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      Aprīļa mēnesis ir pagājis, un līdz skolas 

beigām ir palicis mazāk par mēnesi, aut kas 

neticams, vai ne? Pavisam nesen mēs 

svinējām 1.septembri, bet nu jau drīz 

svinēsim pēdējo skolas dienu.  

       Aprīlis ir viens no četriem mēnešiem, 

kurā ir 30 dienas. Senie latvieši aprīli vēl 

sauca par sulu mēnesi, jo aprīlī sāk  tecināt 

sulas. Aprīlis ir arī tas mēnesis, kad sākas 

dārzu darbi. 

      Kaut arī drīz būs vasara, vajag 

pasteigties izlabot savas atzīmes tiem, 

kuriem tas ir nepieciešams, lai labi varētu 

pabeigt šo semestri . Artavas komanda 

jums novēl izbaudīt pavasari un labi pavadīt 

laiku nevis internetā, bet reālajā dzīvē! 

       

        

        

        

         

 

Aktualitātes aprīlī 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

 

  

01.04. – Joku diena 

01.04. – Pirmās Lieldienas 

02.04. – Otrās Lieldienas 

03.04. – Pavasara saulgriežu svinēšana           

06.04. - Konkurss zēniem 

06.04. – Izglītības iespēju izstāde “Izglītība un karjera 2018” 

09.04. – Pavasara izstāde 

20.04. – deju skate 1.-3.kl.deju kolektīvam, apsveicam ar 

 iegūto 1.pakāpes diplomu! Paldies sk.E.Kuprukai!            

21.04. - Popiela skolā 

22.04. - Robotu sacensības Maltā 

26.04. – Folkloras skate Makašānos, saņemts 2.pakāpes 

diploms! Malači! Paldies sk. R.Ankipānam! 

27.03. – Skolas Lielā talka 

28.04. – noslēguma nodarbība RTA interešu izglītības  

pulciņos, kuros piedalījās arī skolēni no mūsu skolas 

28.04.  - AHHAA ceļojošās izstādes “Zinātne uz riteņiem 

apmeklēšana Rēzeknē 

 

 

 



Smaidam 

Divas blondīnes pastaigājoties atrod spoguli. 

Viena no viņām paceļ to un domīgi saka: 

“…Hmm…kaut kur es šo sievieti esmu 

redzējusi…” 

Otra blondīne paņem spoguli un saka: 

“Phh… Protams, ka tu viņu esi redzējusi! Tā 

taču esmu es!” 

Zvans servisa centrā: 

- Hallo, es pie jums nopirku 

melnbalto printeri, tas slikti strādā! 

- Kas noticis? 

- Balto krāsu neprintē. 

Bēdu manu  

lielu bēdu...  

Zobu nav, 

ko, lai ēdu! 

Veģitārieši saka, ka mīl 

dzīvniekus. 

Bet kāpēc viņi apēd 

dzīvnieku barību? 

-Klau, izlienam zālītē, 

pavaļosimies saulītē? 

-Vai tu traka? Mēs taču 

esam zivis! 

 

Ezītis apmaldījies 

tuksnesī. Izmisumā tas 

klaiņo līdz tumsai, kamēr 

uzduras kaktusam: 

-Māmiņ, nu tad beidzot! 

Kāpēc tev apbintēta 

roka? 

Es vakar dzeni no 

rokas baroju! 

Vilks droši vien būtu vēl dzīvs, ja vien tumšā 

mežā nesatiktos ar nepazīstamu meitenīti, 

kura nēsā sarkanu cepurīti. 

-Kristapiņ, vai tavs suns laiž tuvumā 

svešus cilvēkus? 

Protams! Kā gan citādi viņš varēs tiem 

iekost? 

Mežā beidzot parādījies veikals. Atklāšanas dienā 

savācas liels zvēru pūlis un sastājas rindā. Te pēkšņi 

ierodas ezītis un nekaunīgi lien pie pašām durvīm. 

Lācis viņam saka: 

-Ēzīt, kāpēc bez rindas lien? Tūlīt pazūdi! 

Ezītis klusēdams aiziet. 

Otrā dienā atkal sastājas rinda. Atkal ierodas ezītis un 

lien pie durvīm. Lācis viņam: 

-Ezīt, tu kaut ko nesaproti? Kāpēc lien bez rindas? 

