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Aktualitātes novembrī 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 
      Novembris – mēnesis, kad dabā 

izzūd krāšņie dabas toņi un parādās 

atturīgi vēsās krāsas. Laiks kļūst 

vēsāks, vēji sāk pūst aizvien 

sparīgāk. 

      Bet ikvienam īstenam latvietim 

tas ir arī  svētku un pārdomu laiks. 

Laiks, kad mēs godinām un 

atceramies tos, kuri varonīgi 

nosargāja Latvijas valsts neatkarību 

1919. gadā. Laiks, kad mēs svinam 

nozīmīgos svētkus – Latvijas 

dzimšanas dienu. Tie ir notikumiem 

un tradīcijām bagāti svētki, kuriem 

ar lepnumu pāri plīvo 

sarkanbaltsarkanais karogs.  

 

Šo pašu svētāko  

Tu neaizmirsti: 

vai celies debesīs, 

vai jūras dzelmēs nirsti, 

vai draugu pulkā 

dali savu prieku, 

vai viens pats satiecies 

 ar pretinieku – 

Tu esi Latvija! 
 

 

        

10.11. – Mārtiņdienas un Lāčplēša dienas svinēšana 

skolā. Šajā dienā skolas zēni, veicot dažādas 

disciplīnas, cīnījās par skolas Lāčplēša titulu.1.-4.klašu 

grupā šo titulu ieguva 3.klases skolnieks Dmitrijs 

Traškovs, bet 5.-9.klašu posmā par skolas Lāčplēsis 

2017 kļuva piektklasnieks Artjoms Jeršovs. 

11.11. – Lāčplēša diena, tās ietvaros aktīvākie un 

sportiskākie skolēni piedalījās KN organizētajā Lāpu 

skrējienā un nolika svecītes gan pie KN, gan sporta 

zāles, atceroties savu bijušo sporta skolotāju Uldi 

Kairišu. 

14.11 – Konkurss «Mana Latvija» skolā 

14.11. – NATO Kanādas militārās tehnikas parādes 

demonstrējumi Nautrēnu vidusskolā 

15.11. – Konkurss «Mana Latvija» Rēzeknē 

16.11. – Volejbola sacensības 6.-8.klašu meitenēm 

16.11. – Robežsardzes pārstāvju viesošanās 

Jaunstrūžānu pamatskolā 

17.11 – LR proklamēšanas gadadienai veltīts 

pasākums skolā 

18.11. – LR proklamēšanas gadadienai veltīts 

pasākums KN 

23.11. – Stāstnieku konkurss Lendžos, kurā piedalījās 

arī 3 dalībnieki no mūsu skolas. 

23.11. Sporta pēcpusdiena 5.klases skolēniem 

24.11. – Florbola sacensības zēniem 

29.11. – aktivitātes par lauksaimniecību skolā 

29.11. – Tehniskā diena «Izmēģini! Uzzini! 

 Aizraujies!» Dricānu vidusskolā 

 



Smaidam 

Ezītis sēž uz celma un meditē: - Es esmu 

stiprs, tik ļoti stiprs.  

Garām iet lācis un ezīti nopūš no celma. 

Nākamā dienā ezītis atkal meditē: -Es 

esmu stiprs, ļoti stiprs, bet viegls. 

Mazs bruņurupucēns izmisīgi 

mēģina uzkāpt palmā. Viņš rāpjas, 

krīt zemē, skrāpē bruņas, sasit 

galvu, atkal mēģina, ar zobiem 

ķeras koka mizā, nolauž nagu, 

atkal nokrīt...  

To visu no palmas  

vēro divi pērtiķi, līdz viens saka: 

- «Klau, mums tomēr vajadzētu 

viņam pateikt, ka viņš nav mūsu 

īstais bērns». 

 

Zaķis bēg no vilka. Kā gadās, kā ne vilks 

iekrīt vilku bedrē. Zaķis nostājas pie vilku 

bedres malas un nu lamā vilku pēdīgajiem 

vārdiem. To padarījis zaķis dodas prom. 

