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     Kas to būtu domājis, ka vasara kā 

raibs un liels taurenis atlidos tik ātri??? 

Bet, tā ir noticis!!! Šis mācību gads ir 

pagājis, un tagad tas aizlido prom ar 

nebēdnīgām pieneņu pūkām, kas 

izskatās pēc sniegpārslām... 

     Tagad, kad kartupeļiem ir ierādītas 

vietas savās vagās, un daba rotājas 

ziedos, mēs apmeklējam pēdējās stundas 

šajā mācību gadā, lai pabeigtu savus 

iesāktos darbus un pasmeltu vēl kādu 

riekšavu zināšanu, bet tad, kad tas būs 

izdarīts, mēs iesoļosim VASARĀ!!!       

     “Artava” komanda novēl visiem jauki 

pavadīt vasaru, būt kopā ar draugiem, 

ceļot, baudīt dabas skaistumu, labi 

atpūsties! 
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Es piederu vasarai, 

Smaržīgai zālei 

Un nebēdnim vējam, 

Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu. 

Es piederu ziediem un nopļautai zālei, 

Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus- 

Tik spilgtus, tik siltus. 

Es piederu vasarai, ķirsim pie koka, 

Kas saldu jo saldu skūpstu man 

sniedz. 

Es piederu, vasara, 

Tik Tev, 

Ar savu tik atvērto dvēseles garu.. 

Aktualitātes maijā 

5.-8.maijam skolā tika organizēta vecāku 

nedēļa. 

8.maijā ar svētku koncertu tika sveiktas visas māmiņas 

un vecmāmiņas. Pēc svinīgā koncerta, notika vecāku 

sapulces., vecākiem bija iespēja aplūkot skolēnu 

pašdarināto darbus izstādi .  

      Koncertā kā vienmēr bija daudz radošu un 

interesantu priekšnesumu, Tika rādītas lugas, dziedātas 

dziesmas, dejotas jautras dejas un labi pavadīts laiks!  

15.maijs 11 Jaunstrūžānu pamatskolas skolēniem 

izskanēja pēdējais zvans, kas apliecināja, ka ir 

beigušās mācību stundas un sācies eksāmenu laiks. 

30.maijs – 31.augusts VASARAS BRĪVDIENAS. 

22.maijs žurnālistu un dramatiskā pulciņa dalībnieki 

devās velobraucienā uz Pujatu ezeru. 

25.maijs pārgājienā devās 6.klases skolēni un 

audzinātāja M.Leiduma. 

22.maijs 1.-4.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rāznas 

un Lubāna ezeru, kā arī apmeklēja Teirumnieku purvu. 

 21.maijs 5.-9.kl. skolēni apmeklēja Ķeguma HES,  

A.Pumpura muzeju un ražotni “Skrīveru saldumi”. 

25.maijā 3.klases skolēni kopā ar audzinātāju V.Ķebi 

devās pārgājienā .  

6.maijs mūsu skolēni piedalījās vieglatlētikas 

sacensībās Viļānos. 

29.maijs pēdējā mācību diena 1.-8.kl. skolēniem. 
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Smaidam 

Fakti 

  

Katru gadu saražo vairāk tranzistoru nekā izaudzē rīsu graudiņus. 

Medus nesabojāsies, ja tu to ēdīsi pēc gada vai vēlāk.  

Tā ka vari droši novēlēt mantojumā mazbērniem. 

 

 
Lūk , kā izskatītos Jupiters, paveroties debesīs, ja tas atrastos 

tādā pat attālumā kā Mēness. 

Uz Saturna un Jupitera līst dimantu lietus. 

Varbūtība, ka glāzē ar ūdeni, ko tu dzer, ir ūdens molekulas, 

kuras pabijušas dinozaura ķermenī , ir gandrīz 100%. 

Vairāk kā 50% cilvēku uz pasaules nav nekad mūžā veikuši 

telefona zvanu. 

Sikspārņi vienmēr nogriežas pa kreisi, kad izlido no alas. 

Žurkas var izdzīvot ilgāk bez ūdens nekā kamieļi. 

Skūpsta laikā no viena cilvēka otram tiek nodotas 278 dažādas baktēriju kultūras. Toties 95 % no 

tām nav bīstamas. 

Francija ir vienīgā valsts Eiropā, kura pati sevi apgādā ar vienkāršo pārtiku un to neiepērk no 

ārvalstīm. 

