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     Svinot svētkus, atpūšoties, strādājot ir 

aizvadīts 2014. gada ceturtais mēnesis – 

aprīlis. 

     Ir uzziedējušas narcises, ķiršu un 

plūmju ziedi met mums baltas ziedlapiņas 

kā ziemā un apreibina mūs ar savu saldo, 

maigo pavasara smaržu... 

     Apkārt lido kamenes. Viss, viss liecina, 

ka pavasaris ir jau sācies un rit pilnā sparā! 

     Mēs šajā skaistajā laikā esam atraduši 

brīdi, lai izveidotu „ArTavas” aprīļa 

izdevumu, kurā informēsim par to, kas 

skolas dzīvē bija aktuāls aprīlī un kas 

svarīgs un interesants plānots maijā. 

     Neaizmirsīsim piedalīties mūsu 

organizētajās aktivitātēs (konkursos), kā 

arī to, ka avīzi var lasīt elektroniski 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/ 

 

Aprīļa aktualitātes 
 

      8.aprīlī sākumskolēniem tika rīkota viktorīna 

«Pavasaris dabā», zinošākie bija 4.klases skolēni. 

   16.aprīlī 5.-9.kl. meitenes sacentās par uzvaru 

konkursā «Es meitiņa kā rozīte». 1. vieta 

K.Ķebei, 2.v. – D.Petruninai, 3. vieta – 

L.Kigitovičai. 

20.aprīlis LIELDIENAS 

22. aprīlī skolā ar dejām, rotaļām, jautrām sacensībām 

tika pavadīti pavasara saulgrieži. 

24.aprīlī tika paziņoti Latvijas skolēnu sporta un prāta 

spēļu « ZZ čempionāts» atlases rezultāti, mūsu 

skolas 6.klase ir iekļuvusi pusfinālā un 8. maijā 

dosies uz Daugavpili, lai sacenstos ar citu skolu 

komandām! Lai izdodas! 

25.aprīlī 1.-4.klašu dejotāji Rēzeknes un Viļānu novada 

deju skatē ieguva 1. pakāpes diplomu. Paldies 

skolotājai E. Kuprukai! 

26.aprīlī skolas folkloras kopa devās uz Rīgu, uz 

tradicionālās muzicēšanas konkursa 

«Klaberjakte» finālu, ieguva 3. pakāpes diplomu. 

Paldies sakām skolotājam R.Ankipāns! 

26.aprīlī skolēni, skolotāji, skolas darbinieki piedalījās 

Strūžānu pagasta sakopšanas talkā. 

Mūsu skolas 1.-4.klašu dramatiskā pulciņa dalībnieki 

kopā ar skolotāju M. Bondarenko apmeklēja 

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu 

Strūžānos un Pilcenē. 

Jaunstūžānu pamatskolas avīze 
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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un 

elektroniski- 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/ 

 
 
 



Smaidam 
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Sludinājums: ’’Pārdodu kāzu kleitu.Komplektā 

plīvurs, cimdi, vīrs, problēmas, galvas sāpes, 

makšķeres un makaroni uz ausīm... ’’ 

 

 

Sludinājums:  

Pazudis ļoti gudrs vilku sugas suns. Vārds 

Reksis. 

-Reksi, ja lasi šo sludinājumu, lūdzu piezvani uz 

mājām, mēs uztraucamies! 

 

 

 

Māte raksta dēlam uz cietumu: 

-Dēliņ. Pēc tam, kad tevi iesēdināja, es vairs 

nezinu, ko iesākt. Ar saimniecību galā netieku, 

dārzu uzrakt nevaru, kartupeļi nav iestādīti... 

Dēls atbild: 

-Mamm, dārzā labāk nerocies! Savādāk var 

sanākt, ka gan tevi iesēdina, gan man pāris gadus 

pieliek klāt. 

Pēc mēneša dēls saņem vēstuli: 

-Dēliņ, pēc tavas vēstules saņemšanas pie manis 

ieradās policija un izrakņāja visu dārzu. Neko 

neatrada, aizbrauca nikni. 

Dēls sūta atbildi: 

-Mamm, kā varēju, tā palīdzēju! Kartupeļus gan 

nāksies ielikt zemē pašai. 

