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     Šī gada īsākais mēnesis ir 

pagājis... Šajā laikā bija gan 

sniegs, gan atkusnis. Dienas - tās 

ir kļuvušas krietni garākas, un tajās 

jau var sajust saulītes siltumu. Viss 

liecina par ziemas beigu 

tuvošanos.  

      Šajā mēnesī mums bija 

projektu nedēļa, kurā mēs pētījām 

dažādas valstis, un uzzinājām par 

tām daudz jauna.  

 

      Tas, ka šis mēnesis bija tik īss 

(lai gan šogad tajā bija 29 dienas), 

nenozīmē, ka būs mazāk notikumu 

par ko stāstīt, šajā numurā Jūs 

uzzināsiet, kādi bija februāra 

spilgtākie un svarīgākie notikumi 

mūsu skolā. Patīkamu lasīšanu! 

Aktualitātes februārī 
1.02. 8.klases skolēni - Iļja Gruznovs un Mārtiņš Komps - 

latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Mārtiņš Komps šajā 

olimpiādē ieguva 2.vietu! 

LIELS PALDIES abiem skolēniem par ieguldīto laiku un darbu, 

gatavojoties olimpiādei! 

 

2.02.žurnālistikas pulciņa dalībnieki devās uz «Rēzeknes Vēstīm», 

plašāk lasiet avīzītē. 

 

3.02. mūsu skolas sportisti piedalījās «Jauno basketbolistu kausā». 

 

5.02. 9.klases skolniece Maija Kalneja piedalījās Rēzeknes un 

Viļānu novada matemātikas olimpiādē 9.klasei, priecājamies par 

olimpiādē iegūto ATZINĪBU! 

Paldies Maijai un viņas skolotājai Valentīnai Sidorovai! 

 

8.-12.02. skolā notika PROJEKTU NEDĒĻA 

 

11.02. skolas komanda piedalījās basketbola sacensībās «Oranžā 

bumba» 

 

12.02. 5.,6.,8.klases skolēni - Valērija Makejeva, Žanete Piļka, Iļja 

Jeršovs -  piedalījās matemātikas olimpiādē, priecājamies par 

Valērijas un Iļjas panākumiem, abiem savā klašu grupā 3.VIETA!!! 

Paldies skolēniem un skolotājai! 

 

12.02. draudzības vakars Dricānos! 

 

17.02. mūsu skolas komanda piedalījās Tautas bumbas 

sacensībās. Esam lepni, ka 19 komandu konkurencē mūsu 

sportistiem izdevās izcīnīt 2.VIETU! 

 

20.02. Cēsīs notika FIRST LEGO League Latvia 2015/2016 robotu 

sacensības. Paldies Žanetei Piļkai, Leonīdam Smirnovam un 

Elgaram Bautrim par iegūto 1.vietu FIRST LEGO League Latvia 

2015/2016 robotu sacensībās, nominācija – «ROBOTA DIZAINS» 

par vislabāko programmas kodu. Paldies informātikas 

skolotājam Ivaram Igaunim! 

 

27.02. vektorgrafikas pulciņa pārstāvji piedalījās «Siguldas robotu 

kausā» 
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Smaidam 

Fakti 

Stāv divi ceļu policisti ar radaru. 

«Tas nu gan traucas kā lidmašīna!» 

«Kāds ātrums?» 

«Piecdesmit eiro.» 

Makšķernieks sēž upes malā, sēž jau kuru 

stundu. 

Piepeld krokodils un jautā: 

– Nu kā, ķeras? 

– Neķeras.                   

– Ek, būtu labāk nācis nopeldējies. 
Sinoptiķi nekļūdās. 

Viņi vienkārši bieži vien 

sajauc laiku un vietu. 

… Ja tā padomā, 

kādas briesmas rada sieviete pie stūres! 

Vakar redzēju, 

kā sieviete blakus joslā ar ātrumu 80km/h  

vienlaicīgi krāsojās un ķemmējās, 

skatoties aizmugurējā skata spogulītī. 

Kad es to ieraudzīju, 

man pat skuveklis kafijā iekrita… 

Ķīnā facebook ir aizliegts. 

 

Aptuveni 70% no „Facebook” lietotājiem nav ASV iedzīvotāji. 

 

Vairāk kā 2.5 miljardi bilžu ir augšupielādētas šajā interneta vietnē katru mēnesi. 

 

Šobrīd tā vērtība ir ap 50 miljardiem dolāru. 

 

Facebook dibinātājs Marks Zukerbergs ir jaunākais miljardieris pasaulē. 

