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Aktualitātes decembrī 

Decembris - vilku mēnesis 

 
 
 

 
 
 

3.12. – Adventes vainaga kopīga iedegšana un 

nosvētīšana 

 

3.-7.decembrī – Labo darbu nedēļa, kuras laikā 

skolēni pārtapa par rūķiem un veica dažādus labus 

darbiņus 

 

6. un 13.decembrī – jauno basketbolistu sacensības 

Krāslavā un Maltā 

 

12.12. – konkurss  “ Sākumskolas skolēniem 

“Mini mīkliņu 2018” 

 

14.12. – mācību ekskursija 1.un 4.klašu skolēniem 

uz Latgales Kultūrvēstures muzeju  un “Goru” 

 

15.12. – Latvijas robotikas turnīrs Rīgas 

Transporta un sakaru  institūtā 

 

17.12. –     florbola sacensības  

                    Dricānos 

 

20.12. –       Ziemassvētku   

               pasākums skolā 

 

 

     Nu jau arī decembris un vecais  

2018.gads  ir aizvadīts. Tik tiešām 

mēneši  skrien tik ātri kā sekundes... 

      Arī decembris tāpat kā viss 

2018.gads bija bagāts ar 

visdažādākajiem notikumiem, 

sacensībām, konkursiem un daudzām 

citām aktivitātēm, kuras mijās viena ar 

otru, padarot mūsu ikdienu 

daudzveidīgu un krāsainu. 

      Mēs, «ArTavas» komanda, novēlam 

jums, lai 2019. - Cūkas gads būtu vēl 

interesantāks, aizraujošāks, labāks un 

lai šajā gadā būtu vairāk notikumu, kuri 

paliktu atmiņā uz ļoti ilgu laiku! 



Anekdotes 

Visgarākie ceļojumi 

sākas ar vārdiem 

– Es zinu īsāko ceļu. 

Skolotāja: 

– Juri, es ceru, ka šodien 

es neredzēšu kā tu špiko 

kontroldarbā… 

Juris: 

– Es arī ļoti ceru…. 

-Ko tev sencīši uzdāvināja 

dzimšanas dienā? 

- Elektro vilcieniņu un knipi no 

tēva, jo es viņam negribēju ļaut 

ar to paspēlēties. 

Skolotāja: 

-Katrīna, kura upe garāka 

- Ganga vai Misisipī? 

-Misisipī. 

-Vai vari pateikt, par cik? 

-Par 3 burtiem. 

-Kalnos nedrīkst 

spļaut pret vēju? 

-Kāpēc? 

-Var dabūt pa pieri 

ar lāsteku. 

Skolotāja jautā Anetei. 

-Kad tev ir dzimšanas diena? 

-15.maijā. 

-Kurā gadā? 

-Katru gadu. 



     Mūsu skolā 2018.gada 20.decambrī notika Ziemassvētku pasākums "Un dzirnaviņas 

maļ un maļ...". Pasākuma temats bija saistīts ar Kārļa Skalbes pasaku ‘’Kaķīša dzirnavas,’’ tā 

bija viena liela luga, kurā piedalījās visi skolas skolēni.  

     Gatavojoties savam uznācienam, trešā stāva gaitenī varēja redzēt gan velnus, gan 

raganas, gan kaķus, gan rūķus, gan daudzus citus lugas tēlus. Manuprāt, koncerts bija 

izdevies, neskatoties uz to, ka dažos momentos notika tas, kas nebija iecerēts scenārijā. 

Svētki bija krāšņi, interesanti, jauki, tajos bija jūtama Ziemassvētku noskaņa. Skolēni 

pasākumā dziedāja, dejoja, tēloja, smaidīja, priecājās un smējās.  Bija daudz viesu, kuriem 

patika mūsu pasākums.  

     Šis Ziemassvētku koncerts bija īpašs ar to, ka dažādu iemeslu dēļ mūsu skolā neieradās 

Ziemassvētku vecītis, tomēr viņš nodeva sveicienus digitālā veidā, atsūtot jauku video 

apsveikumu, bet dāvanas nodeva saviem palīgiem - rūķiem, kuri vēlāk tās dāvināja skolēniem. 

Mums vajadzēja stāstīt dzejoļus, novēlēt vēlējumus un dziedāt dziesmas, lai saņemtu 

Ziemassvētku dāvanas.  

