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Kurš no jums spēj noticēt, ka ir
palikušas mazāk nekā 30 skolas
dienas? Jā, jā! Vasara, dārgie,
klauvē pie durvīm. Stārķi ir jau
atlidojuši, un kokiem kā mazi
brīnumiņi sāk raisīties zaļi un
smaržīgi pumpuri.
Arī dienas ir kļuvušas garākas,
un, lai gan laikapstākļi aprīlī
nebija pārāk pavasarīgi, ir
iespējams sajust to, kā gaisā
virmo pavasara dvesma.
Es domāju, ka tieši pavasara
atnākšana ir ietekmējusi to, ka
aprīļa mēnesis mūsu skolas dzīvē
bija bagāts ar tik daudziem un
dažādiem notikumiem.
Mēs novēlam jums izbaudīt
maiju - pēdējo skolas mēnesi –
kā arī lietderīgi izmantot atlikušo
mācību laiku, lai uzlabotu savas
sekmes un papildinātu savas
zināšanas!

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

Aktualitātes APRĪLĪ
1.04. - joku diena; 3.04. – «Domu graudu vācelīte»
4.04. - Rēzeknē notika atklātā angļu valodas olimpiāde,
kuru organizēja jaunizveidotā Austrumlatvijas Tehnoloģiju
vidusskola, mūsu skolu šajā olimpiādē pārstāvēja M.
Komps, viņam arī ļoti labs rezultāts – iegūta Atzinība.
Paldies Mārtiņam un skolotājai Sandrai Dervinikai par
ieguldīto laiku un darbu, gatavojoties šai olimpiādei;
8.04. - Rēzeknes pusmaratons, kurā kuplā
skaitā
startēja arī skolēni no mūsu skolas;
3.-13.04. – Pavasara izstāde
10.04. - vēstures olimpiādes valsts posms Rīgā, skolu
pārstāvēja M.Komps, kurš novada vēstures olimpiādē
ieguva 1.vietu. Mārtiņam augsts vērtējums arī valstī, jo
tikai 1 punkts šķīra viņu no Atzinības. Malacis!
14.-17.04. - Lieldienu brīvdienas;
20.04. - 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju V.Ķebi
devās uz Daugavpili, lai piedalītos sacensībās «ZZ
Čempionāts», kurās tiek mests izaicinājums gan
fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan
erudīcijai, atjautībai, komandas garam un radošumam.
Īpašs prieks, ka mūsu piektklasnieki iekļuva to 14
komandu skaitā, kas dosies uz finālu Jūrmalā.
APSVEICAM!
21.04. - popiela skolā, kurā uzstājās 15 dažāda žanra un
valstu mākslinieki;
22.04. - notika folkloras skate Rīgā, mūsu dziedātājiem
un muzicētājiem 2. pakāpes diploms;
27.04.- skolā tika organizēts konkurss 4.-9.kl. zēniem
“Gudrs, veikls, izturīgs”, saskaitot punktus,
noskaidrojām, ka uzvarētājs ir Iļja Gruznovs 9.kl., 2.
vieta Ilvaram Razgalim 7.kl., bet 3. vieta – Artim
Gļaudam 5.kl.
28.04.- Rēznas pamatskolā notika tautas deju sadancis
1.-4.kl.

Smaidam
Mamma saka Pēterītim:
– Ja labi mācīsies, mēs ar
tēti tev nopirksim
velosipēdu,
bet, ja slikti, tad klavieres.
Divi puišeļi spriež:
– Es ēdu daudz gaļas,
tāpēc esmu stiprs kā
vērsis.
– Nevar būt, es ēdu
tikai zivis, bet peldēt
vēl neprotu …

Ministrs sūta dēlu mācīties uz ārzemēm.
– Izmācies par džentlmeni! – viņš saka.
– Es negribu būt džentlmenis, bet gan tāds
pats kā tu!
– puika atsaka.

Pludmalē.
– Sakiet, vai tas ir jūsu
dēls,
kas manā peldcepuē
ber smiltis?
– Nē, manējais ir tas,
kas pārbauda,
vai jūsu radio skan arī
zem ūdens!

