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     Jaunais 2016. gads ir atnācis ar 

būtiskām pārmaiņām laika apstākļu 

ziņā.   Vai atceraties, ka  2015. gada 

nogalē nebija ne sala, ne īsti arī 

sniega. Šogad gan tas ir klāt! Tas ir 

pārklājis visu zemi kā balts, pūkains 

paklājs, kurš zilgani mirguļo, kad 

saule pavērš savus zeltainos starus 

uz to... 

     Tā tas bija, līdz daba nolēma 

izspēlēt kādu triku - atsūtīt atkusni.  

      Janvāris ir bijis notikumiem bagāts 

mēnesis, iespējams, ka tā ir zīme, ka 

viss gads būs patīkamiem piedzīvoju - 

miem pilns. Bet noteikti jāatceras, ka 

Jaunais gads būs tāds,kādu mēs paši 

to ar saviem darbiem un domām 

veidosim... 

      Mēs novēlam izdevušos gadu gan 

mācībās, gan privātajā dzīvē!!!  

Aktualitātes janvārī 

26.janvārī - mūsu skolas 6.klases skolniece Žanete 

Piļka piedalījās Rēzeknes pilsētas atklātajā latviešu 

valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klasēm, kopumā 

olimpiādei bija pieteikušies 142 skolēni, tajā skaitā - 

69 sestās klases skolēni. 

Paldies par ieguldīto darbu Žanetei un viņas 

skolotājām: Vandai Ķebei un Janīnai Bikovskai! 

 

14.janvārī - Jaunstrūžānu pamatskolas 8.klases 

skolēns Mārtiņš Komps piedalījās Rēzeknes un 

Viļānu novada vēstures olimpiādē 9.klasei, viņš ieguva 

2.vietu! 

         Paldies Mārtiņam un viņa skolotājam Andrejam 

Zaharam! 

 

29.janvārī – ikviens 1.-9.klases skolēns varēja 

piedalīties skatuves runas konkursā,  kā dalībniekiem 

veicās, lasiet šī numura 5.lappusē. 

21.janvārī - notika basketbola sacensības "Skolu 

kauss", mūsu skolu šajās sacensībās pārstāvēja 2 

komandas (zēnu un meiteņu). Par rezutātiem lasiet 

šajā numurā! 

22.janvārī – sākumskolas skolēni kopā ar savām 

audzinātājām  pasākuma “Jautrie ziemas prieki” 

ietvaros devās ziemīgā pastaigā, neizpalika arī 

vizināšanās no kalna un citu ziemas prieku 

baudīšana! 
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Smaidam 

Fakti 

Tie, kas mostas agri - cīrulīši, kas 

vēlu - pūces, bet tie, kas naktī neguļ 

un staigā ar melniem riņķiem zem 

acīm - pandas. 

Puisēns atnāk mājās. Rāda tētim mežā atrastu 

automātu un granātu. Tas vienaldzīgi: 

– Veci krāmi, sen jau nedarbojas! 

Puisēns iziet ārā ar automātu – tra, ta, ta, ta – 

puse vistu neskaitās. Izrauj gredzenu granātai, 

met, no tualetes nekas pāri nepaliek. Iznāk tētis 

ārā, tikpat vienaldzīgi apskatās: 

– Nu gan tu no mammas par tām vistām 

dabūtu. Ja viņa būtu paguvusi iznākt no 

tualetes... 

Biju uz kalna! 

Sākumā braukājos uz slēpēm, 

tad uz ceļgaliem, tad uz mutes, 

bet tagad ar ātrajiem braukājos! 

Māte jautā dēlam:  

- Tom, kā tev iet ar atzīmēm skolā?  

- Tās maršē.  

- Ko tas nozīmē???  

- Nu tā - viens, divi, viens, divi...  

Tēvs saka Jānītim: 

-Kaunēties tev vajadzētu! Otro gadu sēdēt vienā un tajā pašā klasē! 

Jānītis atbild: 

-Kas tur ko kaunēties? Mans skolotājs, piemēram, jau desmito gadu 

sēž vienā un tajā pašā klasē! 

- Es vēlos pirkt 

lētu suni, kas 

maz ēd un ir ļoti 

tīrīgs, - saka 

pircējs. 

- Es jums ieteiktu 

spēļu sunīti. 

Zeme ir vienīga planēta, kas nav nosaukta kāda dieva vārdā. 

 

Govīm arī ir savi labākie draugi, un pieredze rāda, ka tām rodas stress, ja tās tiek pārvietotas viena 

no otras. 

 

Doties uz darbu statistiski ir 3 reizes bīstamāk nekā doties karā. 