Fakti 

Vinnijs Pūks ar Sivēntiņu: 

- Vinnij, Vinnij, ko mēs tagad darīsim ? 

- Nu, tagad mēs dibināsim a/s "Medutiņš" 

- Ā, mēs medutiņu tirgosim ? 

- Nē. Medutiņu mēs pirksim. Pārdosim 

cūkgaļu. 

 

Vīrs stāv uz tiltiņa un met monētas kanālā. 

Garāmgājējs jautā: 

- Kas noticis? 

- Man kanālā netīšām iekrita monēta. 

- Kāpēc tad metat tur vēl citas? 

- Lai nebūtu jālien pēc vienas! 

 

Ķīmijas stunda. 

Skolotāja: 

-Lienīt,kādā krāsā tev galarezultātā 

sanāca šķīdums? 

-Sarkans. 

Sēdies, 5. Un kādā krāsā Pēterītim? 

-Oranžs. 

-Sēdies, 4, nav īsti tāds, kā vajadzētu. 

Jēkab? 

-Melns! 

-Divi! Klase, gulties!!! 

 

Divi čukčas sēž meža malā. Viens 

čukša saka:"Re, kur mežs!" 

Otrs čukča atbild: "Neredzu, koki 

priekšā!!!" 

Kamenes pirms pacelšanās veic iesildīšanās 
vingrinājumus. 
  
Snaušana dienas laikā palīdz uzlabot atmiņu, kā 
arī mazina sirds slimību risku.  
 
Ir atklāts, ka žāvāšanās ir veids, kā smadzenes 
''atsvaidzina'' sevi. 
  
Daudzi zinātnieki tic, ka melnajos caurumos 
pastāv citi visumi. 
  
Karaliene Elizabete II bija mehāniķe un auto 
vadītāja II pasaules karā. 
  
Panda 14-16 stundas dienā vienkārši ēd 
bambusu. 
  
Suņi sarkano krāsu redz pelēkā tonī. 
  
Zobi ir vienīgā ķermeņa daļa, kas nevar pati sevi 
izārstēt. 
  
Mātes dienā tiek izdarīts visvairāk telefona 
zvanu, nekā citās dienās gadā. 

 



Viedoklis 

Informāciju apkopoja –  5. klase un  
  audzinātāja 3 

1. Skolas, klases pasākums 2013./2014. m.g., kurš vislabāk patika un iepriecināja, kāpēc? 

2. Ko jaunu Tu gribētu ieviest vai mainīt skolas dzīvē? 

3. Mācību stunda vai notikums ar Tevi, skolasbiedriem, skolotājiem, kurš tev palicis atmiņā? 

4. Kuram cilvēkam skolā tu gribi pateikt paldies? 

5. Kurš mācību priekšmets visvairāk patīk un kāpēc? 

6. Kurš mācību priekšmets visvairāk nepatīk un kāpēc? 

7. Ko tu gribētu novēlēt vai dāvināt, ja tas būtu iespējams, savai māmiņai māmiņu dienā? 

Ir sācies pēdējais mācību mēnesis, un tad jau ilgi gaidītās vasaras brīvdienas! Šajā numurā 5.klase kopā 

ar skolotāju M.Leidumu anketēja vecāko klašu skolēnus, lai noskaidrotu viņu domas par dažādiem ar 

skolas dzīvi saistītiem jautājumiem.   
ANKETAS JAUTĀJUMI 

SKOLĒNU PĀRDOMAS 
  Apkopojot anketās sniegtās atbildes, var secināt, ka visvairāk iepriekšējā mācību gada laikā    

 Jaunstrūžānu pamatskolas vecāko klašu skolēniem patika: draudzības vakari 31%, konkursi 

 meitenēm un   zēniem 29%, ekskursija un klašu pikniki 25%, Ziemassvētku pasākums, kur 

piedalījāmies visi 10%, brīvdienas, divi skolēni ļoti gaida 31.maiju, jo tad vairs nevajadzēs iet uz skolu. 

Daudzi atzina, ka patikuši visi skolā organizētie pasākumi, bet bija skolēni, kuri uz jautājumu nespēja atbildēt. 

