku „Kā vīrs domu domāja”, Arnolds Anufrijevs (5. kl.) – „Vilks un auns”, bet Marika
Valda Uļjanova (5. kl.) – „Vēzis un lapsa”. No 6. klases konkursā piedalījās Valērija Makejeva,
stāstot Annas Sakses pasaku „Ķirsis”. Jāteic, ka skolēni bija izvēlējušies ne tās īsākās un vieglākās
pasakas. Visi centās stāstīt tā, lai klausītājiem būtu interesanti klausīties. Protams, neizpalika
satraukums, varbūt šur tur pietrūka tieši teatrālisma, bet visumā bērni bija malači – runāja skaļi, ar
labu dikciju, neaizmirsa tekstu.
Žūrijas komisijas dalībniekiem – latviešu valodas un literatūras skolotājai Līgai Augstkalnei,
sākumskolas skolotājai Vandai Ķebei un kultūras nama vadītājai Leokādijai Razgalei – bija tiešām
grūti izvērtēt, kuriem piešķirt godpilnās vietas. Beigās tomēr žūrija vienojās, ka 1. vieta tiek
piešķirta Valērijai MAKEJEVAI, 2. vieta – Artjomam JERŠOVAM, bet 3.vietu dala Egita MELNE un
Elgars RAZGALIS. Titulēto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar PATEICĪBĀM un saldām konfekšbalvām.
Arī visi pārējie konkursa dalībnieki saņēma Pateicību par piedalīšanos un konfektes no lielā groza,
kurš bija uzticēts skolotājai Janīnai Bikovskai. Skatītāju simpātijas balva tika pasniegta Valērijai
Makejevai.
Sirsnīgs paldies visiem konkursa dalībniekiem un organizatoriem par burvīgo mirkli, ko pavadījām
Pasaku Zemē!

Leokādija Razgale

Ko tu atbildi uz nejaukiem komentāriem? Tas ir ļoti svarīgi. Ja nevari izturēt to, ka
kāds tevi apsmej, izpildi šo īso testu: iztēlojies, ka staigā pa mežu un pamani dzīvnieku.
Ko tu dari, kad to satiec? Atbildi sev skaļi. Visdrīzāk tu ļoti līdzīgi izturies pret problēmām,
konfliktiem un apsaukāšanu.
Par dzīvi un ienaidniekiem. Visdrīzāk kādā mirklī tevi var pārņemt sajūta, ka
nesaproti dzīves jēgu. Var nākt domas: kāpēc tam vajadzēja šādi beigties? Kādēļ viņi
apsaukā mani par jaunajiem svārkiem? Kāpēc ienaidniece tautas bumbā mērķē tikai uz
mani? Kaut šis būtu sapnis, no kura es pamostos vasaras sākumā ar draugiem teltī, mēs
skrietu ārā un apkārt nebūtu tik daudz problēmu. Bet daži teiks tā: nedomā par slikto, jo
tava izvēle veido nākotni.
Nenožēlo neko un nemainies citu dēļ. Ja tavai draudzenei nepatīk tavs meikaps,
nemainies viņas dēļ. Ja tava ienaidniece grib ar tevi sadraudzēties, bet negrib, lai tev ir
parasta matu krāsa vai pumpas, nemainies viņas dēļ. Tikai sevis dēļ. Cilvēkam ir jāiemīl
citi tādi, kādi tie ir.
Ja viss ir apnicis. Ja citu cilvēku attieksmes dēļ tev pilnīgi vairs negribas dzīvot,
ieteiksim: tu esi superīga meitene ar visforšākajām emocijām. Tava āriene ir skaista,
unikāla un ‘’cieta’’ kā no akmens, tāpēc neviena slikta doma tevi neaizskars. Tev iekšā ir
dimants, kuru neviens nenozags, jo tas pieder tikai TEV. Dzīve ir kā cīņa boksa ringā. Tu
cīnies ar būtni, kurai vārds ir DZĪVE. Tā sitīs no visām pusēm, no visiem stūrīšiem, lai tu
pateiktu: ,,Es to nevaru. Es nespēju.’’ Bet tu taču ļoti labi zini, ka tu varēsi, tev izdosies!
Pārveido kļūdas par ieguvumiem. Pārveido savas sliktās domas par labajām.
Neatļauj nevienam sevi aizskart. Nedusmojies uz sevi - saki sev paldies. Jo tu vari
izvēlēties: būt sev Lielākais ienaidnieks vai Labākais draugs. Esi unikāla, skaista, gudra,
labsirdīga, jauka, jo TU esi īpaša!

Galda spēļu čempionāts Strūžānu KC
27. janvārī Strūžānu KC notika galda spēļu čempionāts. Ikvienam bija iespēja parādīt savas
prasmes novusa, galda tenisa un dambretes stafetēs.
Detalizētāk par DAMBRETI
Kopumā piedalījās 7 dalībnieki, jaunākajam bija tikai 5 gadi.
Spēlēja katrs dalībnieks ar katru, uzvaras gadījumā nopelnot 2 punktus, neizšķirta
gadījumā - 1 punktu. No mūsu skolas piedalījās 4 dalībnieki – Artis, Elgars, Diāna P., Iļja G.,
no ciemata 3 - Ilze, Jānis, Emīls.