Ezītis atkal klusēdams aiziet. 

Nākamajā dienā viss atkārtojas: atkal ir rinda, ierodas 

ezītis un lien bez rindas. 

Lācis nu ir pavisam pikts: 

-Ezīt, ja vēl vienu reizi līdīsi bez rindas... 

Ezītīs apvainojies: 

-Ejiet jūs visi ratā! Tad arī šodien veikalu neatvēršu. 

 

Ezītis iet pa mežu un velk no 

muguras striķīti. Iet garām 

lapsa: 

-Ko velc to striķi? 

Ezītis: 

-Ko ta’man viņu pa priekšu 

stumt? 

Skudra ar ziloni iet 

izlūkos. Pēkšņi skudra 

čukst: 

-Ei, ziloni, gulies, mani 

pamanīja! 

-Mežu redzi? 

-Nē, koki priekšā! 



LŪK, KO PIEPROT KATRA NO ZODIAKA ZĪMĒM!!! 
 

 Auns 
   Mutvārdu aizvainošanas ģēniji, kuri ir spējīgi uzvarēt ikvienā izdomātājā kāršu un galda spēlē. 

 

Vērsis  
Neviens necenšas uzsākt strīdu ar Vērsi, jo viņš uzvar ikvienā strīdā. Šajā zīmē dzimušajam tik lieliski 

padodas lielisku matu sakārtojumu izveidošana, ka viņam noteikti jāpadomā par sava YouTube kanāla 

izveidi. 
 

Dvīņi 
Ballīte nav sākusies, līdz tu esi tajā ieradies. Tu spēj lieliski atveidot cilvēkus, kā arī spēj neuztvert neko 

pārlieku nopietni. 
 

Vēzis 
Tu esi vislabākais videospēļu lielmeistars, kādu tavi draugi pazīst. Tāpat tu saceri aizraujošus stāstus 

un spēj atvainoties labāk par visiem. 
 

Lauva 
Tev vienmēr izdodas būt uzmanības centrā, nav nekāds brīnums, ka tev tik labi padodas aktiermāksla, 

kā arī mutvārdu sniegums. 
 

Jaunava 
Ja tu to patiesi vēlētos, tu varētu kļūt par profesionālu organizētāju, tu vienkārši nevēlies saraudināt 

citus šīs profesijas pārstāvjus, izgriežot tiem pogas. 
 

Svari 
Tu lieliski atpazīsti stilu, visi ir patīkami sajūsmināti par tevis izvēlētajiem apģērbiem. Arī tad, ja visi tevis 

nēsātie apģērbi iegādāti garāžas izpārdošanā, tu piešķir tiem otro elpu. 
  

Skorpions 
Tev lieliski padodas seju iegaumēšana, ja gadījumā tavas otrās klases matemātikas skolotāja Bērziņa 

paietu tev garām kādā parkā, tu noteikti viņu atcerētos. Tāpat tev ir lielisks mākslinieka gars, nav nekā 

tāda, ko tu nevarētu uzzīmēt. 
 

Strēlnieks 
Tu esi brīnišķīgs. Ja kāds tevi nosauktu par smieklīgu, tu neapvainotos, jo esi jautrākā persona visā 

draugu lokā, tev ir izcila humora izjūta un komiski joki. 
 

Mežāzis 
Tu nekad neesi saticis skolotāju, kuru nespētu apburt, it īpaši brīžos, kad visiem ir skaidrs, ka 

mājasdarbu izpildīji pēdējās piecās minūtēs pirms stundas. Tu lepojies ar savām mašīnas novietošanas 

prasmēm ierobežotā telpā. 
 

Ūdensvīrs 
Tu nekautrējies paust to, ko domā un tas noteikti ir talants. Tev padodas ikviens sporta veids, kam 

ķeries klāt, jāatzīst, ka daudzi ir greizsirdīgi par tavām prasmēm. 
 

Zivis 
Tu vienmēr spēj izdomāt asprātīgas piezīmes. Tev padodas salikt kopā visneticamākos pārtikas 

produktus un izveidot pašus gardākos ēdienus. 



Jānis Gabrāns - 04.05. 
 Viktors Bazulis - 04.05. 
Svetlana Šarikova - 04.05. 
 Sergejs Gruznovs - 04.05.  
Elmārs Kokainis- 23.05. 
 Egita Melne – 24.05. 
Žanete Piļka – 25.05. 
 Inese Melne – 30.05. 