  

 Apkopojot ieteikumus, nācās atzīt, ka daudziem tādu nav. Izteiktie priekšlikumi: 

 vairāk ārpusstundu nodarbību, lai visi būtu draudzīgāki, ekskursijas, mācības no rīta uzsākt 

 9.00 

Lai atkal būtu „čaklās rociņas”, piem.,  veidot rotaslietas,  kā kādreiz bija pie sk. Sarmītes  u.tml. 

 

 Atmiņas silda visi pašu veidotie priekšnesumi Ziemassvētkos, sporta nodarbības, mācību 

 stundas, kuru laikā aizmiguši un plēsuši balonus, kuros bijis ūdens, kā arī stundas, kuru 

 laikā veidojuši klases rotājumus. Sk. Gunitas folkloras nodarbības un volejbola spēles ar skolotāju. 

  

 Lielākā daļa respondentu grib pateikties visiem skolotājiem, bet ir arī vairākas pateicības: sk. Līgai

 /patīk literatūras un audzināšanas stundas/, sk. Elitai/ iemācīja pašus pamatus, kaut 

 pašai bieži nācās  raudāt/, direktoram, sk. Ērikai un sk. Rolandam. Daži ir pateicīgi klasesbiedriem, 

 draugiem/Arturam, Raivim/ un draudzenēm. Bēdīgi, ka ir diezgan daudz  skolēnu, kuriem nav 

neviena, kam pateikties, nevienam nevar pateikt sirsnīgu PALDIES, jo droši vien nav par ko. Tas liek padomāt, kā 

mēs izturamies viens pret otru. 

 Visvairāk skolēniem patīk sports, (daudz vingrinājumu, patīk sportot, nav jāpilda mājas 

 darbi). Dažiem patīk klases stundas (var uzzināt ko interesantu), mājturība un darbi ar koku, vēsture, 

 (var uzzināt daudz jauna), vizuālā māksla (patīk zīmēt). 

 

 Vislielākās nedienas un bēdas ir ar matemātiku - par daudz jārisina, par daudz grūti saprotamas 

 vielas, daudz par skaļu, barga skolotāja, nepatīk, nesaprotama. Dažiem  ir problēmas arī ar fizikas 

 apguvi, jo tur nu neko nesaprot. 

 

 MĀMIŅĀM VĒLĒTU VESELĪBU, PRIEKU, LAI MĀMIŅA VIENKĀRŠI BŪTU. DĀVĀTU 

 ZIEDUS,  APSVEIKUMUS UN ŠOKOLĀDI, PAŠDARINĀTU, NODERĪGU LIETIŅU.  

 DAŽI VĒL DOMĀ, BET KĀDREIZ DĀVINĀS PAT “FERRARI”. 

 



Sports! Sports! Sports! 

 
      

6.APRĪLĪ  MŪSU SKOLĒNI piedalījās 

Rēzeknes pusmaratonā, skrienot 5,27 km 

distanci.  

 

Labākais rezultāts savā vecuma grupā 

Nikolajam Oļeinikovam, no 77 dalībniekiem 

viņš finišēja 19. vietā, Dainis Uļjanovs bija 

28. 

Edvīns Uļjanovs 129 dalībnieku konkurencē, 

ieguva 26. vietu, bet Iļja Gruznovs finišēja 55. 

 

Pusmaratonā piedalījās arī meitenes, no 86 

dalībniecēm labākais rezultāts Karīnai 

Ceirulei (68. vieta) un Lindai Laganovskai 

(69. vieta). 

  

Stafetē «Drošie un veiklie» 2. un 4. klases 

skolēni ieguva  4. vietu. 

 

Pavasara krosā labi startēja 8.klases skolniece 

L. Kigitoviča, viņai 3. vieta! 

 

Par citiem sacensību rezultātiem ziņosim 

nākamajā numurā! 
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Konkurss noslēdzies 

     Jāteic, ka diemžēl iepriekšējā avīzes numurā 

izsludinātajā konkursā, kurā bija jāuzzīmē,  

jānofotografē Lieldienas vai jāuzraksta stāsts vai 

dzejolis par tām, uzvarētāju nav, jo netika 

iesniegts neviens darbs.  