Profesora un studenta saruna 

eksāmenā. 

- Zini? 

- Zinu. 

- Ko tu zini? 

- Priekšmetu zinu. 

- Kādu priekšmetu? 

- To, kurā lieku eksāmenu.  

Nūūū... 

Nē, jūs jau sākat piesieties! 

1.Ko darīt, ja blondīne met ar granātu? Izraut gredzenu 

un mest atpakaļ. 

2.Kāpēc blondīne soļo dušā, kad mazgā matus?  

Tāpēc, ka uz šampūna ir rakstīts “Wash and go“. 

3.Kā jūs nosauktu blondīni augstskolā?  

Viešņa. 

4.Kā var zināt, ka blondīne ir drukājusi ar datoru?Uz 

ekrāna ir redzamas korektora pēdas. 

Anglis, spānis un igaunis gribēja kļūt 

pa karali. 

Princese lika izpildīt vienu uzdevumu. 

Uzdevums ir atnest savu mīļāko puķi . 

Anglis atnāk ar margrietiņu.  Princese 

liek to apēst. 

Anglis to mierīgi apēd. Spānis atnāk ar 

rozi. 

Princese liek to apēst. 

Spānis raud, smejas. 

Prinecese vaicā: 

''Kapēc tu raudi?” 

''Tapēc , ka sāp!” 

''Kapēc tu smejies?” 

''Tapēc , ka igaunis nāk ar kaktusu.'' 

Jēkabs skolā uzspridzina ķīmijas kabinetu, 

tēvs atnāk un samaksā par remontu. 

Nākamajā dienā Jēkabs uzspridzina fizikas kabinetu, 

tēvs atkal atnāk un samaksā par remontu.  

Paiet pāris dienu. Jēkabs atnāk mājās un jautā 

tēvam: “Tēt, tu vairs uz skolu neiesi?” 

Tēvs atbild: “Nē, dēliņ, uz skolu vairs neiešu.” 

“Pareizi, nav ko pa drupām staigāt!” priecīgs atsaka 

Jēkabs. 

Andrītis droši paceļ roku. 

Skolotāja: ''Nu, Andrīt, atbildi!'' 

 Andrītis : ''Dibenā!'' 

Skolotāja: ''Ak Dievs, Andrīt! Kāpēc tu tā domā?'' 

 Andrītis : "Vienmēr , kad tētis iznāk no mazmājiņas 

viņš saka: 

“Ak, cik labi ap sirdi palika!”'' 



       

Aptauja  I N T E R N E T Ā  ! ! !  

Mēs, ArTavas komanda, nolēmām uzdot dažus jautājumus par vasaru. 

1. Ko jūs darīsiet vasarā?  

1) Atpūtīšos un sagatavošos jaunajam mācību 

cēlienam. Nosauļošos un uzņemšu vitamīnus. 

2) Ravēšu dārzu, sauļošos, peldēšos, atpūtīšos! 

3) Vēl nezinu. 

4) Strādāšu vasaras praksē. 

5) Lasīšu zemenes. 

6) Atpūtīšos no skolas un mājasdarbiem! 

7) Došos ceļojumā uz kādu valsti. 

8) Mēģināšu izmantot laiku lietderīgi. Atpūtīšos pie 

jūras un došos uz Rīgu, lai piedalītos sacensībās un 

visos iespējamajos skrējienos un braucienos ar 

velosipēdiem! 

9)Es vasarā atpūtīšos vai arī strādāšu. 

10) Vēl nezinu!!! Protams, ka atpūtīšos! 

 

Jā 18   94.7% 

Nē 0   0% 

Nezinu 1   5.3% 

2. Vai Jūs gaidāt vasaru? 

3. Ko Jūs vēlaties izdarīt vasaras laikā?  

1) Kārtīgi atpūsties, uzzināt kaut ko jaunu, izgulēties. 

2) Aizbraukt ar bērniem ekskursijā vai apciemot tālāk 

dzīvojošos radus. 

3) Aizbraukt uz ārzemēm. 

4) Nopelnīt naudu. 

5) Kārtīgi atpūsties un no visas sirds izbaudīt vasaru. 

6) Atpūsties no skolas un mājasdarbiem! 

7) Kārtīgi izgulēties. 

8) Neko, gribu vienkārši atpūsties no skolas un 

skolotājiem! 

9) Es vēlos vasaras laikā aizbraukt uz Rīgu pie māsas un 

aiziet uz Līvu akvaparku. 

