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“Nāk rudens izgleznot Latviju, bet 

necenties, nepūlies tā, 

mums viņa ir visskaistākā tik un 

tā...” 

 
 

Rudens ir klāt, un  ar izgreznošanas 

darbiem tagad tas aktīvi darbojas mūsu 

skolā un Strūžānos. Lapas, kuras kā 

dažādu krāsu taurentiņi vēl nesen bija 

nosējušas kokus, tagad lēni laižas siltajā 

rudens vēju pūsmā uz leju. Ejot pa šīm 

lapām, tās čum un mudž it kā būtu pilnas 

ar dzīvību. Man šķiet, ka pie vēja pūsmas 

tās nočukst: 

- Rudens... Rudens klāt! 

 
Ir sirdī rudens ienācis 

Bez klauvējiena, neaicināts, 
Pārvarējis visus šķēršļus 

Vientulības apmetnī tērpts. 
Atmiņu vēji dzenā mīlestības lapas, 
Asaru peļķēs bradājot, 
Mīlestības degtā saule acīs 

Vairs nesniedz siltumu. 
Ir sirdī rudens ienācis, 
Viss pierimis, 
Viss apklusis, 
Viss asarās samircis, 
Viss tik neizteiksmīgs, blāvs 

Ir sirdī rudens ienācis....  
 

 Septembris ir bijis bagāts ar 

 dažādiem fascinējošiem 

 notikumiem, par kuriem mēs 

 centīsimies jums pastāstīt.     

 

Aktualitātes septembrī 

 1.septembris Zinību diena 

 

 2015./2016.m.g. skolā būs iespēja apmeklēt 

šādas interešu izglītības programmas: 

 

 Tautas dejas 1.-4.kl. 

 Dramatiskais pulciņš 1.-4.kl. 

 Teātra pulciņš 5.-9.kl. 

 Sporta pulciņš 2.-9.kl. 

 Folkloras pulciņš 1.-9.kl. 

 Ansamblis, solisti 1.-9.kl. 

 Vektorgrafika 1-9.kl. 

 Žurnālistu pulciņš 5.-9.kl. 

 Radošā darbnīca 4.-9.kl. 

 

 11.septembris latviešu dzejas dižgaram    

                Rainim – 150 

 23.septembris rudens kross Kaunatā 

 

 25.septembris mūsu skolēni aktīvi piedalās 

Zinātnieku nakts pasākumos Rēzeknes 

Augstskolā, kur katrs interesents varēja atrast 

savām vēlmēm un interesēm atbilstošu 

programmu 

 25.septembris olimpiskā diena Audriņos 

 25.septembris 2.-3.klases skolēni devās 

pārgājienā pie bijušās skolotājas 

M.Bondarenko 
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Smaidam 

Fakti 

  

Zilonis ar savu garo 

snuķi var 

izdarīt visu, tikai 

degunu nevar 

paurbināt. 

Kārtējā matemātikas stunda. Skolotāja prasa 

Pēterim: 

-Nu ko, atkal suns tavus mājas darbus apēda? 

-Nē skolotāj. Sunīša mums vairs nav. Nācās kaķim 

visu stūķēt mutē. 

Lai uzbūvētu Titāniku vajadzēja 7 miljonus ASV 

dolāru, bet Titānika filmai tika iztērēti 200 

miljoni. 

Kad nīlzirgi paliek dusmīgi, to sviedri kļūst 

sarkani. 

No pilnīgi jebkādas “rubika kubika” pozīcijas to 

ir iespējams atrisināt ar 20 kustībām vai mazāk. 

Ja tu saēdīsies ļoti daudz burkānu, tava ādas 

krāsa iegūs dzeltenīgi sarkanu nokrāsu. 

Vecākā zināmā zelta zivtiņa bija 41 gadu veca. 

Blusa var kost 400 reizes dienā.Tātad, ja 

dzīvniekam ir tikai 10 blusas, tad tas nozīmē, 

4000 kodumi dienā... 

Mazā Ilzīte skatas uz rozeti un domā… 

– Nabaga cūciņa! Kas tevi tur iemūrējis? 

 

– Ko tu tur dari? 

– Taisu putnu būrīti. 

– Bet kur ir caurumiņš? Kā 

putniņš tiks iekšā? 