Pusceļā tas atceras, ka aizmirsis vēl 

uzspļaut vilkam un dodas atpakaļ. Nonācis 

pie vilku bedres malas tas paklūp un iekrīt 

pie vilka bedrē. Pārbijies tas saka vilkam: 

«Tu man, draugs, neticēsi, bet es atnācu Tev 

atvainoties». 

 

Mamuts iet pa ielu ar pleijeri, klausās "The Doors"  
Pēkšņi pieskrien bars ziloņu, sadod mamutam pa 
tauri, nolamājas un aizskrien.  
Mamuts, lasīdams pleijera atliekas: «Kretīni. 
Skūtie.« 
 

Vecmāmiņ, vecmāmiņ, kāpēc tev ir tik lielas 

acis? 

-Lai tevi labāk varētu saredzēt... 

-Bet kāpēc tev ir tik lielas ausis? 

-Lai tevi labāk varētu sadzirdēt... 

-Bet kāpēc tev ir tik liels deguns? 

-Mēs taču esam ziloņi, mazdēliņ... 

 
Sludinājums:  

Pazudis ļoti gudrs vilku sugas suns.  

Reksi, ja lasi šo sludinājumu, lūdzu uzzvani 

uz mājām, mēs uztraucamies! 

– Juri, kas tu gribi būt, kad 

izaugsi liels?– Policists!– 

Un tu, Pēter?– Bandīts, lai 

mēs atkal abi varētu kopā 

spēlēties. 

Brauc puisītis ar divriteni un sauc: – Mammu, 

skaties, es braucu bez rokām! Puisītis 

nogriežas aiz stūra, pēc laika atgriežas:            

– Mammu, skaties, es braucu bez zobiem!  
Skolotāja:- Pēterīt, kāpēc tu nokavēji stundu? 

Pēterītis:- Tāpēc, ka pulkstenis bija apstājies. 

Skolotāja:- Miķeli, bet kāpēc tu nokavēji stundu? 

Miķelis:- Es iegriezu pirkstā. Skolotāja:- Un tu, 

Mārtiņ?  

Mārtiņš:- Man dikti sāpēja galva. Skolotāja: 

- Jānīt, kāpēc tu raudi? Jānītis:- Viņi jau visu 

pateica, un man nav ko sacīt… 



*Ceļā no ēdamzāles uz skolu tika pamanīts, ka kāds no skolēniem nomet apgrauztu baltmaizi, 

augļu atliekas! Vēl joprojām nekā nevar pierast, ka tā nedrīkst darīt, tad labāk neņemiet neko 

līdzi, apēdiet uz vietas! 

*Daži skolēni bieži neapmeklē skolu, interesanti, kādu iemeslu dēļ? 

*Cilvēki, kas par māniju pēc sevis neaiztaisīt durvis!  

*Tagad dažiem skolasbiedriem trendā ir jauna dziesma «Post Malone feat  21 savage-Rockstar». 

*Pēdējā laikā visiem ir tik daudz noslēpumu, ka pat nav kur tos pastāstīt, tāpēc  joprojām labākā 

vieta to izklāstīšanai ir tualete! 

*Novembris atvadās no mums ar sniega pilnu 30.novembra rītu!  

*Skolēni pavisam slikti dzer pienu, laikam jāatgādina par tā labajām un organismam vajadzīgajām 

vielām. 

*3.klases skolēni skolas garderobē izsauc garu vārdā Čārlijs. Interesanti, tas ir labais vai ļaunais 

gars? 

*Atkal skolā redzētas pa nakti palikušas skolas somas. 

*Jau ir dzirdēts, ka 9.klases meitenes runā par izlaidumu. 

*Manīts, ka pagarinātās grupas zēni slēpj meiteņu somas. 

*9.klases meitenes basto stundas, klīst pa 3. stāvu un sēž tualetē. Vai tad jāmācās nemaz nav? 

*Skolotāja, nākot no launaga, pēc skolēniem savāca 10 biezpiena sieriņu papīrus. Kauns! 

