
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vējš uzziedējis – 
Dāvā zelta rītu…  

Zelta rītu 
ar vēja ziediem 
piepildītu, 
tie trīsuļo, 
uz ceļiem klājas, 
un klusi čukstot 
sarunājas,                  
Tev pāri slīd 
Caur balto rītu, 
Lai mirkļus zeltā 
Iesvētītu. 
Vējš uzziedējis – 
Dāvā zelta rītu… 

     

     

 

 
„ ArTava” 
 

Aktualitātes septembrī 
1. septembris ZINĪBU DIENA, kad pēc garā vasaras 

brīvlaika klasēs atkal valdīja satraukums un rosība.   

Plkst. 9.00 visi pulcējās skolas aktu zālē, kur notika 

svinīgā līnija. Īpaša uzmanība tika veltīta 1.klases 

skolēnam Danielam Ceirulim un 9. klases 

audzēkņiem.  

Katras klases audzinātājs bija izveidojis ziedu bumbu, 

kas radīja svētku sajūtu ne tikai pašiem skolēniem 

un skolotājiem, bet arī visiem pagasta 

iedzīvotājiem. 

Noslēgumā visiem bija iespēja baudīt svētku pīrāgu un 

dalīties vasaras iespaidos. 

2014./2015.m.g. Jaunstrūžānu pamatskolā skolēniem 

būs iespēja apmeklēt šādas interešu izglītības 

nodarbības 

 Tautas dejas 1.-4.kl. 

 Dramatiskais pulciņš 1.-4.kl. un 5.-9.kl. 

 Sporta pulciņš 

 Līnijdejas 1.-4.kl. un 5.-9.kl. 

 Folkloras pulciņš 1.-9.kl. 

 Vektorgrafika 1.-9.kl. 

 Žurnālistikas pulciņš 5.-9.kl. 

24. septembrī 1.-4.kl. skolēni devās rudens ekskursijā uz 

Ciskādiem un “Untumiem”. 

25. septembrī 5.-9. klašu skolēni apmeklēja vienu no 

vecākajām Latvijas pilsētām – Valmieru, apskatīja 

BMX trasi. 

29. septembrī  skolēniem bija iespēja piedalīties 

Miķeļdienas tirdziņā, kurā varēja  iegādāties 

dažādus gardumus, praktiskas lietas, skaistus 

aksesuārus.  Paldies vecākiem par izdomu un 

ieguldīto darbu! Apmierināti bija visi - gan pircēji, 

gan pārdevēji. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Jaunstūžānu pamatskolas avīze 
 

30.09.2014.          Nr.6 
 

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un 

elektroniski- 

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

 

 

...Ārā jau kļuvis vēsāks, Miķeļi nosvinēti. 

Sagaidītas pirmās salnas... Koki jau 

krāsojas zeltā un purpurā,  ābeļdārzos 

sārtojas āboli.  Ir iestājies rudens... 

 

Kartupeļi jau nolasīti, burkāni  izrauti... Visi 

dārza darbi paveikti - laiks ķerties pie 

mācībām un vairāk laika veltīt sevis 

pilnveidošanai, lai 1. semestris visiem 

būtu sekmīgs!  

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


Smaidam 

Vecenīte sēž peļķē un gauži raud: 

- Pazaudēju, nu kā es tā pazaudēju! 

- Ko jūs pazaudējāt? 

- Kā ko! Līdzsvaru! 

 

- Dakter, mani kaimiņi nav 

gluži normāli. Vakar viņi līdz 

trijiem naktī dimdināja pa 

sienu. 

- Un ko Jūs darījāt? 

- Es? Neko, turpināju spēlēt 

bungas. 

Jēkabs prasa vectētiņam: 

- Vectētiņ, kad tev bija visgrūtākais laiks 

mūžā? 

- Mazdēliņ, tas bija tad, kad man zobi nāca. 

- Vectētiņ, un tu atceries tos laikus, kad tev 

nāca zobi? 

- Nē, mazdēliņ, tas bija pagājušajā nedēļā, 

kad es noriju savas protēzes. 

 

Mazā Ilzīte skatās uz rozeti un 

domā… 

– Nabaga cūciņa! Kas tevi tur 

iemūrējis? 

