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         Nu jau vēl viens mēnesis ir aiztraucies... 

Septembrī mūs iepriecināja lielā sēņu raža, bet 

nogurdināja ilgstošais lietus.  

       Šis mēnesis pārsteidza ar  īpaši mainīgajiem 

laikapstākļiem, jo mēs paguvām pastaigāt gan ar 

lietussargu, gan ar biezu ziemas mēteli un pat ar 

šortiem.  

       Pamazām rudens sāk izgreznot Latviju. Varam 

priecāties par krāšņajām koku lapām, izjust 

brāzmaino vēju, ieelpot sēņu un lietus smaržu…      

        Var just, ka skolēniem, ierodoties skolā, bija 

diezgan grūti koncentrēties mācībām, jo pēc vasaras 

ierastās atpūtas grūti tā strauji visu mainīt. 

Jāsaņemas, un viss izdosies! 

Bez skaņas krīt lapas, pasaule klusē. 

Es gribu šo rudeni nesajust. 

Bez skaņas krīt lapas. Apturiet to! 

Es gribu šo rudeni aizraidīt prom… 

 

        

Aktualitātes septembrī 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

1.09. - Zinību diena 

10.09. - Tēva diena 

18.09. - Mūsu skolā norisinājās globālās 

izglītības diena, kuras ietvaros skolēni veidoja 

savu zemeslodi, mēģināja izprast citādo sev 

apkārt. 

22.09. - Baltu vienības diena 

22.09. - Skolā notika vecāku kopsapulce 

26.09. - Rudens kross Kaunatā, kurā 

piedalījās arī ašākie mūsu skolas skolēni 

26.09. - 5.kl. klases vakars 

28.09. - 7.-9.klases ekskursija uz Daugavpili 

29.09. - Miķeļdienas tirdziņš skolā 

29.09. – 5.klases skolēni devās ciemos pie 

skolotājas Margaritas Bondarenko 

29.09. - Zinātnieku nakts Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijā 

Septembris - Dzejas mēnesis 

 



Smaidam 

Skolotāja stundā jautā: 

-Anita, pasaki, - ko tu vakar mājās darīji? 

Anita priecīgi atbild: 

-Palīdzēju māmiņai pildīt savus skolas 

uzdevumus! 

Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko 

viņš nav izdarījis? 

-Protams, ka nevar. 

-Vai, cik labi! Es neesmu sagatavojis stundas! 

Skolā atrasts naudas maks. Skolotājs jautā: 

- Kurš to pazaudējis? 

- Tūlīt Kārlis piesakās par maka īpašnieku. 

-Kā tu vari pierādīt, ka tas ir tavs? 

-Pavisam vienkārši. Man kabatā liels caurums. 

Zvans servisa centrā: 

- Hallo, es pie jums nopirku melnbalto 

printeri, tas slikti strādā! 

- Kas noticis? 

- Balto krāsu neprintē. 

Pēterītis jautā klasesbiedrenei: 

- Anniņ, vai es varu izmantot tevi kā 

sievieti? 

- Ārprāts, Pēterīt, tu gan esi samaitāts! 

- Samaitāta varbūt esi tu, bet mana 

bumba ieripoja sieviešu tualetē. 

Autobusā. 

- Jūsu biļeti, lūdzu! 

- Man nav, un jūsējo var palūgt? 

- Es vispār esmu kontrolieris! 

- Un es elektriķis, tad man ko - par elektrību nav jāmaksā?! 

 Es nevaru aizmigt.  

- Nu tad skaiti aitas!  

- Zane, Laura, Ingrīda... 

Albertiņ, saki, lūdzu, kas tevi frizēja? 

- Meistars. 

- Es saprotu, ka meistars. Bet kāda viņam profesija? 

Divi bērni bērnudārzā sarunājas: 

– Un tavi vecāki kur iepazinās: 

draugiem.lv vai facebook.com? 



Marika Valda Uļjanova - 3.oktobrī 

Valērija Makejeva - 10.oktobrī 

Skolotāja Jekaterina Marmiļova - 16.oktobrī 

Alīna Elizabete Čača – 16.oktobrī 

Skolotājs Andris Putrāns - 17.oktobrī 

Sintija Gļauda - 25.oktobrī 

Ģirts Kalnejs – 26.oktobrī 

Artjoms Pankovs – 26.oktobrī 

Ligita Laganovska - 28.oktobrī 

Skolas avīzes kolektīvs  

sirsnīgi sveic Jūs svētkos! 

