
 
„ ArTava” 
 

Aktualitātes novembrī 
27.10.-2.11.- Rudens brīvlaiks, kura laikā skolēni 

mazliet atpūtās, lai atsāktu mācības ar jaunu sparu 

10.11. Mārtiņdienas pasākums sākumskolēniem. 

11.11.- Par godu Latvijas Republikas atbrīvošanai no 

Lieliniekiem tika svinēta Lāčplēša diena. 

11.11.- Šajā dienā notika viktorīna "Mana Latvija 2014". 

Pirmo vietu, saprotams, ieguva devītā klase, otro 

vietu - septītās klases komanda, trešo vietu ieguva 

astotie, ceturto izcīnīja sestā klase, bet debitanti, 

piektā klase, godam nopelnīja piekto vietu!!! 

12.11.- 1.,2. klase svinēja Latvijas svētkus. 

13.11.- Rēzeknē mūsu skolas septītās un devītās klases 

skolēni izcīnīja PIRMO vietu viktorīnā "Mana 

Latvija 2014"!  

16.11.- Ekskursija uz Rīgu, kuras lakā tika apmeklēts 

Okupācijas muzejs, izstaigāta Vecrīga, justs līdzi 

“Dinamo” komandai hokeja spēlē, apskatīta 

Gaismas pils jeb Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

17.-18.11.- Svētku brīvdienas. 

18.11.- Koncerts veltīts Latvijas Republikas 

proklamēšanas 96. gadadienai. 

27.11. - Notika kārtējās Viļānu un Rēzeknes novada 
skolu sacensības „Lāse 2014”, kurās piedalījās arī 
Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni. Meitenes 11, 
bet zēni 14 komandu konkurencē parādīja labus 
rezultātus, taču iekļūt finālā neizdevās.  Paldies 
sportistiem par piedalīšanos sacensībās, veiksmi 
nākamajos startos! 

 

 

 

 
 

 

  

 

Jaunstūžānu pamatskolas avīze 
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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un 

elektroniski- 

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

 

      Novembris ir  beidzies...  

Tas bija bagāts ar dažādiem 

notikumiem, tika piedzīvoti gan 

smagi zaudējumi, gan uzvaras, 

aizraujošas ekskursijas, pirmais 

sniegs, Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadiena, svinēti 

Mārtiņi... 

     Par visu sīkāk lasiet šajā 

numurā! 

Šo pašu svētāko 
Tu neaizmirsti: 
Vai celies debesīs, 
Vai jūras dzīlēs nirsti, 
Vai draugu pulkā 
Dali savu prieku, 
Vai viens pats satiecies 
Ar pretinieku - 
Tu esi Latvija! 

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


Smaidam 

Agrāk es spēlēju tenisu, futbolu, 

hokeju, nodarbojos ar brīvo cīņu, kā 

arī piedalījos sacensībās šahā un 

kartingā!!!  

Viss beidzās, kad dēls salauza 

datoru... 

FAKTI  

 

•Zinātnieki prognozē, ka sociālais tīkls Facebook līdz 2017. gada 

beigām būs zaudējis 80% lietotāju. 

•Suņu oža ir 10 000 reižu spēcīgāka nekā cilvēkiem. 

•Zilais valis ir tik liels, ka cilvēks spētu peldēt cauri tā lielākajām 

vēnām un artērijām. 

•Vāvares izmanto savu asti, lai pasargātos no sniega. 

•1.5 miljardi pasaules iedzīvotāju dzīvo bez elektrības. 2.5 miljardiem 

nav iekārtotas labierīcības. 1 miljards iedzīvotāju ir bada stāvoklī. 

•Lidojums uz Marsu ilgst 260 dienas. 

•Liellopiem, tai skaitā govīm, ir gandrīz 360 grādu redze. Tas ļoti 

noder sevis pasargāšanai no ienaidniekiem. 

•Latvijā uz katru cilvēku ir pa vienai tautasdziesmai.  

•Tehniski domājot, krāsas neeksistē. Tas ir kaut kas, ko mēs 

izveidojam savās galvās, lai mums vieglāk būtu atšķirt lietas. Nav 

tādas lietas, kā atšķirīgas krāsas. 

