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      Oktobra mēnesis ir viens no 

skaistākajiem rudens mēnešiem.     

      Oktobrī koki savas lapas iekrāso 

dzeltenos un sarkanos toņos, ar 

pēdējiem spēkiem tie izrotājas pirms 

salnām un aukstajām rudens dienām.     

      Skarbie rudens vēji purina un rauj 

koku lapas, tās virpuļo, tikai dažas 

paliek koku zaros un vientulīgi 

plandās vējā. Visa zeme pārklājas ar 

čaukstošu lapu segu. 

       Oktobris tiek dēvēts arī par salnu 

mēnesi, lapkriti. Šajā mēnesī ir 

notikuši daudzi svētki – Skolotāju 

diena, skolas jubileja, u.c. 

       Šomēnes uzsniga arī pirmais 

sniegs, bet diemžēl tas ilgi 

nenoturējās, jo tas mijās ar lietu. 

        Mēneša noslēgums bija īpaši 

trauksmains un atmiņā paliks ar 

spokainajām Helovīnu maskām un 

izgrebtiem ķirbju svečturiem. 

         

 

        

Aktualitātes oktobrī 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

01.10. - Skolotāju diena 

03.10. – 3.klases ekskursija uz Aglonu 

06.10. – Skolotāju dienā skolā 

06.10. – Animācijas darbnīca Dricānos, kurā 

piedalījās arī mūsu skolas 8.-9.klases skolēni 

06.10. – Rēzeknes novada skolotājiem veltīts 

pasākums Silmalā, Pateicības rakstus par radošu un 

profesionālu darbu ar skolēniem saņēma arī mūsu 

skolas skolotājas Vanda Ķebe un Elita Kupruka. 

Apsveicam! 

9.- 20.10. – «Mēs savai skolai», šajā laikā skolēni 

kopā ar audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem 

gatavojās skolas dzimšanas dienai, tika rakstīti 

domraksti par skolu, izteikti dažādi novēlējumi, veidoti 

plakāti un zīmējumi. 

13.10 – 5.,6.klases ekskursija uz Madonu 

20.10 - Skolas jubilejas pasākums skolā 

21.10 – Skolas jubilejas pasākums KN 

23. – 27. oktobris – RUDENS BRĪVDIENAS 

 



Smaidam 
Mazdēliņš: 

- Vecmāmiņ, liels 

paldies par dāvanu! 

Vecmāmiņa: 

- O! Nav par ko. 

Mazdēliņš: 

- Es arī tā domāju, bet 

mamma lika pateikties. 

- Tēti laikam šī meža vietā kādreiz bija jūra! 

- Kāds tu man gudrs! Kā tu, dēliņ, to saprati? 

- Tu paskaties, cik te daudz konservu bundžu! 

Mamma saka Pēterītim: 

- Ja labi mācīsies, mēs ar 

tēti tev nopirksim 

velosipēdu, bet, ja slikti, tad 

klavieres. Māte pludmalē jautā mazajam 

Jēkabam: 

- Dēliņ, ko tu tur ēd? 

Pēterītis: 

- Nezinu, pats atrāpoja... 
Vakars satumst, tēvs pa logu 

sauc pagalmā: 

- Jānīt, vai tu nedomā beidzot 

nākt mājās? 

- Domāju. 

- Nu, un? ... 

- Tēt, vajag vēl drusku 

padomāt. 

-Mamm, dejošana 

nenotiks, mūsu 

skolotāja lido 

kosmosā!!?  

-Jā, viņa teica, ka 

brauks prom uz 

Mēnesi! 

Skolotāju diena! 

       Viens no skolas tradicionālajiem pasākumiem ir Skolotāju diena. Katru gadu tā sagādā 

daudz dažādu sajūtu gan skolēniem, gan arī skolotājiem. Skolēni kļūst par skolotājiem, kas 

cenšas uzvesties atbilstoši savam tēlam, savukārt skolotājiem ir iespēja atgriezties skolas solā 

un atsaukt atmiņā bezrūpīgos skolas laikus.  

       Šogad 9.klases skolēniem (skolotājiem) bija īpašs uzdevums, jo mācību stundas notika 

atbilstoši jaunajai IZM koncepcijai, proti, kompetencēs balstītā izglītība. Jaunajiem skolotājiem 

bija īpaši jāpacenšas, lai motivētu skolēnus darbam, lai izskaidrotu veicamo uzdevumu, bet ar 

neatlaidību un pacietību viss izdodas!  





Es priecājos, ka mācos šajā 

skolā, jo šeit strādā tādi 

skolotāji, kuri ir ļoti pozitīvi un 

spēj izdomāt daudz 

interesantu pasākumu, kuros 

var piedalīties visa skola. 

 Mana skola ir 

manas otrās 

mājas, no rīta, 

kad es atveru 

skolas durvis, 

es redzu tos 

cilvēkus, 

kurus es gribu 

redzēt visu 

laiku. 

 

Man patīk Jaunstrūžānu 

pamatskola, jo tā ir koša, 

interesanta, moderna, šajā 

skolā mācās mani draugi. 

 

Dūd, Dīveņi, kolnā kōpt, 

Na nu kolna lejeņā, 

Dūd, Dīveņi, ūtram dūti,  

Na nu ūtra meiļi lyugt! 

 

                  18.izlaiduma pārstāvji 

Laimi, kas nebeidzas,  

Mirkļus, kas dara bagātākus, 

Darbu, kas spēcina,  

Uzvaru, kas iedvesmo, 

Veiksmi, kas nepamet. 

           
          22.izlaiduma absolventi 

Mūsu skolā ir ļoti sportiski bērni, jo 

mums ir daudz zelta medaļu. 

