
Jaunstrūžānu pamatskolas avīze 

01.11.2018.          Nr.47 Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniski- 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

Jau ir novākta pēdējā raža, gājputni 

aizlidojuši projām no mums, tik dubļi un  

vecās koku lapas zem kājām... Aiz 

muguras - saulainās dienas un rīti, 

ekskursijas un pārgājieni,  diskotēkas un 

brīvdienas.  Beidzās Helovīnsvētki, ar 

maskām, ballītēm, viss tik krāšņs un 

biedējošs, bet tik jautrs, liecinieki tam tik 

ķirbji, spoki  un sveces. Sākas novembris, 

notikumiem bagātais laiks, kad Latvija 

svinēs 100. jubileju,  cilvēki aizdedzinās 

svecītes 11.novembrī ,,Lāčplēšiem’’ par 

godu. Mēnesis, kuru raksturo sarkan-balt-

sarkanā krāsa un Latvijas himna. 

,,Melnā tēja, tumšās debesis, 

Sirds siltums un skanīgās dziesmas..  

Mīļie vārdi, ģimene..  

Viss, ko var vēlēties. 

Kaut vai negaiss pa āru ņemas,  

Esi blakus saviem mīļajiem.  

Nekas cits kā lietus  

Mūs nesatuvina mūsdienās.  

Aizdomājies, kas ir ģimene.’’ 

01.10. – Starptautiskā Skolotāju diena 

05.10. – Skolotāju diena skolā 

08.10. – Lekcija ,, Ņirgāšanās, pazempjumi 

bērnu un jauniešu vidū- kā rīkoties, ko darīt?’’ 

13.10. – Mācību ekskursija 6.-7.klašu skolēniem 

19.10. – Mācību ekskursija 8.-9. klasēm uz 

Likteņdārzu 

19.10. – Rudens diskotēka 

22.-26.oktobris– Rudens brīvdienas 

25.10. – Rēzeknes novada vispārizglītojošo 

skolu pedagogu Metodiskā diena Jaunstrūžānu 

pamatskolā 

31.10. – Draudzības vakars ar kaimiņskolu  

7.-9.kl.skolēniem 

  

Aktualitātes oktobrī 

Oktobris- salnu mēnesis 



 

  

                    

– Veči, man tāda sajūta, 

ka šodien beidzot laimēšu! 

– Mans tēvs arī tā teica, 

kad mums vēl bija 

dzīvoklis. 

Ceļu policists: 
– Iepūtiet trubiņā! 

Vadītājs: 
– Nevaru, slimoju ar astmu. 

– Labi, tad veiksim asins analīzes.  

– Arī nedrīkstu. Man ir asins nerecēšana. 

– Vismaz paiet pa to līniju varat? 

– Nevaru, esmu dzēris. 

Mamma saka Pēterītim: 

– Ja labi mācīsies, mēs ar tēti 

tev nopirksim velosipēdu, 

bet, ja slikti, tad klavieres. 

Pienāk rudens skolotāja Jānim jautā: ,,Tu pa 

vasaru neaizmirsi lasīt?’’ 

Jānis - ,,Nē.’’ 

Skolotāja - ,, Ko tev labāk patika lasīt?’’ 

Jānis - ,,Avenes.’’ 

Mersedes maksā 40000$ un sver 2 tonnas, 

tātad 1 kg mersedesa maksā 20$. 

Sporta velosipēds maksā 1500$ un sverot 7 kg., 

izmaksā 200$ par kg. 

Secinājums – velosipēds ir dārgāks par 

Mercedes’u 10 reizes! 

Sieva neapmierināta 

skatās spogulī. 

– Es jūtos tik nesmuka, 

veca un resna. 

Pasaki man, lūdzu, kādu 

komplimentu! 

Vīrs: Tev ir ļoti laba redze. 

Esi mēģinājis taisīt 

atspiedienus uz vienas 

rokas? 

Aha! 

Mugura nekrakšķēja?  

Nē, deguns gan 

sāpēja… 

Kas kopīgs 

deputātiem un autiņbiksītēm? 

Abi bieži jāmaina un 

viena un tā paša iemesla dēļ… 

-Saki man, kas saskaldīja 

atomu? 

-Goda vārds, tas nebiju es. 

Droši vien 7.d klases zēni. 

