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Februāris – viens no gada
īsākajiem mēnešiem –
sagādāja daudz ziemīgu
brīžu, bērni brauca no kalna,
slidoja, pikojās, cēla sniegavīrus un pat
slēpoja! Pēdējo ziemas mēnesi esam
aizvadījuši tiešām ziemīgi!

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

Aktualitātes februārī
1.02. – basketbola sacensības 8.-9.klašu grupā, mūsu
skolu pārstāvēja gan zēnu, gan meiteņu komanda.
Abām komandām godalgotā 3.vieta! Apsveicam!
8.02. – basketbola sacensības 4.-5.klašu grupā,
meitenes izcīnīja 3.vietu, bet zēni - augsto 1.vietu!
9.02.-10.02. FIRST LEGO robotu sacensības Valkā
13.02. – zēnu komanda, kura ieguva 1.vietu novada
sacensībās basketbolā, devās uz reģiona sacensībām,
kas norisinājās Līvānos. Mūsu sportistiem Latgales
reģionā 4.vieta!

Tad, kad aukstumā un sniegos kļuva
pārāk neomulīgi, varēja nodoties citām
aktivitātēm: sportot, liet sveces, veidot,
zīmēt un rakstīt apsveikumus draugiem
un savām simpātijām, jo februāris
saistās arī ar Valentīndienu, kad apkārt
uzvirmoja daudz vairāk emociju,
pārsteigumu,
sirsnīgu
vārdu
un
smaidu…

Lai, gaidot pavasara atnākšanu,
ikvienam izdodas radīt gaišu un
saulainu noskaņu gan mājās, gan skolā,
gan pašiem sevī, un tad arī pavasara
atnākšana būs kā gaidīti svētki!

16.02. – Rēzeknes un Viļānu novada olimpiāde
matemātikā, kurā piedalījās 5.klases skolēns Artjoms
Jeršovs, 7.klases skolniece Valērija Makejeva un
8.klases skolniece Žanete Piļka. Kad tik paziņoti
rezultāti, tie iepriecināja, jo Artjomam un Žanetei
iegūta ATZINĪBA! Paldies visiem dalībniekiem un
skolotājai V.Sidorovai par skolēnu sagatavošanu šai
olimpiādei.
16.02. – draudzības vakars 8.-9.klašu skolēniem
Dricānos
23.02. – ar dažādiem konkursiem un aktivitātēm tika
svinēta skolas avīzes «ArTava» 4. dzimšanas diena!
No 24.februāra gandrīz visas nedēļas garumā Strūžānu
pagastā viesojās ciemiņi no dažādām valstīm, kas bija
sarūpējuši gan pārtikas pakas, gan apģērbu, tika
organizēti vairāki kopīgi pasākumi, kuros uzstājās gan
ciemiņi, gan skolas un KN pašdarbnieki.

Februāra pēdējās dienās gandrīz visas klases mācījās
citādi nekā parasti, jo klasēm bija projektu dienas, kas
ļāva mācību procesu organizēt citādi, vairāk iekļaujot
pētnieciskos darbus, radošumu un interesantas tēmas.

Smaidam
Divi bērni bērnudārzā
sarunājas:
– Un tavi vecāki kur iepazinās?
draugiem.lv vai facebook.com?

Mūsdienās bērni 2 gadu vecumā prot:
atbloķēt telefonu,
atbloķēt planšetdatoru,
ieslēgt datoru,
ieslēgt televizoru….
Ko es darīju 2 gadu vecumā? Ēdu
smiltis.

Veikalā:
Puisīt, Tu esi pārliecināts,
ka Tevi mamma sūtīja pēc
5 kg konfekšu un 200 g
kartupeļu?

Skolotājs soda skolnieku,
kurš stundas laikā spēlē kārtis.
Pēc stundas viņš jautā
skolniekam:
– Tu zini, kāpēc es tevi sodīju?
Skolnieks:
– Zinu. Es nelaikā izspēlēju
dāmu.

Vīrs un sieva skatās šausmu filmu.
Uz ekrāna parādās briesmonis.
Sieva iekliedzas: “Ak, mammīt!!!”.
Vīrs saka: “Jā, tiešām līdzīgs tavai mammītei.”