– Jēkab, kas tu gribi būt, kad izaugsi
liels?
– Policists!
– Un tu, Pēter?
– Bandīts, lai mēs atkal abi varētu kopā
spēlēties.

Māte jautā dēlam:
– Uz plaukta pieliekamajā stāvēja 2 tortes
gabaliņi.
Tagad tur palicis tikai viens.
Vai vari man to paskaidrot?
– Protams, bija tumšs, un es otru gabalu
nepamanīju.

Fakti
* Izrādās - arī dažādām smaržām ir ietekme uz miegu un tā kvalitāti. Ja vēlies labāk izgulēties,
tev lieliski noderēs vāzē ielikti jasmīni vai rozes, tāpat miegu uzlabo arī lavandas smarža.
* Šokolāde tiek gatavota no kakao pupiņām. Galvenie kakao koku audzēšanas reģioni ir:
Rietumāfrika, Dienvidamerika, Centrālamerika.
* Kakao koku augļus var novākt 2 reizes gadā. No viena koka, vienā vākšanas
reizē ir apmēram 50 pākstis - vienā pākstī vidēji ir ap 30-50 kakao pupiņām. Lai
iegūtu nepilnus 100 gramus šokolādes, ir nepieciešamas 50 pupiņas.
Interesants ir arī fakts, ka svaigs kakao auglis pēc smaržas atgādina svaigu
gurķi.
* Pētījumi liecina, ka tumšā šokolāde uzlabo atmiņu, spēju koncentrēties,
reakcijas laiku un problēmu risināšanas prasmes, palielinot asins
plūsmu uz smadzenēm. Kā arī flavonoīds, kas atrodams tumšajā šokolādē,
ir
labvēlīgs ne tikai sirds veselībai, bet tas arī absorbē UV gaismu, aizsargājot
un uzlabojot ādu.
* Viena no izplatītākajām fobijām ir akluofobija jeb bailes no tumsas. Lai
gan daudzi uzskata, ka ar to sirgst tikai bērni un pusaudži, tomēr ir ļoti
daudz arī pieaugušo, kas baidās no tumsas.
* Kā izrādās - arī visu skolēnu un studentu sapņu fobijai – bailēm
no eksāmeniem arī ir savs īpašais nosaukums ( testofobija).