Šoreiz iespēja piedalīties visiem! 

Šajā konkursā var piedalīties visi -  gan skolēni, 

gan skolotāji, skolas darbinieki, kā arī skolēnu 

vecāki. 

 

Konkursa dalībniekiem jāiesūta atbildes uz 3 

jautājumiem. 

 

1. Divi bērni piedzimuši vienai mātei, vienā un 

tai pašā laikā, tai pašā dienā un tai pašā gadā, 

bet viņi nav dvīņi! Kā tas ir iespējams? 

 

2. Trešdienās un sestdienās Žanis apmeklē 

zīmēšanas nodarbības. Otrdienās un 

ceturtdienās viņš ir mūzikas skolā. Otrdienās, 

trešdienās un sestdienās viņš spēlē 

basketbolu. Piektdienās un sestdienās viņam ir 

džudo nodarbības. 

 

Šodien Žanis piedalījās basketbola mačā, 

zīmēja un devās uz džudo nodarbībām. Kas 

šodien par dienu? 

 

3. Ko domā izdegusi spuldzīte? 

 

 
                     Klačiņas... 
 

 Novērots, ka daļa skolēnu neprot sveicināties.  

 Dažiem 9.klases zēniem ir iestājies pavasara 

nogurums. Jāsaņemas! 

 4.klases meitenēm pamanītas jaunas frizūras. 

 7.klases zēns kaut ko  nevar «sadalīt» ar savu 

brāli. Vai vispār jādala? 

Vairākas mūsu skolas meitenes piestrādā par 

auklītēm. Būs laba prakse! 

 Kāda ir ieskatījusies kaimiņu pagasta puisī! 

 8. klases meitenes brīvā dabā saulainā laikā 

baidās no auksta ūdens lāses. 

Daži skolēni nāk tikai uz atsevišķām stundām. 

Varbūt mācās pašmācības ceļā???  
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Ik gadu 4.maijs ir valsts svētku diena — 

šajā datumā 1990.gadā Latvijas PSR 

Augstākā Padome pieņēma deklarāciju "Par 

Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu" un pēc gadu desmitiem 

Padomju Savienības sastāvā Latvija atkal 

kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Visā 

Latvijā 4.maijā tradicionāli notiek dažādi 

pasākumi.  

4.maijs – Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 

diena  

     Maija sākumā Rēzeknes novadā notiek 

rakstnieka, sabiedriskā darbinieka, Triju Zvaigžņu 

ordeņa kavaliera Jāņa Klīdzēja simtgadei veltīti 

pasākumi. 

     Atceres pasākumu cikls aizsākās sestdien, 

3.maijā, Klīdzēja bērnības māju vietā "Upmaļos" 

Kantinieku pagasta Liužā.  

Pēc tam bija piemiņas brīdis un ziedu nolikšana 

Kantinieku kapsētā.  

     Rakstnieka simtgadei veltītie pasākumi turpinājās 

Franča Trasuna muzejā "Kolnasāta" Sakstagalā, kur 

notika Ināras Ducsalietes atlasīto Klīdzēja prātulu 

grāmatas "Viss ir uz labo…" atvēršana, kā arī bērnu 

domrakstu konkursa "Par labu bērnu būt ir tik grūti" 

un zīmējumu konkursa "Ar Boņuka acīm" uzvarētāju 

apbalvošana. 

    Jāsaka, ka iepriekš minētajos pasākumos bija klāt 

arī 6.klases skolnieks Mārtiņš Komps, kurš saņēma 

pateicību par piedalīšanos domrakstu konkursā  «Par 

labu bērnu būt ir tik grūti» un skolotāja 

L.Augstkalne. Viņiem bija tā iespēja būt starp 

pirmajiem, kuri redzēja dokumentālo filmu «J. 

Klīdzēja dabasu puse», kā arī saņēma prātulu 

grāmatu. Mārtiņš Komps bija viens no tiem, kas 

palīdzēja iestādīt ozolu J. Klīdzēja bērnības māju 

vietā «Upmaļos». 

