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Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara....
Zvaniņš skan, zvaniņš skan
Ziemassvētki klāt!!!... Jā, jā, jā,
Ziemassvētki klāt, un tas nozīmē BRĪVDIENAS!
Lai gan sniega šobrīd nav, mums ir
Ziemassvētki ar saviem brīnumiem un
pārsteigumiem.
Mēs domājam, ka sniegavīrus vēl
paspēsim
uzvelt
Ziemassvētku
brīvdienās, bet tagad ziemas prieku
skolā rada brīnišķīgās dekorācijas,
kuras paši esam veidojuši, griezuši un
līmējuši, tādējādi radot Svētku
noskaņu gan sev, gan skolotājiem,
gan skolas viesiem.
Priecīgus Ziemassvētkus!!!

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniskihttp://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/

Aktualitātes decembrī
1.decembrī mūsu skolēni piedalījās florbola
sacensībās, plašāk lasiet avīzes 7.lpp.
No 7.-18.decembrim skolā tika organizēta
izstāde «Mans Ziemassvētku brīnums», kurā
ikviens varēja izpaust savu radošumu un
fantāziju.
10.decembrī sākumskolas skolēnu komanda
piedalījās konkursā «Mini mīklu» un ieguva
2.vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no
1.vietas ieguvējiem – Rēznas pamatskolas
komandas. Paldies par augstiem rezultātiem
Egitai Melnei, Artjomam Jeršovam, Emīlam
Kapacim, Elgaram Razgalim, Kārlim Kalnejam,
paldies skolotājām!
15.decembrī zēnu un meiteņu komanda cīnījās
par godalgotām vietām florbola sacensībās
18.decembrī – 1.semestra noslēgums,
Ziemassvētku koncerts
No 21.decembra līdz 3.janvārim
ZIEMAS BRĪVDIENAS,
skolā tiekamies 4.janvārī!

Jauku atpūtu!!!

Smaidam
Hallo, vai bāze?
– Jūs ne tur trāpījāt, šeit ir raķešu bāze.
– Tie esat jūs, kas ne tur trāpījāt.
Kurš man tagad par šķūnīti maksās???
Vecis izsauc pie sava pitona
veterinārārstu.
Ārsts atnāk un dzird, ka pitons rej.
Veterinārārsts sajūsmināts:
– Tas ir bezprecedenta gadījums
– rejošs pitons!
Par šādu atklājumu, visticamāk,
saņemšu Nobela prēmiju.
– Dakter, varbūt sākumā izvilksim
no pitona vēdera manu taksīti,
kuru tas aprija?
Ķirurgs slimnīcā kliedz:
– Bērziņas kundze,
vai, slaukot grīdu, nieres neatradāt?

Skolotājs:
– Kā sauc cilvēku, kas zog?
Pēterītis:
– Nezinu.
– Pēterīt, ja es iebāzīšu roku tavā kabatā un
izvilkšu latu, par ko tu mani sauksi?
– Par burvi!
Gruzīns ienāk pie zobārsta, atver muti, visi zobi
vienā zeltā.
Zobārsts:
– Ko tad,lai es te daru?
– Lūdzu ierīkojiet signalizāciju!

Vecākais galdnieks studentiem:
"Drošības noteikumi? Es tos jūsu drošības
noteikumus pārzinu kā savus trīs pirkstus!

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

Fakti
Vidēji sniegpārslas diametrs ir aptuveni 5 mm un tā sver 0,004 grami. Šāda
sniegpārsla sastāv no 180 miljardiem ūdens molekulu.
Pasaulē lielākā sniegpārsla reģistrēta 1887. gada 28. janvārī Montanas štatā,
Amerikas savienotajās valstīs. Tās diametrs bijis 38 centimetri un biezums aptuveni
20 centimetri.
Visvairāk sniega vienā sezonā ir uzsnidzis Vašingtonas štatā ASV, Baker kalnā.
Ziemā no 1998. uz 1999. gadu tur uzkritis 29 metri sniega.
Vidējas sniegpārslas maksimālais krišanas
ātrums ir 1.7 metri sekundē (~6 km/h).
Sniegpārslas struktūrā ir 95% gaisa, tādējādi
tās nelielais blīvums nodrošina salīdzinoši lēno
krišanu.

Pagatavo Ziemassvētku
rotājumu pats!

