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Aktualitātes FEBRUĀRĪ 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/      Februāris, šī gada īsākais 

mēnesis, ar 28 dienām ir palicis 

aiz muguras, tas ir nesis gan 

atkušņus, gan puteņus, gan salus, 

bet šobrīd mums ir jābūt gataviem 

jauniem piedzīvojumiem, kuri 

radīsies līdz ar marta iestāšanos, 

jo marts ir pavasara mēnesis, no 

kura mēs varam sagaidīt vairāk 

saules un siltuma. 

    14.februārī tika svinēta arī 

Mīlestības jeb Sirsniņu diena, 

tāpēc februāri bieži sauc arī par 

Mīlestības mēnesi, skolā tika 

svinēta arī Meteņdiena, norisinājās 

vairākas olimpiādes un 

sacensības. 

  Toties martā ir sagaidāma gan 

sieviešu diena, gan skolēnu ilgi un 

dikti gaidītās pavasara brīvdienas, 

tāpēc arī marts solās būt ar 

interesantiem notikumiem pilns. 

Kad atnāks pavasars 

Ar saviem jaukumiem, 

Tad ganiņi gavilēs 

Par pļavām, ataugām. 

03.02.- Rēzeknes un Viļānu novada matemātikas 

olimpiāde 9.klašu skolēniem, mūsu skolu pārstāvēja 

Iļja Jeršovs, paldies par piedalīšanos! 

07.02.- Rēzeknes un Viļānu novada ķīmijas olimpiāde, 

kurā savas zināšanas parādīja Iļja Jeršovs, liels 

paldies par uzdrošināšanos! Paldies skolotājai 

M.Leidumai! 

14.02.- Valentīndienas pasākums skolā 

14.02.  - «Oranžā bumba» Līvānos 

15.02. – Tautas bumbas sacensības Maltā 

17.02.- Rēzeknes un Viļānu novada matemātikas 

olimpiāde 5.-7.klasēm, mūsu skolu pārstāvēja 3 

skolēni – Emīls Kapacis, Valērija Makejeva un Žanete 

Piļka – lai gan godalgotās vietas netika iegūtas, gribam 

teikt paldies par drosmi, asu prātu un ieguldīto darbu, 

gatavojoties olimpiādei.  

Paldies skolotājai Valentīnai Sidorovai! 

21.02. – Latgales reģiona sacensības Tautas bumbā, 

kas notika Ludzā 

22.02.- Rēzeknes un Viļānu novada ģeogrāfijas 

olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem, kurā piedalījās arī 9. 

klases skolēns Mārtiņš Komps, paldies par 

piedalīšanos, rezultāti vēl tiek apkopoti! 

24.02.- Meteņdiena skolā 

27.02. – sacensības volejbolā «Lāse 2017» 

28.02. – konkurss 1.-4.kl. zēniem 

 

Februāris bija bagāts ar dažādām sporta sacensībām, 

vairāk lasiet sporta ziņās! 

 

          Lai saulains pirmais  

            pavasara mēnesis!  



Smaidam 

Fakti 

Agrs rīts. Virtuve. Vīrs ar sievu dzer kafiju. 

Sieva (maigā balstiņā): 

– Dārgais, vai tu neesi aizmirsis, 

ka šodien ir astotais marts?  

Vīrs (aizrijoties ar kafiju): 

– Kā? Atkal?!? 

 

– Klau, Juri, kāpēc tu nēsā zābakus 

par 2 izmēriem mazākus nekā vajag? 

– Redzi, sieva man ir nesmuka, 

dēls slikti mācās – nezinu, vai vispār pabeigs skolu,  

sievasmāte visu laiku burkšķ. 

Vienīgais prieciņš manā dzīvē ir vakarā, 

kad novelku zābakus… 

 
– Rabinovič, stāsta, ka jūs esot 

kaislīgs sēņotājs. 

– Jā. 

– Un kur jūs parasti lasāt 

sēnes? 

– Uz kaimiņa Haimoviča 

balkona.  

– Viņš audzē uz balkona 

sēnes? 

– Nē, kaltē. 

 

Stāv students tramvaja pieturā un dikti raud. 

Pienāk večiņa un vaicā: 

– Ko raudi, student? 

– Man biļete pazuda. 

– Neraudi, iedošu Tev biļeti. 

– A man tur pusdienas bij’ ietītas … 

 
Viens ziņkārīgais jautā garāmgājējam 

ar suni: 

- Ai, cik skaists sunītis. Kas tā par 

sugu? 