Lai Jaunstrūžānu pamatskolai 

saules mūžs, radošs gars, 

patiesas zināšanas! 

 
                 12.Izlaiduma absolventi 

Paldies par jaukajām 

atmiņām, izstaigājot skolas 

gaiteņu! 

 
                   29.izlaiduma meitenes 

Paldies skolai un labākajiem 

skolotājiem par jauki, jautri un 

neaizmirstami pavadītajiem 

pamatskolas gadiem. 

Šī ir tā vieta, kur kavējas 

spilgtākās bērnības emocijas un 

piedzīvojumi…paldies visiem 

skolotājiem, kas strādā šajā 

skolā un ir ieguldījuši ļoti lielu 

darbu katra skolēna izaugsmē 

un attīstībā… 

                       54.Izlaiduma pārstāvji 

Mūsu skolā 

iemāca lasīt, būt 

laipnam un arī 

būt gudram. 

 

Skolas pedagogiem novēlam 

tikpat raitā solī iet pa dzīvi, 

sasniegt savus mērķus. Lai skola 

pastāv vēl ilgus, ilgus gadus! 
 

                 41.izlaiduma absolventi 

Zem gadu nastas smagi atrast 

bērnību! Šodien centāmies to 

atrast, paldies! 
 

1982. un 1983. gada absolventi 

Man ir lepnums mācīties šajā skolā, 

tāpēc ka šajā skolā mācījās un to 

teicami pabeidza mana mamma un 

mans krusttēvs. 



JUBILĀRI NOVEMBRĪ 

Dmitrijs Kučerovs - 02. novembris 

Jeļizaveta Kozlova - 05. novembris 

Skolotājs Rolands Ankipāns – 11. novembris 

Raivis Bazulis - 18. novembris 

Viktorija Rjačenska - 22. novembris 

Oļegs Binduks - 27. novembris 

 

      3.oktobrī mūsu 3.klases skolēni, vecāku pārstāvji un audzinātāja devās ekskursijā uz Aglonu. Brauciena laikā 

tika apmeklēts gan Karaļkalns, Aglonas bazilika, Kara muzejs, gan Čortoka ezers un Maizes muzejs.  

      Karaļkalnā skolēni varēja apskatīt pasauli, kas veidota no koka. Tur bija gan neliela baznīciņa, gan tiltiņi, koka 

figūras, gan dažādi dekoratīvi augi un puķes.  

     Aglonas bazilika pārsteidza ar savu greznumu un iespaidīgumu. 

     Kara muzejā patika ne tikai zēniem, bet arī meitenēm, jo tika apskatīti un nofotografēti gandrīz visi senie 

šaujamrīki, izmēģināti vecie motocikli, iepazīts draudzīgs mīlulis – suns. 

    Kad skolēni atbrauca uz Čortoka ezeru, viss bija kluss un mierīgs, bet daži drosmīgie nolēma apiet ezeram apkārt, 

laimīgā kārtā viņiem tas izdevās, daži atgriezās ar slapjām zeķēm, kādam telefonam nebija zonas… 

      3.klase viesojās arī maizes muzejā. Tur viņi ēda garšīgu maizi un kūku. 

      Kā jau vienmēr, viens no ekskursijas objektiem bija veikals, kurā varēja nopirkt cienastus mājiniekiem. 

      Braucot autobusā, 3. klases skolēni un viņu klases audzinātāja izdomāja skanīgu klases himnu, kas tika 

skandināta vairākas reizes. 

     Atpakaļceļā skolēni bija piekusuši, jo ekskursijā skolēniem vienmēr ir daudz iespaidu un piedzīvojumu. Visiem 

šis brauciens ļoti patika,  tas bija jautrs un interesants. 

     13.oktobrī mācību ekskursijā devās arī 5.-6.klašu skolēni. Tika apmeklēts «Lazdonas 

piensaimnieks», kurā varēja vērot piena pārstrādes procesus, kā arī degustēt daudzveidīgo produkciju. 

     Ieskatu mākslas pasaulē, Madonas novada vēsturē un arheoloģijā varēja gūt Madonas Mākslas 

muzejā. 

      Daudz emociju bija apmeklējot saimniecību «Vītolu strausi», jo drosmīgākajiem bija iespēja 

strausus gan barot, gan samīļot. Klausoties saimnieka stāstījumu, skolēni daudz uzzināja gan par šiem 

putniem, gan viņu paradumiem. 

     Braucot tālāk, tika apmeklēti «Pakalnieši», kur varēja uzzināt daudz jauna par meža dzīvniekiem, 

atpazīt to pēdas. 

     Skolēniem bija iespēja ieskatīties arī topošajā «Gaiziņkalna atmiņu skapī», kur ir apskatāma A.Čaka 

vaska figūra, kā arī tiek veidota ekspozīcija par viņa dzimtu. 

      Ekskursijas noslēgumā, baudot rudens krāšņumu, uzkāpām arī Latvijas lielākajā kalnā  - 

Gaiziņkalnā, kas ir 312 m augsts. 

 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

10.novembris – Mārtiņdiena    

14.novembris – Konkurss «Mana Latvija»  

17.novembris – Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 

pasākums 

Krustvārdu mīkla 

 
Ja zini atbildes, aizpildi krustvārdu 

mīklu un iesniedz to avīzes 

redaktorei, pirmajiem 3  - balviņas! 

 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova  

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, Marika 

Valda Uļjanova, Egita Melne, Artjoms 

Jeršovs, Elvita Grišule, Jeļizaveta Kozlova, 

Sintija Gļauda, Arnolds Anufrijevs 


