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Ir rīts, aust saule...

Saules stari sniedzas līdz koku lapām un 

nokrāso tās. Re, pienācis tas brīdis, kad šīs 

krāsainās lapas krīt zemē kā sniegpārslas. 

Skolas gaiteņus un klases piepilda bērnu 

balsis. Šī gadalaika neatņemama sastāvdaļa 

ir  salnas un vētras, lietus un peļķes, 

kontroldarbi un sacensības, tāpēc laiks paiet 

nemanāmi ātri un aiznes projām mirkļus un 

atmiņas...

Un brīžiem ir tā,  it kā klusums tev mēģina 

pačukstēt labu vārdu, turpretī vējš cenšas 

norādīt drošāko ceļu, bet prāts aizvien meklē 

pareizāko atbildi, un tikai sirds ved pretī 

nezināmajam, noslēpumainajam un 

brīnišķīgajam. Ieklausieties rudenī, 

ieklausieties sevī!

,,Vējš uzziedējis dāvā zelta rītu.. Zelta rītu 

- ar vēja ziediem piepildītu, Tie trīsuļo, uz 

ceļiem klājas un, klusi čukstot, 

sarunājas...’’ Lai katra diena dāvina 

vislabāko, lai katra diena nes tikai smaidu 

un prieku! Un tā cauri dienām, mēnešiem 

un gadiem..

Septembris-dzejas mēnesis

03.09. - Zinību diena

06.09. – 8. un 9. klases skolnieces Valērija un Žanete 

devās uz projekta ,,Latvijas skolas soma’’ atklāšanas 

koncertu  arēnā  “Rīga”.

14.09. – Jaunstrūžānu pamatskolas audzēkņi padara 

dabu skaistāku un stāda skolas teritorijā kociņus.

14.09. – Kapličā notika aizlūgums par mūsu skolu un 

skolēniem.

18.09. - Futbola sacensības Maltā, mūsu zēniem 

godpilnā 3.vieta!

19.09. - 6.un 7.klases skolēni piedalījās “Meža 

ekspedīcijā” Taudejāņos, kas ļāva labāk izprast 

procesus mežā, kā arī interaktīvā veidā uzzināt kaut 

ko jaunu.

21.09. - Dzejas stunda

21.09. - Vecāku kopsapulce aktu zālē

26.09. - 2. klase uzsāka peldēšanas nodarbības 

Rēzeknē

27.09. – Miķeļdienas tirdziņš skolā, kurā piedalījās 

aktīvākie tirgotāji un enerģiskākie pircēji.

28.09. – Zinātnieku nakts Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijā



– 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.

- Pēter, kāda, tavuprāt, būtu ideāla skola?

- Tā, kas slēgta, skolotāj!

Kurmis dienā apēd tik daudz, cik pats sver, 

- stāsta skolotāja. Jānītis tūlīt

jautā:

-Skolotāj, bet kā viņš zina savu svaru?

- Tēti, kā sauc mūsu 

prezidentu?

- Kauns, dēls nezināt, 

kauns...

- Tēti, nu ko tu 

neatbildi???

- Kauns...



Klačiņas...

Jubilāri oktobrī!

3.oktobris - Marika Valda Uļjanova

10.oktobris - Valērija Makejeva

16.oktobris - Sk. Jekaterina Marmiļova

16.oktobris - Alīna Elizabete Čača

17.oktobris - Sk. Andris Putrāns

25.oktobris - Sintija Gļauda

26.oktobris - Artjoms Pankovs

26.oktobris - Ģirts Kalnejs

28.oktobris - Ligita Laganovska

Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi 

sveic Jūs svētkos!

● Novērots, ka dažas skolas meitenes ļoti iecienījušas ‘’diegbizītes’’!

● Starp 9.klases meiteni un 6.klases zēnu uzvirmojušas simpātijas!

● Esiet UZMANĪGI kara zonās! Skolā notiek banānu mizu kaujas starp vecāko klašu meitenēm un 

zēniem!

● Izrādās - daži 7.klases skolēni ir aizrāvušies ar datorpēlēm, jo katru starpbrīdi iet uz datorklasi!