- Policijas suns 

- Nu, nemaz neizskatās... 

- Bet viņam nemaz nevajag.  

Viņš ir no slepenpolicijas. 

Dzenis sparīgi knābāja 

koku. No dobuma galvu 

pabāza pūce un nosodoši 

teica: 

- Vai jūs nevarētu uzvesties 

klusāk? Es strādāju nakts 

maiņā! 

 Marta mēnesis ir nosaukts par godu Marsam – Romiešu kara dievam. Tas visticamāk ir tāpēc, 

ka Romiešiem kara sezona sākās pavasarī. 

 Senie latvieši martu vēl sauca par sērsnu vai baložu mēnesi. 

 Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Martā diena izlīdzinās ar nakti, un tās ir vienāda garuma. 

 Pasaules matemātikas diena tiek atzīmēta marta pirmajā trešdienā! 

 8.marts ir Starptautiskā sieviešu diena! Atceries nopirkt ziedus un apsveikt visas savā dzīvē 

nozīmīgās dāmas :)! 

 Sievietes ir unikālas, runāšana ir viņu stihija. Sievietes vidēji dienā pasaka 20 000 vārdu, kas ir 

par 13 000 vairāk nekā vīriešiem. 

 Sievietes sirds sitās straujāk nekā vīrieša. 

 Sievietes vienmēr un visur nēsā līdzi savas rokas somiņas. Bez somiņas – kā bez rokām! 

 Izrādās, sievietes, labāk atpazīst sejas nekā vīrieši. 



       

Klačiņas 

 

Skolā notikušas pārmaiņas 

 Kur mūsu skolā ir palikusi draudzība? Nevajag slikti izturēties pret citiem, atcerieties 

ētikas zelta likumu?! 

 Dažas meitenes nevar sadalīt savā starpā kādu no zēniem... 

 Sestdienās, braucot no Rēzeknes, daži skolēni autobusā dzied!!! 

 Ir pamanīts, ka kāda 7.klases skolniece zēnu kompānijā uzvedas nepārāk pieklajīgi!!! 

 1.-2. klases skolēniem jauna spēle -  “sišanās” ar slapjiem cimdiem. 

 Skolu bija pārņēmusi kādas nezināmas slimības epidēmija. 

 Manīts, ka kāds no 4. klases veic mērījumus skolas gaiteņos, iegūtie rezultāti tiek 

piefiksēti, interesanti, kur šie dati tiks izmantoti? 

 Pēdējā laikā skolā ļoti populārs ir kļuvis raidījums par Diānu Šuriginu, ne tikai mūsu skolā, 

bet arī citur...Kas nav redzējis, internetā var paskatīties! 

 Kā tika noskaidrots, daži 9.klases zēni prot ļoti labi gatavot..., bet ir piemirsuši alfabētu. 

 Kāda 2.klases meitene bija tik izturīga, ka spēja pacelt un noturēt savu klasesbiedru. 

 Daži skolēni ir gatavi kauties par pēdējo maizīti. 

 Jau drīz eksāmeni, bet daži joprojām domā pavisam par kaut ko citu. 

 Ēdamzālē tiek gatavots plāns, kur izsēdināt visus pusdienu ēdājus. 

 Skolā vērojama atkarība no telefoniem, pat sacensību laikā no tā neatvadās. 

 Mazie, kur jūs skrienat, pat skolotājus no kājām triec nost. Šausmas! 

 Gaisā virmo simpātijas starp kādu 9.klases zēnu un 9.klases meiteni. 

 Kādi nekaunīgi, ēd picu pasākuma laikā! Vismaz būtu padalījušies! 

 4.klases meitenes daudz laika velta saviem klasesbiedriem. 

 Ir zināms, ka kādai 6.klases meitenei ir jauna simpātija. 

 Arī 5.klases skolēni sāk izrādīt savas simpātijas klases meitenēm, kā nu kuram tas 

izdodas… 

 2.klases zēni sīvā cīņā sacentās par uzvaru zēnu konkursā, vai zināt, kurš uzvarēja??? 

 

 

 

Vairākus mēnešus, kad no rītiem devāmies uz skolu, mums nācās izmantot sānu durvis, lai 

tiktu iekšā, bet tagad ir notikušas pārmaiņas. Skolas galvenā ieeja ir rekonstruēta- ir izveidotas 

skaistas un gaišas kāpnes, kas ieved mūs zinību pilī, un šajā mēnesī tika uzstādītas arī 

margas, kas nodrošinās jauno kāpņu drošību un padarīs tās vēl skaistākas. Tagad, no rītiem, 

ejot  uz skolu, mēs redzam, ka tā ir stalta savā jaunajā rotā. 



