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Aktualitātes janvārī

11.01. – Basketbola sacensības Dricānos

14.01. - Latviešu valodas un literatūras olimpiāde, 

kurā piedalījās 9.klases skolniece Žanete Piļka.

21.01. – pasākums 7.-9. klašu skolēniem  ‘’Karjeras 

laboratorija’’, kas notika Nautrēnu vidusskolā

24.01. – Basketbola sacensības 8.-9. klašu 

skolēniem  Dricānos

24.01. – Jauno basketbolistu NBA līga (sacensības 

1.-4.klasei) Šīs sacensības tika organizētas vairākos 

posmos, mūsu jaunie sportisti uzvarēja vairākas 

komandas, tāpēc  viņiem bija iespēja  24.janvārī 

spēlēt Salaspilī, kur  piedalījās visspēcīgākie un 

labākie basketbolisti. Šoreiz bija jāatzīst viņu 

pārākums, jo pretinieku komandās pārsvarā bija 

4.un 5.klašu skolēni, bet mūsu komandas sastāvā 

veiksmīgi spēlē jau pirmklasnieki. 

25.01. – Mācību ekskursija 6.-7.klašu skolēniem

25.01. - Deju vakars Audriņu pamatskolā

25.01. – Projektu diena

26.01. - Robotu sacensības Preiļos

30.01. – Skatuves runas konkurss
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Gads atnācis - pavisam jauns.

Ko tas no dzīves jēdz?

Tik apjukušu vecaisgads

To mūsu vidū iestumt mēdz.

Nav laika bijis vecajam.

Ar jauno noņemties, to skolot.

Cik ticīgi tam acis mirdz,

Kad sev un viņam kaut ko 

solām.

Gads atnācis - pavisam jauns.

Ko tas no dzīves zin?

Un visus mūsu solījumus

Kā svētkus lielākos viņš svin.

Cik viņš ir jauns un nesamaitāts.

Un mūsos skatās apskaidroti.

Ak, soli, soli viņam, draugs,

Kurš cits vēl ticēs tev tik ļoti?



Anekdotes

Zaķis aiziet uz veikalu.

"Man, lūdzu, divus ļīpausīnus!»

Pārdevējs vilks saka:

«Tie nav nekādi ļīpausīni, tie ir apelsīni.

Nākamreiz zaķis aiziet uz veikalu.

"Man, lūdzu, divus ļīpausīnus!»

Pārdevējs vilks saka:

«Tie nav nekādi ļīpausīni, tie ir apelsīni,

ja tu vēlreiz pateiksi ļīpausīni,

pienaglošu tevi pie plaukta!»

Nākamajā reizē zaķis aiziet uz veikalu.

"Naglas ir?»

"Nē,» vilks atbild.

"Nu tad man divus ļīpausīnus.»

Ezītis ieiet bārā, saka lācim:

“Pa muti gribi?”

Lācis: “Jā, gribu!”
«Tad izej ārā, es tikko dabūju!»

Zaķītis iekāpj tramvajā. 

Pēc laika konduktore

viņam vaicā:

– Jūsu biļetīti, lūdzu!

Zaķītis:

– Manu biļetīti?

Konduktore:

– Jūsu biļetīti, lūdzu!

Zaķītis:

– Manu biļetīti?

Konduktore:

– Kas tu slims esi?

Zaķītis:

– Tu ārsts esi?

Konduktore:

– Tev visi ir mājās?

Zaķītis:

– Vai ciemos gribi nākt?

Konduktore:

– A nu kāp ārā!!!

Zaķītis:
– A tev vietas nepietiek?

Izplētņlēcēju mācības. Instruktors:

– Pirmais – aiziet.

– Otrais – aiziet.

– Tā, izpletnīšus, lūdzu, 

neaizmirstam.
Trešais – aiziet.

Kāpēc F1 sacīkstes nerīko

Krievijā?

Tāpēc, ka te 5 sekundēs riteņus

spēj ne tikai noņemt, bet arī
pārdot.

Skolotāja prasa, kāds

dzīvnieks ir bērniem mājās.

Anna atbild: «Man kaķis.»

Ivo: «Man suns.»

Jānis: «Man vista 
saldētavā.»

Skolotāja jautā Jānītim:

– Kāpēc tu vakar nebiji skolā?

– Mans vecākais brālis saslima.

– Un kāds tam sakars ar tevi?

– Es braukājos ar viņa
velosipēdu.

Skolotāja:

– Bērni, kā jūs domājat, cik skola ir

augsta?

Jānītis:

– 1m 50cm.

– Kāpēc tu tā domā?
– Jo skola man ir līdz kaklam!



Pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma:

Elīna Sedola 4.kl., Uldis Džuļs 4.kl., Adrians Caune 4.kl.,

Diplomu par iegūto 3.vietu saņēma Alīna Elizabete Čača 2.kl.,

viņa ieguva arī Skatītāju simpātijas balvu!

Diplomu par 2.vietu saņēma 2 dalībnieki:

Markurss Kapacis 4.kl. un Rolands Anufrijevs 1.kl.

Savukārt diplomu par 1.vietu saņēma 4.klases skolniece

Renāte Anufrijeva, kura uzstājās ar Aspazijas dzejoli

«Pasaciņa»!

Paldies visiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam! Malači!

30.janvārī Jaunstrūžānu pamatskolā notika Skatuves runas

konkurss, kurā visaktīvāk piedalījās 1.-4.klašu skolēni, diemžēl

no 6.-9.klases šogad nebija neviena drosmīgā, kurš vēlētos

pārbaudīt savas spējas, uzstājoties publikas priekšā.

Šogad dalībniekiem bija iespēja ne tikai saņemt diplomus, bet arī

iegūt Skatītāju simpātijas titulu, jo visiem, kas vēroja konkursu,

bija iespēja nobalsot par savu favorītu - to dalībnieku, kura

uzstāšanās patika visvairāk.

Šogad janvāris bija ļoti piepildīts ar dažādām 

sacensībām. Visbiežāk tās notika basketbolā. 

Pirmās sacensības bija vidusskolēniem, bet 

mūsu skola tajās arī piedalījās. Diemžēl šajās 

sacensībās zēni neieguva medaļas, bet meitenes 

izcīnīja 2.vietu. Nākamās sacensības bija 5.-

7.klases skolēniem. Meitenes ieguva 4.vietu, bet 

zēni ieguva 2.vietu.  Nedaudz vēlāk notika 

sacensības 8.-9. klasēm, kuras notika Dricānu 

vidusskolā. Ļoti sīvā cīņā meitenes ieguva 

2.vietu,bet zēni – 3.vietu. 

Apsveicam mūsu sportistus un skolotājus!

26.janvārī mūsu skolēni, Renāte, Jānis,

Arnolds, Adrians, Deniss, Uldis, devās uz

Preiļiem, lai sacenstos ar citu skolu

pārstāvjiem.

Konkurence bija ļoti sīva, jo sacensībās

piedalījās vairāk kā 300 roboti. Skolēniem

bija iespēja ne tikai piedalīties disciplīnās,

bet arī iegūt balvas, atbildot uz dažādiem

jautājumiem, kas saistīti ar inženierzinātni.

Robotikas čempionāts 

Preiļos

Basketbols...basketbols



6.-7. klases brauciens uz Rēzekni 

25.janvārī 6.-7. klases skolēni brauca uz Rēzekni, lai vairāk uzzinātu par barikāžu aizstāvju dienu un 

par Vizmas Belševicas bērnību. Latgales Kultūrvēstures muzejā skolēni apmeklēja muzejpedagoģisko 

programmu «1991.gads – barikāžu laiks», kurā uzzināja vairāk par barikādēm un to, kā klājās barikāžu 

dalībniekiem. Programma bija veidota pārdomāti un tā, lai skolēni darbotos radoši, jo darbs tika 

organizēts grupās, kur katrai grupai vajadzēja veidot savu lapu ar atslēgvārdiem un izdomāt savu 

saukli vai devīzi.

Pēc nodarbības Latgales Kultūrvēstures

muzejā skolēni devās uz “Goru”, 

kur noskatījās  spēlfilmu «Bille»

(par Vizmu Belševicu un viņas 

bērnības dienām), šī filma

2018.gadā saņēma Latvijas 

kino balvu “Lielais Kristaps”.

Daži 7.klases skolēni «zog» kabinetu atslēgas.

1-4.klases skolēni pārāk bieži apmeklē 2.stāvu.

Draudzības vakarā radās jaunas simpātijas!

Skolā uzdarbojas kāršu mānija! Katru starpbrīdi notiek spēles.

Kendama joprojām ir trendos! Laikam tiešām interesanta spēle, varbūt ir vērts pamēģināt?

Ievērots, ka 1.stāva grīda tiek regulāri spodrināta, spēlējot spēli «Kājas augstāk par zemi».

Viens 1.klases zēns aktīvi apmeklē skolotāju istabu!

9.klasē uzdarbojas “gopņiks”. Viss atbilst šo īpašo cilvēku normatīvām.

Daži skolas skolēni ir ļoti pārņemti ar basketbolu.

Viens 7.klases zēns ir īsts romantiķis.

Jaunāko klašu skolēni parādu savu talantu Skatuves runas konkursā.