 

Sieviete brauc taksometrā. Pēkšņi attopas, ka 

aizmirsusi 

naudu mājās, un saka šoferim: 

-Es laikam naudu esmu aizmirsusi mājās. 

-Tas nekas, atstrādāsi. 

Šoferis iegriežas mežā. Apstājās, izņem no 

bagāžnieka palagu un izklāj 

to zālītē. 

Sieviete sabijusies:  

-Jūs ko, man trīs bērni mājās.  

-Bet man divdesmit truši. Ņem un plūc zāli. 

 

Latgalietis ieiet tualetē un dzird, kā krievs 

pa telefonu kaut kam jautā: "Kakoj???"  

Latgalietis: “Kakoj, kakoj, as pagaideišu! 

FAKTI 

 

Labroči Bībele ir pieminēti 100 reizes un tās bija pozitīvas, bet 

kreiļi tika pieminēti tikai 25 reizes un tās pašas bija negatīvas.  

  

 

Tika pierādīts, ka no rītiem ieejot dušā ir veselīgi padziedāt, tas 

uzlabo omu un uzlabo dienu. 

  

 

Bērni, kuriem ir iedomu draugi ir ar lielāku IQ līmeni, ar labāku 

atmiņu un viņi labāk tiek galā ar kompleksiem.  

  

Coca - colas izplatītāji jau 20 gadus izmanto to savu kravas 

mašīnu motoru tīrīšanai. 

  



 
                     Klačiņas... 

  
   Vairākiem skolēniem jauns hobijs – 

bizīšu pīšana… 

     Daži mūsu skolēni skolas ēdnīcā 

uzvedas ļoti nepieklājīgi. Kauns! 

     Kādai skolotājai ir uzradies jauns 

mīļdzīvnieks… Vai esat pamanījuši, kas 

tas ir? 

     Kāds 4.klases skolēns ir nolēmis 

kļūt par būvdarbu vadītāju, jo 

nepārtraukti seko līdzi jumta nomaiņas 

darbiem, pat vēlā vakarā. 

     2 sākumskolas skolnieces « dāmu 

istabā» pamanījušās uztaisīt lielu 

nekārtību. 

    13 gadīgs zēns izrāda simpātijas 15 

gadīgai meitenei!!! Interesanti, varbūt tas 

ir abpusēji??? 

     2 skolēni sastrīdējās, kā izrādās 

vainīgs - dezodorants.  

     8. klases skolniece apsolīja 

uzdāvināt savas kedas kādam zēnam, 

var mēģināt minēt, kurš tas būs? 

     7. klasē jauna epidēmija – bailes 

palikt bez mobilā telefona. 

     Kādai klasei par sliktu uzvedību 

stundā nācās strādāt arī garajā 

starpbrīdī.  

     Interesanti, vai šī brīža aktualitāte -  

rokassprādžu veidošana no krāsainajām 

gumijām aizraus arī mūsu skolēnus?  

 

    

    

    

    

 

 

  

Sports! 

      23. septembrī Kaunatā notika 

krosa sacensības. Apstākļu  

sakritības dēļ arī mūsu sportiste 

Karīna Ceirule ieguva 3.vietu.  

        Līga Kigitoviča bija trešā 

savā skrējienā, bet godalgoto 

vietu kopvērtējumā iegūt 

neizdevās.   

 

  Želejas pagatavošanai tev būs nepieciešams:  

  Cukurs, pīlādžogas, stikla burciņas un marle 

 

  Dari tā: salasītos pīlādžus attīri no kātiņiem un 

gružiem, noskalo tos. Pēc tam ogas saber katliņā, 

pārlej ar ūdeni un vāri aptuveni 5 minūtes. Pēc 

tam ūdeni nolej. Ogas pārlej ar jaunu ūdeni tā, lai 

pilnībā tiktu nosegts viss katla saturs, ieteicams 2-

3 cm virs virsējiem pīlādžiem. 