IT speciālista nedienas: 

 

20 gadus mācīju lietotājiem 

nebakstīt ar pirkstiem ekrānos… 

viss darbs vējā… 

sasodītie planšetdatori! 

 
Māte saka dēlam: 

- katra tava palaidnība nozīmē vēl vienu 

sirmu matu uz manas galvas… 

Dēls, paskatoties uz sirmo vecmāmiņu: 

- Izskatās, ka tu pati bērnībā tikai 

palaidnības vien darīji…. 

 
- Labdien! Vai restorāns? 

- Jā, kā varam palīdzēt? 

- Vēlējāmies pasūtīt galdiņu šovakar uz 

20:00! 

- Labi. Vai krēslus arī pasūtīsiet? 

 
Sievasmāte – znotam: 

- Kas tas jums katliņā tāds bija – knapi 

varēju nokasīt?! 

- Tas? Teflona pārklājums... 



  
   
     

    

    

    

    

 

 

  

       
 

 APTAUJA 

“ArTava” korespondenti uzdeva dažus jautājumus! Lasiet atbildes 

mākonīšos. 

  

1.Vai tu esi patriots/e? Ko tu saproti ar šo jēdzienu? 

  

2.Vai tu tīri zobus? Cik bieži, kāpēc? 

  

3.Vai tu gaidi ziemu? 

  

4.Vai tu tici brīnumiem? 

Ja jā, tad kā tas izpaužas, ja nē, tad kāpēc? 

1.Esmu patriote, tāpēc, ka es 

te dzīvoju. 

 

Esmu. Mīlu savu Latviju. 

 

Ko nozīmē vārds patriots??? 

2.Tīru gandrīz katru dienu. 

 

Tīru, lai mani zobi būtu  tīri un 

balti. 

 

Jā. Daru to katru dienu divas 

reizes,  

Tīru, lai mani zobi būtu stipri. 

Tīru tos regulāri. 

3.Jā, jo es ēdu sniegu. 
 
Gaidu. 
 
Nē!!! 
 
Jā, jo man patīk sniegs!. 

4.Neticu. 
 
Brīnumiem vienmēr ir jātic, tas jādara 
gan maziem, gan lieliem. 
 
Nē, jo dzīvē nav brīnumu. 
 
Reizēm ticu. 
 
Citreiz, bet tas notiek ļoti reti. 
 
Jā, jo es esmu Rūķītis. 

Par atbildēm pateicamies 

D.Pokšanei; Ž.Piļkai; L.Mironovai; O.Kaļininai; D.Ceirulim un 

Anonīmajam.  



 

 

 

 

Pasaka par ezi un gliemezi 
 

Iepriekšējā numurā publicētās pasakas turpinājums. 
Lācis, krietni vecāks un pieredzējušāks būdams, ziemas miegu bija gulējis jau ne reizi vien un katru pavasari 

modās ar jaunām lāča preču un pakalpojumu idejām. Pēdējie no tiem gan, lācim nesaprotamu iemeslu dēļ, nebija 

pārāk pieprasīti. 

 

Šogad pinkainais tirgotājs bija nolēmis veikalā pārdot ziemas cimdus – ķepaiņus. „Cilvēkiem ir 

pirkstaiņi un dūraiņi, un kādēļ gan lai lapsām, vilkiem un citiem meža zvēriem nebūtu ķepaiņi?” 

ieraudzījis ezīti ienākam veikalā, tēvocis lācis, padevis labdienu, noteica. 

 

Lācim pašam tādus cimdus nevajadzēja – viņš ziemā gulēja, ķepu mutē ielicis. Arī eži miegu 

gulēja bez cimdiem. Tomēr, būdams kārtīgs veikalnieks, lācis kala lielus plānus: „Brieži, aļņi un 

stirnas vēl ir neapgūts tirgus. Viņiem nav ķepu, bet mēs varētu piedāvāt segas un 

galvassegas. Un zaķiem derētu zaķbikses – lai ausis siltas.” 

 

 

TURPINĀJUMS NĀKAMAJĀ IZDEVUMĀ…               

Klačiņas…. 

 Skolā jau vairākas dienas visus 

novēro kameras “vērīgā acs” 

Kāds trešās klases skolēns vairākas 

reizes dienā apmeklē direktora kabinetu, 

interesanti gan, ko viņš tur dara? 