Haims zvana dēlam –
studentam:
– Nu, kā, dēliņ, noliki
eksāmenu?
Dēls:
– Eksāmens, tēt, izdevās
lieliski.
Profesori pilnīgā sajūsmā!
Tik ļoti, ka lūdza mani rudenī
šo eksāmenu vēlreiz atkārtot.

Tēt, kāpēc lidmašīna vairs nav
redzama, bet skaņu vēl dzird?
– Nezinu.
Varbūt skaņas karte bremzē?

Ezītis sēž uz celma un meditē:
– Es esmu stiprs, tik ļoti stiprs.
Garām iet lācis un ezīti nopūš no celma.
Nākamā dienā ezītis atkal meditē:
-Es esmu stiprs, ļoti stiprs, bet viegls.

Mācību gada beigās skolotājs rīko
zināšanu pārbaudi 4.klases skolēniem.
Tie ir standarta jautājumi,
uz kuriem bērniem būtu jāzina atbildes.
«Kurā pusē lec saule?»
jautā skolotājs.
Roku paceļ programmētāja meita:
«Jūs interesē precīza atbilde?»
Skolotājs:
«Protams.»
Skolniece:
«Tad jums būtu jāzina,
ka saule nelec ne austrumos, ne rietumos.
Saule stāv uz vietas. Zeme griežas.»

SKOLAS JUBILĀRI MARTĀ!
Laila Mironova 03.03.
Anastasija Pankova - 08.03.
Ronda Gailuma - 19.03.
Viktorija Kolosova - 27.03.
Diāna Anna Uļjanova - 30.03.

APSVEICAM!
Klačiņas….
1. Nopietni? Jūs domājat, ka meitenes tualetē vienkārši sanāk pasēdēt? Mēs jums pateiksim - nē,
dažreiz meitenes tur rīko nelielas «ballītes» ar mūziku un led baloniem.
2. ,,ArTavas’’ ballītē tika atklāti daži notikumi no skolas žurnālistu dzīves!
3. Kāds 6.klases skolnieks sasita telefonu (uz telefona ir redzamas reālas plaisas), žēl, bija jauns
telefons, bet jau sasists…
4. Kas tas? Spēlējot paslēpes, kāda meitene ir slēpusies zēnu tualetē.
5. Daudziem mūsu skolas skolēniem patika fotografēties ar mūsu ārzemju viesiem, kuri bija atbraukuši
uz Strūžāniem!
6. Skolēnu simpātijas, izrādās, klīst pa visu skolu, nevar pat izsekot….
7. Daudzi 6.klases skolēni datorā spēlē šaudīšanās spēles.
8. Kāds 9.klases zēns īpaši labi saprotas ar kādu 8.klases skolnieci…
9. Februārī gan sporta stundas, gan pēcpusdienas aizritēja slidlaukā, kurā tika rīkoti hokeja mači
lielākiem un mazākiem, ar un bez slidām, jo īstam sportistam nekas nav traucēklis…
10. Manīts, ka kādas klases zēniem bija jāparāda savas prasmes un izveicība dažādos pārbaudījumos.
11. Slidlaukā bija manīti arī daži cietušie, labi, ka traumas nebija nopietnas.
12. Valentīndienas pasākumā bija īpaši gotiska noskaņa.
13. Kāds vandālis izpostījis 5.klases eksperimentu, ledus bumbas…Žēl, ka tā…
14. Kādai 6.klases meitenei parādījusies jauna frizūra.
15. Ievērots, ka daudzi mūsu skolēni pēdējās februāra nedēļas laikā izdzēruši tik daudz tējas un
kapučīno, kā nekad iepriekš.
16. Iecienīts maršruts februāra beigās: skola – KN – mājas – KN, un tā vairākas reizes dienā!!!
17. Izrādās, ka mūsu skolā ir drosmīgi zēni un meitenes, jo viņi bija gatavi ļauties eksperimentam ar
uguni…
18. Kāds 6.klases zēns daudzu skolasbiedru klātbūtnē apsolījis būt paklausīgs, vai izdosies turēt
solījumu?
19. Kā noskaidrojās, visveiklākie pirksti ir Valentīnam Žukam, jo viņam izdevās veikt uzdevumu, par to
saņemot neticamu balvu – 5 EUR.
20. Meitenes ir pārņēmusi briļļu mānija, ej nu sazini, kurai brilles ir tikai aksesuārs un kurai tās kalpo
redzes uzlabošanai…

