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       Saule - tās siltums piepilda ikkatru 

mūsu šūniņu, iedvesmo mūs; koku un 

zāles zaļums, pļaujmašīnu rūkšana - 

šīs lietas man asociējas ar vasaru, ar 

brīvdienām un, protams, ar sauli.  

     Šis gads ir īpaši veiksmīgs un 

izdevies jau tādēļ, ka šogad mācības 

beidzas vienu dienu agrāk nekā 

parasti - 30. maijā. 

     Tāpēc mēs Jums novēlam izbaudīt 

skaistākos mirkļus šajā klasē, šajā 

mācību gadā, sagatovoties vasaras 

baudīšanai un ienirt tajā. 

     Mēs, “ArTava”, novēlam Jums 

saules pilnu, garšām un sajūtām 

bagātu vasaru, tādu vasaru, kādu ir 

vērts atcerēties un kuras dotā siltuma 

pietiktu arī nākamajam mācību 

gadam! 

Aktualitātes maijā 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

vasaras sākums -  

svelme un negaisa jausmas 

man kā papardei 

uzplaukt un ziedēt liek... 

6.maijā- Māmiņdienai veltīts pasākums mūsu skolā. 

9.maijā- Maltā norisinājās vieglatlētikas sacensības 6.-

9.klasēm, par rezultātiem lasiet šajā numurā. 

13.maijā- 9.klasei skanēja Pēdējais zvans. 

16.maijā- PII“Zvaniņš”  6 gadīgie bērni, nākamie 

pirmklasnieki, viesojās Jaunstrūžānu pamatskolā. 

17.maijā- Jaunstrūžānu pamatskolas 5.- 9. klašu 

dramatiskais pulciņš ar lugu “Piļsietnīki laukūs” viesojās 

Audriņos, kur norisinājās dramatiksko kolektīvu skate; 

skolēni ieguva 2.pakāpes diplomu.  

18.maijā-pavasara ekskursijā uz Madonu brauca 4.-5.klašu 

skolēni un audzinātājas. 

19.maijā- 6.-9.kl. skolēni devās mācību ekskursijā uz Cēsu 

pusi, par ekskursijas norisi lasiet nākamajās lappusēs.  

20.maijā- 1.-3.kl. skolēni brauca ekskursijā uz Alūksni. 

27.maijā-  Sporta diena skolas stadionā. 

30.maijā- pēdējā skolas diena, liecību izsniegšana. 

Ierodamies skolā 9.00!!! 

 

31.maijs-31.augusts- 

VASARAS  BRĪVDIENAS! 



Smaidam 

Fakti 

Es esmu pārdzīvojis vienu karu, 

3 auto katastrofas, 

vienu avio katastrofu, plūdus, 

2 neveiksmīgas laulības un vienu 

veiksmīgu, 

neskaitāmas inflācijas un 

tagad atnāk mans mazdēls un 

paziņo: 

“Vectētiņ, tu neko nesaproti no 

dzīves”… 

Šito netaisnību! Divdesmit 

divi spēlētāji, divi treneri, 

desmit rezerves spēlētāji, 

tiesnesis, divi līnijtiesneši, 

seši operatori, trīs 

televīzijas darbinieki, 

piecdesmit žurnālistu un 

astoņdesmit tūkstoši 

skatītāju, bet tas balodis 

ņem un uzkakā uz galvas 

tieši man! 

- Oficiant, vai ir iespējams 

vēl nedaudz pacept šīs 

paipalas? 

- Vai tad tās ir slikti 

izceptas? 

- Es nezinu, bet viņas ēd 

manus salātus... 

Sieviete var ilgstoši 

skatīties uz trīs lietām… 

Un beigās nopirkt deviņas. 

 

 
Jānis:"Mani atrada kāpostos, 

jo tēvs ir dārznieks! 

Pēteris: "Mani atnesa stārķis, 

jo tēvs-zoologs!” 