 

Āfrikas populācija palielināsies līdz 2.5 miljardiem 2050. gadā. 

 

 Pasaulē pirmais 1 GB cietais disks tika izgudrots 1980. 

gadā un svēra 226 kilogramus.  

Lai sasniegtu 50 miljonu cilvēku auditoriju, radio tas prasīja 38 

gadus, televīijai tikai 13 gadus, bet internetam – vien nieka 4 

gadus.  

Pasaulē garākais koks ir 115 metrus augsts. 

Pēc  ASV pilsoņu kara 30 – 50 %  (dolāru) naudas zīmes bija viltotas. 

Katru minūti, izmantojot Google, tiek veikti 2 miljoni meklējumu! 

  

Sieva vakarā saka vīram: 

- Dzīve tomēr ir netaisna - katru dienu man 

jātaisa ēst. 

Vīrs, piekrītoši mājot ar galvu, atbild: 

- Tev taisnība, dzīve ir ļoti netaisna - man katru 

dienu jāēd tas, ko tu esi pagatavojusi. 

 



       

 

  

8.klase stāsta par horoskopiem 2016.gadam 

Auns 

2016. gads Aunam kļūs par kvalitatīvas 

pašrealizācijas periodu. Bet tas, vai Auns spēs 

realizēt visu iecerēto, būs atkarīgs tikai no paša 

Auna. Tāpēc tieši no paša Auna būs atkarīgs, 

tas, kāds šis gads tam izvērtīsies. 

Vērsis 

2016. gads Vēršiem būs diezgan mainīgs. 

Tas attiecas gan uz karjeru, gan ģimeni. 

Vērši izanalizēs visu savu jau nodzīvoto 

dzīvi, pārskatīs savus uzskatus un nonāks 

pie secinājuma, ka ir laiks kaut ko mainīt. 

Vērši arī pārskatīs savas dzīves lielos 

mērķus. 
Dvīņi 

2016. gada sākumā Dvīņiem nāksies risināt vēl no 

pagātnes palikušās problēmas. Ir vērts beidzot tikt 

skaidrībā ar sev apkārt esošajiem cilvēkiem, ar 

saviem draugiem un paziņām, nokārtot visus 

ģimenes jautājumus, nodot visas vecās darba 

atskaites un uzvarēt tiesā, ja jūs ar kādu 

tiesājaties. 

Vēzis 

Vēžiem 2016. gads būs krāsains un 

iespaidiem bagāts. Tomēr, kādas tieši būs 

šīs krāsas un cik tās būs spilgtas, ir 

atkarīgs no paša Vēža. Ja Vēzis būs 

noskaņots pozitīvi, tad arī gads būs ļoti 

labs un pozitīvs. 

Lauva 

2016. gads Lauvām nesīs daudzu plānu 

realizāciju un aktivitāti visdažādākajās Lauvas 

dzīves sfērās. Uz Lauvu pleciem tiks uzkrauts 

milzīgs daudzums dažādu darbu, un tām nebūs 

viegli ar to visu tikt galā. 

Jaunava 

2016. gadā Jaunavām būs daudz 

pārdzīvojumu, šajā gadā būs arī samērā daudz 

konfliktu. Īpaši saspringts būs gada sākums, 

pavasaris jau vairs ne tik ļoti.  

Svari 

Kopumā 2016. gads Svariem būs pietiekoši 

perspektīvs visās jomās – būs jaunas 

iepazīšanās, braucieni un ceļojumi, piesātināta 

sabiedriskā dzīve un daudz citu Svariem tīkamu 

notikumu. 

Skorpions 

Skorpioniem viss 2016. gads būs piesātināts, 

enerģisks un spilgts. Šajā gadā Skorpioni 

varēs aizmirst par brīvo laiku, un pat 

atvaļinājums būs laicīgi jāplāno. 

Strēlnieks 

2016. gads Strēlniekiem nesīs labas pārmaiņas. 

Šajā gadā Strēlniekam veiksies visā, ko tas 

uzsāks. Ja esat sapņojuši izveidot savu biznesu 

vai vēlaties pārcelties, tad šis ir īstais laiks, lai 

to darītu.  

Mežāzis 

2016. gadā Mežāzim uzradīsies kāda 

mistiska aizraušanās un pastiprināsies 

Mežāža radošās spējas. Mežāžiem arī var 

rasties iespēja daudz un interesanti ceļot. 

Ūdensvīrs 

2016. gads būs ļoti veiksmīgs tiem 

Ūdensvīriem, kuri rēķinās tikai ar sevi un 

saviem spēkiem. Un, ja Ūdensvīram vēl būs 

kāds konkrēts mērķis, tad viss gads izveidosies 

tāds, lai šis mērķis tiktu sasniegts. 