 Un tagad, skolotāj, Tu mazliet apsēdies, 

Jo tava steiga aizsteigusies.  

Klusu kā circenis tikšķ vecais pulkstenis, 

Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu. 

 

Ko skolotāji dod? Skolotāji ir skolas stiprums! 

Laimi, prieku, veselību un labu garastāvokli!!! 

 

Mīļie skolotāji, sveicam Jūs SKOLOTĀJU dienā!! 

Jauns mācību gads parasti sākas ar kaut ko jaunu, arī «Artavai» 

ir jauna sadaļa –                             ! Ceram, ka jums patiks! 



*Kaut kas jauns! Vairāki skolēni smērējās ar krītu paši un smērēja ar to citus. Viss apģērbs  

(un ne tikai tas) bija balts. 

*Kādai meitenei ir kaktusu mānija. Viņa tos stāda, audzē un pat pārdod! 

*Izrādās, ka mūsu skolēniem ir ļoti liela interese pret Zinātnieku nakti! Interesanti, kāds tam 

pamats, vai tiešām aug jaunā zinātnieku un inženieru paaudze? 

*Zēnu nebeidzamā aizraušanās, jo viņi gandrīz katru starpbrīdi neliek mierā meiteņu tualetes 

galvenās durvis. Zēni neaizraujieties ar šādām blēņām, citādi meitenes var arī sadot pa mizu!! 

*Kāda sākumskolniece ļoti bieži apvainojas, interesanti par ko? 

 

Klačiņas 

 

*Esot manīts, ka  6. klases meitenes pārbaudījušas savus spēkus matu plēšanā. Cerams,  

ka tā būs vienīgā reize! 

*Kāds 6. klases zēns nevarēja atrast kopīgu valodu ar 9. klases zēnu, rezultātā – konflikts,  

kura rezultātā 6. klases zēns sāka raudāt vai smieties (tā arī nevarēja saprast). 

*Ir redzēts, ka kāda 6.klases meitene un zēns sāka strīdēties, labi, ka neviens neraudāja un  

netika ievainots. 

*7. – 9. klases ekskursijas laikā kāds 8.klases skolēns gribēja pabarot ar čipsiem statuju. 

*Runā, ka mūsu skolā popularitāti guvusi aktivitāte, kuras laikā jāmēģina atsiet vaļā kurpju  

šņores tā, lai tas, kam to dara, neieraudzītu. Vai kādam arī izdodas? 

*Izrādās, ka apvainoties var ne tikai uz skolasbiedriem, bet arī uz skolotājiem, cerams, ka 

viss nokārtosies! 

*Kā stāsta aculiecinieki, Zinātnieku nakts laikā ar mērķi iepazīties pie mūsu meitenēm 

pienāca citu skolu skolēni. Īsts sadraudzības pasākums! 

*Manīts, ka 29.septembrī divi 3.klases skolēni nevarēja savaldīt savas dūres, laikam daudz 

neizmantotās enerģijas. 

*Skolēni diezgan bieži aizraujas ar dažādiem eksperimentiem, viens no tādiem novērots 

skolas ēdamzālē, kur kāda mūsu skolas skolniece, liekot glāzi zupā, pārbaudīja dažādus 

fizikas likumus. 

*Savukārt kādam pirmās klases skolēnam eksperiments neizdevās, un glāze nokrita uz 

grīdas. 

*Ir dzirdēts, ka kāds neapdomīgs 8.klases skolēns saplēsa bikses savam klasesbiedram.  

Ko nu? Būs jāpērk vietā! 

*Kā noskaidrojām, septembrī īpašs pieprasījums pēc kabatlakatiņiem un salvetēm. 



       28.septembrī vecāko klašu grupa (7.-9.klase) devās ekskursijā uz Daugavpili. 

Laikapstākļi bija apmierinoši, protams, daudziem gribējās siltāku laiku, bet kāds bija, 
tāds bija, tomēr jārēķinās, ka tas ir rudens.  