Anna:"Tad sanāk, ka mani 

“nokačāja” internetā!” 

-Es jau bērnībā ātri 

attīstījos un biju 

gudrs. 10 mēnešos 

jau gāju kājām. 

 -Un tu to sauc par 

gudrību? Es trīs 

gados vēl liku sevi 

nest. 

2010. gadā Vācija beidza maksāt Versaļas miera līgumā noteiktās kara reperācijas par Pirmo 

Pasaules karu. 

Mūsdienās ASV cietumos ir vairāk melnādaino ieslodzītu, nekā bija vergu pirms pilsoņu kara. 

Eifeļtorņa projekts vispirms tika piedāvāts Spānijas pilsētai – Barselonai, bet tā projektu noraidīja. 

Eksperimentos noskaidrots, ka, izmantojot ausis gluži kā lokatorus, suns spēj atrast skaņas avotu 

sešās sekundes simtdaļās.  

 Zinātnieki noskaidrojuši, ka arī suņi 

redz sapņus. Droši vien būsiet 

ievērojuši, ka guļot sunim reizēm 

raustās ķepas, it kā viņš skrietu? 

Iespējams, ķepainis sapnī dzenas 

pakaļ kādam kaitinošam kaķim vai 

medījumam.  

Suņiem nav apendiksa jeb aklās 

zarnas piedēkļa. 

Suņu "valodas arsenālā" ir aptuveni 

desmit atšķirīgas skaņas. 

50% cilvēku pirmdienās nokavē savu 

darbu. 



       
Klačiņas 

 

SPORTS!!! 

Šogad vieglatlētikas sacensības notika Maltā, tās bija pēdējās šī mācību gada sporta sacensības. 

No mūsu skolas piedalījās viena 8.-9.klašu skolēnu komanda, un daži skolēni startēja arī 

individuāli. Mūsu komandai veicās ļoti labi. Kopvērtējumā ieguvām 2.vietu, ar to arī apsveicam 

mūsu sportistus. 

Rezultāti ir diezgan labi, katrs no skolēniem centās un ieguva godalgotās  

vietas dažādās disciplīnās: 

. 

Vieglatlētika 

1. vieta - Ilja Jeršovs -lodes grūšanā ar rez. 11,86 m. (skolas rekords) 

2. vieta - Edvīns Uljanovs - augstlēkšanā ar rez. 1,55 m. (personīgais rekords) 

2. vieta - Dainis Uljanovs - tāllēkšanā ar rez. 5.18 m. (personīgais rekords) 

2. vieta - Diāna Petrunina - šķēpa mešanā ar rez. 23.30 m. 

3. vieta - Laila Mironova - šķēpa mešanā ar rez. 19.27 m. 

Paldies visiem, kas izrāda savu aktivitāti sportā un iegūst augstus rezultātus! 

PALDIES VISIEM, KAS SPORTO! 

Šis mācību gads bija veiksmīgs kā dažādās skatēs, pasākumos, tā arī sportā. Mēs priecājamies 

par to, ka mēs spējam uzrādīt tik augstus rezultātus sportā. Šis gads ir bijis diezgan bagāts ar 

dažādiem sasniegumiem un godalgotām vietām: 

1. vieta Florbols 2004.g.dz. un jaunāki zēni 

3. vieta Florbols 2000.-2001.g.dz. meitenes 

2. vieta Basketbols Skolu kauss 2000.-2001.g.dz. meit. 

2.vieta Tautas bumba 2004.g.dz. un jaunāki skolēni 

2.vieta Vieglatlētika  2000.-2001.g.dz. jaunieši 

Paldies visiem sportistiem par augstiem rezultātiem un jauki kopā  

pavadītu šo mācību gadu! 

@ Jaunas simpātijas uzvirmojušas starp kādu 8. klases zēnu un 9. klases meiteni.. 

@ Esot redzēts, ka daži skolēni spēlē volejbolu tik aktīvi, ka, spēlei beidzoties, lec ezerā ar visām drēbēm. Vismaz 

dažiem drosminiekiem peldsezona jau atklāta! 