SPORTA PASAULE 

Šis mēnesis mūsu skolai bija bagāts ar dažādiem pasākumiem, notikumiem un arī sporta sacensības 

netika nepamanītas, šajā laikā notika dažādas sacensības un tika gūti augsti panākumiem sportā. 

Vēlamies teikt paldies visiem gan maziem, gan lieliem sportistiem, ne tikai par piedalīšanos sacensībās, 

bet arī par gūtajiem panākumiem sportā. Kā tad mums veicās šomēnes, uzzināsim lasot….. 

Basketbola sacensības  (2003.-2004.dz.g.)  

01.02.2017. notika basketbola sacensības 6.-7.klašu meitenēm un zēniem. Sacensības notika pie 

mums, mūsu sporta zālē, un Dricānos. Meitenes spēlēja tepat, kur skolasbiedri viņas atbalstīja un turēja 

īkšķus par uzvaru šajās sacensībās, bet zēni par godalgotām vietām cīnījās Dricānos. Meitenēm veicās 

labi, protams, cīņa bija diezgan vienlīdzīga, bet mūsu meitenēm mazliet nepaveicās, jo finālā tika 

piedzīvots zaudējums, bet godam izcīnīta 2.vieta. Savukārt zēni, cīnoties sīvā cīņā, piekāpās tikai divām 

komandām un ieguva 3.vietu. Mēs uzskatām, ka sportisti ir malači. Apsveicam ar sasniegtajiem 

rezultātiem! 

  

Basketbola sacensību rezultāti (2005.dz.g.un jaunāki)  

06.02.2017. notika kārtējās sacensības basketbolā, tikai mūsu pašiem jaunākajiem sportistiem - 

4.,5.klasēm. Šoreiz sacensības notika Maltā, kur ir mūsu iecienītā sporta zāle. Uz sacensībām devās 

zēnu komanda, lai pārstāvētu mūsu skolas godu. Cīņa bija ļoti smaga, bet mūsu zēni to izturēja. Un 6 

komandu konkurencē ieguva godpilno 1.vietu. Apsveicam mūsu zēnus! Par labāko basketbola spēlētāju 

tika atzīts Artis Gļauda. Vēlreiz apsveicam mazos spēlētājus, viņi tiešām to ir pelnījuši! 

  

 “Tautas bumbā” (2005.dz.g.un jaunāki)  

15.02.2017. notika sacensības “Tautas bumbā’’, turp devās mūsu zēnu komanda. Sacensībās 

piedalījās pat 13 zēnu komandas. Mēs teiksim tā, viņi ir ļoti lieli malači. Viņi pierādīja, ka var! Zēni 13 

komandu konkurencē izcīnīja 1.vietu! Mēs apsveicam zēnus ar tik augstiem rezultātiem sportā, un tik 

tiešām visi kopā priecājamies par viņu sasniegumiem. Zēni malači! 

  

Latgales reģiona sacensības “Tautas bumbā’’ 

Tā kā puiši Rēzeknes novada sacensībās ‘’Tautas bumbā’’ izcīnīja 1.vietu, viņiem tika dota iespēja 

cīnīties Latgales reģiona sacensībās  un aizstāvēt kā Rēzeknes novadu, tāpēc 21.februārī viņi devās uz 

Ludzu, lai pierādītu, ka arī Latgalē viņi ir vieni no stiprākajiem. Uz šīm sacensībām ieradās 7 komandas, 

un spraigā cīņā mūsu puiši izcīnīja 4. vietu! Tagad jaunie sportisti redzēja un saprata, ka vienmēr ir kur 

augt. Lai viņiem veicas turpmākajās sacensībās!   

  

Latgales reģiona sacensības basketbolā 14.02.2017. 

Arī basketbolā mūsu puišiem tika dota iespēja pārstāvēt Rēzeknes novadu Latgales reģiona 

sacensībās. Šoreiz pārstāvēt gan skolu, gan novadu viņi devās uz Balviem. Tur viņus sagaidīja labākās 

basketbola komandas no Latgales. Mūsu puiši cīnījās un ieguva godalgoto 3.vietu. Malači, ka tic saviem 

spēkiem un nekad nepadodas! Paldies sportistiem par gūtiem panākumiem! 