 



13.oktobrī Jaunstrūžānu pamatskolas 6.-7.klases 

skolēni devās ekskursijā uz Vidzemi. Pirmais 

muzejs, ko apmeklējām bija brāļu Jurjānu 

memoriālais muzejs “Menģeļi”, kurš iekārtots 

gleznainā un skaistā vietā. Ierodoties muzejā, 

mums nebija jāklausās gides stāstījums, bet visu 

varējām iepazīt darbībā. Mūs sadalīja grupās, un 

katrai grupai bija jāaizpilda uzdevumu lapa. 

Ātrākā un precīzāka grupa ieguva arī balviņas. Tā 

kā “Menģeļi” ir latviešu klasiskās mūzikas 

komponistu muzejs, neiztikām arī bez 

muzicēšanas, katrs varēja izvēlēties instrumentu 

un kopīgi muzicējām, bija smieklīgi un jautri, katrs 

spēlēja no sirds! 

 

Iepazinušies ar Jurjānu dzimtas vēsturi, devāmies 

uz “Brakiem” – rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 

muzeju. Kad izstaigājām “Braku” māju pagalmu 

un apsēdāmies saimes istabā pie lielā galda, gide 

sāka savu stāstījumu par rakstnieku, par viņa 

daiļradi. Lai izdzīvotu notikumus, kurus autors 

aprakstījis savā grāmatā “Velniņi”, mēs tos 

izspēlējam, gandrīz katram bija iespēja parādīt 

savu meistarību un aktierprasmes. 

Lai izkustētos un pārbaudītu savus spēkus, devās 

uz turpat esošajām “Braku takām”, kur ierīkotas 

dažāda līmeņa gaisa trases. Dažam šīs trases 

bija īpašs pārbaudījums, bet cits izgāja 

pārbaudījumus bez jebkādām problēmām. 

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz rotu 

kalšanas darbnīcu “Tiltiņi”, katram bija iespēja 

izveidot savu unikālo medaljonu vai nu par atmiņu 

no šī izbrauciena, vai vienkārši kā talismanu vai 

rotu. Darbnīcas īpašnieks iepazīstināja arī ar savu 

projektu “Drošība mežā”. Realizējot šo projektu, 

tiks izveidoti punkti, kuros būs pastāstīts par to, 

kas mežā mūs var apdraudēt. Arī mums bija 

iespēja iziet šo taku un dzirdēt daudz jaunas 

informācijas. 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA 



      Sports 
Oktobrī Lasvegasā risinājās ilgi gaidītais UFC supermačs, kurā 
spēkojās skandalozais īrs Konors Makgregors un Krievijas cīkstonis 
Habibs Nurmagomedovs. Šokējošākais sekoja pēc 
Nurmagomedova uzvaras. Allaž ārēji nosvērtais, mierīgais 
dagestānis sāka bļaut uz Konoru, bet pēc tam pārrāpās pāri 
astoņstūra žogam un metās virsū Konora komandas biedram 
Dilonam Denisam. Ārpus ringa sākās kautiņš. Pēc ilgākas 
grūstīšanās apsargiem un policijai izdevās visus karstgalvjus 
izšķirt un publiku nedaudz nomierināt. 

“Knicks” tikai ar veselu Porziņģi ir izredzes pacīnīties par “play-off” 

It sevišķi ar šovasar draftēto Kevinu Noksu sastāvā, kurš, manuprāt, būs labs 
spēlētājs. Ņujorkas vienība “play-off” pēdējo reizi sasniedza 2012./2013. gada 
sezonā.     Ilgi gaidītā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) duelī Lebrons 
Džeimss palīdzēja savai jaunajai komandai Losandželosas "Lakers" pirmssezonas 
pārbaudes spēlē ar 123:113 (31:34, 30:23, 40:35, 22:21) apspēlēt līgas čempioni 
Goldensteitas "Warriors". 

 

 

 

Futbola ziņas 
Parīzes "Saint-Germain" (PSG) talantīgais 

uzbrucējs Kiljans Mbapē Francijas 

čempionāta spēlē 13 minūšu laikā guva 

četrus vārtus un kaldināja galvaspilsētas 

kluba graujošu uzvaru. 

 

 
Portugāļu futbola zvaigzne Krištianu Ronaldu 

nav iekļauts valstsvienības sastāvā 

gaidāmajām UEFA Nāciju līgas un 

pārbaudes spēlēm. 

Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi 

sveic Jūs svētkos! 

Jubilāri novembrī! 
 