       Pirmais apskates objekts bija ,,Zooloģiskais dārzs”, tajā varēja iepazīt un ieraudzīt 
«dzīvē» vairāku sugu dzīvniekus, tur bija gan dažādas čūskas, pērtiķi, zivis, zirnekļi,  
tarantuli, papagaiļi un pat krokodils.  

       Pēc ,,Zooloģiskā dārza’’ visi devās uz  Zinātkāres centru ,,Zinoo‘’. Tā  mērķis ir atraisīt 
cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Zinātkāres centrā 
mēs varējām izpētīt vairākas lietas, kas radītas izmantojot jaunās mūsdienu 
tehnoloģijas.   

       Ekskursijas noslēgumā mēs devāmies uz Daugavpils cietoksni, apskatījām to, 
iepazināmies ar cietokšņa ,, Zirga spoku’’ un izstaigājām cietokšņa labiekārtoto apkārtni.  

       Ekskursija izdevās interesanta, un tika uzņemtas arī vairākas bildes!  

Paldies pagastam un skolotājiem par ekskursijas sponsorēšanu!!! 

Rudens kross 

Otrdien, 26.septembrī, 

visātrākie 15 Jaunstrūžānu 

pamatskolas skolēni piedalījās 

krosa sacensībās, kas notika 

Kaunatā. Ātrākais no mūsu 

skolas bija Mihails Sazonovs, 

viņš savā skrējienā finišēja 

otrais. Malacis!  

Paldies visiem par izturību! 

Miķeļdienas tirdziņš 

       29.septembrī mūsu skolā notika tradicionālais 

Mikeļdienas tirdziņš. Tirgoties gribēja gan lielāko, gan mazo 

klašu skolēni, bija gan āboli un vitaminizēti ogu asorti, gan 

pīrāgi un picas, gan dažnedažādi gardumi, izrādījās, ka 

mūsu tirdziņā varēja nopirkt arī rokassprādzes, 

gliemežvākus un pat kaktusus!  

       Visi tirgotāji bija īpaši gatavojušies un domājuši gan par 

savu ārējo izskatu, gan preces iepakojumu, gan cenu 

zīmes noformējumu.  

       Katrs pārdevējs pievērsa uzmanību kā mācēja, cits ar 

mūzikas palīdzību, cits ar vārdiem, cits ar sirsnību un 

atsaucību, tāpēc pircēji bija gan paši skolēni un skolotāji, 

gan arī Strūžānu ciemata iedzīvotāji!  

       Domājam, ka gandarīti bija gan pircēji, gan pārdevēji, 

jo mūsu skolā izdevās varens Miķeļdienas gadatirgus! 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

6.oktobris – SKOLOTĀJU DIENA 

9.-20.oktobris  - Radošie darbi «Mēs savai skolai»                

Oktobris – Mācību ekskursijas, pārgājieni              

20.oktobris – Jaunstrūžānu pamatskolai – 55! 

 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova  

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, Marika 

Valda Uļjanova, Egita Melne, Artjoms 

Jeršovs, Elvita Grišule, Jeļizaveta Kozlova, 

Sintija Gļauda, Arnolds Anufrijevs 

Pusaudžu filmas  

«Noburtā» / «Enchanted» 

       Princese Žizele dzīvo idilliskā, zīmētā pasaulē Andalāzijā, 
kurā katra diena tiek aizvadīta pilnīgā bezrūpībā, dziedot 
dziesmas kopā ar dažādiem meža iemītniekiem un gaidot savu 
pasaku princi baltā zirgā.   

       Taču ļaunā ragana izjauc princeses nodomus apprecēties ar 
tikko satikto princi - viņas burvestības rezultātā, Žizele pēkšņi 
nonāk mūsdienu Ņujorkā - pasaulē, kurā valda pavisam citi 
likumi.  

       Iepazinusies ar pievilcīgo Robertu, kurš nenojauš, kas ir 
Žizele, princese cenšas iekļauties jaunajā dzīvē, kamēr viņai jau 
pa pēdām seko gan zīmētajā pasaulē satiktais princis, gan arī 
ļaunā ragana. 

                                 Jauka filma, var pasmieties! 

Garlaicīgi rudens vakaros? 