– Viņš jau tur ir… 

Veikalā: 

– Vai Jums pārdošanā ir kaut kas 

par 5 – 12 gadu bērnu 

audzināšanu? 

– Ir! Armijas siksna, 70×8 cm, labā 

stāvoklī! Māte dēlam: 

– Kāpēc tu esi slapjš? 

– Mēs spēlējām sunīšus. 

– Nesaprotu! Kāds tam sakars 

ar slapjumu? 

– Es biju koks… 

Biblotēkā: 

– Atvainojiet, kur var atrast 

grāmatu “Ideāls bērns”? 

– Pasaku nodaļā! 

 

Jānītis prasa Anniņai: 
– Gribi kļūt zvaigzne? 
– Jā. 
– Tad uzlien egles galotnē. 

 
Dēlēns atsakās ēst brokastu putru, un tāpēc 

māte, pabaidīt gribēdama, saka: 

– Ja neēdīsi putru, tad es pasaukšu raganu! 

– Un tu domā, ka ragana ēdīs? atbild maizais.  

 – Hallo, vai ātrā palīdzība? Mans 

bērns ir norijis pildspalvu! 

– Tūlīt izbraucam! 

– Bet ko man darīt līdz jūsu 

atbraukšanai? 

– Nū…pagaidām rakstiet ar zīmuli. 

 

Brauc puisītis ar divriteni un 

sauc: 

– Mammu, skaties, es braucu 

bez rokām! 

Puisītis nogriežas aiz stūra, 

pēc laika atgriežas: 

– Mammu, skaties, es braucu 

bez zobiem! 

– Kāpēc tu raudi, Jurīt? 
– Māte pateica tētim, ka 
viņš ir zilonis. 
Tētis atbildēja mammai, 
ka viņa – zoss. 
– Nu un kas? 
– Bet kas tad esmu es… 
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Klačiņas... 

Intervija ar jauno angļu valodas skolotāju Sandru 

-Labdien! 

-Labdien! 

-Vai drīkst Jums uzdod dažus jautājumus? 

-Jā, protams. 

-Kāpēc Jūs kļuvāt par angļu valodas 

skolotāju? 

-Vienkārši man patīk angļu valoda un patīk 

bērni! 

-Kura klase, Jūsuprāt, skolā ir visjautrākā? 

-Manuprāt, jautrākā ir 9.klase. 

-Kas būtu ekstremālākais, ko Jūs būtu gatava 

izdarīt? 

-Izlekt ar izpletni. 

-Kurš ir Jūsu mīļākais gadalaiks? Kāpēc? 

-Pavasaris, jo zied puķītes, čivina putniņi, un 

tas vispār ir foršs gadalaiks. 

 

-Kāds ir Jūsu hobijs? 

-Skriešana. Es trenējos trīs reizes nedēļā, 

skrienot pa 10 km, bet sestdienās skrienu 16 

km. 

-Kur Jūs strādājāt, pirms Jūs sākāt strādāt 

mūsu skolā? 

-Es pasniedzu skolēniem angļu valodas 

privātstundas. 

-Kāpēc Jūs izvēlējāties tieši mūsu  

 skolu? 

-Tēpēc, ka Strūžānos meklēja 

 skolotāju! 

-Ir zināms, ka Jums ir suns.  

Kā viņu sauc? 

-Lote. 

-Kāda ir Jūsu mīļākā krāsa? 

-Man nav mīļākās krāsas, bet patīk 

pasteļkrāsas! 

-Paldies! Veiksmi darbā!  

 

  

 

o Ir noskaidrots, Strūžānos ir viens 

neuzvarams tenisa spēlētājs, vai zināt, 

kurš tas ir un kāda ir viņa panākumu 

formula? 

o Esam dzirdējuši, ka kādai 5.klases 

meite nei ir iepaticies 6.klases zēns. 

o Ir manīts, ka kāds no 6.klases niekojas 

ar cigaretām. Fui! 

o Aculiecinieki stāsta, ka kāds 4.klases 

zēns iet nevis uz skolu, bet uz datorzāli. 

Vai tik tā nav kļuvusi par atkarību? 

o Skolā uzvirmojušas simpātijas starp 

kādu 8. klases zēnu un 6. klases meiteni. 

