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Aktualitātes novembrī 

Novembris - salnas mēnesis 

Latvijai novembris ir viens no nozīmīgākajiem  

mēnešiem, jo tieši novembrī nodibināja 
Latviju, novembrī Latvijas armija sakāva 

Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu 

spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso 
krastu. Novembrī bija Latvijas simtgadei 

veltītu pasākumu laiks, kad aizdedzināja 
sveces par piemiņu tiem, kas cīnījās un krita  

par mūsu brīvību, tas bija laiks, kad kopā 

dziedāja dziesmas un izdejoja vislabākās  
dejas, kad par Latviju lepojās kā nekad vēl. 

Cik daudzi stāsti bij’ izstāstīti, cik daudzas 
nedienas atsauktas atmiņā.. Tas viss bija, ir 

un būs mūsu sirdīs, bet, paskatoties tam 

visam pāri, mēs varam būt ar savu ģimeni, 
draugiem un mīļajiem cilvēkiem, mēs varam 

ieelpot brīvību un gūt jaunas iespējas! Varbūt 
tagad tu neko neredzi, bet zini, lai redzētu  - ir 

jāpaskatās… Mīlestība pret Latviju 

neizpaužas materiāli, piemēram, kurš 
aizdedzināja lielāku sveci vai tml. Mīlestība 

nāk no sirds, tā vienmēr ir ar tevi, ar taviem 
tuvajiem! 

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, 

Un mūsu šī Baltijas jūra mūždien: 
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lietas, 

Viss, viss pie šīs zemes simts saitēm mūs 

sien. 
                                   (V. Plūdons.) 

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

 

13.11. - Konkurss ,,Mana Latvija’’ 6. - 9. klasēm 

 

15.11. – Volejbola sacensības Maltā 

 

16.11. - Latvijas Republikas proklamēšanas     

            100.gadadienai veltīts pasākums 

 

18.11. – Latvijas simtgadei veltīts pasākums  

              Strūžānu kultūras namā 

 

23.11. – Florbola sacensības Dricānos 

 

23. un 30.11. – jauniešu NBA līgas sacensības  

                         basketbolā 

 

26.11 -  Jaunstrūžānu p.-sk. skolēni piedalās 

konkursā  “Mana Latvija’’ Rēzeknes novadā 

 

27.11. – Volejbola sacensības Adamovā 



Anekdotes 

Kad omai palika 65 gadi, 

ārsts viņai ieteica dienā noiet 5 km. 

Tagad viņai ir 89 – un mums nav ne 
jausmas, kur viņa ir… 

– Es savai vecmāmiņai iedevu 

pamēģināt enerģijas dzērienu. 
– Un kādi rezultāti? 
– Nekas. Aizgāja pēc piena… 

Uz Cēsīm! 

– Stoi! Streļatj 

budu! 
– Staju! 
– Streļaju! 

– Saki man, kas Tu esi un 

es Tev pateikšu, kas ir Tavi 
draugi! 
– Es esmu miljonārs. 

– Tad es esmu Tavs 
draugs! 

-Cik daudz tev būtu 

vajadzīgs, lai iemācītos 
lidot? 
- Īsti nezinu, septiņas 

vai astoņas… 
-Nedēļas? 

-Lidmašīnas. 

-Vienpadsmitos vakarā 

kaimiņš pie manām 
durvīm tik skaļi dauzījās, 
ka gandrīz urbis no rokām 

izkrita! 

Anna saka brālītim: 

-Iešu aplaistīt dārzu. 
-Ārā taču līst! 
-Nekas, es 

paņemšu 
lietussargu. 

-Uzrādiet e-talonu! 

- Parādiet savējo! 
-Es esmu kontrolieris! 
-Bet es - elektriķis. 

Vai tad man par 
elektrību nav 

jāmaksaā? 

-Tēti, kas ir opera? 

-Tā, dēliņ, ir tāda 
izrāde, kas sākas 
19.00, un, kad pēc trīs 

stundām paskaties 
pulkstenī, tas rāda 

19.20  



● Atklājās, ka mūsu skolā ir mīlas trijstūris.. 