Kā Ziemassvētus svin citur pasaulē???
Ziemassvētki Holandē
Holande pieder pie tām retajām Eiropas valstīm, kura 14.gadsimtā nepārcēla dāvanu
saņemšanu uz Ziemassvētku vakaru un arī Svēto Nikolasu līdz pat mūsdienām nav
pārdēvējusi par Ziemassvētku vecīti. Tāpēc Holandē pie bērniem ciemos nāk Sinter Klaas jeb
tulkojumā- Svētais Nikolass, jau 6.decembrī. Svētais Nikolass arī pēc skata nelīdzinās mums
pazīstamajam Ziemassvētku vecītim. Viņš ir tērpies melni violetā bīskapa tērpā ar augstu
bīskapa cepuri galvā. Pie kam Svētais Nikolass nenāk no ziemeļiem, kā tas pieņemts pie
mums, bet gan no dienvidiem (kur patiesībā meklējamas Ziemassvētku vecīša saknes).
Svētku priekšvakarā bērni izliek savas kurpītes aiz durvīm, ieliekot tajās cukurgraudus,
burkānus vai sienu. Visi šie gardumi domāti Svētā Nikolasa zirgiem, kas noguruši no tālā
ceļa. Nākamajā rītā bērni kurpītes atrod pilnas ar konfektēm un riekstiem.

Kā Ziemassvētkus svin Anglijā
Anglijā gandrīz katrā mājā ir kamīns, pie kura Ziemassvētku
vakarā tiek piekārtas garas adītas zeķītes, lai pa nakti Santa
Klauss tās varētu piepildīt ar saldumiem un dāvanām. Santa
Klauss pie bērniem Ziemassvētku naktī traucas pa gaisu
ziemeļbriežu aizjūgtās kamanās, turpat ir arī milzīgs dāvanu
maiss. Katrā mājā viņš nokļūst caur skursteni un, ja viņu grib
ieraudzīt, tad visu nakti jāpaliek nomodā.

Ziemassvētkus
svinēšana Itālijā
Arī Itālijā bērni saņem
dāvanas 6.janvārī.Viņiem caur
skursteni tās nogādā Burvju
Feja, kas tradicionāli skaitās
bērnu apdāvinātāja. Dāvanas
viņa ieliek īpašā šim nolūkam
paredzētā lielā krūzē.

Kā Ziemassvētkus svin
Meksikā
Meksikā bērniem, lai tiktu pie dāvanām, aizsietām
acīm un garu nūju rokās, jāaizsniedz liela spilgti izkrāsota
krūze saukta par pinatu, kas piekarināta pie griestiem. Tā
nu jādabū lejā. Krūze, protams, ir pilna ar saldumiem un
dāvanām.

Ziemassvētkus tradīcijas Irākā

Irākas kristiešu ģimenes Ziemassvētku vakarā sanāk kopā, lai kopīgi priecātos par
Kristus dzimšanu. Visi sasēstas, paņem rokās aizdedzinātas sveces un klausās svēto rakstu
par Jēzus dzimšanu lasījumā. Vēlāk laukā no ērkšķu zariem tiek sakurināts ugunskurs un
dziedātas Ziemassvētku dziesmas. Kad ugunskurs izdedzis, katrs no klātesošajiem tam lec
pāri trīs reizes, katru reizi iedomājoties kādu vēlēšanos. Tiek uzskatīts, ka nākamais gads
būs labs un laimīgs, ja ugunskurā iemestie zari pilnībā sadeg un pārvēršas pelnos.
Apdāvināt Ziemassvētkos vienam otru Irākā nav pieņemts.

Mūsu skolēnu pārdomas par 2015. gada skaistākajiem un
svarīgākajiem notikumiem
Daudziem patika draudzības vakari, ka skolā ir jaunas skolotājas, ekskursijas. Svarīgi dzīves notikumi
šķita: brauciens ar kuģi, došanās uz akvaparku, uz Igauniju, Rīgu, zoodārzu, piedalīšanās florbola
sacensībās, daudzi smieklīgi mirkļi, mūzikas skolas izlaidums, skaista vasara, patīkami cilvēki,
pieaugums ģimenē, pulciņi kultūras namā pie sk. Sarmītes.
Priecīgākie notikumi un tikšanās: dzimšanas dienas, redzēju Rūķus, īstu salatēvu, Pērtniekos cēlu
sniegavīru, biju Hesburgerā, karuselī, nēsāju uz kakla īstu čūsku, nopirka sunīti, ir jauns televizors,
mamma un tētis, patīkami cilvēki, gada laikā bija pieaugums ģimenē, ieguvu vairāk draugu un kļuvu
daudz gudrāka, kad braucu uz augstskolu, kad uzrakstīju visus kontroldarbus, sāka patikt matemātika,
sāku palīdzēt mammai.