Klačiņas
@Kāda skolniece grib mainīt matemātikas likumus un teorēmas, mēģinot pierādīt neiespējamo! Ja nu
izdodas, un tiek izgudrots vai atklāts kaut kas pilnīgi nebijis!
@ Skola - traumu gūšanas vieta. Kādai meitenei bija jādodas uz traumpunktu neuzmanības dēļ...Labi, ka
iztika tikai ar zilumiem...
@ Skolas meitenēm īpaši iecienīta tusiņu vieta - tualete. Šoreiz esam pamanījuši, ka no tās iznāk pat 11
meitenes! Atliek tik brīnīties un uzdot jautājumu, ko tur var darīt?
@ Kāds skolēns divas nedēļas cītīgi meklēja savu sporta
tērpu un beidzot atrada. Kur? Pie klasesbiedra mājās...
@ Skolas gaiteņos bieži dzirdams mīļvārdiņš Minčuks.
@ Kādai 7.klases skolniecei ir draudzīgas attiecības ar zēnu no
blakus skolas. Varbūt skolēnu kļūs vairāk?
@Kā tas gadījās, ka mūsu ēdamzālē viesojās suns? Labi, ka tur gadījās
drosmīgs jaunietis, kas zināja, kā rīkoties šādā situācijā. Paldies!
@Vairāki skolēni mūzikas stundās nav bijuši vairāk kā mēnesi, jo
braukā pie zobārsta, būs jāņem privātstundas...
@Kāda no 8.klases meitenēm interesējas par Austrumu dejām, un
viņa ļoti citīgi velta tām savu laiku.
@Pēdējā laikā mūsu skolas zēnus sāka interesēt meiteņu higiēnas
telpa -nekā nevar paiet garām...
@Pārāk bieži mūsu skolā iekļūst negaidīti ciemiņi, kā suņi un kaķi.
@1.-2.kl. skolēni ir ļoti drosmīgi un pat nebaidās no zobārsta,
kādi malači!
@Kāršu mānija ir nonākusi pat pie jaunākajām klasēm...
@ Kāda 8.klases skolniece izrāda savas emocijas, skaļi aizcērtot durvis.
@ Kāda 5. klases skolniece īpaši centīgi apgūst matemātiku pat tad, kad citi ir mēģinājumā.
@ Ir dzirdēts, ka kādam no skolēniem ļoti gribas atpakaļ ziemu, kādēļ?
@ Daži 9.klases skolēni sāk aizdomāties un cenšas mācīties, jo tuvojas eksāmeni.
@Jautrā gaisotnē tika nosvinēta kādas 4.klases skolnieces dzimšanas diena. Daudz laimes!
@Ir tāds teiciens, ka kopā ar pavasari atnāk mīlestība, bet dažiem mūsu skolā kopā ar pavasari atnāk sliktas
sekmes..
@Ir pamanīts, ka dažas meitenes nemāk uzvesties pasākumu laikā. Jāapgūst uzvedības ABC!
@ Vairākas dienas skolā notika īpaša rosība, jo tika veidots tornis no makaroniem.
@ Daži skolēni ir tik veikli, ka pasākuma laikā var pagūt pārģērbties pat 5 reizes.
@ Prieks, ka 6.klases skolēniem ir tik daudz labu vārdu, ko teikt saviem vecākiem.
@ Daži jaunāko klašu zēni vēl joprojām strīdus bieži risina ar savstarpējo kaušanos.
@ Esam pamanījuši, ka kādam 9.klases zēnam ir īpašs talants solo dziedāšanā. Gaidīsim uzstāšanos
koncertos!
@ Skolas popielā skatītāju simpātiju balvu ieguva 4.klases priekšnesums “Minionu cirks”. Malači!
@ Līdz mācību gada beigām nieka 19 dienas! Vasara tuvojas!
@ Manīts, ka kāds 5.klases skolēns informātikas kabinetam uzstādījis īpašu aizsardzības sistēmu, interesanti,
kāds izgudrojums būs nākamais?
@ Ir ievērots, ka lielākā daļa 5.klases skolēnu ir iecienījuši staigāšanu pa zālājiem, tomēr jāskatās, kur ejat!
@ Esam dzirdējuši, ka lielākā daļa 2.klases skolēnu veiksmīgi nokārtojuši peldēšanas pārbaudi!

Izstāde Kultūras namā
No 5. līdz 13. aprīlim Strūžānu Kultūras namā notika Pilcenes veco ļaužu pansionāta iedzīvotāju
darbu izstāde. Lai iepazītos ar tās saturu, uz Kultūras namu devāmies arī mēs. Izstādē varēja apskatīt
dažādus skaistus darinājumus: no kartona veidotas baznīcas, dažādas gleznas, papīra ziedus u.c.
darbiņus. Rokdarbi bija koši un ļoti interesanti, pat daži jaunieši tādu neuztaisītu, bet mācīties nekad
nav par vēlu! Katru darba autoru apsveica ar ziediem un mīļiem vārdiem! Paldies šiem talantīgajiem
cilvēkiem, kas nodarbojas ar rokdarbiem, novēlam veiksmi nākamajos darbos!!!

DZIMŠANAS DIENAS
Aprīlis jau galā, dzimšanas dienas nosvinētas, un nu jau klāt maijs - pēdējais mācību gada
mēnesis. Kā izrādījās - maijs ir rekordu mēnesis. Šajā mēnesī skolā dzimšanas dienas svin 8
skolēni un 3 darbinieki!!! Lūk, arī viņi, neaizmirsti apsveikt!!!

Jānis Gabrāns - 04.05.

Viktors Bazulis - 04.05.

Svetlana Šarikova- 04.05
Linda Laganovska - 13.05.

