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      Domājot par marta mēnesi, pavisam nejauši prātā 

ienāca Imanta Ziedoņa Pelēkā pasaka, jo martā, kad 

nokūst sniegs, tiešām viss ir pelēks, un mēs ar 

nepacietību gaidām pirmos ziedus, pirmos gājputnus, kas 

atgriezušies no siltajām zemēm, gaidām, kad pasaule 

pavērs mums savu krāsu lādi. Izlasiet arī jūs šīs pasakas 

fragmentu un aizdomājieties! 

«Es esmu Pelēkais. Es esmu pelēks kā pelēns. Es esmu 

pelēks kā putns, kā puteklis, kā pelni. Tikai tāpēc, ka es 

esmu, tikai tāpēc citas krāsas var izcelties. 

   Kur es esmu? 

   Kur jūs mani varat ieraudzīt? Visur. 

   Bet sāksim ar pavasari. 

   Pelēkā pavasarī viss ir pelēks, sniegs ir nokusis, zeme 

pelēka un pumpuri pelēki. 

   Bet pārplīst pelēkais pumpurs un uzzied — pūpols! Vai 

pūpols būtu tik skaists un balts, ja es, Pelēkais, pavasarī 

nebūtu tik pelēks? Pelēkā pavasarī pelēkā zemē izlien 

zaļa tulpe, pelēkā zemē izlien sarkani rabarberi kā velna 

ragi. 

   Es esmu pirms visām krāsām. Es esmu pirms visām 

krāsām, kuras cilvēki gaida. Pelēkā rītā viņi gaida sauli, 

pelēkā naktī — mēnesi. Pelēkā pavasarī viņi gaida 

ziedus. (..)  

 

 

 

8.03. – lai iepriecinātu skolas meitenes, 

šajā dienā tika rīkota ziedu 

balle/diskotēka 

11.-15.03. – PAVASARA BRĪVDIENAS 

20.03. – florbola sacensības 

21.03. – Jauno basketbolistu kauss 

Dricānos 

21.03. – 1.-3.klašu skolēni iniciatīvas 

«Skolas soma» ietvaros devās uz 

Rēzeknes tēātri «Joriks», lai noskatītos 

aizraujošu izrādi «Spokuskopija», kurā 

vēstīts par dažādiem spociņiem un to 

palaidnībām. 

22.03. – Rēzeknes novada  

Lego robotu turnīrs 

 



       Izpildīt komandas, precīzi veikt uzdevumus, klausīt sava „saimnieka” rokai – to visu ir 

iemācījušies roboti, kurus „trenē” skolēni un skolotāji. Ne visai vieglā darba, kas balstīts uz 

pamatīgām zināšanām un mūsdienu tehnoloģiju pārvaldamību, rezultātu varējām vērot Rēzeknes 

novada Lego robotikas turnīrā, kas otro gadu pēc kārtas notika Strūžānu kultūras namā 22.martā. 

       Turnīrā šogad piedalījās komandas no ARPC „Zeimuļs” (treneris Edmunds Kadakovskis), 

Gaigalavas pamatskolas (tr. Ineta Kruste), Gulbenes novada valsts ģimnāzijas (tr. Dzintars Ziediņš), 

Ilzeskalna pagasta jauniešu centra „Iļža” (tr. Jānis Šaudiņš), Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas (tr. 

Juris Erts), Jaunstrūžānu pamatskolas (tr. Ivars Igaunis), Kaunatas vidusskolas (tr. Evita Kairiša), 

Ludzas novada BJC (tr. Edmunds Kadakovskis), Maltas vidusskolas (tr. Jānis Šaudiņš) Nautrēnu 

vidusskolas (tr. Ivars Igaunis) un Viļānu vidusskolas (tr. Andris Stafeckis) ar gandrīz piecdesmit 

dalībniekiem. 

        Mēroties spēkiem nācās Līnijsekošanā ( pirmajā un otrajā disciplīnā), kā arī Sumo. 

       Pēc saspringtas cīņas vairāk nekā četru stundu garumā tika apkopoti rezultāti visās disciplīnās. 

Līnijsekošanā pirmajā disciplīnā labāko rezultātu uzrādīja Ričards Koniševskis (Kaunatas vidusskola), 

otrais labākais rezultāts bija Maria Vaļuma-Talkiu (Kaunatas vidusskola), bet trešajā vietā ierindojās 

Gustavs Grīns no Nautrēnu vidusskolas. 

        Līnijsekošanā otrajā disciplīnā vislabāk veicās Maria Vaļuma-Talkiu no Kaunatas, otrais bija 

Gustavs Grīns no Nautrēniem, bet trešais labākais rezultāts Mārtiņam Ulpem no Jāņa Eglīša Preiļu 

valsts ģimnāzijas. 