● Meitenes ir aktīvas saitē instagram, laikam pašizaugsme. 

● Izrādās, ka mūsu skolā ir 4 skuteristi, jau padomājuši par nākotni, būs izcili sportisti. 

● Mūsu skolas meitenēm patīk bildēties pie spoguļa, īpaši, tualetē. 

● Tagad meitenes uz tualeti staigā retāk, bet tomēr staigā. 

● Kāda 7. klases skolniece sasita savu jauno telefonu, cik neuzmanīga! 

● Mūsu skolas meitenes maina stilu, drīz būs jārīko modes šovs. 

● Izrādās, ka 9. klases zēnam patīk slaucīt skolas grīdu ar savām drēbēm, burvīgi, arī apkopējām 

jāpalīdz! 

● Izrādās, ka septītās klases skolnieki prot būt mierīgi, izauguši mazliet. 

● Meiteņu bizītes ar krāsainiem diegiem ienāk skolas modē ar daudz intensīvāku ātrumu. 

● 7.klases skolēni grib iekarot visus skolas soliņus un grūž pārējos ārā. Tāda rīcība ir bezkaunīga!! 

● Lielu popularitāti ieguva skolas priekštelpā noliktās skujas, daudzi laikam ar nepacietību gatavojas 

Ziemassvētkiem! 

● Augļu izprasīšana no mazajiem turpinās, nonāk pat līdz vardarbībai! Redzams - pusdienās slikti 

baro! 

● Survivio paliek skolas spēļu topā! Jāpamēģina, varbūt patiešām laba spēle! 

● Lielā gatavošanās Latvijas valsts svētkiem, bija tik daudz nevajadzīga! 

● Novembra beigas, bet klases jau sāk rotāt Ziemassvētkiem! 

3.decembris - Elgars Razgalis 

7.decembris - Elvita Grišule 

15.decembris - Renāte Anufrijeva 

19.decembris – skolotāja Mudīte Leiduma 

 

 

 

Dzimšanas dienas 

       decembrī! 

Apsveicam!!! 

Klačiņas 



Stāstnieki atkal tiekas Lendžos 

     29. novembrī norisinājās Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad 

tas Lendžu kultūras namā pulcēja 20 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām –  

Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Jaunstrūžānu un Gaigalavas pamatskolas, kā arī 

ciemiņus no Viļānu vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Ciblas vidusskolas un 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (ARPC) “Zeimuļs” (Rēzekne). 

     Šajā konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gadu vecumam, kuri interesējas par tautas 

mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Stāstniekiem 

latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, 

viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote. 

     Arī šoreiz skolēni ar aizrautību stāstīja pasakas 

 par sadzīvi, par mātes meitu un pameitu, teikas,  

viena no teikām bija par Rēzeknes pili. Dažādi bija  

arī atgadījumi „iz dzīves”, kādam tas bija notikums 

 ar krēslu, kuram salūza kājas, citam atkal  

atgadījums ar bitēm. Arī stāstīto anekdošu klāsts  

bija daudzveidīgs, gan par skolu, gan par  

policistiem, gan dažādām sadzīviskām lietām. 

     Konkursā  ar 2 folkloras tekstiem (teiku par  

Rēzeknes pilskalnu un pasaku «Kas baileiguoks par zači») veiksmīgi piedalījās  mūsu skolas 

7.klases skolnieks Elgars Razgalis. Sacenšoties ar 8 savas vecuma grupas dalībniekiem, viņš  

ieguva titulu «Vislielākais stāstnieks», kas ļauj Elgaram piedalīties stāstnieku konkursa 

finālā Rīgā. 