Kāda 2.klases skolniece tika sumināta dzimšanas dienā…

4.klases zēni regulāri iesaistās dažādās situācijās, kuru risināšanā jāiesaistās ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem.

Klačiņas, klačiņas, klačiņas…



Skolas avīzes kolektīvs

sirsnīgi sveic Jūs svētkos!

Mihails Sazonovs - 09.02.

Artis Gļauda - 13.02.

Pāvels Miņins – 14.02.

Skolotāja Daiga Griestiņa- 24.02.

Draudzības vakars Audriņos

KAA pasākums 

«Karjeras laboratorija»

Virzoties uz kompetenču pieeju izglītībā, jau vairākus gadus

Rēzeknes novada pašvaldība organizē skolēniem dažādus

pasākumus, kuros teorija tiek skaidrota aizraujošā un interesantā

veidā. Arī šogad Jaunstrūžānu pamatskolas skolēniem bija iespēja

apmeklēt karjeras laboratoriju, kura notika 22.janvārī Nautrēnu

vidusskolā. Skolēni, piedaloties praktiskajā darbnīcā un veicot

eksperimentus, uzzināja, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto

ikdienā: rūpniecībā, medicīnā, pārtikas ražošanā un dažādos citos

uzņēmumos, arī lauksaimniecībā. Interaktīvajā nodarbībā vadītāji

kopā ar dalībniekiem veica eksperimentus un zinātniskus trikus, ļaujot

skolēniem zinātni ieraudzīt pavisam jaunā gaismā un saprast, ka tam,

ko es šobrīd mācos skolā, ir saistība ar iespējamo nākotnes profesiju.

Nodarbības noslēgumā vadītāji uzsvēra to, ka fizika, ķīmija un

dabaszinības nav tikai mācību priekšmeti, bet, ka šīs zinātņu nozares

un profesijas nākotnē var kļūt par jebkura skolēna karjeras pamatu.

25.janvāra pēcpusdienā mēs, 7. un 9.klases skolēni, devāmies uz deju vakaru Audriņu

pamatskolā. Šo pasākumu organizēja aktīvākie 8.klases skolēni. Tajā bijām aicināti ne tikai mēs,

bet arī klases no Gaigalavas, Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas. Tā kā skolēnu

bija daudz, mūzika bija forša, spēles bija interesantas, pasākums mums ļoti patika. Pasākuma

laikā mēs iepazinām citu skolu skolēnus un ieguvām jaunus draugus. Noteikti vēlētos šādu

pasākumu apmeklēt vēlreiz.



Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes 

noformējumu un saturu!

1.februāris Draudzības vakars 6.-7.klašu skolēniem

11.-15.februāris papildus brīvdienas 1.klasei

13.februāris Lekcija 6.,7., 9.klašu skolēniem «Dzīvo 

veselīgi Rēzeknes novadā»

14.februāris – Valentīndienas pasākums

Avīzes veidotāji:

Redaktore - Žanete Piļka

Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Korespondenti - Marika Valda Uļjanova, 

Egita Melne, Elvita Grišule, Arnolds 

Anufrijevs, Artis Gļauda, Kārlis Kalnejs, 

Emīls Kapacis, Elgars Razgalis

Turpinām baudīt 

ziemas priekus!

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši 
pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Šajā dienā latvieši parasti lēja 
sveces no aitu taukiem vai vaska.
Sveču dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galvenais – jālej sveces. Sveču 
diena ir pats ziemas vidus, un tai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticējumi un 
ēdieni. Piemēram, lai gads būtu jautrs un pats cilvēks – skaists, Sveču dienā jāēd 
cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes – lai 
būtu sārti vaigi.
Viens no svarīgākajiem darbiem – sveču liešana, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā 
lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Tam bija jābūt ļoti 
jautram pasākumam, jo tad, ja lējējs bijis dusmīgs, sveces degot ar 
tumšu liesmu, sprakšķot.
Svece ir siltuma un gaismas simbols. Nenoliedzami tai piemīt arī 
kaut kas maģisks un netverams. 
Sveces un horoskopi
Tuvojoties dzimšanas dienai, stresa situācijās vai brīžos, kad nepieciešams spēks, 
iesaka aizdedzināt savai horoskopa zīmei atbilstošas krāsas sveci: * Aunam –
sarkanu; * Vērsim – rozā;* Dvīņiem – gaiši pelēku; * Vēzim – sudrabkrāsas;* 
Lauvai – zelta krāsas;* Jaunavai – zaļu; * Svariem – zilu; * Skorpionam – tumši 
sarkanu vai indigo;* Strēlniekam – dzeltenu vai oranžu;* Mežāzim – brūnu vai 
melnu;* Ūdensvīram – violetu vai tumši zilu;* Zivīm – baltu.


