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      Vēja spārniem ir aizlidojis maijs. 

Tas nozīmē, ka kārtējais mācību vai mocību 

gads (kā nu kuram) ir beidzies, un visi -

skolēni un skolotāji - var mierīgi atvilkt elpu 

un atpūsties, lai nākamajā mācību gadā visi 

atgrieztos ar jauniem spēkiem, ar gribēšanu 

uzzināt daudz jauna un interesanta, kas 

varētu noderēt lielajā dzīvē. 

      Šogad maijs mūs īpaši iepriecināja, jo 

bija tik silti, kā nekad iepriekš. Daudzi jau ir 

izbaudījuši pirmo sauli un ir nosauļojušies, 

daži varbūt pat pārlieku. 

        Iespējams visi jau ir atklājuši 

peldēšanas sezonu, un daudziem tagad ir 

zināma situācija, kad neko citu negribas 

darīt kā tikai peldēties. 

       Žurnālistu pulciņa komanda 9.klasei 

novēl sekmīgi nokārtot pedējos eksāmenus 

un labi nosvinēt savu izlaidumu! Pārējiem 

novēlam šo vasaru pavadīt īpaši forši, 

nesaspringti un aizraujoši! 

UN BRĪVDIENAS VAR SĀKTIES!!! 

 

       

        

        

        

         

 

Aktualitātes maijā 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

 

  

07.- 11. 05. – Vecāku nedēļa 

08.05. – 5.klases pārgājiens 

11. 05. – Māmiņu dienai veltīts koncerts 

13.05. – Māmiņu diena 

18.05. – Pēdējais zvans 

22.05. – 3., 7., 8.klase devās pārgājienā 

24. 05. – ZZ čempionāta pusfināls 

27.05. – Rēzeknes pusmaratons 

28. 05. – Tūrisma sacensības Sakstagalā 

29. 05. – 6.klases pārgājiens 

29.05. – Dramatiskā un žurnālistu pulciņa dalībnieki 

devās uz Bāku 

30. 05. – Tūrisma diena 

31. 05. – Pēdējā skolas diena 

Vasaras brīvlaiks! Urrā! 
 

 



Smaidam 

Sarunājas vīrs un sieva – jaunbagātnieki. 

- Man liekas, ka kopš brīža, kad sākām dēlam 

maksāt 50 EUR par katrām, 10 ballēm, viņš ir 

sācis mācīties daudz labāk. 

- Par agru priecājies, dārgā! Vispirms derētu 

noskaidrot, par kādu naudu viņa matemātikas 

skolotājs nesen nopirka sev jauno Audi. Ivar, vai tu klasē smēķēji? 

- Nē, tas bija skolas direktors. 

- Ko tu runā?! Direktors vispār nesmēķē! 

- Tiesa, viņš no sākuma pretojās un centās mūs 

pārliecināt, ka nesmēķē, taču mūsu bija daudz, bet viņš 

bija viens. Smēķēja kā mīļais! 

- Pēter, ja 1+1=2, bet 2+2=4, cik 

būs 4+4? 

- Tas nav godīgi, skolotāj! Jūs 

vienmēr atbildat uz vieglākajiem 

jautājumiem, bet man uzdodat 

grūtākos! 

 

Skolotāja jautā Pēcim: 

- Kāpēc no olas izšķiļas cālēns? 

- Baidās, ka citādāk no viņa uztaisīs omleti. 

 

Skolotāja – Pēcim: 

- Kāpēc tu vakar nebiji skolā? 

- Mans vecākais brālis bija 

saslimis… 

- Un kāds tev ar to sakars? 

- Vistiešākais! Es visu dienu 

braukāju ar viņa riteni! 
Skolotājs jautā Pēterim: 

- Kad izaugsi, kas tu gribi būt? 

- Ātrās palīdzības šoferis, – mazais atbild. 

- Kāpēc? 

- Viņi ātri brauc, un visur viņus palaiž… 

Pēča mamma saņem zīmīti no dēla skolotājas: 

„Pēcis ir ļoti labs skolnieks, tikai pārāk daudz domā par meitenēm!”. 

Mamma raksta atbildi: 

„Ja atradīsiet risinājumu, dodiet ziņu, jo viņa tēvam ir tāda pati 

problēma!”. 

Mūzikas skolotājs – audzēknim: 

- Ja neuzvedīsies labi, pateikšu taviem vecākiem, ka tev ir talants! 

Skolotāja – Pēcim: 

- Pēter, kāda, tavuprāt, būtu ideāla skola? 

- Tā, kas slēgta, skolotāj! 



Jautājām 9.kasei… 

Novēlam 9.klases skolēniem veiksmi 

un labas atzīmes eksāmenos!!! 

1.Kuri bija mīļākie mācību priekšmeti šajā skolā, kāpēc? 