*Novērots, ka skolēni sacenšas, kurš trāpīgāk iemetīs papīrgrozā serdi. Kā nu kuram veicas, bet 

sienas aptraipītas. 

*8.klases meitenes ļoti centīgi palīdzēja sk. Sandrai noformēt stendu 1.stāvā. 

*Pēc sestdienas, svētdienas brīvdienām skolas ieejas kāpnes ir ļoti piecūkotas (saulespuķu 

sēklas, konfekšu papīri). Atcerieties, ka tas viss tiek filmēts! 

*Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā piedalījās ļoti maz skrējēju. Jābūt aktīvākiem! 

*Kāds 6.klases zēns, skriedams pa gaiteni kā vējš, notrieca 1.klases meiteni. Labi, ka sekoja 

atvainošanās, un viss ir kārtībā. 

*Skolas gaiteņos absolventu dāvinātās puķes-fikusi skaistos, spilgtos puķu podos. 

*Ēdnīcā kārtējais joks, kāds kompotā ber smiltis. Laikam tā garšīgāk… 

*Pagarinātās dienas grupas bērni pēc treniņa uz launagu iet pa taisno, kāpjot pāri žogam. 

*Ievērots, ka 6.klases zēnam ļoti patīk skraidīt pēc 1.klases meitenēm. 

*Skolā 1.klasē uzradies zombijs. Visus skrāpē un kož. 

*Skolēni sākuši aktīvi labot atzīmes. Ātri taču semestra beigas. 

*Starpbrīžos skolēni ļoti aktīvi iepērkas veikalos. Topā: čipsi, popkorns, limonāde. 

*Joprojām mīļākā meiteņu pulcēšanās vieta-meiteņu tualete. 

 

Klačiņas 



        23. novembrī ir izskanējis Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad 

tas Lendžu Kultūras namā pulcēja 16 dalībniekus no dažādām mūsu novada vietām – 

Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas, Kaunatas 

vidusskolas un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, kā arī ciemiņus no Ciblas 

vidusskolas un ARPC “Ziemuļs”.  

       Arī šoreiz skolēni ar aizrautību stāstīja pasakas gan 

 par sadzīvi, par mātes meitu un pameitu, par muļķīti  

un velnu, gan arī par dzīvniekiem. Dažādi bija arī 

atgadījumi „iz dzīves”, kādam tas bija notikums ar  

aizsalušām durvīm, citam atkal atgadījums no vecāku  

kāzām vai kartupeļu talkas. Arī stāstīto anekdošu klāsts 

bija daudzveidīgs, gan par skolu, gan par vīra un  

sievas attiecībām, gan sabiedrisko transportu.  

        Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 3 skolēni, kas veiksmīgi  stāstīja pasakas, 

anekdotes un atgadījumus no dzīves. 3.klases skolēns Markuss Kapacis un 7.klases 

skolniece Valērija Makejeva ieguva 2.pakāpes diplomu, un abi skolēni tika atzīti par 

«Lielajiem» stāstniekiem. Īpaši izcēlās 6.klases skolēns  Elgars Razgalis, kurš tika atzīts par 

«Vislielāko» stāstnieku un ieguva 1.pakāpes diplomu, kā arī iespēju kopā ar citiem labākajiem 

stāstniekiem pārstāvēt Rēzeknes novadu Stāstnieku konkursa finālā, Rīgā. 

        Konkursā tika piešķirts arī žūrijas simpātijas tituls «Spilgtākais Ziemeļlatgales novadā» 

Novadā spilgtākās stāstnieces titulu ieguva– Izabella Stelikova, bet spilgtākais stāstnieks  - 

mūsu Elgars Razgalis. Apsveicam! 

Paldies skolotājai Līgai Augstkalnei un Elitai Kuprukai par skolēnu sagatavošanu konkursam! 

Stāstnieku konkurss Lendžos! 