Mūsu Latvijai – 100! 
Šogad mūsu valstij bija īpaša dzimšanas diena – apaļi simts gadi, 

tāpēc, sastājušies plecu pie pleca un sadevušies rokās,  mēs 

izveidojām šo jubilejas skaitli, kas tika iemūžināts arī 

fotogrāfijās. Pie skolas no svecītēm  izveidojām  Gaismas ceļu 

Latvijai, lai nākamie gadi ir gaiši un laimīgi! Svētku koncertā ar 

dziesmām, dejām, dzejas montāžām un video sveicieniem 

novēlējām Latvijai  daudz laimes dzimšanas dienā!!! 



Sports 

23.novembrī mūsu skolas 6.-7. klašu zēni piedalījās florbola sacensībās Dricānos. 

Spēlēs veicās ļoti labi, komandas spēlēja pa apli  - katra ar katru nospēlēja vienu 
spēli. Mūsu sportistiem pirmā spēle bija ar Kaunatu, otrā  - ar Rēznu, trešā  - ar 
Viļāniem, ceturtā - ar Dekšārēm un pēdējā piektā -  ar mājiniekiem  - dricāniešiem. 

Kaunatu mūsu zēni uzvarēja ar rezultātu 4:0, Rēznu - ar rezultātu 6:0, bet ar 
Viļāniem bija pati sarežģītākā spēle, mūsu zēni cīnījās no visiem spēkiem un 

izcīnīja uzvaru ar rezultātu 2:1! Ar komandu no Dekšārēm puiši nospēlēja labāk 
nekā ar Viļāniem,  uzvarēja ar rezultātu 4:1, bet pēdējā spēlē uzvarējām 
mājiniekus Dricānus ar rezultātu 4:2. Mūsu komanda uzvarēja visas spēles, un 

mūsu skolas zēni ieguva godalgoto 1.vietu! Apsveicam!!!  

Florbols 

Volejbols 

27.novembrī mūsu skolas zēni un viena meitene piedalījās volejbola sacensībās 

Adamovā. Tajās piedalījās 6 komandas, tās tika sadalītas divās grupās (pa 3 

komandām katrā). Mūsu komandas grupā bija Strūžāni, Nautrēni un Viļāni, otrajā 

grupā bija Adamova, Makašāni un Kaunata. Mūsu zēni ar rezultātu 2:1 pirmajā 

spēlē uzvarēja Viļānus, tad spēlēja ar Nautrēniem un zaudēja ar rezultātu 2:0. 

Tad viņiem bija jāspēlē par trešo vietu pret Kaunatu, kur sīvā cīņā uzvarēja ar 

rezultātu 2:0 un izcīnīja godalgoto 3.vietu!     

                                                      Apsveicam!!! 



 

 

 

 
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 

 

3.12.- Adventes vainaga kopīga 

iedegšana 

3.-7.decembris – Labo darbu 

nedēļa 

20.12.- Zimassvētku pasākums 

skolā 

21.12. – 1.semestra pēdējā 

mācību diena 

Afiša 

     Novembrī par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai 

tika izveidots stends, kurā apkopojām mīļākās, 

populārākās un sirdij tuvākās latviešu tautasdziesmas, 

jo ikviens zina, ka folkloras materiāls ir tik 

daudzveidīgs un bagāts, ka katram ir iespēja izvēlēties 

savu dainu.  

     Tautasdziesmas tika rakstītas uz sarkanām un 

baltām lapiņām, kuras izvietojām tā, lai veidotos 

simbolisks sarkanbaltsarkanais karogs.  

     Šajā aktivitātē piedalījās ne tikai skolēni, skolotāji, 

bet arī skolas darbinieki, skolēnu vecāki, tādā veidā 

apliecinot savu piederību savai zemei, savai valstij. 

     Aktīvākie skolēni (Žanete Piļka, Laila Mironova, 

Ilvars Razgalis, Valērija Makejeva, Elvita Grišule) 

piedalījās arī domrakstu konkursā “Mana Latvija”, viņu 

darbiņi tika nogādāti Strūžānu kultūras namā, kur tika 

veidota kopīga labo vārdu, domu  un vēlējumu grāmata 

Latvijai. 

VELTĪJUMS LATVIJAI... 