ASV,Brazīlija un Japāna ir valstis, kurās ir visvairāk Instagram'a lietotāju. 

 

Džastinam Bīberam ir visvairāk sekotāju pasaulē.  

 

Facebook's nopirka Instagram. 

 

Instagram lietotāji augšuplādē 40 miljonus bilžu dienā. 

No 2006.gada jūnija katru dienu youtubē tiek ievietoti vairāk kā 65000 video. 

 

Lai Tu apskatītu visus video, kuri ir ievietoti youtubē, tev vajdzētu nodzīvot apmēram 2000  

 

gadus. 

Suns pie privātmājas ar lāpstu tīra 

sniegu. 

Kaimiņmājas buldogs apstulbis blenž 

uz viņu. 

Suns pagriežas un skumīgi saka: 

– Un viss sākās ar to, ka es,  

labu gribēdams, iemācījos pienest 

čības. 
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Žurnālistu pulciņa brauciens uz “Rēzeknes Vēstīm” 

Šī gada otrajā februārī Jaunstrūžānu pamatskolas žurnālistu pulciņa dalībnieki un  

skolotāja Līga Augstkalne, devās ekskursijā uz “Rēzeknes Vēstīm” un Latgales  

druku. 

Sākumā skolēni apmeklēja “Rēzeknes Vēstis”, kur iepazinās ar tās veidotāju ikdienu 

un darba pienākumiem, uzzināja, cik ilgā laikā top viens “Rēzeknes Vēstu” izdevums.  

Korespondente Aleksandra Elksne skolēniem lika aizdomāties, kādi ir  

žurnālistu galvenie pienākumi, un vai to darbs ir grūts.  Pulciņa dalībnieki arī 

iepazinās ar garo ceļu, kas jāveic pa redakciju, lai “Rēzeknes Vēstis” nokļūtu lasītāju 

rokās.  

Vēlāk, Latgales drukā, ekskursanti sekoja pa pēdām “Rēzeknes Vēstu” un citu 

izdevumu - arī grāmatu, tapšanas ceļiem. Tur, atšķirībā no skolas, netiek izmatots  

printeris, bet milzīgas drukas mašīnas, kuras spēj izdrukāt vairākus tūkstošus avīžu  

stundā. Tiesa, tika redzēti arī sagatavošanās darbi pirms drukāšanas, kas nebūt nav 

vienkārši. Skolēniem bija iespēja dot arī savu ieguldījumu kāda izdevuma 

drukāšanas darbā - gribētāji drīkstēja apgriezt lapu malas kādam laikrakstam. 

Projektu nedēļa mūsu skolā 

        No 8.-12. februārim skolā notika projektu nedēļa, kuras laikā visu klašu skolēniem vajadzēja 

pētīt izvēlētās valstis. Pēc 5 dienu darbošanās, piektdien, paveiktais bija jāprezentē. Ļoti aktīva 

prezentācija bija 1.klasītei, viņi nedēļas laikā bija paguvuši iemācīties, kā sasveicināties un 

pastāstīt par sevi lietuviski. Malači 3.klases audzēkņi- viņi iemācījās dažas frāzes baltkrievu valodā, 

uzdeva mīklas un muzicēja. Interesanta un vizuāli skatāma bija 4. klases prezentācija, tie, kas 

vēlējās par Igauniju uzzināt ko vairāk, varēja pašķirstīt mapi, kurā izkārtota visa savāktā 

informācija.  

        Mēs aptaujājām 5. – 9. klašu skolēnus, lai noskaidrotu viņu domas par projektu 

nedēļu.Skolēni stāsta, ka viņiem ļoti patika projektu nedēļa, kaut arī bija jāmeklē informācija. 

Skolēni uzskata, ka interesantākais bija pablandīties apkārt pa citām klasēm un vienkārši patrakot. 

Neskatoties uz to, bija jāveic prezentācijas veidošanas pienākumi. Darbu paveica visi, tikai katra 

klase saskārās ar dažādām grūtībām, piemēram, 5.klases skolēnu prezentācija nejauši tika 

izdzēsta, un tā bija jātaisa no jauna. Daudzi saka, ka grupā strādāt bija grūti, bet šādas prasmes ir 

jāapgūst, jo dzīvē tās noderēs. Lielākā daļa informācijas tika atrasta datorā. Paldies datoram un 

visiem, kas aktīvi strādāja! 



Klačiņas 

 

KRUSTVĀRDU MĪKLAS KONKURSS! 

Konkursā drīkst piedalīties visi. 

