
 Nu ir klāt, nu ir klāt, 1.septembris ir 

klāt!!! 

 

 Ir atkal septembris.  
Tāds rudenīgi saulains 
Ar lapu krāsainību,  
Miglainajiem rītiem. 

Mēs atkal veram savas  
Skolas durvis 
Un ejam pretī  

daudz kam nezināmam.  

     

      Vasara jau ir aizsteigusies… tas ir 
neticami… tik daudz vēl neizdarītā, 
nepagūtā… 

   «Šogad es mācīšos labāk,»  saka teju katrs 

skolēns, bet skolotājs tik pasmaida.  

    Novēlam veiksmi un izdošanos      

 2014./2015. mācību gadā!!! 

 
 

 
„ ArTava” 
 

Aktualitātes vasarā 
31.maijs 1.-4.kl. deju kolektīvs un skolotāja 

E.Kupruka piedalījās festivālā «Latvju 

bērni danci veda» Balvos. 

 

13.jūnijs Jaunstrūžānu pamatskolas 55. 

izlaidums.  

 

16.-20.jūnijs nometne «Multimediju 

laboratorija» Strūžānos. 

 

30.jūnijs-4.jūlijs nometne «Zaļā dzīve» 

Dricānos, kurā iesaistījās arī 4 Strūžānu 

bērni. 

 

21.-25. jūlijs nometne «Reāls piedzīvojums», 

kurā piedalījās 9 mūsu skolas skolēni. 

 

Gan Dricānos, gan Maltā tika organizēta 

sporta nometne, kurā mūsu veiklākie 

sportisti rādīja savu meistarību dažādos 

sporta veidos. 

 

29.augusts Rēzeknes un Viļānu novada 

izglītības darbinieku 13. sporta spēles, 

kurās Jaunstrūžānu pamatskolas 

komanda izcīnīja 1. vietu 

 

 
 

 

  

 

 

Jaunstūžānu pamatskolas avīze 
 

31.08.2014.          Nr.5 
 

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un 

elektroniski- 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/ 

 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/
http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/
http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/


Smaidam 

-Vēstures stunda. 
- Jaunais cilvēk, tur, pie durvīm! Kad dzimis 
Gēte? 
- Nezinu.... 
- Nu labi, kad dzimis Mocarts? 
- Nezinu... 
- Tad ko jūs vispār šeit darāt!? 
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu 
elektriķis... 

 

Meitene trāpa puisim pa 
galvu ar pildspalvu.  

Meitene: "Headshot!" Puisis 
trāpa ar grāmatu pa seju 
meitenei: "Facebook!" 

Kā tu domā, vai zilonis var noslēpties 
tomātos? 
- Domāju, ka nē! 
- Bet vai tu esi kādreiz redzējis ziloni 
tomātos? 
- Nu nē! 
- Nu redzi, cik viņš labi noslēpies! 

 

Vinnijs Pūks griež Sivēnam 
matus:  
-Sivēntiņ, tev ausis vajag? 
-Jā! 
-Tad ņem, turi! 

 

Bērniņam nenāk miegs. Mamma sāk šim priekšā lasīt 
pasaciņu. Paiet pusstunda, stunda, bet mazais kā 
neguļ, tā neguļ. Mamma nu sāk skaitīt dzejolīšus, jau 
pavisam nomocījusies, bērns aizvien neguļ. Mamma 
jau no dusmām trīcošā balsī sāk dziedāt 
šūpuļdziesmiņas, dzied, dzied, te pēkšņi mazais tāds 
pusaizmidzis vēršas pie māmiņas: 
"Māmiņ, māmiņ, varbūt pietiek trokšņot, man ļoti 
gulēt gribas." 

- Jums utis ir? 

- Ir. 
- Un ar ko jūs viņas ārstējat? 
- A viņas man neslimo. 