APSVEICAM! 

SKOLAS JUBILĀRI MAIJĀ! 

Konkurss zēniem 

      Kā jau tradicionāli pavasarī, arī šogad tika 

organizēts konkurss 5.-9.klases zēniem. Dalību 

šajā konkursā pieteica 9 skolnieki no piektās līdz 

devītajai klasei. Kas tik viņiem nebija jādara!!! Lai 

uzvarētu konkursā, bija vajadzīga gan laba atmiņa, 

fiziskā izturība, asprātība, protams, arī zināšanas 

un prasmes.  

      Sīvā konkurencē 3.vietu ieguva 5.klases zēns 

Artjoms Jeršovs, 2.vieta  - 6.klases skolniekam 

Artim Gļaudam, bet visveiklākais, zinošākais šajā 

konkursā bija 8.klases skolnieks Ilvars Razgalis, 

viņam godpilnā 1.vieta!  

Malači dalībnieki! Paldies skolotājam A.Zaharam 

par pasākuma noorganizēšanu! 

      Marta numurā tika izsludināts konkurss, kurā ikvienam bija iespēja parādīt savas 

zināšanas. Konkursa dalībniekam bija pareizi jānosauc attēlā redzamie putni. Šoreiz atbildes 

iesniedza 2 dalībnieki - K.Kalnejs un E.Melne. 

Kārlis zināja 7 no 10 putniem, bet Egita 9 no 10, tāpēc Egitu apsveicam ar iegūto balvu!                      

 

 

 

1.Lakstīgala 

2.Dzenis 

3.Žagata 

4.Bezdelīga 

                                                                                                            

    

                                                                                                        

                  

  

Vērojiet un iepazīstiet 

putnus arī turpmāk!!! 

Pareizās atbildes: 

 

5.Melnais stārķis 

6.Dzērve 

7.Pelēkā cielava 

8.Rubenis 

9.Mājas strazds 

10.Zīlīte 

 



Kad tuvojas mācību gada noslēgums, klases sasparojas gan mācībās, gan citās 

aktivitātēs. Viens no pasākumiem, kurā var piedalīties visi klases skolēni, ir 

POPIELA, tāpēc 21.aprīlī skolas aktu zālē bija dzirdami un redzami dažādi 

izpildītāji: Sabīne Berezina, Keitija Perija, Musiqq, Emīls Mangulis, Meghan, 

Latgales dāmu pops u.c.  

 

Neliels ieskats pasākumā ir redzams mūsu izveidotajā foto reportāžā! 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

7.-11.maijs– Vecāku nedēļa 

11.maijs – Mātes dienai veltīts pasākums 

15.-31.maijs – mācību ekskursijas, pārgājieni 

18.maijs – Pēdējais zvans 9.klases skolēniem 

30.maijs – Tūrisma diena 

31.maijs  - pēdējā skolas diena 

 
 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova  

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, 

Marika Valda Uļjanova, Egita Melne, 

Elvita Grišule 

Talkojam… 

      27.aprīlī, atbalstot visā Latvijā ieviesto tradīciju, 

piedalījāmies Lielajā talkā. Uz to sanāca lielākā daļa skolēnu, 

kas ar azartu un entuziasmu ķērās klāt paredzētajiem 

darbiem.  

     Šogad kopīgiem spēkiem sakopām mūsu skolas teritoriju, 

ravējām puķu dobes, vācām atkritumus.  

     Skolotāja A.Putrāna vadībā tika sakopts arī stadions, 

uzrakts tāllekšanas laukums, nokopts strītbola laukums, 

savākti vairāki maisi ar atkritumiem.  

     Pēc lielās darbošanās visi ar prieku nobaudīja  desiņas, 

sautējumu un karstu tēju, ko sarūpēja Kultūras nama 

darbinieki un pavārītes. Garšoja vienreizēji!  

     Paldies visiem par piedalīšanos, bet noteikti kārtējo reizi 

arī jāatgādina, ka tīrs ir ne tikai tur, kur tīra, bet arī tur, kur 

nemēslo! Saudzēsim dabu un rūpēsimies, lai vide mums 

apkārt ir skaista un nepiegružota! 