Kādai 8. klases meitenei tiek pievērsta 

pastiprināta uzmanība...esat pamanījuši 

arī Jūs? 

Ir kļuvis zināms, ka 4.klases zēni ir ļoti 

emocionāli, redzēti gan raudam, gan 

smejamies... 

1.un 2.klase ar vērienu svinēja valsts 

svētkus, rībēja viss pirmais stāvs 

Esam pamanījuši, ka vienai 6.klases 

skolniecei ir super spējas – 10 minūšu 

laikā spēj pabūt  it visur.  

 kāds 9.klases skolēns regulāri 

aizguļas, varbūt jāuzdāvina modinātājs? 

Vairāki 7.klases zēni sākuši izkopt sava 

ķermeņa grāciju un plastiskumu deju 

žanrā... 

  

 

 

Ekskursija uz Rīgu 

     Skolotājs Uldis Kairišs bija iecerējis 

braucienu uz  hokeja kluba “Dinamo” spēli, 

tāpēc, pieminot viņu un īstenojot viņa 

nodomus, 16.novembrī skolēni, vecāki un 

skolotāji devās ekskursijā uz Rīgu. 

     Jaunāko klašu skolēni un viņu vecāki, kā 

arī audzinātājas apmeklēja nesen uzcelto 

Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb Gaismas 

pili, bet vecāko klašu skolēni apmeklēja 

okupācijas muzeju un apskatīja vecpilsētu.  

     Vēlāk visi devās uz arēnu ‘‘Rīga”, kur 

skatījās hokeja spēli, kurā piedalījās Rīgas 

“Dinamo” un Maskavas ‘Dinamo”. Šajā spēlē 

veiksme uzsmaidīja Latvijas valstsvienībai, 

jo tā uzvarēja ( 3:1). 

     Pēc spēles skolēni apmeklēja Vecrīgā 

notiekošo gaismas festivālu ‘‘Staro Rīga’’. 

     Šis brauciens ir atstājis daudz jaunu 

iespaidu!!! 

 



Mārtiņdienas pasākums skolā 

  

Mūsu skolā notika Mārtiņdienas 

aktivitātes 1.-4. klasei. Sakarā ar 

Jumta maiņu, šoreiz šis pasākums 

notika skolotājas Vandas Ķebes 

klasē. 

Skolēns K.K. sacīja, ka šis bija 

interesants papildinājums ētikas 

stundai. 

Tika stāstīti ticējumi, minētas mīklas, 

par pareizu atminējumu skolēns 

saņēma saldu balvu, daži skolēni 

bija ieradušies ar interesantām un 

tematikai atbilstošām maskām. 

Laiks tika pavadīts jautri, atjautīgi un 

aktīvi!!! 

Latvijas proklamēšanai  

veltīts pasākums 

 18.novembrī Strūžānu KN notika 

Latvijas Republikas proklamēšanai 

veltīts koncerts. Koncerta laikā 

pagasta pārvaldes vadītājs Vilis 

Tutins un skolas direktors Ivars 

Igaunis uzrunāja klātesošos, tika 

apbalvoti labākie darba veicēji 

Strūžānu pagastā. Koncerta laikā tika 

apsveikti viktorīnas ‘‘Mana Latvija” 

uzvarētāji, kā arī sumināts skolotājs, 

kas viņus sagatavoja šim konkursam. 

Koncertu interesantāku darīja skolas 

dramatiskie pulciņi,1.-4. klašu deju 

kolektīvs, dziedātāji, pagasta 

pašdarbnieki, bet vislielāko atzinību 

izpelnījās tautas deju kolektīvs no 

Dricāniem ‘‘Jumalēni’’.  

Paldies visiem, kas piedalījās un bija 

atnākuši!!!   

Vārds "advente" tulkojumā no latīņu valodas nozīmē 

"atnākšana". 

Neviens simbols Adventes laiku neattēlo labāk par 

Adventes vainagu. Sveces gaisma, kas apspīd katru 

jaunu nedēļu, Adventei turpinoties, vēsta par 

sagatavošanās laiku un Jēzus dzimšanas tuvošanos. 