Pirms svētkiem daudzi grib kādam pateikties, pateikt paldies

Daži paldies saka sev, tuviem cilvēkiem un draugiem, jo viņi to ir pelnījuši.
Paldies skolotājiem par viņu darbu, par jautri pavadītiem mirkļiem, par audzināšanu, ka cieš mani tādu
kāds es esmu, savai klases audzinātājai, jo piespiež labot atzīmes. Paldies sporta skolotājai par
sacensībām.
Paldies daudzām labajām vecmāmiņām par audzināšanu, jo palīdz grūtos brīžos, jo atbalsta smagos
momentos. Paldies vecākiem, sevišķi mammai, jo viņa mani atbalsta, jo daudz ko paskaidro, ir
izaudzinājusi un saudzē, es viņu ļoti mīlu.

Bieži mēs vēlam sev un citiem laimi. Kas
pēc mūsu skolēnu domām ir LAIME?

Ziemassvētku gaidīšanas laikā
vēlam sev un citiem priecīgus
Ziemassvētkus

Laime ir dzīve, veselība, mīlestība un prieks, tad, kad veicas.
Laime ir tad, kad var atrast vismaz vienu iemeslu, lai
Sniega nav, tāpēc esiet balti un labi paši kā
pasmaidītu.
sniegs.
Kad ir viss, ko vēlies un nav problēmu.
Sev novēlam, lai labi mācītos, lai mamma manī
Kad jūties komfortabli un ļoti priecīgs.
klausītos, lai svētkos būtu visi kopā, lai būtu
Kad ne par ko nedomā un jūties laimīgs, kad blakus
petardes, lai uzdāvina florbola nūju, lai būtu
ir tuvi cilvēki.
daudz dāvanu! Daži grib brīnumnūjiņu.
Kad var pasmieties, patrakot, kad citiem ir labi.
Lai vienmēr veicas, lai visi veseli, lai saņem
Laime ir tas, kas citiem ir kaut kāda laime.
visas dāvanas, ko gribējuši!
Kad tuvinieki ir laimīgi.
Lai svētki būtu priecīgi, mīlīgi, laimīgi, lai
Kad aizmirsti reālo dzīvi un dzīvo kā pasakā.
izdodas svinēt un atpūsties draugu un ģimenes
Laime ir tas, kas mums pieder un ir, mūsu ģimene.
lokā, lai visiem ir kas interesants!
Pēc brīvdienām tiksimies 2016. gadā,
Esiet laimīgi!
Klausiet, ko saka jums sirds un izbaudiet katru
tāpēc ir arī daudz vēlējumu sev un
minūti!
citiem Jaunajā gadā

Lai ar pozitīvismu sagaidām 2016.gadu, lai visas vēlēšanās piepildās, lai ir salūts, lai mazāk
problēmu, lai viss izdodas, lai labi mācītos, būtu veseli, labi, laipni, lai būtu kopā ar vecākiem!
Lai dzīvojam uz pilnu jaudu un neko nenožēlojam, esam modri, ilgi neguļam, peldamies, labi
uzvedamies, neatliekam darbus un pienākumus, izpildām uzreiz!
Nodzīvojiet jauno gadu labāk nekā iepriekšējo!
Lai piepildās viss, ko jūs tiešām vēlaties un tas par ko sapņojat!
Lai es būtu laimīgs un priecīgs, lai būtu labas atzīmes!
Lai viss sliktais paliktu vecajā gadā, bet viss labais iet līdzi uz Jauno 2016. gadu!

Lappusi sagatavoja 7.klase

Lielās pagasta egles iedegšana
11.DECEMBRĪ TIKA IEDEGTA LIELĀ EGLE PAGASTA CENTRĀ. PIE EGLES BIJA
PULCĒJUŠIES VAIRĀKI RŪĶI, KURI IESAISTĪJA AKTIVITĀTĒS SANĀKUŠOS PAGASTA
IEDZĪVOTĀJUS. KOPĀ AR RŪĶIEM VISI SAUCA: «EGLĪT, IEDEDZIES!» UN EGLĪTE
IEMIRDZĒJĀS. VISUS CIENĂJA AR PIPARKŪKĀM. LIELĀS PIPARKŪKAS DEVA
JAUNĀKAJAM UN VECĀKAJAM APMEKLĒTĀJAM!