       Lego Robotu Sumo cīņu 1. -5. klasēm rezultāti: 1.vietā Rolands Lesničijs (ARPC Zeimuļs), 

2.vietā Daniels Antiņš (Maltas vidusskola), 3.vietā Alvis bartuļs (Ludzas novada BJC). 

       Lego Robotu Sumo cīņu 6.-12.klasēm rezultāti: 1.vietā Gatis Ieleja (Gulbenes novada valsts 

ģimnāzija), 2.vietā Juris Kursīts (gaigalavas pamatskola) un 3.vietā Hermanis Petručeņa ( Gulbenes 

novada valsts ģimnāzija). 

       Lego Robotu turnīra Sumo cīņās 1.-5. un 6.-12. klasēm 1.vietu izcīnīja Juris Kursīts (Gaigalavas 

pamatskola), 2.vietu -Gatis Ieleja (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), bet 3.vietā ierindojās Rolands 

Lesničijs (Ludzas novada BJC). 

       Sacensību dalībniekus uzrunāja un ar gūtajiem panākumiem sveica Rēzeknes novada Izglītības 

pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša, Jaunstrūžānu 

pamatskolas direktors Ivars Igaunis. Visi godalgoto vietu ieguvēji saņēma interesantas un vērtīgas 

balvas. 

       Priecājamies, ka Lego Robotikas turnīru atbalstīja arī skatītāji un robotu fani no skolām, kuras 

šogad vēl nebija kā dalībnieki. Redzētais un gūtie iespaidi noteikti pamudinās arī viņus apgūt 

aizraujošo robotu pasauli. 

       Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem, tiesnešiem, atbalstītājiem, un uz tikšanos nākošajā 

turnīrā! 

 

 

 

Leokādija Razgale,  

Strūžānu KN vadītāja 

Strūžānos notika Rēzeknes 

novada Lego Robotu turnīrs 



Tests 
Izvēlies feju 

Feja Nr. 1 

Tu izvēlēies feju, kas norāda: pārstāj sūdzēties un teikt, ka viss ir slikti! 

Neaizmirsti, ka tieši tavi vārdi un domas rada realitāti, ar kuru tev pašam ir 

jāsadzīvo. Viss ir tavās rokās! Tu vari savu pavasari padarīt labāku, laimīgāku 

un priecīgāku, un neviens cits! 

Feja Nr. 2 

Netērē laiku bezjēdzīgām lietām. Smejies, esi jautrs, satiecies ar draugiem un 

pavadi laiku ar ģimeni! Domā pozitīvi un šis pavasaris kļūs neaizmirstams! 

Feja Nr.3 

Šis pavasaris ir labākais laiks, lai kaut ko mainītu. Neļauj naudai vai tās 

trūkumam traucēt tev darīt to, ko tu vēlies. Atceries, ka katra jauna diena nes 

jaunu iespēju! 

 



Sports mūsu skolā! 

      Ceturtdien, 21.martā, mūsu skolas zēni un meitenes piedalījās basketbola sacensībās 6.-7. klasēm. 

Protams, šo komandu sastāvā brauca arī jaunāki spēlētāji. Meitenēm bija 3 komandas (Strūžāni, Nautrēni 

un Dricāni), bet zēniem bija 4 komandas (Dricāni, Nautrēni, Viļāni un Strūžāni).  

      Katra komanda izspēlēja vienu spēli ar katru pretinieka komandu, tie bija 2 periodi pa 6 minūtēm. 

Dricānus mūsu zēni uzvarēja ar rezultātu 21:5. Nautrēnus uzvarēja ar rezultātu 19:8. Bet galvenos 

pretiniekus Viļānus viņi pārspēja ar rezultātu 15:11.  

      Meitenes savukārt zaudēja Dricāniem ar rezultātu 7:22, bet, spēlējot ar Nautrēnu meitenēm, viņām 

bija iespēja uzvarēt, bet sīvā cīņā nācās tomēr piekāpties pretiniecēm. Žēl, ka tā sanāca, bet meitenes 

trenēsies un panāks labākus rezultātus! Mūsu skolas meitenes šajās sacensībās izcīnīja 3.vietu, ar to arī 

apsveicam!!! 

      Bet mūsu skolas spēcīgie puiši izcīnīja godalgodo 1.vietu, priecājamies par viņiem un apsveicam!!! 

      Pēc šīs spēles mūsu skolas zēniem būs jādodas uz reģiona sacensībām, uz Līvāniem, veiksmi viņiem 

šajās sacensībās. 