@ Esam noskaidrojuši, ka, vecākiem nezinot,  pie ūdens aktivitātēm tikuši arī jaunāko klašu skolēni. Mazie 

drosminieki! 

@ Dažiem skolēniem mācību gada noslēgums ir ļoti saspringts,  jālabo atzīmes, jāmācās dzejoļi, jāiegaumē 

matemātiskās un fizikālās likumsakarības. Jādara viss, lai pagūtu saņemt sekmīgas atzīmes... 

@ Ir manīts, ka daži skolēni negrib pamest šo skolu un lielāko dienas daļu pavada te. 

@ Kāds skolēns ir nozaudējis gluži jaunu telefonu, varbūt kāds ir atradis? 

@ Saņemta ziņa, ka vairāki 8. klases skolēni pēc atzīmju izlikšanas neapmeklē matemātikas pēdējās stundas.... 

Interesanti gan? 

@ Daži mūsu skolas zēni izrāda savas simpātijas savas klases un arī skolas meitenēm. Ak, pavasaris, pavasaris! 

@ Dzirdēts, ka skolēni,  atgriežoties no ekskursijas mājās, sāk dziedāt dziesmas..... Varbūt nākotnē būs dziedātāji? 

@ Kāds sākumskolas skolēns ekskursijas laikā iedunkājis savu klasesbiedru. Jāmācās savaldīt rokas! 

@ Lai gan mācības 9.klasei jau laiciņu kā beigušās, ēdamzāle ir tā vieta, kas vēl joprojām tiek regulāri apmeklēta.  

@ Jūtams, ka tuvojas vasara, jo daudziem skolēniem nopirkti jauni telefoni. 

@ Iestājoties siltākam laikam, skolēniem uzmācies slinkums – mazāk sporto,  neatnāk uz kādu stundu, kļūst 

aizmāršīgi... 

@ Sākumskolas skolēni cīnījās par labākā angļu valodas zinātāja titulu, uzvar Raitis Igaunis! Malacis! 

@ Kāds zēns ceturtdienas pēcpusdienā bija visilgāk skolā, centība atmaksājas!!! 

@ Tapis zināms, ka kādam mūsu skolas skolēnam liecībā būšot pat 5 desmitnieki...Izcilnieks! 

@ Noskaidrots, ka 9.kl. skolēni veiksmīgi nokārtojuši jau 2 eksāmenus, atlikuši vēl 2, lai veicas! 

@Kāda 6.klases skolniece aktīvi un jautri nosvinējusi savu dzimšanas dienu! Daudz laimes! 

   

 

 



Ekskursija 4.-5.klašu skolēniem 

18.maijā 4.,5. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Madonas Karameļu 

darbnīcu. Tur mūs mīļi sagaidīja šīs darbnīcas darbinieki. Sākumā noskatījāmies 

nelielu filmiņu par to, kā top konfektes, kā tiek mainītas garšas, krāsas. Tālāk mums 

bija iespēja katram pašam pagatavot trīs konfektes, kuras kārtīgi iesaiņojām un 

paņēmām līdzi uz mājām. Lielu paldies sakām darbnīcas darbiniekiem. 

Atpakaļceļā mēs apmeklējām Jāņa Zalāna motociklu un darbarīku kolekciju. Saimnieks 

uzsvēra, ka no 100 motocikliem, viņa ēkā atrodas 63 motocikli. Pēc abu ēku apskatīšanas, 

mums tika dota iespēja katram izvizināties ar kādu no braucamajiem līdzekļiem. Šī, 

iespaidiem bagātā ekskursija , mums ilgi paliks atmiņā.  

                                          

                                                                           Lappusi veidoja 4.klases skolēni 

 



Mātes dienai veltīts pasākums 

Dramatiskā pulciņa skate 

Ekskursija 6.-9.kl. 