Ziemassvētku dziesmu TOP 5
1. vieta - Zvaniņš skan.
2. vieta - Uzsniga sniedziņš
balts.
3. vieta - Laba slava
sniedziņam
4. vieta - Tik balti.
5. vieta - Divi eņģeļi

Mans Ziemassvētku brīnums
7.- 18. decembrim notiek izstāde «Mans Ziemassvētku
brīnums'' . Bērni ir radoši un aktīvi piedalās izstādē. Pirmajā
stāvā var apskatīt bērnu veidotos darbus. Darbiņi ir ļoti
skaisti, par savu veikumu mums pastāstīja Egita Melne.
-Es veidoju eglīti. Man tā ļoti patīk. Savu darbu es veidoju
apmēram 5 stundas. Protams, man palīdzēja mamma. Es
lepojos ar savu darbu, bet arī pārējie darbiņi ir ļoti skaisti.
Paldies tiem, kuri piedalījās!!!

Ziemassvētku tirdziņš KC
11. decembrī KC notika Ziemassvētku tirdziņš, tajā bija iespēja piedalīties gan maziem, gan
lieliem. Tirdziņā varēja nopirkt tamborētas šalles, adītus cimdus, zeķes, apsveikuma
kartiņas, spēļmantiņas un arī paštaisītās krelles. Cenas bija ļoti dažādas: no 1 eiro līdz 20
eiro. Gan pircēju, gan pārdevēju bija ļoti daudz. Domājam, ka šādu tirdziņu vajag atkārtot arī
nākamgad.
-

Ziemassvētku dekorācijas mūsu skolā
Tā kā mūsu skola ir ļoti skaisti izrotāta un izpušķota,
kā katru gadu. Mēs nolēmām novērtēt rotātāju veikumu,
piešķirot dažādas nominācijas. Nominācijas piešķīra gan
skolas direktors Ivars Igaunis, gan skolēnu grupa (5
skolēni). Dažas nominācijas bija īpašas un atšķīrās, kā
visputeņainākais noformējums vai visspīdīgākais
noformējums.
Lai gan visas telpas bija izrotātas un izdaiļotas kā
vien iespējams, katrai no tām bija kāda nianse jeb
odziņa, kas to izcēla pārējo vidū. Apstaigājot visas šīs
telpas un paskatoties uz tām no malas, mēs vēlreiz
atcerējāmies, cik mūsu skola ir skaista un noticējām
Ziemassvētku brīnumam.

Florbols
1.decembrī mūsu skolēni piedalījās florbola sacensībās 5.-6.klašu grupā, kas notika Dricānos,
šajā spēlē piedalījās 12 komandas, mūsu zēni cīnījās, bet līdz goda pjedestālam tomēr pietrūka.
Noteikti ir kur tiekties un jāgatavojas nākamajiem startiem.
15. decembrī notika florbola sacensības. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas: meiteņu un
zēnu. Meitenes florbola sacensībās piedalījās pirmo reizi, tāpēc īpašs prieks, ka
viņas ieguva 3.vietu!
Savukārt zēniem veicās ļoti labi, viņi sešu komandu konkurencē ieguva 1. vietu.
Apsveicam! Malači! Paldies sportistiem, kas pārstāv skolu sacensībās un iegūst godalgotās vietas!
Tā turpināt!