BASKETBOLA SACENSĪBAS

Šī gada 01.02.2018. notika basketbola sacensības 6.-7. klašu grupā puišiem
un meitenēm. Meitenēm komandas bija šādas: Jāņa Klīdzēja Sakstagala
pamatskola, Dricānu vidusskola, Audriņu pamatskola, mūsu meitenes ieguva
3 vietu! APSVEICAM! Meiteņu rezultāti bija šādi: Dricāni - Jaunstrūžāni 11:4,
Sakstagals - Jaunstrūžāni 11:1, Audriņi - Jaunstrūžāni 4:14.
Zēniem bija šādas komandas: Dricānu vidusskola, Viļānu vidusskola, un
puišiem arī godpilnā 3 vieta! APSVEICAM! Puišu rezultāti bija šādi: Dricāni Jaunstrūžāni 13:15, Viļāni - Jaunstrūžāni 29:9
Kopumā rezultāts labs, abas komandas ar godalgotajām vietām.
APSVEICAM!

Februāris ir tas mēnesis, kad pirms četriem gadiem sākām veidot skolas avīzi «ArTava». Kā
jau ierasts dzimšanas dienās, neiztika bez svinībām, kurās kopā sanāca aktīvākie žurnālisti un
pulciņa skolotāja L.Augstkalne.
Pasākumu organizēja Marika Valda Uļjanova un Egita Melne. Meitenes bija padomājušas gan
par izklaidējošu programmu, gan konkursiem, mūziku, balviņām, tāpēc ballīte izdevās jautra un
interesanta!
Ceram, ka visi izteiktie novēlējumi piepildīsies, un arī turpmāk visiem interesentiem būs iespēja
lasīt par to, kas notiek mūsu skolā.

Tikai šajā avīzes numurā jums ir unikāla iespēja ielūkoties svinību
aizkulisēs, lūk, fotoreportāža no notikuma vietas!

Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni turpina piedalīties
FIRST LEGO sacensībās
Apgūstot arvien jaunas zināšanas LEGO robotikas jomā un turpinot attīstīt savas prasmes,
Jaunstrūžānu pamatskolas robotikas pulciņa dalībnieki februārī piedalījās FIRST LEGO divu dienu
sacensībās Igaunijā, Valkā.
Rēzeknes novadu sacensībās pārstāvēja Jaunstrūžānu pamatskolas, Nautrēnu un Kaunatas vidusskolu
jaunie robotisti. Kopumā sacensībās piedalījās divdesmit sešas komandas.
Jaunstrūžānu pamatskolas komandas (pulciņa vadītājs Ivars Igaunis) dalībnieki Arnolds Anufrijevs,
Elgars Razgalis, Renārs Rjačenskis, Žanete Piļka, Valērija Makejeva un Jānis Gabrāns piedalījās FIRST
LEGO programmas visos trijos elementos – robotu spēlē, projektā un pamatvērtībās.
Pirmajā sacensību dienā norisinājās trīs seti, pēc kuriem mūsu meitenes bija ierindojušās septītajā
vietā, bet puiši – divpadsmitajā. Arī kopvērtējumā Jaunstrūžānu pamatskolas komanda ierindojās zelta
viducī (15., 16. vieta).
FIRST LEGO League ir jautrs un interesants veids kā jauniešiem apgūt zinātni un tehnoloģiju, kā
arī attīstīt nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Latvijas sacensību uzvarētājiem tiek dota iespēja
piedalīties Eiropas atklātajā čempionātā.
Nākamā sacensību kārta starp Rēzeknes novada skolām
notiks 24.martā Strūžānu kultūras namā. Informācija par
gaidāmo pasākumu ir ievietota Jaunstrūžānu skolas mājas
lapā. Jau tagad zināms, ka pasākums izvērtīsies daudz
plašāks, nekā sākotnēji domāts, jo sacensībām piesakās
daudzas Latgales reģiona skolu komandas.

12.-16.marts – PAVASARA BRĪVDIENAS
22.marts – konkurss meitenēm
24.marts – LEGO robotu turnīrs Strūžānos
29.marts - konkurss 5.-9.klašu zēniem

Avīzes veidotāji:
Redaktore - Žanete Piļka
Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova
Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Gaidīsim jūsu ieteikumus un
idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Korespondenti - Valērija Makejeva, Marika
Valda Uļjanova, Egita Melne, Elvita Grišule,
Arnolds Anufrijevs