 Šī mēneša sestajā datumā mūsu skolā notika Mātes dienai veltīts koncerts, kā arī - vecāku 

kopsapulce un sapulces klasēs. 

 Koncertā bērni sveica māmiņas gan skaitot dzejoļus, gan dejojot, gan rādot ludziņas. Liels paldies 

audzēkņiem, kuri piedalījās koncertā! 

17.maijā mūsu skolas dramatiskais pulciņš viesojās Audriņos, kur norisinājās teātru skate. Pulciņa 

dalībnieki (vadītāja Līga Augstkalne) septiņu kolektīvu konkurencē ieguva augsto 2.pakāpi. Žūrijas 

locekļi, kuru vidū bija gan Guntars Skudra, gan “Jorika” režisors, gan Aija Dundure, izteica lielu 

pateicību par labo tēlojumu un lugu, kurā tiek parādītas mūsdienās aktuālas lietas un problēmas. 

      Arī šopavasar skolēni devās ekskursijās, kurās tika iekļautas gan mācībām noderīgas tēmas, gan izkalides un 

atpūtas elementi, lai varētu jautri pavadīt laiku un arī kaut ko iemācīties, uzzināt.      

      6.-9.klašu skolēni devās ekskursijā uz Cēsu pusi, sākumā apmeklējot šķēršļu trases “Supervāvere”,  bet vēlāk 

devās uz “Rakšiem”, lai uzzinātu vairāk par alpakiem, lamām un kamieļiem, pabarotu lamas un labāk izprast to 

dzīvi,`ekskursijas noslēgumā tika apmeklēts E.Veidenbauma muzejs, kurā tika stāstīts par viņa dzīves gājumu, rādīti 

viņa manuskripti un dienasgrāmatas fragmenti, lasīti dzejoļi, kā arī uzzināti dažādi fakti par dzejnieku; kā, piemēram, 

tas, ka E.Veidenbaums bija tikai aptuveni 160 centimetrus garš. 

      Lūk, ko par ekskursiju raksta Žanete! 

      Pamostoties agri no rīta, jutos sarūgtināta, jo ārā lija lietus. Pirmā doma, kas ieskrēja galvā: ''Cik žēl, ārā būs slapjš 

un nevarēsim iziet ''SUPERVĀVERES'' trasi.'' Dienas gaitā lietus mitējās. Urā, ekskursija tomēr būs jauka! 

      Pirmā mūsu ekskursijas pieturvieta bija netālu no Cēsīm. Tur mēs apmeklējām ''SUPERVĀVERES'' trasi. Tas bija 

aizraujošs un interesants piedzīvojums, jo vajadzēja staigāt pa virvi, rāpties alpīnistu sienā... Visgrūtāk pārvaramā bija 

sarkanā trase jeb piedzīvojumu trase. Tā bija 1,200 km gara, un visaugstākā vieta tajā bija apmēram 16 m. Zilajā trasē 

vajadzēja slīdēt pa virvi, ieķerties tīklā, arī tas bija sarežģīti.  

      Pēc trases pievarēšanas mēs braucām uz mini Zoo ''Rakši'‘, tur mēs redzējām lamas un kamieļus. Mums atļāva 

lamas pabarot.Tālāk mēs devāmies uz Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju, kurš atrodas Priekuļu novadā, 

''Kalāču'' mājās.Tur mēs redzējām klētiņā ierīkotu darbnīcu, melno pirti un dzīvojamo māju. Mājā atradās veco laiku 

mēbeles. Senlietas varēja apskatīt izstāžu zālē. “Kalāču” mājās mēs redzējām, kā cilvēki dzīvoja agrāk. 

      Mūsu ekskursija bija galā, un tālāk mūs gaidīja ceļš uz mājām. Diena pagāja ļoti jauki. 



Izskanējis Pēdējais zvans 

     13.maijā 9.klases skolēniem bija īpašs pasākums – Pēdējais zvans, kas apliecināja to, ka 

mācību stundas ir beigušās, un līdz pamatskolas absolvēšanai pavisam nedaudz, bet šis īsais 

brīdis būs spraigs un saspringts, jo jānokārto eksāmeni.  