     Pēcpusdienā bija piemiņas brīdis  pie Klīdzēja 

stādītā ozola Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 

pagalmā. Klātesošie tika aicināti arī apskatīt 

"Boņuka istabu" un bērnu zīmējumu izstādi "Ar 

Boņuka acīm". 

     Atceres pasākumu cikls turpinājās 5.maijā, kad 

pie krusta Klīdzēja dzimtajā ciemā Rikavas pagasta 

Kurpniekos notika Maija dziedājumi, savukārt 

Klīdzēja dzimšanas dienā - 6.maijā - notiks 

rakstnieka jubilejas svinības Sakstagala Klīdzēja 

pamatskolā.  

 

 

 

«Cilvēka bērna»   

autoram  

J. Klīdzējam - 100 

9. maijs— Eiropas diena 

Maija otrā svētdiena — Mātes 

diena 

15. maijs — Ģimenes diena 

17. maijs — Elektrosakaru diena 

18. maijs — Muzeju diena 

21. maijs — Kosmosa diena 

31. maijs — Diena bez tabakas 

 

Vai zinājāt??? 



Nākamais  “ArTava” numurs maija 

beigās!!! 
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AFIŠA 
6.-9.maijs Vecāku nedēļa (iespēja 

vecākiem apmeklēt stundas, 

konsultēties ar skolotājiem) 

 

9.maijs Mātes dienai veltīts 

koncerts, vecāku sapulce 

 

16.maijs Pēdējais zvans 9.kl. 

skolēniem 

 

23. maijs Popiela, talantu konkurss 

 

29.maijs Tūrisma diena 

 

30.maijs Pēdējā skolas diena 

 Avīzes redkolēģijas sastāvs: 

 

Redaktors - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondentes -  Linda Laganovska un Maija 

Kalneja 

Literārās lappusītes vadītāja - Karīna Ceirule 

Avīzei ir arī savs e-pasts- 

jaunstr.psk.artava@inbox.lv 
 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  pasakas, 
stāstus, zīmējumus, novērojumus, anekdotes, 
faktus un visu interesanto, arī klačiņas! 
  
Ikviens tiek aicināts piedalīties un līdzdarboties. 

 
 

          MĀTES DIENA – maija otrajā svētdienā 
 

     Mātes jeb māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām. Šajā dienā apsveikumus 

saņem māmiņas un grūtnieces, atšķirībā no starptautiskās sieviešu dienas 8. martā, kad tiek 

sveiktas visas sievietes.       

     Mātes diena dažādās valstīs tiek svinēta atšķirīgos datumos. Latvijā un Igaunijā mātes diena 

tiek svinēta otrajā maija svētdienā, bet, piemēram, Lietuvā — pirmajā maija svētdienā, Krievijā  — 

pēdējā novembra  svētdienā. 

     Mātes dienas svinēšanu iedibinājusi amerikāņu sieviete Anna Džārvisa no Pensilvānijas štata 

pilsētas Filadelfijas. Viņa uzstājīgi cīnījās par mātes lomas oficiālu atzīšanu sabiedrībā. Iedibinot 

Mātes dienu, viņa vēlējās godināt savu mīļoto māti Annu Rīsu Džārvisu. 

Reiz trīs brāļi sastapās ar Laimi. Tā bija iekritusi 

bedrē… 

Viens no brāļiem piegāja pie bedres un palūdza 

Laimei daudz naudas. Laime dāvāja viņam 

naudu, un viņš laimīgs aizgāja. 

Otrs brālis lūdza Laimei skaistu sievieti. Tikko to 

saņēmis, viņš kopā ar daiļavu aizskrēja kā bez 

prāta aiz laimes. 

Trešais brālis piegāja pie bedres, ielūkojās tajā: 

- Ko Tu vēlies?- jautāja Laime. 

- Un Tu? – jautāja trešais brālis. 

- Izvelc mani no šejienes, – lūdza Laime. Brālis 

pastiepa roku, izvilka Laimi no bedres, 

pagriezās un gāja savu ceļu tālāk. 

Un… Laime kopš tās dienas sekoja viņam pa 

pēdām. 

Esiet laimīgi! 

 

mailto:jaunstr.psk.artava@inbox.lv