Konkursa noteikumi: Pareizi jāizpilda 

krustvārdu mīkla. 

Atbildes iesniegšana: Atbildi var iesniegt 

skolotāju istabā(uz lapas aizpildītu krustvārdu 

mīklu) vai rakstot uz e-pastu 

martink01@inbox.lv sūtot bildi ar izpildītu 

mīklu vai vienkārši pierakstot atbildes(tādā 

gadījumā atbildēm jābūt sanumurētām) 

UZMANĪBU!!! Iesniedzot darbu jums ir 

jānorāda savs vārds. 

KONKURSA ILGUMS: Līdz 2016.gada 

25.martam  

VERTĒSANA: Uzvar pirmais pareizi 

izpildītais darbs! 

UZVARĒTĀJU GAIDA BALVA!!! 

 Kāds 3.klases zēns slikti aprunā savu klasesbiedreni. 

 5. un 7.klases meitenēm patīk uzrullēt matus uz zīmuļiem, frizūra gatava dažu minūšu 

laikā. 

 9.klases skolēni nebeidz ciemoties meiteņu tualetē. Interesanti, kāpēc? 

 Ir pamanīts, ka 6.klases meitenei iepaticies 8.klases zēns. 

 Kāds zēns neapdomīgi rīkojās, lienot pie rozetēm, padomājiet par sekām! 

 Esam novērojuši, ka 8. klase starpbrīžos bieži grūstās un skaļi uzvedas. Kauns, Jums būtu 

jārāda labas uzvedības paraugs! 

 Daži mūsu skolas skolēni ceļu līdz skolai pagarina divas, trīs reizes, interesanti, kur viņi 

klejo? 

 Konstatēts, ka 3.klases skolēniem bija iestājies atmiņas zudums tieši tajā brīdī, kad 

vajadzēja stāstīt par izlasīto grāmatu. 

 4. klases puiši ir noskatījuši 3.klases meitenes un plāno rīkot kopīgu draudzības vakaru. 

Cik gan ātri sākumskolēni kļūst pieauguši!!! 

 Kāds puisis pa skolu pārvietojās 6. ātrumā, rezultātā – mājas režīms! 

 Daži skolēni diagnosticējošā darba dienā nespēj orientēties, kad, kur un cikos darbs 

rakstāms! 

 9.klases skolēniem ir izveidojusies «īpaša draudzība» ar kaimiņu skolu. 

 No viņiem neatpaliek 5. un 6.klase, jo kādam tik pārbaudīts deguna stiprums. 

 Vecāko klašu puiši liek manīt, ka ir sācies pavasaris, kurš gan mācīsies? 

 1.klase, atgriezušies no brīvdienām, ir enerģijas pārpilni, tā ka esiet uzmanīgi! 

 Informātikas pulciņu apmeklē arvien vairāk skolēnu! 
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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! 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas par 
avīzītes  

noformējumu un saturu! 

Atceries! 

3.marts – POPIELA 

11.marts – KONKURSS ZĒNIEM (5.-9.kl.) 

14.marts – 18.marts PAVASARA 

BRĪVDIENAS 

23.marts – KONKURSS PĒCPUSDIENA 

«Nāk nākdamas Lieldieniņas, zaļi asni 

vezumā (1.-4.kl.) 

Izdevušos martu! 

 Avīzītes veidotāji: 

Redaktors  - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Iļja Gruznovs, Linda 

Laganovska , Maija Kalneja, Valērija 

Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule. 

 

Tā kā martā būs Lieldienas, mēs piedāvājam dažus Lieldienu ticējumus.... 

• Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā nekostu odi un citi kukaiņi. 

• Lieldienās nepieciešams daudz šūpoties, tad pa gadu nekausies ar „lāča miegu”. 

• Kas vienreiz kāris šūpoles, tam jākar arī citās Lieldienās, jo citādi lopiem neklājas labi. 
• Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot tikpat pliks kā ola. 

• Lieldienās jāēd tikai olas, jo kas arī gaļu ēd, to visu gadu moka kukaiņi. 

• Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni kurt, lai pērkons neiespertu. 

• Cik daudz rasas priekš Lieldienas, tik daudz salnu pēc Lieldienas. 

• Kad vardes pa Lieldienām iet pāri pār lielceļu, tad sagaidāma lietaina vasara. 

• Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara. 

• Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt mājai, lai burvji netiek mājā iekšā. 

• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 dzērveņu ogu. 

• Dziedinošs un sargājošs ir ūdens, kas, neizrunājot ne vārda, izdzerts līdz saullēktam. 