    Pasākumā klāt bija arī avīzes korespondenti, tāpēc esam izveidojuši nelielu ieskatu 

pasākuma norisē. 

Skolā devītie ieradās jau pirms noteiktā laika, izskatījās 

ļoti zolīdi, bet manāmi satraukti, lai šo saspringumu 

mazinātu, 8.klases skolēni bija sarūpējuši saviem skolas 

biedriem nelielu pārsteigumu – testu, kurā bija dažādi 

jautājumi par 9-to ikdienu un skolas dzīvi. Azartiski un ar 

smaidu devītās klases skolēni atbildēja uz jautājumiem, 

kā noskaidrojām, viszinošākais izrādījās Dainis. 

Pēc šī pārbaudījuma 9-tajiem 

vajadzēja transformēties laikā un 

atgriezties 1.klasē, kur viņus 

sagaidīja pirmā audzinātāja 

E.Kupruka.  

Kopā ar savu skolotāju devītās 

klases audzēkņi pārbaudīja savas 

prasmes matemātikā, rakstīja 

glītrakstus, dalījās atmiņās un  

veidoja nelielus kuģīšus. 

Pēc jautrās darbošanās devītajiem 

bija jāatgriežas realitātē, kur viņus 

sagaidīja 1.klases skolēni, kas, 

skandinot zvanu, aizveda visus uz 

pasākumu aktu zālē. 

Zālē smaržoja ābeļziedi, bija jūtams 

satraukums,  bet to kliedēja laba vārdi 

no audzinātājām, 1.klases dāvātais 

špiķeris un deja, veiksmes keksi no 

8.klases, direktora un pagasta 

pārvaldes vadītāja uzruna, vecāku 

blakus būšana. 

Emociju bija daudz, 8.klases video “Devīto 

raibais pamatskolas laiks” atsauca atmiņā 

skaistākos mirkļus skolas dzīvē, savukārt 

vecākiem veltītajā video devītie izteica tos 

vārdus, kas bieži paliek neizteikti. 

       Skolotāji tika pārsteigti ar īpašiem  

    krekliņiem ar skolas logo un katram  

    piemeklētu izteicienu. 

          Devītie, lai veiksme 

      un labi rezultāti eksāmenos! 



Devīto pamatskolas laiks... 

Lai noskaidrotu, kā pamatskolā pavadīto laiku vērtē devītās 

klases skolēni, uzdevām viņiem vairākus jautājumus. 

Vai jūtaties gatavi eksāmeniem? 

Kurš, pēc jūsu domām, bija/būs visgrūtākais eksāmens? 

Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlēsieties nākamo  

mācību iestādi? 

Kā jūs raksturotu savus  

pamatskolas gadus? 

Ar ko jums atmiņā paliks Jaunstrūžānu pamatskola? 

Ko jūs ieguvāt, mācoties šeit? 

 

Jūsu novēlējums pārējiem skolēniem? 

Nē, nemaz. (Aivis) 

Ja godīgi – nē! Jo es laikam neko 

nesapratīšu...(Sandis) 

Nē! (Arnis) 

Uz 100 %. (Dainis) 

Jā! (Dairis, Maksims) 

Jūtos gatava visiem  

eksāmeniem izņemot  

vēsturi. (Maija) 

Visgrūtākais eksāmens būs matemātika, jo es tur neko nesaprotu.  