 
● Jeļizaveta Kozlova - 5. novembris 

● Oļegs Binduks - 27. novembris  

   



KO TEV NOZĪMĒ LATVIJA? 
-EGITA- 

Latvija ir mana 

dzimtene, 

ģimene, 

mīlestība, 

prieks….. 

-ANONĪMI- 

 Latvija ir manas mājas. 

Tā vieta, kur es gribu 

vienmēr būt... 

-ANONĪMI- 

Nabadzība, 

dzīves 

strupceļš. 

-ANONĪMI- 

Man Latvija nozīmē ’’Latvija ir skaista, brīnumiem pilna. Skaistie dabas skati liek 

priecāties. Mūsu vasara ir piepildīta ar skaistiem dabas skatiem, putnu civināšanu 

un silto jūras ūdeni, kur vasarā var kājas sildīt. 

-Viktorija- 

MĪLESTĪBA 

-LĪGA AUGSTKALNE- 

Latvija ir mana dzimtā vieta, vieta, kur 

strādāt, atpūsties, realizēt savus 

sapņus un ieceres, priecāties par dabas 

skaistumu un daudzveidīgajiem kultūras 

un arhitektūras objektiem. Tas viss 

apliecina mūsu zemes un  cilvēku 

bagātību, neatlaidību un radošumu.  

“‘Latvija ir skaista zeme, tikai 

skaistajam jāpalīdz parādīties,” tā ir 

teicis Imants Ziedonis, un es uzskatu, 

ka tikai no mums katra ir atkarīgs, kādā 

vidē un valstī mēs dzīvojam un 

dzīvosim. 

-ANONĪMI- 

Tā ir mana dzimtā valsts, 

kurā es piedzimu un tā 

man ir ļoti dārga. 

● Daži mūsu skolas skolēni domā, ka viņi ir diplomāti! 

● Puišus tā piesaista meitenes, ka viņi pilnīgi lien meiteņu tualetē! 

● Mūsu skolas skolēnus atkal aizrauj “Tanki Online” 

● Draudzības vakars noteikti paliks atmiņā daudziem! 

● Manīts, ka kādas klases skolēni bija iejutušies spociņu lomās un biedēja cits 

citu. 

● Izrādās, ka skolas telpās ir kāda vieta, kur notiek dažādas Helovīniskas 

izdarības, tur manītas slotas, ķirbji, sveces un dīvaini ģērbti tēli… 

● Rudens diskotēkā kāds zēns saņēma balvu kā veiklākais un labākais 

dejotājs. 

● Sports aizrauj tik daudzus, gaidām labus rezultātus sacensībās! 

● Ir dzirdēts, ka dažas meitenes spēlē paslēpes un slēpjas no skolotājiem. 

 

 

 

 

 

Klačiņas... 



 

 

 

 
Avīzei ir arī savs e-pasts- 
artava2018@gmail.com 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  pasakas, 
stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas! 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

Atceries! 

 Avīzītes veidotāji: 

Redaktore  - Valērija Makejeva 

Redaktora vietniece -Žanete Piļka 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti –  Marika Valda Uļjanova, Elvita 

Grišule, Egita Melne, Kārlis Kalnejs, Artis 

Gļauda, Elgars Razgalis, Emīls Kapacis, Arnolds 

Anufrijevs,  

 

05.11.- Konkurss “Mana 
Latvija” 1.-4.kl. 

13.11.- Konkurss “Mana 
Latvija” 6.-9.kl. 

16.11.- Latvijas 100 gadu 
jubilejas pasākums skolā 

Afiša 

Nomināciju konkurss klasēm!! 
 
 

 Iepriekšējā avīzes numurā tika izsludināts 

nomināciju konkurss “Helovīns mūsu klasē”. Tā kā 

oktobra beigās bija skolēnu  brīvdienas, par 

konkursu atcerējās un tajā piedalījās tikai 2 klases: 

4.klase un 6.klase. Izvērtējot iesūtītās bildes, katrai 

klasei piešķīrām savu nomināciju. Un tā - sīvā 

konkurencē nomināciju “BAISI SPOCĪGĀ KLASE” 

ieguva 4.klase, bet 6.klasei tika piešķirta nominācija 

«NOSLĒPUMAINI RAGANISKĀ KLASE».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies abām klasēm par 

izdomu, radošumu un 

uzdrīkstēšanos. Ceram, ka 

nākamajā konkursā būs 

vairāk dalībnieku! 