10) Uzzināt kaut ko jaunu. 

 

4.Vai jūsuprāt vasara ir sākusies? kāpēc Jūs tā domājat???  

1) Nē nav, jo ārā ir auksti, un vasaras brīvdienas vēl nav sākušās!!! 

2) Vēl ne, jo nav īsta siltuma. 

3) Jā, jo ārā spīd silta saulīte. 

4) Nē, jo pat silts nav. 

5) Nē, vēl nav sākusies, jo priekšā vēl ir eksāmeni. 

6) Nē. 

7) Manuprāt, vasara vēl nav sākusies..... Auksti, zied ābeles, bērni sēž skolas solos. 

8) Nē, nav, jo vēl ir jāceļas 7:30! 

9) Jā, ārā bieži ir silti, un viss ir za ļš. 

10) No vienas puses, jā, jo ir silts laiks un spīd saulīte, bet, no otras puses, nē, jo vēl jāiet uz skolu 

un jāmācās, bet tas viss drīz vien beigsies. Atlika tikai nedēļa 

11) Jā, manuprāt, vasara ir sākusies, jo ārā ir silti. 

12) Es domāju, ka jā, jo jau ir silts. 

13) Gandrīz jā! Jo ārā ir silti, pat karsti! Un spīd jauka saulīte... 

Aktuālais Pasaulē, 

Latvijā, Strūžānos 
Itālijā, Trento Universitātē ir atraduši 

veidu, kā no zirnekļa iegūt ļoti spēcīgu 

tīklu. 

2.maijā piedzima prinča Viljama 

meita. 

Jaunzēlande grib nomainīt sev 

karogu. 

Klačiņas... 

*Kāda meitene pārgājiena laikā ir savainojusies! 

*Zināms, ka dažiem  šis ir pēdējais mācību gads šajā 

skolā...Skumji... 

*3. un 7.klases skolēni sacentās, kurš no viņiem  ir 

gudrāks! Interesanti, kurš uzvarēja? 

*Skolā populāri kļuvuši pārgājieni! Pārgājieni- rullē! 

*Manāms, ka vairāki skolēni maija beigās ir palikuši slinki! 

*Daži skolēni ir uzlabojuši savas atzīmes! Malači! 

*Skolēniem ir iepatikušās puzles. 

*Daži skolēni ir manīti sēžam ārā līdz vēlam vakaram! 

*Kādas meitenes sacenšas , spēlējot telefonu. 

*Ekskursijas laikā ir radušās jaunas simpātijas starp 

7.klases meiteni un 9.klases zēnu. 

*Pēdējās maija nedēļās pie dažu skolotāju durvīm 

veidojās rindas un tika manīts, ka kāds arī beidzot mācās! 

 

 

Starptautiskajā  dziesmu konkursā 

“Eirovīzija” uzvarēja Zviedrijas 

pārstāvis Manss Zelmerlēvs  ar 

dziesmu “Heroes” , bet Latvijas 

pārstāvei Aminatai – 6.vieta!  

 

 



 

 

 

 

KO DOMĀ DEVĪTIE???? 
Izskanējis Pēdējais zvans, un 9. klases skolēniem mācību stundas jau beigušās, bet ir sācies 

spraigais eksāmenu laiks, lai gan devītajiem šis ir saspringts posms, mums izdevās viņiem 

uzdot dažus jautājumus par  sajūtām eksāmenu laikā un nākotnes plāniem. Lasiet paši! 

Vai jūtaties gatavi eksāmeniem? 

Jānis: “Ne pārāk...” 

Nav atbildes... 

Arturs: “Jā, jūtos 

gatavs, jo tie ir tikai 

4!” 

Kā kuram...Neesmu, kad 

esmu izsalcis! 

Jā. 

No vienas puses, es jūtos gatava, bet, 

kad pienāk eksāmena diena, liekas, ka 

tomēr vajadzēja vairāk gatavoties, un 

stress arī liek par sevi manīt. 

 

Kurš, jūsuprāt, bija/būs visgrūtākais eksāmens? Kāpēc? 

Matemātika (2 x)  Latviešu 

valoda (Arturs) 

Vēsture 

(Jānis) 

Matemātika, jo es iepriekšējos 

gadus noslinkoju un daudz 

zināšanu palaidu vējā... 

Matemātika, jo 

tur ir daudz 

dažādu formulu, 

un grūti 

uzdevumi. 