Klačiņas

*Vai pamanījāt, ka konsultācijas semestra beigās strauji sāka kļūt populāras. Interesanti,
kāds ir iemesls?
*Ir pamanīts, ka daži skolēni, uzzinot, ka visas semestra atzīmes ir izliktas, neapmeklē
stundas.
*Skolā atkal uzdarbojas somu sasējēji.
*Pamanījām, ka dažas skolnieces bieži uzkavējas skolā līdz vēlam vakaram. Interesanti, ko
viņas te meklē?
*Jauna spēle topā - circles. Izmēģiniet.....
*Meiteņu tualetē bieži sāk veidoties sapulces. Ko spriež?
*Kāda skolas meitene uzsāka jaunas attiecības ar kaimiņskolas zēnu.
*Kur atbrauc puiši, tur arī ierodas meitenes.
*Kāds ir pabeidzis semestri bez neviena 7. Īsts malacis!
*Vietne www.papardeszieds.lv palikusi ļoti populāra, izmatojiet iespēju uzdot sev
interesējošu jautājumu speciālistiem!
*Ir novērots, ka semestra noslēgumā daudziem skolēniem no pārslodzes beigušas rakstīt
pildspalvas...laiks atpūtai!
*Kādu skolēnu ļoti simpatizē viņa klasesbiedrene.
*Viena skolniece iepazinās ar puisi sacensību laikā.
*Mūsu skolas florbolisti priecājās par uzvaru sacensībās- nūjas lidoja gaisā…
*Konkursa “Mini mīklu” dalībniekiem bija jāpārvar dažādas grūtības, lai nokļūtu pasākuma
norises vietā. Grūtības norūda – par to liecina iegūtā 2.vieta!
*Mūsu skolēni spridzina bombidžkas. Esiet uzmanīgi!
*Daži mūsu skolēni lamājas…
*Ar jautrību un pozitīvām emocijām kāda skolniece nosvinējusi savu dzimšanas dienu!
*Daudzi eksperimentē un džādos veidos cenšas pievilināt sniegu, kādam ik pa laikam arī
izdodas, domām un darbiem ir spēks!
*Pēdējās nedēļās esam pamanījuši, ka skola iegūst jaunu veidolu, 1.stāvā tiek veikta
durvju nomaiņa. Cienīsim citu darbu !
*Vairāki skolēni un arī daži pieaugušie skolas tuvumā
manījuši 2 ašus rūķus! Svētki tiešām tuvojas!

Miera, pārdomu un cerību laikā
Kad dabā gaismas maz, jācenšas to
piesaistīt. Tāpēc uz ikdienišķo jautājumu, kā
klājas, labāk neatrūkt: kā jau visiem, bet –
balti! Iet pa balto!
Vārds balti darbojas kā kods.
Ir baltais Ziemassvētku laiks. Tas ir
laiks, kad gaidām gaismas atgriešanos.
Laika ritējums ir neapturams. Rau, jau gada
pēdējais mēnesis tuvojas izskaņai! Vēl tikai
ziemas saulgrieži, un pulkstenis jau iezvanīs
2016. gadu.
Dienas pirms saulgriežiem un gadu mijas
allaž rosina izvētīt paveikto un mudina
kalt plānus nākamajam darba cēlienam, rūpīgi
apsverot, ko gribam un ko varam izdarīt.
Šis ir miera, pārdomu un cerību laiks,
kad nākas saskarties ar apjausmu, kāda
sūtība mums katram ir dota, un vai šo devumu
mēs tā pa īstam novērtējam.

Ļaudis cer sagaidīt pārmaiņas gan
dabā, gan cilvēkos – vistuvākajos, rados,
draugos un arī no valsts amatpersonām.
Gana vēl mūsos ir nenovīdības, kūtruma,
nežēlības, gļēvuma un mazdūšības. Kur
smelt vēlmi un drosmi tikt galā ar visu
nevēlamo?
Ziemas saulgrieži ir pārdomu un
apņemšanās laiks. Jā, tieši apņemšanās
ļauj cerēt uz panākumiem. Vajadzīgs vēl
tikai gribasspēks un māka sadzirdēt savu
sirdsbalsi.
Atvērsim savas sirdis visiem un dāvāsim
sirdssiltumu tiem, kam tā trūkst. Dosim
savu mīlestību cilvēkiem, kam tās ir maz!
Sniegsim palīdzīgu roku tiem, kas var, bet
nespēj! Būsim saprotoši!
Lai reizē ar Ziemassvētku prieku atnāk
sajūta par labi pavadītu gadu un tur – tajā
mazajā mirklī līdz Jaunajam – katrā no
Jums lai kāds sapnis plaukst, ko gribas
piepildīt!

BALTUS ZIEMASSVĒTKUS!!!
No 21.decembra līdz 3.janvārim – ZIEMAS
BRĪVDIENAS
25.,26.decembris–ZIEMASSVĒTKI
31.decembris Vecgada diena
1.janvāris – sākas ugunīgā Pērtiķa gads

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas par
avīzītes
noformējumu un saturu!

Atceries!
Avīzei ir arī savs e-pastsmartink01@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus, pasakas,
stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas!

Avīzītes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondentes , nodaļu vadītājas- Linda
Laganovska , Maija Kalneja, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule.