      Vēlreiz apsveicam gan meitenes, gan zēnus par tik labiem panākumiem sportā!!! Malači!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdien, 3.aprīlī, mūsu skolas 6.-7. klases zēni piedalījās reģiona sacensībās basketbolā, kas notika 

Līvānos. Izņemot mūsu skolas zēnus, tajās piedalījās vēl 3 komandas (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 

Daugavpils un Līvāni). Ļoti sīvā cīņā mūsu skolas zēni diemžēl piekāpās visām komandām un atgriezās 

mājās bez medaļām. Cerams, nākamreiz veiksies labāk! 



                           Klačiņas 
 

● Divas mūsu skolas avīzes žurnālistes atzīst, ka nevar izdomāt klačiņas.  
● Vairāki mūsu skolas skolnieki datorklasē bieži spēlē spēlītes. 
● Mūsu skolas 6.-7.klases zēni, braucot no reģiona sacensībām, kas notika Līvānos, 

koķetēja ar Dricānu vidusskolas meitenēm. Varbūt var rasties arī kādas simpātijas... 
● Ievērots, ka dažas meitenes regulāri nokavē stundu sākumus. 
● Manīts, ka daži zēni matemātikas kabinetā ir veikuši dažādus ķīmiskus eksperimentus. 
● Dažas meitenes ir mainījušas savu imidžu. 
● Kādam 9.klases zēnam ir krosenes, kuras nevar nepamanīt! 
● Dzirdēts, ka skolā kādam uznāk histēriskas smieklu lēkmes. 
● Dažiem mūsu skolas skolēniem ir netipiskas saslimšanas, uz skolu iet nedrīkst, bet 

pastaigāties ārā drīkst. 
● Vai kāds, ejot pusdienās, ievēroja ziedošos krokusiņus? 
● Atkal sācies ZZ čempionāta bums!!! Vai izdosies tikt uz finālu??? 
● 8.marta ballē ievērots, ka kādai meitenei bija vairāki pielūdzēji. 
● Kādas klases zēni 8.martā bija sarūpējuši savas klases meitenēm īpašus pārsteigumus, 

meitenes priecājas par šādu uzmanību. 
● Noskaidrots, kura bija visīsākā nedēļa martā – tās bija BRĪVDIENAS. 
● Vairāki enerģiski zēni katru dienu apgūst jaunus trikus ar saviem skrejriteņiem. 
● Strūžānos vakarpusē ciemojas jaunieši no kaimiņu pagastiem. 
● Izrādās, ka mūsu zēni prot labi dziedāt. 
● Labākā spēlētāja kausu basketbolā ir ieguvis Artis Gļauda! 
 

 
        Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic 

visus APRĪĻA gaviļniekus! 
Lai jauks aprīlis, priecīgas Lieldienas!  

Dzimšanas dienas APRĪLĪ svinēs: 
  
 

Deniss Razvadovskis - 01.04. 

Diāna Stepiņa - 04.04. 

Skolotāja V.Sidorova – 05.04. 

Skolotāja S.Patmalniece – 05.04. 

Skolotāja S.Kāposte – 05.04. 

Elgars Bautris - 07.04.  

Skolotājs I.Igaunis – 07.04. 

Skolotāja E.Kupruka – 14.04. 

Skolotāja D.Veida – 26.04. 
 
 

Klačiņas 



Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Joku diena – 1.aprīlis 

    Lieldienu radošā darbnīca – 18.aprīlis 

    Lieldienas – 21.-22.aprīlis 

  Projektu diena (Lielā talka) – 26.aprīlis 

  

 

Saulainas 

Lieldienas! 

 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Marika Valda Uļjanova, 

Egita Melne, Arnolds Anufrijevs, Artis 

Gļauda, Kārlis Kalnejs, Emīls Kapacis, 

Elgars Razgalis 

 

Šogad Lieldienas 

svinēsim 21.aprīlī!!! 

Klausījosi, brīnījosi, 

Kas aiz kalna gavilēja: 

Lieldieniņa braukšus brauca, 

Asnus veda vezumāi. 

     Lieldienām tuvojoties, nav jālauza galva par to, kāds 

ir Lieldienu simbols. Skaidrs, ka tās ir olas. Krāsosim, 

vārīsim, «kausimies», mainīsimies, dāvināsim cits citam 

un mielosimies. Savukārt tiem, kas tic Lieldienu zaķim, 

būs prieks meklēt paslēptās olas. 

     Mūsu tautas tradīcijās olu ēšanai Lieldienās ir daudz 

pamatojumu: lai vistas labi dētu, lai mājdzīvnieki un arī 

bērni augtu apaļi kā olas. Apaļi tolaik nozīmēja veseli, 

ne jau resni. Lai katram no jums izdevušies svētki! 