● Skolas līnijas laikā vairāki skolēni sēž krēslos, jo nevar nostāvēt 10 minūtes.

● Kaut kas jauns, Miķeļdienas tirdziņā skolotāja pārdeva maisiņus! Malacis!

● Vecāko klašu džeki neliek mieru “vecajam” zvanam! Un bieži vien mēģina to ieslēgt.

● Daži jaunie avīzes ,, ArTava’’ dalībnieki mazliet slinko!

● Kāda skolniece mēģina palielīties ar jaunu pirkumu. Vai esat pamanījuši?

● 1.klasē aug īsts džentlmenis! Jo ir tik laipns un pacienā ar gardumu kādu meiteni!

● 9.klase jau sāk gatavoties draudzības vakaram, cerams, ka tas būs grandiozs!

● Fizika katru gadu kļūst arvien radošāka un radošāka…

● Puišiem aizvien vēl nedod mieru baltās sienas un tumšais meiteņu apģērbs! Dažreiz cieš arī sejas un 

somas!!!! Laikam krīta trūkums organismā!!!

● 4.klases skolnieces laikam ir pieradušas braukt tramvajos, tāpēc arī necenšas aizvērt telpu durvis!! 

Svinīgā līnija, lielās bantes, ziedi un labākie skolotāji! Šajā dienā pirmklasnieki pirmo reizi atvēra  lielās 

skolas durvis un ienāca zināšanu pasaulē, kur satika  jaunus draugus, iepazina jaunus skolotājus. 

Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 4 skolēni - Diāna Razvadovska, Jevģēnija Nahodkina, Pāvels 

Minins, Rolands Anufrijevs.

Pārējo klašu skolēniem Zinību diena ir atgriešanās savās klasēs, satikšanās ar skolotājiem, bet  9.klase 

iesāka noslēdzošo mācību gadu Jaunstrūžānu pamatskolā...

Pirmās skolas dienas rīta pasākumu vadīja 8.klases skolniece Valērija. Svētku sajūtu radīja ne tikai 

izrotātā Aktu zāle, bet arī Latvijas un skolas himnas dziedāšana.  Sveicienus, uzsākot Jauno mācību 

gadu, saņēma gan lieli, gan mazi, gan skolēni, gan skolotāji. Pēc kopīgas fotografēšanās svētkus bērni 

turpināja savās klašu telpās kopā ar audzinātājiem! Lai visiem radošs, izdevies, panākumiem bagāts 

Jaunais 2018./2019.mācību gads!

Zinību diena



Sporta pasaule

Futbolas ziņas: Harijs Keins ieguva ‘’Zelta bumbu’’ par iegūtiem 6 vārtiem. Kiljans Mbapēar  4 

vārtiem  ieguva jaunākā turnīra spēlētāja titulu.   Luka Modričs saņēma zelta bumbu, savukārt Tibo 

Kurtuā uzvarēja zelta cimdu.

Basketbola ziņas:  Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība Tenerifē, Spānijā, Pasaules kausa 
izcīņas pirmās spēles galotnē zaudēja Ķīnas komandai – 61:64, mūsu komanda zaudēja arī 
Senegālas komandai – 69:70.

Leģendārais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Sanantonio "Spurs" basketbolists Manu
Džinobili sociālajos tīklos paziņojis par basketbolista karjeras beigām!NBA pirmssezonas pirmo
pārbaudes spēli aizvadījis Dāvis Bertāns un Sanantonio „Spurs” vienība, kas savā laukumā ar
104:100 apspēlēja Maiami „Heat”. Bertāns guva desmit punktus un savāca piecas atlēkušās
bumbas.

Hokejs: Rīgas "Dinamo" otrdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 11.sezonas spēlē savā laukumā
papildlaikā ar rezultātu 2:1 uzvarēja Latvijas vārtsarga Jāņa Kalniņa pārstāvēto somu vienību
Helsinku "Jokerit", abus vārtus mājinieku labā gūstot zviedru leģionātam Līnusam Videlam.