FAKTI 

o Pirmās skolas radās Senajā Grieķijā un Ķīnā ļoti tālā pagātnē. 

o Neticami, BET Anglijā skolas līdz 1944.gada likumam (šis likums 

noteica, ka mācības ir brīvi pieejamas pilnīgi visiem) nebija pieejamas 

visiem.  

o Pasaulē lielākā skola atrodas Luknovā, Indijā. Tajā mācās aptuveni 32 

tūkstoši cilvēku. Salīdzinoši Lielbritānijas lielākajās skolās mācās ap 

2000 skolēniem. 

o Ir vairākas skolas, kuras ir iekārtotas lielā telpā, un klases ir nodalītas 

ar aizkariem, BET citās logi ir iebūvēti ļoti augstu sienās. lai skolēni 

neaizdomātos, skatoties pa logu. 

o Pirmās skolas mūsdienu Latvijas teritorijā tika izveidotas 13. 

gadsimtā, kurās mācījās vācu muižnieku bērni. 
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Vasara – nometņu laiks… 

      Kā jau lasījāt sadaļā aktualitātes, šajā vasarā gan  Strūžānu pagastā, gan tuvākajā un 

tālākajā apkārtnē tika organizētas vairākas interesantas, aizraujošas nometnes, kurās 

varēja gan iemācīties kaut ko jaunu, gan iegūt draugus, gan vienkārši saistoši pavadīt 

savu brīvo laiku.  

       Savos iespaidos par piedalīšanos nometnē dalās Iļja un Kristiāna. 

No 16.06.2014. līdz 20.06.2014. Strūžānu KN aktīvi darbojās Multimediju laboratorija. Šajā nedēļā mēs 

mācījāmies, kā pareizi fotografēt. 

   Šīs nometnes ietvaros mēs mācījāmies, kā jārīkojas ar fotokamerām un pareizi jāfotografē.  

   Nedēļas vidū mēs braucām uz Rēzekni un mācījāmies strādāt, izmantojot programmu «photoshop», 

pēc tam mēs devāmies uz Latgales Radio, kā arī uz Bērzgali pie G.Rasima uz grupas ,,Bez PVN" 

ierakstu studiju un spēlējām uz dažādiem mūzikas instrumentiem.  

   Ceturtdien mēs devāmies ciemata ielās un vis kaut ko fotografējām, savukārt piektdien tika atlasītas 

labākās bildes un izveidota šo bilžu izstāde, kuru vēl tagad var aplūkot  Strūžānu KN.  

 

   Katrs dalībnieks par piedalīšanos nometnē  saņēma USB atmiņas karti ar uzrakstu «Multimediju 

laboratorija»,  šī nedēļa , kuru pavadījām nometnē, bija aizraujoša, un mēs ļoti daudz ko apguvām. 

Priecājamies, ka mums bija šāda iespēja! 

 

                              Kristiāna 

 

      Vasara nu jau ir izskanējusi ar savām Līgo dziesmām, skanīgu 

smieklu piepildītajiem vakariem, kameņu dūkšanu, ceriņu smaržu. Klāt 

rudens un jaunais mācību gads. 

      Jā, vasara aizlidoja vēja spārniem. Nesen vēl lēcām pāri 

ugunskuram, vācām Jāņuzāles, ēdām Līgo sieru ar ķimenēm, bet nu 

jau vērojam krāsaino lapkriti.  

      Vasara bija pilna dažādu notikumu un pasākumu. Viens no tiem 

tika rīkots tepat, Strūžānos. Skolēniem bija iespēja piedalīties nometnē 

„Reāls piedzīvojums”. Tā kā pats arī izbaudīju šo pasākumu, varu 

apgalvot, ka bija ļoti jautri. 

      Mēs veidojām savu nometnes karogu un dažādas interesantas 

lietas no materiāliem, ko varam atrast ik uz soļa. Bijām klausīties 

bitenieka  V. Bondarenko  aizraujošos stāstus , viesojāmies pie 

podnieka P.Gailuma,  paši veidojām traukus no māla, kurus arī 

ieguvām sev par atmiņu. Mēs izbaudījām interesantas aktivitātes un 

spēles Strūžānu ezera krastā. Mērījām upītes straumes plūšanas 

ātrumu, rēķinājām vidējo platumu. Ezerā tika iemesta pudele ar mūsu 

vēstuli nākamajām paaudzēm. 