2.Kurš eksāmens, tavuprāt, visgrūtākais? 

3.Ar ko tev atmiņā paliks šī skola? 

4.Ko tu gribētu novēlēt citiem? 

Lasiet atbildes! 

1.Mīļākais priekšmets bija krievu valoda, jo tā ir mana dzimtā 

valoda, un to mācīties bija viegli! 

2.Noteikti visgrūtākais eksāmens būtu latviešu valodā, jo tajā ir 

daudz likumu, jāliek daudz pieturzīmju. 

3.Atmiņā paliks klasesbiedri, kopīgas ekskursijas, dzimšanas dienu 

svinēšana, mācību stundas. Protams, arī skolotāji, jo daudzi bija 

saprotoši, atbalstīja, bija daudz jāmācās un jāraksta. 

4.Novēlu labāk mācīties un klausīt skolotājus! 

1.Man patika vizuālā 

māksla, bija interesanti 

zīmēt. 

2.Manuprāt, visgrūtākais 

eksāmens būs 

matemātikā, jo es tur 

daudz ko nesaprotu. 

3. Atmiņā paliks ar 

draugiem, skolotājiem, 

telpām. 

4.Mācieties centīgāk! 

1.Man ļoti patika ķīmija, j mēs 

veicām eksperimentus, pētījām un 

daudz ko uzzinājām, patika 

skolotāja. 

2.Matemātika, tur ir sarežģīti un 

daudz jādomā. 

3.Šī skola atmiņā būs vienmēr, jo tā 

ir mana pirmā skola…mīļie un 

pozitīvi skolotāji, klasesbiedri, 

draugi. 

4.Esiet aktīvi, iesaistieties 

pasākumos un konkursos, labi 

mācieties! 

1.Mīļākais priekšmets bija 

mājturība, jo tur varēja darīt 

praktiskas un dzīvei vajadzīgas 

lietas. 

2.Grūtākais noteikti būs 

matemātikas eksāmens, jo es 

matemātiku neaprotu. 

3. Ar daudz ko – stundas, 

pasākumi, klasesbiedri, skolotāji. 

4.Esiet paklausīgi! 



Kura no attēlā redzamajām saulītēm tevi uzrunāja visvairāk? 

 

Ja nespēj izvēlēties starp diviem attēliem, tad ieteicams lasīt abu ieteikumus šai 

vasarai. 

Mēs katrs vēlamies, lai šī vasara būtu pēc iespējas košāka, saulaināka un 

piedzīvojumiem bagātāka. Laika apstākļus mēs diži ietekmēt pašlaik nevaram, 

tomēr mēs varam darīt tā, lai, neatkarīgi no tiem, vasara tik un tā būtu izdevusies! 

1. saulīte 

Neiespringsti par sīkumiem! Iespējams, ka tu pēdējā laikā esi uztraucies par 

nenozīmīgām lietām, kurām nākotnē nebūs lielas ietekmes! Ņem to visu vieglāk! 

Tiecies pēc harmonijas un miera! Šovasar tev noteikti ir jāatpūšas, iespējams, ka 

tieši ārpus valsts. 

2. saulīte Ļauj visam ritēt savu gaitu – gan jau pagūsiet izdarīt visu to, ko esat  

ieplānojuši. Nebaidies atklāt savas jūtas! 

3. saulīte 

Baudot vasaras priekus, nevajadzētu aizmirst arī par pienākumiem! Būs labi, ja 

plānosi savu laiku un vadīsies pēc sastādītā grafika – tad arī vasara būs gana 

produktīva! 

4. saulīte 

Šovasar noteikti neaizmirsti ne tikai par ārējā izskata piekopšanu, bet arī iekšējā. 

Ieteicama dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana un grāmatu lasīšana. 

Nevajadzētu izpalikt ari nelielām ārējā tēla pārmaiņām – tās noteikti nāks par labu! 

5. saulīte 

Negribētos ticēt, ka šī vasara būs tāda pati kā pārējās. Lai situāciju uzlabotu, būs 

nepieciešams pamatīgi papūlēties cīņā ar slinkumu. Negaidi, kad kāds tevi kaut kur 

pasauks – šoreiz pašam nāksies būt iniciatoram! 

6. saulīte 

Šovasar tev ir jābūt atvērtam un laipnam pret citiem, tad arī apkārtējie būs gluži tādi 

paši pret tevi! Ieteicams attīstīt savus talantus vai atsākt kādu sen aizmirstu hobiju. 
 

IZVĒLIES VIENU SAULĪTI, UN IZLASI ŠĪS 

VASARAS IETEIKUMU TIEŠI TEV! 

 



DZIMŠANAS DIENAS!!! 
Jūnijs 

  

Iluta Ieviņa- Cūkmace – 02.06. 