  Pīlādžus vāri 20 minūtes. Pēc vārīšanas tos ar 

karoti vienmērīgi samīci. Pīlādžu masu vāri vēl 10 

minūtes. Pēc tam liec to marlē un ļauj šķidrumam 

notecēt. Kamēr notiek tecēšanas process, 

sterilizē sagatavotās stikla burkas – vispirms tās 

kārtīgi izmazgā; pēc mazgāšanas liec uz plāts un 

cepeškrāsnī karsē aptuveni 10 minūtes. Vāciņus 

vari sterilizēt vārošā ūdenī.         Pēc tam, kad 

pīlādžogu šķidrums caur marli notecējis, uz vienu 

litru šķidruma ņem 1-1,5 kg cukura (atkarīgs no 

vēlamā salduma) un liec katlā. Maisījumu vāri līdz 

cukurs izkusis. Pēc tam nosmeļ vārīšanās gaitā 

radušās putas un lej sterilizētās burciņās, cieši 

aizvāko un ļauj kārtīgi atdzist istabas temperatūrā 

pāris stundas līdz želeja sarecējusi.   

Pīlādžu želeja… 

Lai labi garšo!!! 



 

 

 

 

Sveika atkal, mana skola! 

Sen, tik sen jau te nav būts! 

Bet cik daudzreiz klases solā 

Jaunu zināšanu gūts! 

Cik daudz jauneklīgu domu 

Saistās man ar ēku šo! 

Un, lūk, veco skolas somu 

Nu jau māsa pārmanto... 

Tiešām?! Viss tik ātri mainās? 

Gadus mēra paaudzēs. 

Tagad manas dzīves ainās 

PAŠAS bērns ir paaudzies... 

Bet arvien es neaizmirstu 

MANAS bērnu dienas šeit, 

Un kad naktī sapņos grimstu, 

Izskan: „Rīts jau, celies, meit! 

Jāiet skolā, mīļā, dzirdi? 

Celies!” izskan mātes balss. 

Mostos ilgu pilnu sirdi, - 

Cik tas laiks ir sens un tāls! .... 

Mīļie skolotāji!  
 

Sveicam Jūs skolotāju dienā! Novēlam Jums 

daudz pacietības, sirsnības un veselības, 

cīnoties ar mums! 

KONKURSS!!! 
  

Šajā konkursā var piedalīties  

1.-9.klašu skolēni. Darbi tiks vērtēti 

2 vecuma grupās: 1.-4.klase un  

5.-9.klase. Konkursa uzdevums ir 

šāds: Jums jāizdomā un jāuzzīmē, 

kādu Jūs iedomājaties skolas 

karogu! 

Pasaka par ezi un gliemezi. 

 

Kādā mežmalā, senu koku paēnā, dzīvoja divi nešķirami draugi – ezis un gliemezis. Ezītis bija liels 

miera mika un labsirdis un tādēļ ļoti labi ieredzēts pārējo meža iemītnieku vidū. Atšķirībā no saviem 

ciltsbrāļiem viņš gliemežus neaizskāra, jo uzskatīja tos par ežu dvēseļu radiniekiem. 

 

Ezīša draugs bija neviens cits kā margainais vārpstiņjgliemezis, kurš, neskatoties uz savu smalko un 

reto vārdu, bija pavisam vienkāršs, laipns un sirsnīgs. 

 

Abi brālīši ik vakaru pavadīja norunātā vietā mežmalā - gliemezis draugam stāstīja, kas jauns atgadījies, 

kamēr ezītis gulējis diendusu, bet ezītis aizrautīgi vēstīja par naktīs notiekošo. 

 

Tā ritēja vakars pēc vakara, līdz kādu reizi ezītis pēc dienas miega gliemezi savā tuvumā nesastapa. „Kā 

tas var būt? Kas gan ir atgadījies?” nemierīgi pukšķēdams, šurpu turpu tipināja ezītis. 

 

Pagāja viena stunda, otra, jau krēsloja un iestājās nakts, bet gliemeža kā nebija, tā nebija. „Kā tas var 

būt? Nē, tas nevar būt! Nekur tālu taču viņš nevarēja būt aizmaldījies?” satraukti noteica ezītis un, 

nezinādams, ko tādā bezizejā darīt, steigšus devās pie sikspārņa, kurš vienīgais no kaimiņiem bija 

sastopams tik vēlā stundā. 