Konkurss «MANA LATVIJA» RĒZEKNĒ 

 
Kā jau katru gadu tradicionāli novembrī Rēzeknē notiek erudīcijas konkurss "Mana Latvija". Arī 

šogad mūsu skolas komanda tajā piedalījās. Kopumā savas zināšanas pārbaudīt bija 

atbraukušas 15 komandas, kas sacentās septiņās konkursa kārtās. Konkursā bija jautājumi par 

Latvijas atpazīstamākajām personām, filmām, sportu, kā arī pārbaudīja, vai skolēni zina 

svinamās un atceres dienas Latvijā. 

Apkopojot rezultātus, mūsu skolas komanda ieguva 2.vietu atpaliekot tikai par 1 punktu no 

Viļānu vidusskolas 1. komandas. 

Apsveicam Ilvaru Razgali, Elgaru Razgali, Kārli Kalneju, Žaneti Piļku un Valēriju Makejevu 

par iegūto 2.vietu! 



 
3.decembris – Elgars Razgalis 

7.decembris – Elvita Grišule 

15.decembris – Renāte Anufrijeva 

15.decembris – Jekaterina Meteļkova 

19.decembris – sk. Mudīte Leiduma  

Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic Jūs svētkos! 

 

       2017.gada 14.novembrī skolā notika konkurss "Mana Latvija". Šāda veida konkurss notiek 

katru gadu, tajā piedalījās 5.-9.klašu skolēni.  

       Konkursā bija dažādi jautājumi un uzdevumi,  

kas saistīti ar Latviju, tie bija gan viegli, gan arī sarežģīti.  

   Pēc rezultātu apkopošanas laurus plūca 8.klase. Malači!  

2.vietu ieguva 6. klase, bet 3. vietu - 7. klases komanda.  

Arī pārējās komandas saņēma diplomus par piedalīšanos.  

Mīlēsim savu valsti un godam gatavosimies Latvijas simtgadei! 

Viesošanās Nautrēnos 
14.novembrī Nautrēnu vidusskolā notika pasākums, kurā tika stāstīts par organizācijām, kuru dalībvalsts ir 

Latvija. Tika stāstīts par Eiropas Savienību un par iespējām, ko dod Eiropas Savienības un Kanādas 

tirdzniecības nolīgums, kā arī par sadarbības iespējām ar Kanādu –valsti, kurai ir kopīgas intereses un 

vērtības ar Eiropas Savienību. Savukārt dažādu valstu armijas pārstāvji stāstīja par NATO. Tikties ar 

Nautrēnu, Bērzgales un Jaunstrūžānu skolēniem bija ieradušies Latvijā izvietotās NATO paplašinātās 

klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri no trijām valstīm- Kanādas, Spānijas un Polijas. 
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Ar dažādiem priekšnesumiem skolēni sveica savu zemi Latviju 99.dzimšanas dienā. 

Lūk, foto mirkļi no pasākumiem! 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

4.decembris – Adventes vainaga nosvētīšana 

un 1.svecītes iedegšana 

11. – 15. decembris – Labo darbu nedēļa 

22.decembris – skolas eglīte un liecību 

saņemšana 

 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 

16.novembrī skolā viesojās Latvijas Valsts Robežsardzes Ludzas pārvaldes pārstāvji, kas 

pastāstīja par robežsarga profesiju,  pienākumiem un aprīkojumu. Skolēni ar lielu interesi 

pētīja dienesta aprīkojumu, pielaikoja smago bruņu vesti, pārbaudīja praksē īsto 

metālmeklētāju un roku dzelžus. Laukumā pie sporta zāles visiem interesentiem tika 

piedāvāta lieliska iespēja tikties ar robežsargiem kinologiem un viņu audzēkņiem – dienesta 

suņiem. Suņi meistarīgi demonstrēja savas iemaņas pārkāpēju aizturēšanā, bīstamo vielu 

meklēšanā un citus trikus. Bērniem patika arī iespēja pavizināties ar kvadracikliem. 

 

Skolu apmeklēja robežsargi 

Mierīgu Adventes laiku! 