Zivs 

Zivīm 2016. gads būs ļoti spilgts un 

piesātināts. Iespējamas tādas negaidītas 

pārmaiņas kā darbības sfēras maiņa vai 

ceļojums uz kādu eksotisku valsti. Gada 

vidū Zivis vēlēsies paņemt atvaļinājumu, 

un tas būtu arī ļoti ieteicams, jo tas Zivīm 

ļaus uzkrāt spēkus, ar kuriem tām pietiks 

līdz pašām gada beigām. 



       “Mārītes foto” mūsu skolā 

 

               Piektdien, 19.februārī,     

                mūsu skolā ieradīsies    

                        fotogrāfi, lai uzņemtu   

                          skaistākās klašu,  

                                draugu un  

                        individuālās bildes  

 

 

Meteņi 
Latviešu gadskārtā Meteņus 

svin starp Ziemassvētkiem un 

Lieldienām;  

  Meteņiem un sekojošajai Pelnu 

dienai ir svarīga nozīme latviešu 

senajā laika skaitīšanas 

sistēmā:  Meteņos izbeidzas 

ziema, un nākamā dienā – 

Pelnu dienā – sākas pavasaris 

un jauns gads. 

Tuvojas 2.februāris, sveču diena,   kā izveidot sveci? 
 

Sveces formas sagatavošana 

 

Sveces formu rūpīgi ieziež ar augu eļļu. Formas apakšējā daļā ar lāpāmo adatu (precīzi centrā) 

izveido mazu caurumiņu, izvelk cauri kokvilnas diegu (dakti) un aizsien tam mezglu. Pāri formai 

novieto sērkociņu, adāmadatu, kociņu, uz kura arī nostiprina diegu. Pēc tam formā ievieto 

dekoratīvos niekus. 

 

Vaska kausēšana un sveces liešana 

 

Parafīnu ar nazi sagriež pēc iespējas sīkākos gabaliņos,  

pievieno iecerētā toņa vaska krītiņu vai pārtikas krāsvielu.  

Rūpīgi un kārtīgi visu sajauc. Masu ievieto konservu bundžā  

vai citā metāla traukā, to, savukārt, karsē ūdens peldē. Kad  

masa ir izkususi, to var liet sveces formā. Vispirms ar vasku  

pārklāj visu dekoratīvo elementu slāni, ļauj slānim sacietēt,  

pēc tam piepilda visu sveces formu. 

 

Žāvējam 

Sveci formā atdzesē istabas temperatūrā. Nevajadzētu steigties saldētavā ievietot pilnībā 

nesacietējušu sveci – svecei var parādīties plaisas. Kad svece pilnībā sacietējusi, to uzmanīgi izņem 

no formas. Lai izņemt būtu vieglāk, sveci uz pusminūti ievieto saldētavā, pēc tam pāris sekundes to 

patur zem karsta, tekoša ūdens.  

 

                                                          Pelnu diena šogad 10.februārī 

 

Pelnu diena ir nākamā diena aiz Meteņiem, tajā sākas jauns gads.  

Daži pētnieki, to starpā arī M. Grīns, rakstījuši, ka Pelnu diena ir saimnieciskā gada sākums, kad 

puiši devās līst jaunus līdumus un uzsākt patstāvīgu dzīvi, līdzi ņemot pelnos ierušinātu uguni. 

Dažās Latvijas vietās Pelnu diena ir pēdējā diena, kad var iet masku gājienā. Pelnu dienai 

raksturīgas ir izdarības ar pelniem.  



Klačiņas 

 

Sports, sports... 

 

*Šajā mēnesī īpaši trausli ir bijuši kauli, konstatēti 2 lūzumi. Esiet uzmanīgi!  

*Sacensībās 7.klases meitene tika aplieta ar ūdeni. 

*Kāds 9. klases zēns bieži ciemojas meiteņu tualetē. 

*Vairāki mūsu skolas zēni izrāda simpātijas kaimiņskolas meitenēm, lai viss izdodas! 

*Pamanīta jauna mode - fotogrāfijas ar skeletu! 

*Kādai meitenei ir iepaticies kaimiņskolas zēns...... 

*Vienam 9.klases zēnam ļoti patīk klausīties meiteņu sarunas. 

*Sporta spēļu laikā ir ievērots, ka mūsu meitenēm ir fani, vairākums – zēnu. 

*Daļa 4.klases skolēnu ir kļuvuši par youtube blogeriem. 

*Arī 9. klases meitenei ir parādījusies simpātija... 

*Pēc pusdienām tiek izsvaidīti ne tikai papīri un mizas, bet arī skolēni.  

