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http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/       Vai tiešām marts ir pagājis un 

bērzu sulas, dzidras kā avota 

ūdens, ir nobaudītas? Rakstot es 

dzirdu virs galvas lidojam gulbjus - 

ir pavasaris, tāpēc tie atkal 

atgriežas mūsu ezerā, lai priecētu 

ciematnieku  un ciemata viesu 

sirdis ar saviem graciozi baltajiem 

spārniem, kas kā ūdensrozes 

atspīd ezera  ūdenī. 

     Man ir milzīgs prieks par to, ka 

dārzā aiz loga zied 

sniegpulkstenītes, ar saviem 

baltajiem ziediem atgādinot par 

ziemas tīrumu un baltumu, bet ar 

zaļumu – mudinot domāt par 

atmodu dabā. 

      Saule ir kļuvusi siltāka - tā 

vairs nav auksta, dienas ir 

patīkami garas, tāpēc tagad ir 

iespējams paveikt daudz vairāk. 

     Marta mēnesī skolēni ir 

atguvuši vēlmi mācīties, jo sirdis 

silda pavasarīgi dzeltenā saule, un  

viņi ir atpūtušies skolēnu brīvlaikā. 

 

03.03. - notika skatuves runas konkurss novada 

Izglītības pārvaldē, kurā piedalījās 6.klases skolniece 

Valērija Makejeva, plašāk lasiet šajā numurā! 

 

04.,05. 03.- FIRST LEGO Robotu sacensības Valkā; 

 

07.03 - Adamovā notika Rēzeknes un Viļānu novadu 

sacensības stafetēs «Drošie un veiklie», mūsu 

sportistiem izcīnīts kauss un 1.vieta! Malači! 

 

08.03. - Starptautiskā SIEVIEŠU diena, radot svētku 

sajūtu, skolā tika organizēts konkurss 5.-9. klašu 

meitenēm; 

 

13.03.- 17.03. PAVASARA BRĪVLAIKS; 

 

21.03. - «Tehnobusa» nodarbības Dricānos; 

 

24.03.- Konkurss 1.-4.klašu meitenēm; 

 

27.03. - 4.klases skolēns Artjoms Jeršovs pārstāvēja 

skolu novada olimpiādē, kurā bija jāparāda savas 

zināšanas matemātikā, sociālajās un dabaszinībās. 

Šāda veida olimpiāde notika pirmo gadu, tāpēc paldies 

Artjomam par drosmi, paldies skolotājai Janīnai 

Bikovskai par ieguldīto darbu! 

 

27.03. – darbu skolā uzsāka sporta skolotājs A.Putrāns 

 

30.03.- Dricānos notika Ziemeļlatgales muzikantu un 

dziedātāju konkurss «Klaberjakte 2017», kurā 

piedalījās arī mūsu folkloristi, ar gavilēm varam 

paziņot, ka mājās viņi atgriezās ar titulu VISLIELĀKIE 

muzikanti un iegūtu 1. pakāpi! 



Smaidam 

Zaķis aiziet uz veikalu. 

«Man, lūdzu, divus ļipausīnus!» 

Pārdevējs vilks saka: 

«Tie nav nekādi ļipausīni, tie ir 

apelsīni!»  

Nākamreiz zaķis aiziet uz veikalu. 

«Man, lūdzu, divus ļipausīnus!» 

Pārdevējs vilks saka: 

«Tie nav nekādi ļipausīni, tie ir 

apelsīni!» 

«Ja tu vēlreiz pateiksi ļipausīni, 

pienaglošu tevi pie plaukta!» 

Nākamajā reizē zaķis aiziet uz 

veikalu. 

«Naglas ir?» 

«Nē!» vilks atbild. 

«Nu tad man divus ļipausīnus!» 

Futbola bumba vēl tikai lidoja skolas direktora 

loga virzienā, bet bērni jau spēlēja paslēpes... 

FAKTI 

o Vidēji Latvijā tiek patērēts 1,3 milj. olu. 

o Gadā viena dējējvista izdēj vidēji 272 olas. 

o Pirmais Lieldienu groziņš tika veidots tā, lai būtu pēc iespējas 

līdzīgāks putnu ligzdai. 

o Pēc senām olu krāsošanas tradīcijām izmantoja tikai dabā 

pieejamās krāsas, pēc tam olas pārklāja ar bišu vasku, un tikai 

tad tās vārīja. 

o Senlatvieši dāvināto olu skaitam piešķīra īpašu nozīmi. Ja 

meitene puisim Lieldienās dāvāja 5 olas, tad gribēja viņu precēt , 

bet ar 2 olām viņa pauda klaju nepatiku. 

o Japānā iemācījušies bez īpašām krāsvielām izvārīt olas ar 

melnas nokrāsas čaumalām, jo olas vāra karstajos sēravotos. 