Cik romantiski! 

o Daži mūsu skolas skolēni devušies uz 

kaimiņskolu, cerams, ka tikai izlūkos! 

o Pētot stundu sarakstu, ir pamanīts, ka 

5.klasei mēdz būt pat vairāk stundu nekā 

8.klasei... 

o Ir manīts ka daudzi apmeklē 

trenažierzāli, laikam jānostiprina muskuļi 

pēc vasaras atpūtas! 

o Esam ievērojuši, ka kāds 6.klases 

skolnieks “psiho”, kad zaudē spēlē. 

Jāmācās savaldīties! 

 

o Ir konstatēts, ka 23.septembrī 11.21 ir iestājies 

astronomiskais rudens. 

o Kāda meitene nespēja valdīt asaras, jo finišēja 

piektā. 

o Uzmaniet savas zābaku un kroseņu šņores, jo 

skolā un tās teritorjā uzdarbojas veiklie šņoru 

atsējēji! 

o Daudziem skolēniem ir uzvedības problēmas, 

būs jāliek kaktā!  

o Ir ievērots, ka visiem skolēniem patīk spēlēt 

petridish.pw. Laikam interesanta spēle.  

o Kāds ir redzējis, ka 1.klases meitenei patīk 

3.klases zēns. 

o Daži zēni savstarpējās attiecības noskaidro ar 

dūru palīdzību. Varbūt der pamēģināt izrunāties? 
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Aptumsuma nobeigumu Rīgā nevarēja novērot, jo pulksten 7:29 Mēness rietēja. Šajā laikā debesis 

jau bija gaišas, jo pulksten 7:20 lēca Saule. Citviet Latvijā aptumsuma laiki neatšķīrās, bet Mēness 

rietēja un Saule lēca Latvijas austrumos līdz pat 11 minūtēm agrāk, bet Latvijas rietumos – līdz pat 

12 minūtēm vēlāk nekā Rīgā. 

Aptumsuma sākumā Mēness vispirms  

iegāja Zemes pusēnā, pēc tam sākās aptumsuma 

daļējā fāze, kam sekoja pilnā fāze. Tā kā Zemi apjož 

atmosfēra, kas kalpo arī kā gaismas laušanas vide,  

pilnā aptumsuma maksimumā Mēness nekad nekļūst  

pilnīgi melns, bet tiek izgaismots tumši sarkanīgā vai brūnganā tonī. 

Mēness sarkanīgā nokrāsa ir iemesls, kādēļ pēdējos gados plašsaziņas līdzekļos tiek minērs 

termins "asiņainais Mēness". Varbūt kāds no Jums arī ir redzējis Mēness aptumsumu??? 

         Divas nākamās iespējas novērot pilnu Mēness aptumsumu Latvijā būs 2018. gadā – 31. 

janvārī un 27. jūnijā. Savukārt 2017. gada 7. augustā Latvijā būs novērojams daļējs Mēness 

aptumsums, kad Mēness tikai daļēji ieies Zemes ēnā.  

Aptumsums sākās 28.aseptembrī pulksten 4:07, savu maksimumu tas sasniedza pulksten 5:11, 

bet beidzās – 6:23 

SUPERMĒNESS 

Jums, skolotāji! 
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Sports!!! 

Kross Kaunatā 

23.septemrī mūsu skolas skolēni piedalījās krosa 
sacensībās, kas notika Kaunatā. Ir skolēni, kas 
uzstādīja pietiekami labu rekordu sev, bet tomēr 
godalgotās vietas iegūt neizdevās. Visi malači, 
centās tā tik turpināt! Mums ir kur tieksties! 
 
Olimpiskā diena Audriņos  
Šogad olimpiskajā dienā notika 25.septembrī 
Audriņos. Skolēni spēlēja strītbolu un pārbaudīja 
sevi, metot individuāli soda metienus. Olimpiskajā 
dienā mūsu skolu pārstāvēja viena meiteņu un 
viena zēnu komanda. Kopvērtējumā labus 
rezultātus nesasniedzām, bet gan meitenes, gan 
zēni nospēlēja pietiekami labi.Paldies par 
centību!:) 

Miķeļdiena 

        Līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu 

gadskārtā, arī Miķeļi tiek atzīmēti ar svinībām. 

Tomēr Miķeļu svinēšanai izveidojies īpatnējs 

paplašināts apjoms, iesaistot tajā arī ražas 

novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem 

parasti beidzas visi ražas novākšanas darbi.       

