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Vai tiešām putni jau ir aizlidojuši uz
dienvidiem? Vai oktobris ir pagājis?!
Viss notiek tik ātri, ka mēs pat
nepaspējam apjaust, kā rit laiks.
Helovīnos izgrebtie ķirbji droši vien
jau apēsti, tāpat aizsteigušās arī
Brīvdienas.
Zemi ir skāris aukstums, kas
pielavījies kā negaidīts zaglis. Saule,
kas nesen sildīja mūs pat līdz vēlam
vakaram, tagad, ap launaga laiku,
noriet. Lapas, kuras vietām guļ
nobirušas zemē, vairs nekrāsojas kā
purpura paklājs, bet kļūst pieticīgi
brūnas, tādējādi liecinot, ka rudens
lēnām tuvojas izskaņai.
Uz sliekšņa novembris - Latvijas
mēnesis, tāpēc šajā laikā mēs visi,
skolēni, skolotāji, apliecinām to, ka
Latvija ir mūsu mājas, mūsu dzimtene.

Ar tevi es lasīju kastaņus
rudens trūdošās milzīgās lapās,
un rudens bij nosalis un kluss
kā atvests no dienvidiem papuass.
Bij slapjš un mazliet drēgns, un auksts
ar mākoni lielu un zilu,
un pēkšņi man likās: tu esi mans draugs
un ka es… tevi mazliet mīlu.
(Imants Ziedonis.)

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

Aktualitātes oktobrī
1.oktobris - 5.-9.klašu skolēni devās rudens
ekskursijā uz Siguldu
2.oktobrī skolā tika svinēti skolotāju
profesionālie svētki – Skolotāju diena
16.oktobrī mūsu skolas 8.klase organizēja
draudzības vakaru 7.-9.klašu skolēniem, bija
ieradušies ciemiņi arī no kaimiņu skolām
23.oktobrī 1.-9.klašu skolēniem bija iespēja
izdejoties DISKOTĒKĀ
23.oktobrī sākumskolas skolēni
savās klasēs minēja mīklas
23.oktobrī mūsu skolas 3.klases skolēni devās
uz Dricānu vidusskolu, kurā notika LEGO
klucīšu diena. Skolēniem bija iespēja apskatīt
vienu no lielākajām LEGO pilsētām, kā arī
izmēģināt lego robotus
26.-30.oktobris RUDENS BRĪVDIENAS
31.oktobrī mūsu skolas komanda piedalījās
piedzīvojumu spēlē «Jaunie Rīgas sargi»

Smaidam
- Man tev ir divas ziņas.
- Sāc ar labo.
- Kurš teica, ka ir labā?

Sēž narkomāns uz soliņa un spēlējas ar
granātu: pamētā, parausta aiz gredzena,
gandrīz izlaiž no rokām. Pienāk izbijies
policists:
- Ko jūs darāt? Tā taču var uzsprāgt!
- Nekas, man ir vēl viena.

Sarunājas divi vīrieši:
- Iedomājies, es vakar gribēju hokeju skatīties,
bet sieva - filmu.
- Nu, un kā filma?

Čukča aiziet pie ārsta un saka:
- Man vajag jaunu dibenu!
Ārsts: - Kāpēc?
Čukča: - Man vecajā ir plaisa.

Blondīnei apnīk, ka visi viņu apceļ matu krāsas dēļ, tāpēc viņa nokrāso matus un dodas pasaulē
laimi meklēt. Iet, iet un priekšā parādās aitas ar ganu. Blondīne saka: ”Ja es pareizi pateikšu, cik
aitas ir šajā ganāmpulkā, tad tu man vienu aitu atdosi.”
Gans piekrīt. Labi, blondīne izskaita pareizi, paņem aitu. Gans saka: ”Ja es pateikšu, kāda ir tava
īstā matu krāsa, tad tu man “aitu” atdosi atpakaļ.”
Blondīne piekrīt. Gans saka: “Tu esi blondīne.”
Neko, blondīnei jādod “aita” atpakaļ. Viņa prasa:”Kā tu zināji, ka esmu blondīne?” Gans atbild:” Tu
paņēmi manu suni nevis aitu.”
Oficiant, manā zupā peld dzirdes aparāts!
- Ko, lūdzu?...

Fakti

Kas ir zaļš un sarkans, zaļs un sarkans, zaļš un
sarkans? Varde blenderī.
Pa gaisu lido divi ķieğeļi.
Viens saka: Šodien slikts laiks.
Otrs atbild: Tas nekas, galvenais, lai labs cilvēks
trāpītos.