      Visvairāk mums visiem patika pārgājiens. Mēs veidojām savu telšu 

pilsētiņu, spēlējām spēles pie ugunskura, vārījām zupu, laistījāmies.  

Jautrība sita augstu vilni, daži dalībnieki dabu baudīja līdz pat rītam un 

negulēja nemaz.  

       Lielu paldies gribas pateikt organizatoriem, nometnes vadītājām - 

sk. Līgai Augstkalnei, sk. Ērikai Sedolai, sk. Elitai Kuprukai, kā arī 

ikvienam dalībniekam. Paldies par interesantu, izglītojošu un mazu 

muļķību pilnu piedzīvojumu, par kuru atmiņas sildīs mūs vēl ilgi!  

                                      Iļja 



Tests 
Izpildot šo testu, Tu uzzināsi, kāda ir Tava patiesā attieksme pret mācīšanos un skolā 

notiekošo.  

 

No piedāvātajiem variantiem izvēlies to, kas Tev šķiet visatbilstošākais. 

Dzirdot vārdu 1. septembris, tu iztēlē redzi? 

 

a) kontroldarbus ar sliktām atzīmēm un skolotāju 

dusmīgās sejas 

b) klasesbiedru strīdus starpbrīdī  

c) smaidošus draugus un jaunās mācību grāmatas 

 

Kādas izjūtas tevi pārņem 1 septembra rītā? 

 

a) izmisums un slikta dūša 

b) viegls uztraukums un ziņkārība 

c) prieks un vēlme darboties 

 

Ko tu domāji augusta pēdējās nedēļās? 

 

a) Ak dievs, kāpēc laiku nav iespējams apturēt? 

b) Ko lai velk mugurā un kādi gan izskatīsies 

klasesbiedri? 

c) Cik forši, ka atkal sāksies jaunais mācību gads!! 

 

Ar ko tev saistās tikko pagājusī vasara? 

 

a) Daudzas vienādas dienas, reizēm garlaicība 

b) Daži ļoti spilgti piedzīvojumi 

c) Gandrīz 100 fantastiskas dienas, pilnas miera un 

prieka reizē 

 

Rudens Tev saistās ar..... 

 

a) krītošām lapām un sapuvušiem āboliem 

b) krītošām lapām un salnu rītos 

c) krītošām lapām un ziedošām dālijām 

 

Skolas gads Tev nepatīk jo...... 

 

a) riebjas pilnīgi viss, kas saistās ar skolu 

b) nepatīk agrā celšanās un mājas darbi 

c) nepaliek pietiekoši daudz laika izklaidēm 

 

 

Ja varētu izvēlēties, tad tu uz skolu ietu....... 

 

a) vienu dienu nedēļā 

b) divas dienas nedēļā 

c) trīs dienas nedēļā 

 

Tavi līdzšinējie skolas gadi tevī ir radījuši...... 

 

a) lielu nepatiku mazvērtības kompleksus 

b) svarīgu dzīves pieredzi un zināšanas 

c) augstu pašapziņu un ticību sev 

 

Skolas tēls tavā fantāzijā līdzinās.... 

 

a) milzīgam vampīram, kas izsūc tavus spēkus 

b) niknam sunim, kas Tevi apdraud 

c) pūcei, no kuras var smelties gudrību 

 

Lai maksimāli izvairītos no skolas, tu izvēlētos... 

 

a) bieži slimot, jo tas ir vieglāk nekā mācīties 

b) reizēm pasimulēt vēdersāpes un palikt mājās 

c) dažreiz aizgulēties no rītiem 

 

Tagad saskaiti punktus! 

a)1 punkts, b) 2 punkti, c) 3 punkti 

Atbildes meklē nākamajā 

lappusē!!! 