Līga Augstkalne - 11.06. 

Vanda Ķebe - 20.06. 

Uldis Džuļs - 20.06. 

Alīna Garione - 21.06. 

Dmitrijs Traškovs - 26.06. 

Artjoms Jeršovs - 28.06. 

Jūlijs  

 

Elīna Sedola - 09.07. 

Andrejs Zahars - 21.07. 

Valentīna Černova - 21.07. 

Augusts 

 

Vitolds Bautris - 03.08. 

Janīna Bikovska - 08.08. 

Adrians Caune  - 09.08. 

Markuss Kapacis - 11.08. 

Sintija Gļauda - 23.08. 

  

 

 

* Daži skolas zēni ir tik bezkaunīgi, ka mēģina pacelt meiteņu svārkus. 

• Kāda skolas meitene ir guvusi jaunu sasniegumu sportā. Viņa tika atzīta par ,,Labāko vārtsardzi” 4.sezonā 

 JFL (junioru florbola līgā). 

* Daudzi skolēni grib ātrāk brīvlaiku un ar nepacietību gaida skolas pēdējo dienu. 

• Atkal ,,viens un tas pats” maija nogalē tiek labotas atzīmes… 

• Kāda no mūsu skolotājām ir iegādājusies mājdzīvniekus. 

• Izrādās, ka mūsu skolas zēni izmēģināja augstlēkšanu un tāllēkšanu pa logu. 

• 3.klases skolēniem jāiegādājas skaņas slāpētājs. 

• Dažas 8.klases meitenes ilgstoši uzturas skolā, nu dikti centīgas… 

• Kāds 5.klases zēns koķetē ar vecāko klašu meitenēm. 

• Kāda mūsu skolniece ir apbūrusi kādu zēnu, kurš nespēj izvēlēties, ar kuru meiteni turpināt draudzību, 
tāpēc paralēli draudzējas ar abām… 

• Maija mēnesī ir piedzīvoti emociju kāpumi un kritumi, daži skolotāji tik ļoti iegrimuši sevī, ka nerunā. 

• Kāds 2.klases zēns ir parādījis savu dziedāšanas talantu, veiksmi tā izkopšanā! 

• Iestājoties siltam laikam, skolēnu prātus grūti pievērst mācībām. 

• Ievērots, ka vairāki 6.klases zēni pārgājiena laikā krietni nosauļojušies! 

• Peldēšanas sezona oficiāli atklāta! 

• Kāds negantnieks bija pamanījies sasmērēt skolas durvis, kauns! 

• Esam ievērojuši, ka vairākiem skolēniem ir jauns aksesuārs – zaļas saulesbrilles. 

• Iecienītākā vieta, kur pavadīt starpbrīdi – šūpoles! 

• Dzirdēts, ka 5.klases skolēni pārgājiena laikā apēduši vairākus kilogramus šašlika. 

• Redzēts, ka Pēdējā zvanā skolotājiem tikusi uzdāvināta milzīga torte. 

• Esam ievērojuši, ka daudzi steidz nodot mācību grāmatas. 

• 9.klases skolēniem sācies eksāmenu laiks, lai viss izdodas! 

 

 

•   

 

Klačiņas! 



                            Tautas ticējumi – kāda būs šī vasara 
• Ja dzeguze beidz kūkot pirms Jāņiem, būs īsa vasara, agras salnas;  

    ja pēc Jāņiem – būs gara vasara. 

• Ja dzeguze kūko deviņas dienas pēc Jāņiem, deviņas dienas pēc Miķeļiem būs sniegs. 

• Ja sarkanais āboliņš uzzied pirms Jāņiem, būs plūdi. 

• Ja Jāņos līst tikai tik ilgi, kamēr zirgu apseglo, būs auglīga vasara. 

• Ja Jāņu naktī govis mauj, būs slapjš rudens un nākamgad gara zāle. 

• Ja vasara ir lietaina un vētraina, ziema būs dziļa un puteņaina. 

• Ja vasarā jaunā Mēness naktis ir siltas, ziemā tās būs aukstas. 

• Ja mazās skudriņas pūznīšus taisa augstus, būs slapjš rudens; ja zemus – tas būs sauss. 

 

 

Gaidīsim jūsu 

ieteikumus un idejas 

par avīzītes  

noformējumu un 

saturu! 

 
 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova  

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, 

Marika Valda Uļjanova, Egita Melne, 

Elvita Grišule 

16.jūnijā plkst. 18.00 Strūžānu KN 9.klases 

izlaidums!!! . 

23.jūnijs – vasaras saulgrieži 

Jūlijs – projekta «Spēlējam tīkla bumbu» 

realizācija 

6.-10.augusts – nometne «Profesiju 

kaleidoskops» 

Augusts – projekta «Līdzdarbojies un radi» 

īstenošana 