Kopvērtējuma rezultāti1. Elgars Razgalis
2. Jānis Mačs
3. Iļja Gruznovs

Tiek plānotas arī dambretes
sacensības skolā, datums vēlāk
tiks paziņots! Pieteikties avīzes
redakcijā!;)

KO SAKA ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS?
Tā kā mūsu avīzē sen nav bijušas intervijas, tāpēc mēs nolēmām intervēt Ziemassvētku
vecīti, kad viņš viesojās mūsu skolā.

-Labdien, Ziemassvētku vecīt, šeit, šajos Ziemassvētkos, nav daudz sniega, bet sakiet kā
ir pie jums - Ziemeļpolā?
-Sveiki, mani dārgie. Varu jums teikt, ka pašlaik Ziemassvētkos ir barga ziema, tāpēc
Strūžānos mani ziemeļbrieži ir priecīgi, jo jūtas kā vasarā, tomēr nelielā sniega kārta
apgrūtina pārvietošanos pa Latviju.
-Sakiet, kā jūs vērtējat mūsu Ziemassvētku koncertu un priekšnesumus?
-Koncerts man ļoti patika, jo tas bija Ziemassvētku noskaņās; man arī ļoti patika
Pelnrušķīte, kura par spīti grūtībām tika uz balli.
-Kas, jūsuprāt, rada Ziemassvētku noskaņu Strūžānos?
-Domāju, ka tā ir jaunā pagasta Egle, kura ir vienkārši satriecoša - tā man parādīja ceļu pie
jums. Vēl ļoti skaisti izrotāta ir gan skolas aktu zāle, gan klases, gan stāvi. Man ir liels
prieks par jūsu ieguldīto darbu!
-Vai visi mūsu skolas skolēni ir pelnījuši dāvanas?
-Jā, protams, jo visi centās gan piedaloties skolas Ziemassvētku koncertā, gan pildot
mājasdarbus, gan pelnot labas atzīmes.
-Kas Ziemassvētku koncertā jums patika vislabāk?
-Domāju, ka vislabāk man patika skaistās dziesmas, jo pat mani ziemeļbrieži dejoja to
laikā.
-Kas jums palīdz sgādāt un izdalīt dāvanas?
-Man palīdz uzcītīga rūķu komanda - bez viņiem es nespētu visu paveikt laikus, domāju, ka
viņi arī ir pelnījuši kādu dāvanu vai labu vārdu no mūsu puses...
-Ko Jūs vēlētos pateikt visiem tiem, kuri jums netic?
-Tiem, kuri man netic, vēlos teikt, ka brīnumi un Ziemassvētku maģija notiek tikai tad, kad
jūs esat labi viens pret otru un ticat Ziemas saulgriežu burvībai- tādā veidā jūs tiekat ierauti
Ziemassvētku brīnumu virpulī! Ho-ho-ho...
-Ziemassvētku vecīt, kā jūs paspējat nokļūt tik daudzās vietās, tik īsā laikā?
-Tas lai paliek noslēpumā, varu pateikt tikai to, ka tā ir daļa no Ziemassvētku brīnuma,
kuram ir jātic.
-Kāpēc jūs dzīvojat tieši Ziemeļpolā?
-Tāpēc, ka tur dzīvo Ziemeļbrieži, kuri palīdz izvadāt dāvanas.
-Ko Jūs novēlat mums Jaunajā gadā?
-Novēlu jums ticību gan sev, gan brīnumiem, gan tam, ka viss mainās uz labo pusi.
-Bet kādu dāvanu jūs vēlētos saņemt?
-Jūsu dzejoļi, dziesmas, brīnumainā ticība un mirdzums acīs ir pati
lielākā dāvana!
-Ziemassvētku vecīt, mums ir milzīgs prieks, ka aticinājāt
laiku šai intervija, uz tikšanos nākamgad! Paldies!
-Uz tikšanos, mani mīļie! Ho-Ho-Ho.

''Gudrs, vēl gudrāks'‘ FINĀLS
12. janvārī Mārtiņš Komps un viņa atbalstītāji brauca uz konkursa ''Gudrs,
vēl gudrāks'‘ fināla ierakstu. Konkursā uzdeva dažnedažādus jautājumus no
daudzām sfērām. Bija interesanti vērot, kā konkursa dalībnieki apdomājās, kā
centās atbildēt pareizi uz jautājumiem, kaut arī tas ne vienmēr izdevās.
Jautājumi tika uzdoti vairākās kārtās.
Mūsu 9.klases skolniekam konkursā veicās ļoti labi, un viņš ieguva
godpilno 2. vietu! Apsveicam! Sekot finālam TV ekrānos varēs 3.februārī.

VEIKSMI JAUNAJĀ
GADĀ!!

Sirsniņdiena - 14.februārī (2.-9.kl.)
Konkurss zēniem -21.februārī
(1.-4.kl.)

Ziemas virpulī-24.februārī (1.-9.kl.)
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!

Avīzes 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.