                                                                                    (Dainis) 

         Matemātika, jo tur ir jāzina daudz formulu. (Arnis) 

Matemātika, jo domāju, ka to nenokārtošu. (Sandis) 

Matemātika, jo...(Aivis) 

Matemātika, es tur neko nezinu (Dairis) 

Matemātika, es tur neko nemācījos. (Maksims) 

Domāju, ka grūtākais eksāmens būs vēsturē, jo man ir sliktas  

zināšanas šajā priekšmetā. Arī latviešu valodas eksāmens  

nebija no tiem  vieglajiem. (Maija) 

Pēc tam redzēsim. (Aivis) 

Pēc  tā, kur pārējie ies, tur arī es. (Sandis) 

Pēc tā, ko es tagad daru, ar ko nodarbojos un interesējos. (Arnis) 

Pēc skolas kvalitātes. (Dainis) 

Draugi ieteica. (Maksims, Dairis) 

Pēc tā, kādas iespējas sniedz skola, kādi skolotāji ir tajā skolā. (Maija) 

Tie bija lieki gadi. (Dainis) 

Gari, interesanti, daudz piedzīvojumu. (Arnis) 

Es tos raksturotu kā ātrus, interesantus. (Sandis) 

Jautri un azartiski. (Aivis) 

Normāli …(Maksims, Dairis) 

Tie bija jautri un pozitīvi, bet bija arī  

nepatīkami momenti. (Maija) 

Skaistās skolas sienas. (Aivis) 

Ar to, ka mēs šajā skolā ieguvām pamatus. (Sandis) 

Ar klasesbiedriem, ar to, ka tā bija pirmā  skola. (Arnis) 

Kā es ........ tējkannā. (Dainis) 

Ar matemātiku (Dairis),  ar fiziku (Maksims) 

Ar ļoti  atraktīviem un pozitīviem skolotājiem, ar spilgtiem klases 

priekšnesumiem un ar labi pavadītu laiku kopā ar draugiem. (Maija) 

Pamatizglītību. (Dainis) 

Mācību pamatus, klasesbiedrus. (Arnis) 

Es ieguvu, pirmkārt, pieredzi, draugus, labas 

sajūtas. (Sandis) 

Ja pabeigšu, tad apliecību. (Aivis) 

Apguvu krievu valodu. (Dairis) 

Iemācījos lasīt, rakstīt latviski. (Maksims) 

Labus draugus. Ieguvu zināšanu pamatus 

noteiktos priekšmetos. (Maija) 

Neklausīt nevienu. (Aivis) 

Es gribu pateikt, lai beidzot sāk mācīties, jo es to nedarīju un tagad to nožēloju. (Sandis) 

Lai veicas citiem eksāmenos! (Arnis) 

Lai labi panākumi sportā! (Dairis) 

Labi mācieties un nedariet neko sliktu! (Maksims) 

Palieciet tikpat pozitīvi! Nākamgad nelieciet visi kopā pārbaudes darbus pēdējās 2  

nedēļās, kā tas bija šogad! (Maija) 

 



 

 

 

 
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! 

11. jūnijā  plkst. 18.00 

Strūžānu Kultūras centrā – 

Jaunstrūžānu pamatskolas 

9.klases izlaidums 

IZBAUDIET VASARU 

UN SAULI! 

 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. 

 

 

 

 

      Sen senos laikos vecā puilsētiņā dzīvoja Skolotājs ar audzēkņiem. Pats gudrākais no 

viņiem kādu dienu aizdomājās: „Vai ir kāds jautājumus, uz kuru Skolotājs nespēj 

atbildēt?” Viņš aizgāja uz pļavu, kurā ziedēja puķes, noķēra pašu skaistāko taurenīti un 

noslēpa viņu plaukstās. Taurenītis ieķērās ar kājiņām viņa plaukstā, audzēknim ļoti 

kutēja. Smaidīdams viņš pienāca pie Skolotāja un jautāja: 

– Sakiet, kāds taurenis ir manās rokās: dzīvs vai miris? 

Viņš cieši turēja taureni sasvīdušajās plaukstās un bija gatavs kuru katru mirkli nospiest 

to,  lai tikai taisnība būtu viņam. 

Nepaskatoties uz audzēkņa rokām, Skolotājs atbildēja: 

– Viss ir tavās rokās. 

Viss tavās rokās... 