  

Volejbola sacensības “Lāse 2017’’ Maltā 

27.02.2017. notika volejbola sacensības Maltā. Šoreiz Jaunstrūžānu pamatskolu pārstāvēt devās gan 

zēnu, gan meiteņu komanda. Cīnījas par vietām, centās gūt panākumus, un viņiem tas gandrīz izdevās, 

pietrūka pavisam nedaudz līdz godalgotajām vietām. Sacensībās startēja 7  zēnu komandas, bet 

meitenēm krietni vairāk - 12 komandas, bet neviens nepadevās un cīnījās. Tikai ar dažu punktu 

pārsvaru gan zēni, gan meitenes zaudēja 3.vietu un palika 4. vietā. Kādreiz taču arī citiem ir jāuzvar! 

Paldies visiem sportistiem par piedalīšanos! 

 



                                        14.februārī skolā notika Valentīndienas pasākums, kurā katrai klasei 

vejadzēja parādīt, kā viņi izprot Valentīndienas nozīmi.  Pasākumā bija daudz interesantu 

priekšnesumu, kā dejošana, dziedāšana, dažādas aktivitātes, prezentācija, tāpēc žūrija katrai 

klasei piešķīra individuālu nomināciju (4.kl. – visefektīgākā, 5.kl. – visromantiskākā, 6.kl. – 

visdaudzveidīgākā klase), bet par šīs Valentīndienas vissirsnīgākajām klasēm tika atzīta 9.klase un 

2.klase, kas īpaši izcēlās ar saviem pārdomātajiem priekšnesumiem un aktivitāti konkursos. 

      Savukārt pirmajā stāvā, pie izstāžu sienas, varēja apskatīt izstādi “Mīlestība”.  Skolēni bija 

izpaudušies un radījuši darbus, kuros tika attēlota mīlestība viņu izpratnē. Daži skolēni ir bijuši 

kreatīvi un nevis zīmējuši, bet radījuši mākslas darbus no pudeļu korķīšiem. Viscentīgākā bija 

pirmā un otrā klase, viņi no plastmasas trauciņiem izveidoja skaistas sirsniņas, pirmā klase zīmēja 

mammu ar tēti, savukārt 7.klases skolniece pierakstīja savas sajūtas un emocijas. Katrs skolēns 

citādi izpauda to, ko viņam nozīmē Valentīndiena, bet kopīgi tika radīta skaista un sirsnīga izstāde. 

        Paldies visiem dalībniekiem! 

Valentīndiena mūsu skolā 

Meteņi-svētki pankūkām...pasākums “Ziemas virpulī” 

“Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva” 

24.februārī skolas aktu zālē notika Meteņdienas pasākums,  

kurā piedalījās visi skolēni no 1.-9.klasei. 

Pasākuma laikā tika minētas mīklas, spēlētas spēles, dziedātas dziemsas un arī dejotas dejas. 

Bērni un pusaudži labi pavadīja laiku un paēda garšīgas pankūkas.  

Katrai klasei bija savs nosaukums, kas pasākuma sākumā tika izlozēts.  

Šajā dienā zēni bija ļoti droši, bet meitenes skaistas!  

Paldies tiem,kas piedalījās! 

Jaunieši nav mūsu nākotne. Jaunieši ir mūsu tagadne – ar šādu pārliecību un devīzi 24. 

februārī Rēzeknes novada pašvaldībā pirmoreiz norisinājās Jaunatnes Gada balvu 

pasniegšanas ceremonija. Krāšņais pasākums tika rīkots, lai godinātu, izceltu un pateiktos 

aktīvākajiem un talantīgākajiem Rēzeknes novada jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem 

un jaunatnes darbiniekiem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu. 

No Jaunstrūžānu pamatskolas 

nominācijai “Gada jaunais 

sportists” tika izvirzīta 9.klases 

skolniece Diāna Petrunina, kas 

2016.gadā ir guvusi augstus 

rezultātus gan komandu sporta 

veidos, gan individuālajās 

sacensībās.  

        Paldies par ieguldīto darbu 

un sasniegto! 



Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic visus marta gaviļniekus!  
Lai silts un saulains marta mēnesis! 

Dzimšanas dienas martā svin: 
 
 
 

 

Laila Mironova- 03.03. 

Anastasija Pankova- 08.03. 

Ronda Gailuma- 19.03. 

Viktorija Kolosova- 27.03. 

Diāna Anna Uļjanova- 30.03. 