     Pēc pasākuma bija diskotēka, kurā varēja izdejoties gan lieli, gan mazi. Katrai klasei bija 

savs galdiņš, pie kura varēja pacienāties ar pašu sarūpētajiem našķiem. Meitenēm bija liels 

pārsteigums, ka mūsu skolas zēni māk dejot valsi un nebaidās arī uzlūgt uz deju meitenes. 

Labākie vakara dejotāji, kā izrādījās, bija mazie!   

     Ziemassvētku diskotēka visiem ļoti patika, mēs kopā visu sakārtojām un devāmies laimīgi 

uz mājām! 

 

 

 

                  

Ziemassvētku pasākums skolā! 

      Lappusi veidoja: 

-Egita-  -Marika-   

-Žanete- 
Jubilāri 



● Decembrī katra klase centās kopīgi radīt svētku sajūtu, izrotājot gan klases, gan 

gaiteņus. 

● Ir novērots  ka dažiem mūsu skolas skolēniem ir ‘’Kendama’’. 

● Kā noskaidrojām, aktīvākie dejotāji Ziemassvētku pasākumā bija 1.un 2.klases zēni. 

● Kāda meitene bija tā pieķērusies puisim, ka neļāva viņam dejot ne ar vienu citu. 

● Dzirdēts, ka dažiem skolēniem pēc lielās dejošanas sāpēja kakli, kājas, arī rokas! 

● Izrādās, ka kāda meitene Ziemassvētkos saņēma īpašu apsveikumu... 

● Manīts, ka dažas 7.klases meitenes starpbrīžos kaut kur nemanītas nozūd... 

● Vairāki skolēni tikai decembrī atcerējās, ka vajadzētu sākt mācīties! 

● Novērots, ka šogad ciemata eglīte izrotāta ļoti skaisti un krāšņi. 

● Kā izrādās, arī skolotāji Ziemassvētkos rīko loteriju un sarūpē  

        viens otram kādu nelielu pārsteigumu. 

        Jaunstrūžānu pamatskolas Robotu pulciņa dalībnieki sestdien, 15. 

decembrī, piedalījāsTransporta un sakaru institūta (TSI), organizētajā robotikas 

turnīrā, kurā robotu būves nemiera prātiem bija iespēja demonstrēt savas un 

savu robotu prasmes un iemaņas astoņās disciplīnās: Mini Sumo, Lego Sumo, 

Līnijksekošana, Lego Līnijksekošana, Folkreiss, Lego Folkreiss, Labirints un 

Lego Labirints. 

        Turnīrs un čempionāts kopumā tiek organizēts lai, sekmētu interesi par 

robotiku un inženiertehniskajām profesijām, pilnveidotu vispārējās un speciālās 

tehniskās zināšanas un prasmes robotikas pamatdisciplīnās – mehānikā, 

elektronikā un programmēšanā, kā arī, lai veicinātu izglītības iestāžu, robotikas 

pulciņu sadarbību un popularizētu robotiku bērnu un jauniešu vidū kā 

interesantu un praksē noderīgu nodarbi. 

       Starp turnīra 164 dalībniekiem no Latvijas un  

Lietuvas bija arī 37 Rēzeknes novada pārstāvji no  

Maltas, Kaunatas, Nautrēnu, Gaigalavas un  

Jaunstrūžānu skolas, kas veiksmīgi uzsāka  

dalību čempionātā, jo spēja, ne tikai pārvarēt  

atlases kārtu un iekļūt labāko četriniekos  

savās vecuma grupās (visu novada skolu pārstāvji),  

bet arī, “aizcīnīties” līdz astotdaļfinālam (Kaunatas  

vidusskolas skolniece Marija Vaļuma-Talkiu),  

kas uz šo brīdi ir lielākais Rēzeknes novada  

pārstāvēto komandu sasniegums Lego Sumo disciplīnā.  

       Jaunie robotu inženieri mājās devās ar jaunu apņēmību un pieredzi, gaidot 

nākošo robotikas nodarbību! 

 

Klačiņas 

Robotu sacensības 



2018./2019.mācību gada 1.semestrī, iesaistoties iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, Jaunstrūžānu 

pamatskolas skolēniem bija iespēja plašāk iepazīties ar Latvijas kultūru, arhitektūru, tradīcijām. 