 

„Sikspārnīt, sikspārnīt! Vai neesi manījis manu draugu gliemezi?” ietraucies sikspārņa tumšajā un 

drēgnajā miteklī, vēl neatvilcis elpu, jautāja ezītis. 

 

TURPINĀJUMS NĀKAMAJĀ IZDEVUMĀ… 



Miķeļdiena… 
 

  Kā katru gadu skolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Skolēni tirgoja gardumus, interesantas 

lietas, pirka arī paši.  Aktivitāte bija ļoti liela, apmierināti bija gan pircēji, gan pārdevēji. 

Paldies par piedalīšanos!  

Kas ir Miķeļdiena? 

Miķeļdiena jeb Apjumības ir rudens 

saulgriežu svētki, kurus svinam 29. 

septembrī, neskatoties uz to, ka 

astronomiskie rudens saulgrieži (diena 

kļūst tikpat gara cik nakts) ir nedaudz 

agrāk (21.–23. septembrī).  

Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem 

jumta, izņemot kāpostus un tie var vēl 

mierīgi palikt uz lauka. Pēc Miķeļiem 

senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu 

laiks, kad ar svecēm un ēdieniem aicināja 

ciemos aizgājušo dvēseles. Dabā nakts 

sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas 

laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti. 

Miķeļos senatnē parasti svinēja apjumības 

– bija pabeigta labības pļauja un galdā lika 

lielu kukuli no trejām labībām – tas bija 

domāts tīrumu dieviņam Jumītim, auglības 

nesējam. Ja ir laiks un iespējas, 

pamēģiniet tādu maizīti uzcept arī Jūs! 

 

Miķeļdienas ticējumi 
   Līdz Miķeļiem vajag visu novākt  no lauka - tad 

sniega vārti vaļā. 

   

  Miķeļa dienā nedrīkst neko no meža nest mājās - 

tad žurkas un peles apstāj. 

  

Prognozes par gaidāmo laiku.  

Lietus Miķeļos vēsta siltu ziemu. Ja Miķeļa dienā 

vējš pūš no ziemeļiem, tad gaidāma auksta un dziļa 

ziema, kad no dienvidiem, tad silta un bez dziļa 

sniega, bet kad no vakariem vai rītiem – tad mērena. 

Kad pirms Miķeļiem nobirst kokiem lapas, tad pirms 

Jurģiem jau liela zāle, būs silts un agrs pavasaris. Ja 

lapas birst pēc Miķeļiem, pavasari ilgi turēsies 

sniegs. Ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina, tad būs 

laba vasara; ja sausa un auksta – slikta vasara. 

  

 

Miķeļdienas mīklas 

      Viena pati galviņa, simts lakatiņu 

      Kurai galvai matu vietā lapas? 

      Balta aitiņa, melna pierīte 

      Par zirni mazāks, par velnu dusmīgāks. 

Maza, maza bumbiņa apakš zemes,        

visapkārt zaļumiņš 

 



 

 

 

 

Avīzei ir arī savs e-pasts- 

martink01@inbox.lv 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus 
dzejoļus,  pasakas, stāstus, 
zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu 
interesanto, arī klačiņas! 
  
 
 

  
 

Baudiet rudeni!!! 
  
  
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  
noformējumu un saturu! 

 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 

 
     Ja esi ticis/tikusi līdz šai lappusei, tad “ArTavas” 6.numuru esi 

izlasījis/-usi! ! Paldies par sadarbību! Lai Jums izdodas, novēlam 

izklaidēties, lasīt sēnes, baudīt atvasaru! 

     Neaizmirstiet arī par mācībām, lasiet grāmatas, vērojiet 

interesanto sev apkārt un par svarīgāko ziņojiet skolas avīzes 

veidotājiem! Tiksimies oktobrī!  

                                                                         “ArTava” veidotāji 

 

AFIŠA 
  

3.oktobris – SKOLOTĀJU 

DIENA 

  

14. oktobris – “Vēstule – no 

senatnes līdz mūsdienām...” 

 

24.oktobris – Stāstnieku    

konkurss 1.-4.kl. 

 

Atceries! 