Ķīmisko reakciju rezultātā sēravota ūdenī olu čaumalas kļūst 

melnīgsnējas. Garšas ziņā gan tās nemainās. 

o 2002. gadā kādā senlietu izsolē Francijas pilsētā Bordo tika 

pārdotas trīs pārakmeņojušās, aptuveni 120 miljonus gadu vecas 

dinozaura olas, no kurām lielākā tika pārdota par 520 eiro. 

o Lai olu čaumala būtu stiprāka, olas vismaz stundu  pirms 

vārīšanas jāpatur siltā ūdenī. Vārīšanas laikā ūdenim ieteicams 

pievienot  ēdamkaroti sāls, bet  pēc vārīšanas olas nedrīkst 

uzreiz likt aukstā ūdenī, tām jāļauj atdzist pašām. 

o Lai olas nokrāsotos vienmērīgi, tās pirms krāsošanas 

jānomazgā! 

 

 

 

Ezītis iet apkārt 

mucai un saka: 

«Ja šī siena tūlīt 

nebeigsies, 

es iešu atpakaļ!!!» 

Nepazīstamiem numuriem atbildu 

ar “paldies, Jūs esat ziedojis 

sešus eiro Jelgavas kaķu 

patversmei” 

un klausos, cik ātri pazūd 

savienojums. 

Kāpēc zilonim ir 

aste? 

Citādi viņš tā 

negaidīti beigtos. 

Jurītis aiziet mājās 

un iedod mammai 

sekmju izrakstu. 

Mamma prasa: «Ko 

nozīmē NV?»  

Jurītis atbild: 

«Normāls 

vērtējums!» 



       
Klačiņas 

 

 

 

 

 Klāt pavasaris. Šūpoles atkal uzsāk savu darbu… Gadās arī traumas, esiet uzmanīgi!   

 Daži 7.klases skolēni basto stundas. Vai jums ir attaisnojums??? 

 Manīts kaut kas jauns..Daži skolēni pikojas ar tomātiem, ārprāts. Kas to izdomāja?  

 6.klases meitene nogrūda savu klases biedru ar visu solu, uz kura viņš sēdēja. Tas tik bija skats! 

 Ir dzirdēts, ka kāda 7.klases skolniece uzskata, ka viņa ir vispopulārākā, vai tad tā ir?!  

 Mūsu skolotāji ir tik ,,forši’’, taču viņi neparstāj mūs pārsteigt. Paldies viņiem! 

 Skolā mums daži skolnieki ir tik smagi, ka pat krēsli lūst. 

 Daudziem no mūsu skolēniem ir veselības problēmas. Cerēsim, ka viss būs labi. 

 9.klases veidotā komanda ir iekļauta ZZ čempionāta digitālajā pusfinālā, kas ļauj  

     viņiem cīnīties par ceļazīmi uz Lielo ZZ finālu, kas notiks Rīgā.  

 Divi 7.klases skolnieki ir sastrīdējušies nieka dēļ. 

 Kādam ir alerģija pret pavasari, vai tā var būt? 

 Izrādās, ka jaunāko klašu zēni kaujas savā starpā, interesanti, ko viņi nevar sadalīt? 

 Siltāka laika iestāšanās ietekmē arī bērnus, uzmācas slinkums un negribēšana mācīties ...Jāsasparojas! 

 Arī sākumskolas klasēs uzvirmojis savstarpējo attiecību “bums”! 

 Manīts kāds zēns, kura galva gandrīz nekad “neredz” sauli, jo vienmēr galvā ir kapuce... 

 Klīst baumas, ka vairāki mūsu skolas skolēni ir redzēti smēķējam, cerams, ka tās ir tikai baumas! 

 Kāda vērīga acs ir pamanījusi, ka 2.stāva gaitenī grīdā ir plaisa, ko iesākt? 

 Prakse pierāda, ka daudzi mūsu skolēni ir veikli kāršu spēlētāji. 

 Ir dzirdēts, ka kāds skolēns pazaudējis savu mobilo telefonu, esiet vērīgi, palīdziet meklēt? 

 Ir ievērots, ka divas mūsu skolas meitenes neļauj šupoties mazākiem bērniem, bet liek šūpot viņas. 

 Esam ievērojuši, ka daudziem mūsu skolas skolēniem ir īpaši draudzīgas attiecības ar citu skolu zēniem. 

 Kā stāsta aculiecinieki, ir sākusies Lielo šūpoļu “slimība”. 

 Mūsu skolas 5.klases komanda ir tikusi ZZ čempionāta pusfinālā,  tāpēc 20.aprīlī  viņi  

    dosies uz Daugavpili, lai cīnītos par iespēju iekļūt Lielajā ZZ finālā. Lai veicas! 

   

   

 

        

      Gaisā bija jūtama spriedze,  bet meitenes visu izturēja 

un pasākuma laikā tika noskaidrotas 3 vislabākās, 

visforšākās un visaktīvākās meitenes skolā. 1. vietu ieguva 

Egita Melne, 2.vieta bija Sintijai Gļaudai, bet 3.vieta -  

Renātei Anufrijevai. Paldies visām meitenēm par 

piedalīšanos! 

 

      Viena no mūsu skolas labajām tradīcijām ir tā, ka katru gadu notiek meiteņu konkurss, arī 

šogad tradīcija nav pārtraukta. 1.- 4. klašu meiteņu konkurss notika 24.martā. Tajā bija 

visdažādākie uzdevumi gan grūti, gan viegli: mājasdarbs (pašrocīgi veidota cepure), sevis 

prezentēšana, monogrammu zīmēšana, pogu piešūšana, putraimu atpazīšana, lekšana ar 

lecamauklu u.c. 