 

Pēc manām domām ,visgrūtākais eksāmens būs 

matemātika, jo tur ir vajadzīgs daudz sarežģītu formulu. 

 
Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlēsieties nākamo mācību iestādi? 

Pēc tā, cik tuvu 

mājām tā atrodas 

Nav tādu 
Pēc draugu ieteikumiem un 

pēc klasesbiedru 

draudzīguma. 

 

Pēc reitinga citu skolu starpā un 

arī pēc eksāmenu rezultātiem. 

 Vēl neesmu domājis. 

Ar ko jums atmiņā paliks Jaunstrūžānu pamatskola ? 

Ar to, ka šeit ļoti 

labi mācīja. 

Ar visu to labāko. 
Ar visdažādākajām 

aktivitātēm. 
Atmiņā paliks labākie un 

spilgtākie mirkļi, pēdējais 

ekskursijas brauciens. 

Paliks atmiņā ar elektronisko 

zvanu un cilvēku labsirdību. 

Man Jaunstrūžānu pamatskola atmiņā 

paliks ar lielajām un gaišajām  telpām, 

smaidīgajiem un pretimnākošajiem 

skolotājiem, ar elektronisko zvanu, kurš 

paziņoja, kad būs stunda, kad 

starpbrīdis. 

 

Ar kaut ko labu. 

Ko jūs ieguvāt, mācoties šeit? 
Zināšanas, 

draugus. 

Pamatizglītību (2 x) 

Dzīves 

gudrības. 

Zināšanas 

(2 x) 

Šeit es ieguvu draugus, 

zināšanas, brīnišķīgas un 

neaizmirstamas atmiņas, emocijas 

no pasākumiem, ekskursijām, 

pārgājieniem. 

 

Ko jūs gribētu pateikt pārējiem 

skolēniem? 

Mācieties vairāk un 

kļūstiet gudrāki! 

Veiksmi turpmākajā 

dzīvē! 

Mācieties! 

Lai veicas mācībās! 

Laimi, prieku, 

veselību, pārējo 

nopirksiet. 

Mācieties ar prieku, klasē un ar skolotājiem dzīvojiet 

saticīgi, izbaudiet katru dienu, ko pavadāt kopā ar savu 

klasi, jo, kad beigsiet šo skolu, jums vairs nebūs tādas 

iespējas, aizejot prom, vienmēr atcerieties šo skolu, jo 

skola bija jūsu otrās mājas, un skolotāji otrie vēcāki, 

vienmēr paturiet sev to atmiņā!  

Mācieties 

labi! 



Sports!!! 

Pēdējā laikā arī Latvijā arvien populārāki kļūst mazi 

un ļoti simpātiski dzīvnieciņi – degu. Vispār degu 

izskatās un uzvedas kā vāveres.  Degu ir 

populārs mājdzīvnieks visā pasaulē, bet dabā tas 

dzīvo Čīlē, Andu kalnos. 

Degu kopšana. 

Pirmkārt, ir svarīgi pareizi organizēt telpu, kurā 

dzīvos degu. Būrim jābūt lielam un augstam, ar 

mazām atstarpēm starp “restēm”. Būra iekšienē vajag 

izveidot vairākus “stāvus” – tie var būt plauktiņi, 

pietiekami resni koku stumbri (vēlams bērza), īpašas 

rotaļlietas – virvju kāpnes, pārliktņi utt. 

Noteikti nepieciešamas 2 lietas – ritenis un smilšu 

vanna. Ritenis fiziskām nodarbēm, bet vanna – 

higiēnai un izpriecām. Smiltis nepieciešamas īpašas – 

nekādā gadījumā nederēs upes vai jūras smiltis – ar 

tām degu mājā var ienest dažādus parazītus, turklāt to 

graudiņi nav pietiekami smalki degu spalvu tīrīšanai. 

DEGU 

Ekskursijas... 

     Piekdien mēs devāmies uz Rāznas Nacionālo 

parku. Redzējām daudz jauna un staigājām pa 

sajūtu taku. Man ir liels prieks par jauniegūtajām 

zināšanām. Apskatījām daudz dažādu bilžu, 

spēlējām spēles un, uzliekot atbilstošu masku, 

pat iejutāmies dažādu dzīvnieku lomās...  

     Pēc Rāznas Nacionālā parka devāmies uz 

Lubāna ezeru.Tur mēs pusdienojām un 

Lubāna krastā meklējām gliemežvākus.    