Sākumskolas skolēni apmeklēja Latgales vēstniecību „Gors”, kurā iepazinās ar celtnes arhitektūru, 

uzzināju daudzus faktus par tās būvēšanas procesu, visiem bija iespēja ieskatīties aizkulisēs, 

grimētavās un citās telpās, kas nav visiem pieejamas ikdienā, ikvienam bija iespēja uzzināt par dažādu 

profesiju pārstāvjiem, kas šeit strādā. Skolēni noskaidroja, kāpēc „Gora” interjeram ir izvēlēta tieši 

tāda krāsu gamma, varēja apskatīt arī 1.stāvā izvietoto izstādi. 

Latgales Kultūrvēstures muzejā 1.-4.klašu skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā „Māla 

pikuča piedzīvojumi”, kuras ietvaros visi varēja iepazīt māla fizikālās īpašības, uzzināt vairāk par 

amatu -podnieks. Tā kā nodarbībā bija praktiskā darbošanās, bērni varēja attīstīt savu radošumu, 

veidojot no māla dažādus darbiņus. Savas zināšanas par mālu, par Latgali skolēni varēja izpaust, 

atbildot uz gides uzdotajiem jautājumiem. 

6.-7. klašu skolēni apmeklēja R.Blaumaņa muzeju „Braki”, kurā tika piedāvāta muzejpedagoģiskā 

programma „Velniņu darbi un nedarbi”. Bērniem bija jāiepazīstas ar R.Blaumaņa darbu personāžiem, 

jāiejūtas dažādās lomās, jāveido iestudējums. Šīs programmas apguve attīsta skolēnos radošumu, 

palīdz izprast daiļdarba saturu. Savukārt radošajā pagalmā „Tiltiņi” skolēni nostiprināja zināšanas par 

rakstu zīmēm, iepazina mūsu senču atstāto mantojumu, ikvienam bija iespēja darboties rotu kalšanas 

darbnīcā, kurā katrs varēja izstrādāt savu unikālo ornamentu, izvēloties gan no piedāvātajām rakstu 

zīmēm, gan radot kaut ko jaunu, nebijušu. 

8.-9. klašu skolēni devās mācību eksursijā uz Likteņdārzu, kur gides vadībā bija iespēja iziet un 

iepazīties ar „Likteņdārzā” izveidotajiem objektiem un ainavām. Gides pārdomātais, daudzveidīgais, 

vēsturiskiem faktiem piesātinātais stāstījums par latviešu cilvēku likteņiem lika skolēniem vēlreiz 

aizdomāties par vēstures sarežģītajiem pavērsieniem. Skolēniem tika sniegta informācija par padomju 

represijās cietušajiem. Viņu piemiņas iemūžināšana paveikta balstoties uz cilvēku ziedojumiem. 

Šis mācību semestris bija piepildīts ar daudzveidīgiem, mācību priekšmetu saturu papildinošiem 

pasākumiem, arī nākamajā pusgadā izmantosim iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas 

iepazīt mūsu valsts kultūras bagātības. 

   Jaunstrūžānu pamatskolas skolotāja Līga Augstkalne  

 

 



 

 

 

 
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 

 

   22.decembris – 7.janvāris 

ZIEMAS BRĪVDIENAS 

   9.01.- Lekcija “dzīvo veselīgi  

             Rēzeknes novadā” 

   30.01.- Skatuves runas    

               konkurss 

Afiša 

Brīvdienas...Jaunā gada apņemšanās… 
• Es pavadīju savas brīvdienas ar draugiem un radiem. 
• Jaunā gada apņemšanās? Uzrakstīt eksāmenus un pabeigt skolu. 

• Es brīvdienās atpūtos, gulēju, skatījos filmas. 
• Šajā gadā plānoju vairāk mācīties un neslinkot. 
• Vajadzētu mazāk strādāt... 
• Brīvdienās spēlēju datoru un vizinājos no kalna. 
• Jaunajā gadā gribētu laicīgi izdarīt visus darbus! 
• Daudz laika brīvdienās pavadīju sporta zālē. 
• Skatījos salūtu. 
• Ēdu, gulēju, slinkoju un vēlreiz ēdu... 
• Ziemassvētku brīvdienās es braucu ciemos. 
• Jaunajā gadā gribētu dzīvot veselīgāk, biežāk – peldēt, vairāk būt svaigā  
        gaisā utml. 

 

Aptauja 