Vēlies apsveikt kādu, izmantojot skolas avīzi? Dod ziņu! 

Ticējumi... 

1.) Marta vējš un aprīļa lietus nes mājā lielu svētību. 

2.) Sauss marts, mitrs aprīlis un pavēss maijs pilda  

klētis, šķūņus un pagrabus.  

3.) Ja marts un aprīlis ir auksts, tad maijs būs silts.  

4.) Ja kaķis lien marta mēnesī uz mūrīša gulēt, gaidāms 

stiprs sals. 

5.) Cik martā miglas, tik vasarā lietus gāžu. 

 



8.marts.....Ko vēlas meitenes? 

Tā kā tuvojas 8.marts, mēs nolēmām uzdod dažus jautājumus sievietēm un meitenēm mums 

apkārt... 

Kāpēc ir tik nozīmīgi svinēt astoto martu? 

 

Tāpēc, ka tā ir īpaša diena, kad uzmanība 
tiek izrādīta sievietēm, meitenēm. 

Tāpēc, ka tā ir 
sieviešu 
diena... 

Lai sievietes zina un 
saprot, ka tiek mīlētas 

un novērtētas 

Lai būtu vairāk svētku; lai uzlabotu savstarpējās 
attiecības. 

Tie ir sieviešu svētki, un 
tie ir jāsvin, lai sievietes 

būtu laimīgas. 

Tā ir diena, kad vīrieši var parādīt savu pozitīvo 
attieksmi sievietēm. 8.marts bija un ir. Tie ir starptautiski 

svētki, kurus svin visā pasaulē. 

Tas ir tāpēc, ka sievietēm netiek veltīts pietiekami 
daudz laika. Domāju, ka viena diena gadā ir jāvelta 
sievietēm. 

Tas taču ir skaisti! Pavasaris, 
saule,dāvanas... Svētki vispār ir 

labāki nekā sēru dienas! 

Kas ir tas, par ko Jūs būtu priecīga  8.martā? Kāpēc? 

 
Es priecātos 

saņemt ziedus 
vai dzirdēt 

labus vārdus. 

Kleitu, 
puķes un 

konfektes. 

8.martā vīrieši dāvina 
ziedus, smaidus un 

skaistus vārdus. Lūk, par 
tādu dāvanu es priecātos! 

Es būtu priecīga par 
sirsnīgu izturēšanos 

pret māmiņām, 
vecmāmiņām, 

meitām. Man tie ir 
ģimenes attiecību 

svētki. 

Ko noteikti nevajadzētu dāvināt astotajā martā? Kāpēc? 

 

Dzīvnieciņus 

Naudu. 
Man škiet, ka nav 

tādas dāvanas, par 
kuru nepriecātos 

sieviete... 



 

 

 

 
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! 

 

 

 

Konkurss meitenām - 8.martā (5.-9.kl.) 

Konkurss meitenām - 10.martā  

                                             (1.-4.kl.) 

“Popiela” - 31.martā (1.-9.kl.) 

 

 Avīzes veidotāji: 

Redaktors  - Mārtiņš Komps 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs, 

Linda Laganovska , Marika Valda Uļjanova, 

Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valērija 

Makejeva, Žanete Piļka, Diāna Petrunina, Edvīns 

Uļjanovs. 

 

Vēlam saulainu martu! 

Vai 8.marts ir aktuāli svētki arī mūsdienās? Kāpēc? 

 
Protams, tā 
ir cieņa pret 
sievieti un 

viņas 
labajiem 
darbiem. 

Man šie svētki nav 
pārāk svarīgi, jo ir 
daudz 
interesantāki 
svētki. 

Mūsdienās šie svētki nav aktuāli, jo astotais marts ir Padomju laiku 
svētki. Mūsdienās šos svētkus negribi svinēt, jo ir citi- Helovīni, 

Valentīndiena. 

Katrs cilvēks to uztver citādāk. 
Domāju, ka šie ir skaisti svētki, un 

tie ir aktuāli arī mūsdienās, jo 
uzmanības izrādīšana, sirsnīgums 

ir nepieciešams ikvienam. Lielākajai daļai cilvēku šie 
ir aktuāli svētki! 

Mūsdienu trauksmainajā laikmetā 
svētku nevar būt par daudz... 

Paldies par piedalīšanos Līgai, Mudītei, Valērijai Makejevai, Jevgeņijai Kučerovai, Valentīnai 

Černovai, Rondai Gailumei un citām atsaucīgām meitenēm... 