Ik dienu ASV iedzīvotāji apēd 18 hektārus picas.
Ja vistas galvu paliktu tai zem spārna un pagriezt uz augšu, tā aizmigtu.
Standarta 500 lpp. biezu grāmatu nevar saspiest pat tad,ja tai virsū būtu uzlikti 15
vagoni,kas pielādēti ar oglēm.
Lai cik dīvaini neliktos, jūs mierīgi varat ielikt
spuldzīti mutē,taču bez ārsta palīdzības
nevarēsiet to izvilkt.
Kādreiz Maskavā gājēju pāreju apzīmēšanai
izmantoja aplīšus gar tās robežas malām,
nevis zebru, kā pašlaik.
Visi ASV prezidenti nēsājuši brilles, tikai ne
visi ar tām parādījušies plašākai publikai.

Skolotāju diena
Starptautiskā skolotāju diena tiek svinēta
5.oktobrī, savukārt Latvijā šo dienu atzīmē
pirmajā oktobra svētdienā, kas šogad bija
4.oktobrī.
Arī mūsu skola svin šo dienu, un tā jau mums
ir kā tradīcija, kad 9.klase mainās vietām ar
skolotājiem un vada stundas. Dažiem tas padevās
tīri labi, un pat iepatikās, bet dažiem bija ļoti grūti
tikt ar mazajiem ‘’ķipariem’’ galā.
Pēc novērojumiem var teikt, ka dažas klases
speciāli neklausīja, lai “izvestu” jaunos skolotājus
no pacietības. Un, kas lai zina, kas vairāk raizējās
par to, kā notiks stundas - 9.klase vai skolēni.
Novēlam visiem skolotājiem svētku
mirdzumu acīs, gandarījumu par paveikto un
stipru veselību!

Ekskursija 5.-9.klašu skolēniem
01.10.15. notika ekskursija 5.-9.klašu
skolēniem. Pirmais objekts, ko apskatījām, bija
uzņēmums “Straupes piens”, kas nodarbojas ar
dažāda veida piena produkcijas ražošanu.
Mums izstāstīja par uzņēmumu, parādīja filmas
par piena apstrādi, ļāva degustēt sagatavoto
produkciju, tas bija ļoti garšīgi un interesanti.
Tālāk devāmies uz “Vējiņu” pazemes ezeriem,
kur ikvienam bija iespēja ielīst alās un apskatīties
interesantās pazemes ūdenskrātuves, un uzzināt
par tām daudz interesanta.
Vēlāk mēs devāmies uz Siguldu, kur gida
vadībā apskatījām pilsētu, pilis un luterāņu
baznīcu.
Šīs ekskursijas laikā mums bija iespēja apmeklēt
Gūtmaņalu, kas ir viena no lielākajām alām Latvijā.
Mēs aplūkojām to gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Ekskursijas noslēgumā, protams, visi, kuri
vēlējās, varēja nopirkt Siguldas spieķīšus vai kādus
citus suvenīrus, lai rdzētais un dzirdētais ilgāk
paliktu atmiņā!

Draudzības vakars
16.10.15. mūsu skolā notika draudzības vakars 7.-9.klašu
skolēniem. Pie mums ciemos atbrauca skolēni no divām
skolām (lai gan bija aicinātas 4) – Dricānu vidusskolas un
Audriņu pamatskolas. Kā jau vienmēr, pasākums bija
izdevies. Tika labi pavadīts laiks kopīgi dejojot, spēlējot
jautras spēles, skatoties priekšnesumus, klausoties mūziku
un iegūstot jaunus draugus.

Klačiņas...

*Kādai sestās klases meitenei ir iepaticies divpadsmitās
klases zēns.
*Arī piektklasniecei ir sirdsāķītis.
*Skolā uzdarbojas somu sasējēji...Esiet uzmanīgi!

Mārtiņš

Piedzīvojumu un izaicinājuma spēle „Jaunie Rīgas
sargi – Atceries Lāčplēšus!”.
30.oktobrī seši mūsu skolas skolēni (Maija Kalneja, Iļja Gruznovs, Linda
Laganovska, Iļja Jeršovs, Diāna Petrunina, Mārtiņš Komps) piedalījās spēlē
Jaunie Rīgas sargi, kurā tika pārbaudīta izturība, šaušanas māka, spēja
maskēties un nodot ziņas pa rāciju, ievainojumu apkopšana riskantās
situācijās un orientēšanās spējas. Dalībniekiem bija jāizveido savas
komandas karogs un jāprezentē tas, jāvingro un pat jāskrien. Visi dalībnieki
tika cienāti ar siltu zupu un gardu tēju ar smalkmaizītēm. Mūsu komanda
kopvērtējumā palika devītajā vietā. Pirmās vietas ieguvēji dosies kruīzā uz
Stokholmu, bet 2 labākās komandas dosies uz Daugavpili, lai pierādītu savu
spēku finālā.