Ja testā 10-16 punkti 

SKOLAS NĪDĒJS/A 

 

NUUUUU.....Tu patiešām esi pārliecināts/a skolas nīdēja/s, 

diemžēl pati/s no tā nekā neiegūsi, jo tā ir lieta, no kuras 

neaizbēgsi. Tu esi pieradusi/is katrā lietā meklēt slikto pusi, nevis 

labo, tāpēc arī jaunais mācību gads Tev sākas ar sliktu dūšu vai 

pat vēdersāpēm no stresa. Labi apdomā, cik ļoti pārvērstos Tava 

dzīve, ja tu iemācītos saskatīt kaut nedaudz prieka iešanā uz 

skolu. Ja ne pati mācīšanās, tad vismaz tikšanās ar draugiem 

taču ir +!!!Lai tas arī kļūst par tavu mērķi šogad – iemācīties 

priecāties par to, kas notiek skolā. 

Ja testā 17-23 punkti 

VESELĪGĀ/AIS  SKEPTIĶE/IS 

 

Tu esi vienkārši gudra/s, ja saproti, ka nav jēgas ienīst 

to, no kā nav iespējams izvairīties, tāpēc Tu esi pilnībā 

izbaudījusi/is atpūtas laiku un pieņem jauno dzīves 

posmu bez liekas traģikas. 

 

Un pareizi dari!!! Jo ir taču arī gaišā puse tajā visā, vai 

ne? Kā gan var iztikt bez skolas un draugiem, un citu 

klašu puišiem, meitenēm, kuros/ās iemīlēties!! Ja arī ļoti 

negribas celties no rītiem, to kompensē jaunie svārki, 

bikses vai topiņš, ko beidzot var parādīt arī citiem... 

Kopumā ņemot tu esi gatava/s startam. 

 
Ja testā 24-30 punkti 

DZĪVES MĪLĒTĀJS/A 

 

Tu esi laimīgais/ā, jo no dabas esi optimists/e, un 

gluži dabiski Tev sagādā prieku viss, kas saistīts ar 

pašu dzīvi. Un ja jau skola ir daļa no tavas dzīves – 

lūdzu, tev nav nekādu pretenziju. Tavs dzīvesprieks 

ir apskaužams!!! Svarīgākais ir tas, ka Tev visā 

patīk saskatīt labo un gaišo pusi. Tas nekas, ka 

vasara ir galā.... No skolas Tu sagaidi jaunas 

iespējas un esi gatavs/a tās dāsni saņemt. Tu esi 

pilnīgi gatavs/a jaunajam startam ne tikai šobrīd, 

bet gandrīz vienmēr dzīvē. 



AFIŠA 
  

1. septembris – ZINĪBU DIENA 

(svinīgā līnija, kopīga 

fotografēšanās, svētku pīrāgs, 

klases stunda) 

  

2. un 3. septembrī  

SAĪSINĀTĀS MĀCĪBU 

STUNDAS 

 

 

 

 

 
 

Avīzei ir arī savs e-pasts- 

jaunstr.psk.artava@inbox.lv 
 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  
pasakas, stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī 
klačiņas! 
  

Ja esi aktīvs/-a, uzņēmīgs/-a un 
gribi pilnveidot sevi, tad 
pievienojies skolas avīzes 
radošajai komandai! 

 
 

  
 

Veiksmīgu jauno 
2014./2015. mācību 
gadu!!! 
  
  
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  
noformējumu un saturu! 
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Atceries! 

 Avīzītes redkolēģijas sastāvs: 

 

Redaktors - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondentes -  Linda Laganovska un Maija 

Kalneja 

Literārās lappusītes vadītāja - Karīna Ceirule 

Cienījamais lasītāj! 

 
     Tieši šis ir piemērotākais brīdis, lai sāktu kaut ko jaunu un vēl 

nebijušu, tāpēc aicinām visus, kuriem patīk būt aktīviem, kuri vēlas 

sevi izpaust, pievienoties skolas avīzes «ArTava» radošajai grupai. 

Uzdrīksties realizēt savas idejas! 

                                                                           “ArTava” veidotāji 

 

mailto:jaunstr.psk.artava@inbox.lv