     No turienes braucām uz Teirumnieku purvu, 

kurā mēs redzējām jūras ērgli. Purvā aug dažādi 

augi, piemēram, 

vaivariņš,andromēda,kasandra,spilve un pat 

velnarutks. 

-Valērija, 4.klase- 

     Savukārt 5.-9. klase devās ekskursijā uz 

Ķegumu, lai apskatītu Ķeguma HES. Tika 

redzētas turbīnas, rotori, apmeklēts 

Elektronikas muzejs, apskatītas antīkās 

elektroierīces un tika uzzināts daudz jaunu lietu 

gan par HESu, gan arī par elektroenerģijas  

ražošanu. 

      Pēc Ķeguma mēs devāmies uz Lielvārdi uz 

A.Pumpura muzeju, lai aplūkotu lielo Lāčplēša 

akmens gultu, uzzinātu jaunas lietas gan par 

A.Pumpuru, gan Lāčplēsi. Interesanti bija tas, 

ka mēs varējām iejusties gan Andreja Pumpura, 

gan arī eposa “Lāčplēsis” tēlos. 

      Pēdējā pieturvieta bija “Skrīveru saldumu” 

ražotne, kurā mēs iepazināmies ar tās darbību 

un pamēģinājām arī paši ietīt astoņas 

konfektes. 

Šajā mēnesī Viļānos notika vieglatlētikas sacensības. 

No mūsu skolas sacensībās piedalījās divas komandas. 

6.-7.klašu grupa un 8.-9.klašu grupa. 6.-7. klases 

komanda izcīnīja 2.vietu kopvērtējumā, bet 8.-9.klases 

komanda ierindojās  11.vietā! Individuāli mēs ieguvām  

ļoti daudz medaļu! Līgai Kigitovičai 3.vieta šķēpa 

mešanā, Lailai Mironovai 3.vieta augstlēkšanā un 

2.vieta šķēpa mešanā. Diānai Petruninai 1.vieta šķēpa 

mešanā un 3.vieta lodes grūšanā. Iļjam Jeršovam 

1.vieta augstlēkšanā, 1.vieta lodes grūšanā un 2.vieta 

šķēpa mešanā. Edvīnam Uljanovam 3.vieta šķēpa 

mešanā un 3.vieta 100 m skrējienā. Mārtiņam 

Mičulim 2.vieta tāllēkšanā.  

                Paldies  visiem sportistiem! 



 

 

 

 
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! 

  
 
 

  
 

Izdevušos vasaru!!! 
  
  
 

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, Karīna 

Ceirule, Žanete Piļka, Laila Mironova. 

 

Atceries! 

20.jūnijā plkst.18.00 

Strūžānu Kultūras namā 

Jaunstrūžānu 

pamatskolas 9.klases 

izlaidums 

1.jūnijs – 31.augusts 

Vasaras brīvdienas 

Reiz kādai ģimenei bija dvīņi, kuru vienīgā līdzība bija viņu izskats. Ja viens domāja, ka bija par karstu, tad 

otram likās, ka ir par aukstu. Ja viens teica, ka TV ir par skaļu, tad otrs teica, ka vajag palaist vēl skaļāk. 

Atšķirīgi visādos veidos, viens bija mūžīgais optimists un otrs drūms pesimists. 

Lai redzētu, kas notiks, uz zēnu dzimšanas dienu tēvs piekrāmēja pesimista istabu pilnu ar katru iedomājamo 

rotaļlietu un spēli. Optimista istabas vidū viņš novietoja zirga mēslus. 

Tajā naktī tēvs devās garām pesimista istabai un atrada savu dēlu sēžam starp rotaļlietām un rūgti raudam. 

„Kāpēc tu raudi?” vaicāja tēvs. 

„Tāpēc, ka mani draugi būs skaudīgi, man būs jāizlasa visas šīs instrukcijas pirms varu ko darīt ar šīm 

mantām, man visu laiku būs nepieciešamas baterijas un beigu beigās manas rotaļlietas saplīsīs.” Atbildēja 

zēns. 

Ejot garām optimista istabai, tēvs atrada zēnu dancojam no prieka zirga mēslos. „Par ko tad tu tik priecīgs?” 

viņš jautāja. 

Uz ko zēns optimists atbildēja: „Te kaut kur jābūt ponijam!” 