Sergejs Gruznovs - 04.05.
Sandra Dervinika – 21.05.

Elmārs Kokainis - 23.05.
Egita Melne - 24.05.
Žanete Piļka - 25.05.
Mārtiņš Komps - 29.05.
Inese Melne – 30.05.
Sirsnīgs sveiciens no “ArTavas” kolektīva!

Būt vienmēr veseliem un jauniem,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz laimes pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

Sirsnīgs sveiciens Lindai Laganovskai un
Mārtiņam Kompam dzimšanas dienā!

Mācies, kamēr gudrs tiec,
Visu labu vērā liec,
Dzīvē ļaunā, viltīgā,
Gudrība ir derīga.
Novēlam Jums atrast
pareizo dzīves ceļu!

Lai vienmēr Jūs

tā cauri ietu

Šai dzīvei, visu uzveicot,
Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

Jūsu klasesbiedri!

Cīnīties un meklēt,
Atrast un nepadoties!
Lai Jums vienmēr ir
mērķis, uz kuru tiekties,
un tuvi cilvēki, draugi,
kas sniedz atbalstu!
Neaizmirstiet mūs!

DĀRGIE DEVĪTIE!
Sirsnīgi sveicam Jūs pēdējā zvana dienā!
Lai jums veicas eksāmenos un tālākajā dzīvē!
7. un 8. klase

Lielā Talka 2017

Lielā talka aprīlī norisinājās visā Latvijā. Strūžānos aktīvākie bērni un pieaugušie plkst. 8.00
satikās pie Kultūras nama, lai sakoptu savu pagastu. Šajā gadā talkotāju bija mazāk nekā parasti,
jo lija lietus, tomēr, neskatoties uz laikapstākļiem, atnāca daži mūsu skolas skolēni, kas talkoja pie
ezera, stadiona teritorijā un citur.
Pēc talkas vienā no bērnudārza mājiņām bija iespējams paēst garšīgu zivju zupu, cīsiņus,
kartupeļus, iedzert limonādi vai karstu tēju.
Kā var redzēt fotogrāfijās, tad kopīgās darbošanās rezultāts bija ievērojams, jo pie kokiem bija
sakrauti pilni maisi ar talkotāju savāktajiem atkritumiem.
Paldies visiem, kas nenoslinkoja un piedalījās pagasta sakopšanas talkā!

«Domu graudu vācelīte»

JAUNAS DURVIS

3.aprīlī skolā tika izveidota «Domu
Tagad mūsu skola, mūsu zinību pils, var lepoties ar
graudu vācelīte», kurā bija apkopotas
jaunām un skaistām durvīm, kas kā balti vārti atvērs mums
dažādas smieklīgas frāzes, kas
ceļu uz klasēm, kurās mēs ik dienas iegūstam jaunas un
izskanējušas gan mācību procesā,
aizraujošas zināšanas, kas vēlāk mums dzīvē noderēs.
gan ikdienā, piemēram, sliekas
Lai gan nebija patīkami, ka tad, kad durvis mainīja, bija
vairojas ar lāpstu, mamma aizgāja
daudz putekļu un bija dzirdams skaļš troksnis, tomēr mēs
slaucīt govi u.tml. Ceram, ka tas
piecietām šīs neērtības, jo zinājām, ka mūs sagaida
uzlaboja garastāvokli un lika
ilgtermiņa ieguldījums jaunu durvju veidolā.
pasmaidīt!
Paldies skolas vadībai par šo lielisko atjauninājumu!

Saulaini vēlējumi maijam!

3.maijs – Mātes dienai veltīts
koncerts, vecāku kopsapulce
13. maijs – 9.klases Pēdējais
zvans
30.maijs – Tūrisma diena
31.maijs – pēdēja skolas diena
Maijs – ekskursiju un
pārgājienu mēnesis
Gaidīsim jūsu ieteikumus un
idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Avīzes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps

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!

Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondenti - Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs,
Linda Laganovska , Marika Valda Uļjanova,

Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Diāna Petrunina, Edvīns
Uļjanovs.