       Latviešu dainas un ziņas no tautas mutes 

liecina, ka latvieši rudens ražas novākšanu 

atzīmējuši ar svinībām, kurās daudzināts 

Dievs, Māra, Miķelis, Jumis, saimnieki un 

darbinieki. Šīs svinības sauktas par 

Apjumībām, un tās notikušas Miķeļos.  

 

 
        Arī mūsu skolā notika Miķeļdienas 

tirdziņš. Tā jau ir mūsu skolas tradīcija.     

       Šajā tirdziņā mēs pārdodam 

pašgatavotus gardumus un citas 

paštaisītas lietas. Tiek tirgoti pīrāgi, āboli, 

kūkas, vilkāboli, arī rokdarbu izstrādājumi. 

Mūsu galvenie pircēji ir skolotāji, skolas 

personāls, skolēni, vecāki un pagasta 

darbinieki. 

         No 1991. gada ANO Ģenerālā asambleja 

izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko veco 

ļaužu dienu. Tās mērķis pievērst sabiedrības 

uzmanību iedzīvotaju novecošanas problēmām, 

veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem 

vecajiem cilvēkiem.  

         Izrādīsim cieņu un radīsim svētkus 

vecajiem cilvēkiem arī mēs, kaut vai apciemojot 

vai piezvanot! 

     STARPTAUTISKĀ VECO ĻAUŽU DIENA 

Horizontāli 

2.Kā agrāk sauca Miķeļus citos novados? 

3.Kāds piena produkts Miķeļos ir iecienīts gadatirgū? 

4.Kas jumi ēd, tam ... dzimst. 

5.Miķeļi ir pēdējā diena, lai novāktu ... 

6.Kā ķeršana bija raksturīgākais un pagāniskākais Miķeļu 

rituāls? 

Vertikāli 

1.Kādi svētki ir 29.septembrī? 

2.Kur Miķeļos nedrīkst nest svešas mantas? 

3.Kāda ziema būs, ja Miķeļos līst? 

 

 

Miķeļdienas mīkla 

1 

2 

3 

4 

5 6 



 

 

 

 
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! 

  
 
 

  
 

Jau rudens!!! 
  
  
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

 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. 

 

Atceries! 

2.oktobrī Skolotāju diena 

9.oktobrī Skolotāju dienai veltīts 

pasākums Rogovkā 

15.oktobrī Kļavu lapas stāsts (1.-9.kl.) 

23.oktobrī – Mini, mini mīkliņu (1.-4.kl.) 

23.oktobrī Erudīcijas konkurss, 

diskotēka (5.-9.kl.) 

26.-30.oktobris RUDENS BRĪVDIENAS 

 

        Reiz dzīvoja divi mūki vientuļnieki, katrs savā alā. Pie viena nāca ļoti daudz cilvēku pēc 

padoma, kliedēt šaubas, garīgās palīdzības un citu iemeslu vadīti. Cilvēki viņu dēvēja par gudro un 

gaišreģi. Viņš visus uzklausīja, uzmundrināja un apdāvināja ar dāvanām, kuras cilvēki viņam nesa, 

un sauca sevi par grēcinieku. 

       Blakus alā dzīvoja kāds mūks, kas bija maldīgs savās domās, iedomīgs, lepns un apskauda 

gudro mūku. Pie skaudīgā neviens pēc padoma un palīdzības nenāca. Viņam neko nejautāja un 

nelūdza. 

       Skaudīgais nolēma izjokot un pasmieties par kaimiņu. Viņš noķēra taureni un, to rokās 

turēdams, devās pie otra mūka vientuļnieka. Viņš teica: «Tu taču esi gaišreģis, saki, vai tauriņš, 

kas man rokās, ir dzīvs vai miris?» 

      Viņa aprēķins un plāns bija tāds, – ja gaišredzīgais teiks, ka dzīvs, tad viņš tauriņu saspiedīs 

un gaišreģim nebūs taisnība, bet, ja tas teiks, ka nedzīvs, tad viņš pavērs rokas un tauriņš aizlidos. 

Atbildi, kā gribi, vienalga, nekas nesanāks. Un cilvēki, to uzzinājuši, nāks arī pie viņa pēc padoma. 

Bet notika citādi. Gaišredzīgais mūks, pielūdzis Dievu, atbildēja: “Viss ir tavās rokās. Kā darīsi, tā 

būs.” 
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