Iļja G.
Komandas dalībniekus mācīja
individuāli, katrā jomā tika stāstīts
galvenais un svarīgākais, šīs
zināšanas vēlāk vajadzēja pielietot
kopīgajā komandas orientēšanās
spēlē.
Mēs sadalījāmies šādi:
Iļja G. - medicīna
Iļja J. - šaušana
Mārtiņš - rācijas, sazināšanās
Diāna - ierindas mācība
Linda - masķēšanās
Maija - orientēšanās.
Kopīgā divu stundu skraidīšanā pa
mežu, dubļiem mums bija jāizmanto
dienā gūtās zināšanas gan pārnēsājot
ievainoto uz pleciem, gan sarunājoties
pa rāciju, gan ātri jāreaģē, dzirdot
sprādzienus un šāvienus.
Kopvērtējumā mūsu komanda
“Jautrīši" 17 komandu konkurencē
ierindojās 9. vietā.

Pavisam drīz - Andrejdiena
Andreja dienu svin 30.novembrī. Šīs dienas svinēšanas tradīcija ir samērā jauna. Dažos novados
ar Andreja dienu beidzās veļu laiks. Šai dienai raksturīgākas izdarības, kas saistītas ar zīlēšanu.
Andra (Andreja) diena. Gan meitas, gan puiši iet ciemos masku gājienos. Pedējā diena gada, kad
meitas vēl gaida tautas atjājam.
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.
Ko ēd: Šajā dienā kauts gailis, kā arī ēsti mieži kopā ar cūkgaļu.

Skolēnu brīvdienās 5. klase veica nelielu pētījumu, lasiet,
ko viņiem ir izdevies noskaidrot!
Kā mēs
pavadījām
brīvdienas?

Fakti par mūsu skolu
Mūsu skolā mācās 63 skolēni.
Mūsu skolā nav 2. klases!

Brīvdienas mēs pavadījam ļoti
radoši, aktīvi un jautri.

Skolā ir jautri, forši un labi skolotāji.

Mēs devāmies pārgājienā.

Skolā ir 80 logi.

Vācām dabas materiālus un no tiem
veidojām svečturus.

Lielākajā klasē mācās 11 skolēni.

Spēlējam galda spēles.
Pirms skolas aktīvi iesaistījamies
Halloween diskotēkā!

Skaistākā vieta Strūžānos....
Mūsu klase izvēlējās, ka skaistākā vieta
Strūžānos ir egļu jaunaudze, jo tajā ir tik
daudz eglīšu gan lielu, gan mazu. Tās ir tik
skaistas un zaļas!
Ziemassvētkos tās rotā mūsu mājas. Zem
tām parasti kāds noliek arī mums
paredzētās dāvanas.

Lappusi veidoja 5.klase

Katram sava bagātība...
Nopirka cilvēks sev skaistu māju ar brīnišķīgu augļu dārzu.
Blakus – šķībā, vecā mājiņā dzīvoja skaudīgs kaimiņš, kurš visādi centās sabojāt viņam dzīvi: mēslus zem
vārtiem izberot vai kādas citas riebeklības izdarot.
Reiz cilvēks pamodās no rīta labā garstāvoklī, izgāja ārā uz lieveņa, bet tur spainis ar samazgām. Cilvēks
paņēma spaini, samazgas izlēja, tad spaini iztīrīja tā, ka spīd, iebēra tajā gatavus, garšīgus ābolus no paša
dārza un gāja pie kaimiņa.
Kaimiņš izdzird troksni pie durvīm un ļauni nodomā: “Beidzot es viņu dabūju!” Atver durvis cerībā, ka
varēs skandalēties, bet cilvēks sniedz viņam spaini ar āboliem un saka: “Kas ar ko bagāts, tas ar to dalās!”
Lai Jums ir ar ko dalīties!

10.novembris konkurss «Mana
Latvija»
17.novembris – Latvijas
dzimšanas dienai veltīts
koncerts
18.novembris - LR
proklamēšanas gadadiena,
koncerts KN
30.novembris – kopīga 1.
adventes svecītes iedegšana
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!

Rudens...salnas...

Avīzes 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