*Ir kļuvis zināms, ka 1.klase regulāri spēlē futbolu. 

*3.klase šajā mēnesī iegūst titulu “runas meistari”, jo pirmo 2 vietu ieguvēji “Skatuves runas 

konkursā”  tieši no trešās klases. 

*Kāds 5.klases skolēns skolu apmeklē ļoti neregulāri.  

*Sestās klases meitene rāda savu meistarību basketbola sacensībās. Mēs lepojamies! 

*Manīts, ka daži zēni gatavojas robotu sacensībām. 

*Daži pirmās klases skolēni ir visizveicīgākie šļūcēji no kalniņiem. 

*Zinām, ka divas meitenes izcili cīnās basketbola laukumā ne tikai pārstāvot savu skolu, bet arī  

savu novadu. Lai izdodas arī turpmāk!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Skatuves runas konkurss 
        29. janvārī ikvienam skolēnam bija iespēja  

piedalīties Skatuves runas konkursā. Kopumā  

konkursā piedalījās 23 skolēni, lai gan varēja izvēlēties  

deklamēt dzejas vai prozas darbiņu, skolēni  

priekšroku deva dzejai. Žūrija izvērtēja katra  

dalībnieka sniegumu un piešķīra 3 godalgotās vietas.  

3.vietu  ar vienādu punktu skaitu ieguvs Arnolds  

un Renāte Anufrijevi. 

2.vietu izcīnīja Egita Melne.  

1.vietu izcīnīja Artjoms Jeršovs. 

                   

                           Paldies visiem, kas piedalījās! 

 

 

        21.janvārī notika basketbola sacensības "Skolu kauss", mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas 

(zēnu un meiteņu). Zēnu komanda, kurā spēlēja Aivis Obermans, Iļja Jeršovs, Vitālijs Žuks, Iļja 

Gruznovs, Mārtiņš Mičulis, Edvīns Uļjanovs, Ilvars Razgalis, Sergejs Gruznovs, spēlēja un 

cīnījās, pārstāvēja mūsu skolu un ierindojās 6.vietā! 

         Savukārt meitenēm veicās labāk, kā jau teica sporta skolotāja –  

palīdzēja mūsu zāles sienas. Meiteņu komanda - Diāna Petrunina,  

Linda Laganovska, Jekaterina Meteļkova, Laila Mironova, Viktorija  

Brinkeviča, Valērija Makejeva – godam cīnījās un 6 komandu  

konkurencē ieguva augsto 2.vietu! 

 

        Paldies sportistiem un sporta skolotājai Jekaterinai Marmiļovai! 

 



 

 

 

 
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! 

No 1.februāra līdz 5.februārim – SVEČU 

IZSTĀDE 

8. - 12.februāris – PROJEKTU NEDĒĻA 

15. – 19.februāris – PAPILDUS BRĪVDIENAS 

1.KLASEI 

26.februāris POPIELA “IZKLAUSIES 

REDZĒTS” 

 

Lai viss iecerētais 

izdodas!!! 

 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. 

 

Ir divas dienas nedēļā, par kurām mums nevajag domāt: divas dienas, kuras vajadzētu atbrīvot 

no bažām un bailēm. 

Viena no tām ir vakardiena ar savām kļūdām un rūpēm, neveiksmēm, sāpēm un bažām. Taču 

vakardiena ir pagājusi un vienmēr – nesasniedzama. Visas atmiņas visā pasaulē mums nevar 

atdot vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko darījām vakar. Mēs nevaram 

izdzēst vārdu, ko teicām vakar. Taču vakardiena ir pagājusi. 

Otra diena, par kuru mums nevajag bažīties, ir rītdiena. Rītdiena ar jauniem pienākumiem, 

jaunām grūtībām, lieliem solījumiem un maziem to izpildījumiem. Taču arī rītdiena nav mūsu 

varā, mēs to nevaram kontrolēt. Rīt saule lēks vai nu spoža, vai aiz mākoņiem, bet lēks. Taču 

kamēr tā lēks, mums nav nekādas daļas par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi. 

Mums katram ir tikai viena diena – šodiena. Katrs cilvēks vienas dienas cīniņu ar dzīvi var 

izturēt. Mēs salūztam tikai tad, kad šodienai pieliekam klāt šo mūžības nastu – vakardienu un 

rītdienu. Nevis šāsdienas piedzīvojumi ieved cilvēku ārprātā, bet sirdsapziņas pārmetumi un 

rūgtums par to, kas notika vakardien un bažas par to, kas notiks rīt. 

                                           Tāpēc dzīvosim tikai šodienai! 