 

Deniss Razvadovskis- 01.04. 

Iļja Jeršovs- 02.04. 

Diāna Stepiņa- 04.04. 

Elgars Bautris- 07.04. 

 

Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic visus APRĪĻA gaviļniekus!  
Lai jauks aprīlis, priecīgas Lieldienas! 

Dzimšanas dienas APRĪLĪ svinēs: 
 
 
 

Vēlies apsveikt kādu, izmantojot skolas avīzi? Dod ziņu! 

RADI  LIELDIENU  SAJŪTU  PATS!!! 



Daiļrunas konkurss  
      3.martā Rēzeknē notika daiļrunas konkurss, kurā piedalījās mūsu 6.klases 
skolniece Valērija Makejeva, jo janvārī viņa ieguva 1.vietu skolas organizētajā  
pasākumā. 

     Konkursam no galvas vajadzēja iemācīties vienu dzejas un prozas darbu. 
Kopumā skatuves runas konkursā piedalījās 23 dalībnieki no 1. līdz 12.klasei, 
bet uz 2. kārtu tika izvirzīti tikai 8 labākie runātāji. Diemžēl Valērijai neizdevās 
iekļūt šajā 8-kā, taču cerēsim uz tālāko sadarbību un labiem rezultātiem 
turpmāk. 

     Paldies Valērijai par piedalīšanos un sk. Līgai Augstkalnei par sagatavošanu 
konkursam un atbalstu! 

 
„Supermeitene 2017” 

      Lai iegūtu Supermeitenes titulu, ir jābūt ne vien skaistai, bet arī gudrai, talantīgai, 

sportiskai, ar izdomu un intuīciju! 

Jaunstrūžānu pamatskolas rīkotajā konkursā 5. – 9. klašu meitenēm „Supermeitene 

2017” par Supermeitenes titulu sacentās 10 dalībnieces! 

     Konkursa vērtētāji katrā pozīcijā pārsvarā bija zēni, viņiem piepalīdzēja arī daži 

skolotāji. Saskaitot dalībnieču iegūtos punktus, tika noteiktas uzvarētājas un, protams, 

Supermeitene. 

     3. vietu konkursā izcīnīja Valērija Makejeva, 2. vietu – Diāna Petrunina, bet 

«Supermeitenes» tituls tika piešķirts Žanetei Piļkai. Uzvarētājas saņēma Pateicības 

rakstus, ziedus un saldumus. Pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma arī pārējās 

konkursa dalībnieces – Valda Marika Uļjanova, Diāna  Uļjanova, Jevgēņija 

Kučerova, Laila Mironova, Viktorija Brinkeviča, Diāna Sondore, Linda Laganovska, 

Jekaterina Meteļkova, Elvita Grišule. Pasākuma noslēgumā puiši uzlūdza meitenes uz 

valsi un dāvināja pavasarīgus ziedus! 

             Paldies par piedalīšanos! 

Vara talants! 

      Dziesmu, deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un 

jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad Talantu šovs pulcināja 34 izpildītājus un kolektīvus, 

vairāk nekā 200 dalībniekus no dažādām novada skolām un jauniešu centriem. 

      Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajā konkursā, tika gan dejots, gan dziedāts. Mēs ar saviem 

talantiem sevi parādījām no labākās puses. Vairums dalībnieku dziedāja un dejoja, bija arī kāds, kurš 

spēlēja teātri, nodemonstrēja savu veidoto multfilmu. Priecē tas, ka dalībnieki ievieš kādas novitātes 

savos priekšnesumos, kā arī, ka uz skatuves tiek izmantoti materiāli, kas ir iegādāti, pateicoties dažādiem 

jauniešiem paredzētajiem projektu konkursiem.  

      Bērzgales kultūras namā 10. martā atkal kopā pulcējās 

Rēzeknes novada skolēni, lai šovā „Vara Talants 2017” atklātu 

savus talantus.  



3.aprīlis – “Domu graudu vācelīte” 
3.-13.aprīlis PAVASARA IZSTĀDE 
20.aprīlis – konkurss zēniem 5.-9.kl. 
21.aprīlis - POPIELA 
 

 

 

 

 
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! 

 

 

 

 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. 

 

Lai stipras olas un 

 jautrs aprīlis! 

Kopīgiem spēkiem… 
      31.martā 5.klases skolēni un mājturības skolotājs 

A.Zahars kopīgi meistaroja būrīšus, lai putniem, atgriežoties 

no siltajām zemēm, būtu jaunas un skaistas mājas. Katrs 

plānoja, grieza, lika kopā, sita naglas, darīja visu, lai jaunās 

mājas putniņiem patiktu, daži jaunās putnu mājas pat 

izdaiļoja ar interesantiem zīmējumiem. Kopīgiem spēkiem 

tapa 8 būrīši, kuros jau tagad iemājojuši gan lielāki, gan 

mazāki dziedātājputni. 