  

Kristīgajiem četras nedēļas ilgā advente ir gaidīšanas un 

tikšanās laiks. Taču advente ir arī jauna baznīcas 

liturģiskā gada sākums. Katrai adventes svētdienai ir 

sava pamattēma, kas ved tuvāk Ziemassvētku nakts 

noslēpumam. Šā klusā laika simboli ir adventes vainags 

un četras svecītes, kas tiek iedegtas katru svētdienu, 

arvien tuvāk nākot Ziemassvētkiem.  

  Četrām svecēm adventes vainagā ir sava nozīme: 

pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir 

Kristus), otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums 

uz Pestīšanu), trešā - ganiņu svece (prieks) un ceturtā - 

eņģeļu svece (mīlestība). 

  Atšķirībā no astronomiskā gada, Baznīcas liturģiskais 

gads sākas ar adventes laiku ceturtajā svētdienā pirms 

Ziemsvētkiem un noslēdzas ar Mūžības svētdienu. 

Adventes laiks ir četru nedēļu ilgs Kristus gaidīšanas 

laiks pirms Kristus dzimšanas svētkiem - Ziemsvētkiem. 

  

  Adventes vainags, ko daudzi darinās vai iegādāsies, 

nav tikai skaista lieta, kas greznos mājas un priecēs 

bērnus. Vainagam ir ļoti dziļa reliģiska un simboliska 

nozīme. Tā ir himna dzīvības noslēpumam, himna 

Kristum. Kristus ir patiesā gaisma, kurš ir nācis, lai 

uzvarētu tumsu un nāvi. 

  Aplis, ko veido adventes vainags, kopš senseniem 

laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainagam ir 

gredzena forma un nozīme: tā ir uzticības zīme Dievam 

un viņa apsolījumiem. Vēl vairāk, tam, tāpat kā Kristum, 

ir divi tituli: karaliskais un uzvarētāja tituls. Jau senajā 

Romā izmantoja lauru vainagus, kronējot uzvarētājus 

sporta spēlēs. Adventes vainags cilvēcei pasludina, ka 

bērns, ko visas tautas gaida, ir karalis, kurš uzveic tumsu 

ar savu gaismu. Priežu vai egļu zari, ko izmanto pinot 

vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo 

dzīvību.  

  

  

  

Sācies Adventes laiks... 



 

 

 

 

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! 
  
 
 

  
 

Lai skaists un labiem 
darbiem piepildīts 

Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks!!! 

  
  
 

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, Karīna Ceirule 

 

AFIŠA 
  
1.-5.dec. – dažādās tehnikās 

veidotu eglīšu izstāde 

  

8.-12.dec.– labdarības nedēļa 

 

19.decembrī  - Ziemassvētku 

eglīte, koncerts 

 

Atceries! 

30.novembrī - Andrejdiena 
Andreja diena tiek atzīmēta ik gadu 30. novembrī, turklāt tā uzskatāma arī par pēdējo veļu nakti. 

Iespējams, tādēļ šīs svinamās dienas vakarā dažādiem gariem un veļiem nestas dāvanas. 

Savukārt dažviet ap Andrejiem sācies bluķa velšanas laiks. Jaunas meitas un puiši, līdzīgi kā 

Mārtiņdienā, gājuši čigānos, kā arī zīlējuši nākotni. 

       Šajā dienā kauts gailis, kā arī ēsti mieži kopā ar cūkgaļu.  

Ticējumi: 

Andreja dienā meitām jāliek ķiršu zari ūdenī un jāiedomājas nākamais līgavainis. Ja ķirši līdz 

Ziemassvētkiem uzzied, iedomātais līgavainis būs nākamais vīrs. 

Meitām jānoada jauns cimdu pāris, ne reizi to rokā neuzvelkot un Andreja dienas vakarā jāliek 

pagalvī. Kas sapnī cimdus ņems, tas apprecēs. 

Vakarā jāizgriež no patīkama puiša biksēm poga un trīsdeviņas reizes ar to jāvelk pa melna kaķa 

muguru, pēc tam poga atkal jāpiešuj vecā vietā – tad iegūst to puisi par vīru. 

Andrieva vakarā jāliek zem spilvena ābols, kurā iegriezti vairāku puišu vārdi. Rītā, tiklīdz mostas, 

tūlīt jākož ābolā. Kur nu uzkož, tas ir īstais. 

 