Rīdzinieki spēlē pret ‘’Astanas Baris’’ cieta neveiksmi ar rezultātu 3:7, ciešot otro zaudējumu pēc
kārtas.

,,Latvijas skolas soma’’ - Latvijai 100 
Uzsākot jauno mācību gadu, 6. septembrī Rīgā tikās skolēni no ikkatra Latvijas novada, lai atklātu Latvijas 
valsts simtgades iniciatīvu “Latvijas skolas soma”. Atklāšanas pasākumā skolēni apmeklēja interaktīvās 
darbnīcas un iepazina „Latvijas skolas somas” saturu un pieeju, lai tālāk nestu šo ziņu saviem vienaudžiem 
un pārējiem skolēniem visā Latvijā. Projekta mērķis - motivēt bērnus, jauniešus u.c., lai viņi nebaidās un tic 
saviem spēkiem. Lai  īsteno savus sapņus un iegūst labākas zināšanas.
Jaunstrūžānu pamatskola arī saņēma ielūgumu uz šo pasākumu, un jau 6.septembra rītā 2 skolnieces devās 
uz Rīgu pārstāvēt mūsu iestādi. Arēnā Rīga katrā stāvā varēja apskatīt un piedalīties muzicēšanas, 
skaistumkopšanas, multfilmu veidošanas, ilūzijas, zīmēšanas un foto darbnīcās, bet vissvarīgākais bija 
vērienīgais koncerts. Tajā skanēja dziesmas, tika dejotas dejas, bērni demonstrēja savus talantus: 
riteņbraukšanu, aktierprasmes. Paldies par iespēju piedalīties tik vērienīgā pasākumā!

http://www.delfi.lv/temas/nba
http://www.delfi.lv/temas/spurs


Dzejas stunda
Septembris ir dzejas mēnesis, kura laikā tiek pasniegtas dzejas balvas, notiek runas 
konkursi, dzejai veltītas izstādes un pasākumi visā Latvijā. Dzeja - autora pārdzīvojumi un 
sajūtas, domas un prātojumi, prieks un sāpes. 
21.septembrī mūsu skolā notika dzejas stunda, kuru organizēja skolotājas E.Kupruka un 
L.Augstkalne. Pasākuma dalībnieki varēja minēt mīklas, uzrakstīt savu dzejoli, iepazīt 
dažādus dzejniekus un deklamēt vai izteiksmīgi lasīt kādu sev tuva autora dzejoli. Pasākumā 
varēja apskatīt dzejoļu krājumu izstādi. 
Daži audzēkņi bija diez gan čakli un priecēja citus ar iemācīto dzejoli, kādam tas bija īsāks, 
kādam garāks, bet galvenais bija ļauties dzejas burvībai, ļauties vārdu un frāžu skanējumam.
Dzejas stundā tika nominēts ,,Labākais deklamētais’’ un ,,Labākais lasītājs’’!
,,Labākais deklamētais’’ - Valērija Makejeva.
,,Labākais lasītājs’’ - Renāte Anufrijeva.
Drosmīgākajiem un aktīvākajiem skolēniem bija dota iespēja
radīt jaunu, savu dzejolīti. Lūk, kā viņiem izdevās!!!

Skolēnu rakstītie dzejoļi
,,Rudens…’’

Lapas krīt, rudens nāk,
Skolnieki uz skolu iet,
Sēņotāji mežā brien,
Dzērves pa gaisu maisās,
Zvirbuļi uz ziemu taisās,
Vāveres pa kokiem trauc,
Meža cūkas zemi jauc,
Lietus līst, vēji pūš,
Rudens atnācis pie mums!.

(Kārlis un Emīls)

,,Mazs ābolītis’’

No rīta agri pamodās mazs abolītis Čaks.

Viņš bija ļoti salds.

Un garšoja pat man

Visi viņu mīlēja un acis viņam spīdēja,

Kādreiz ābolīti atrada,

Kāds nepazīstams draugs,

Un tālu, tālu aiznesa.

(Marika un Valērija)

,,Stadions’’
Brazīlijā stadions kauc,
Messi un Ronaldu brauc,
Sagaida tos Ronaldinio,
Bet uzcienā tos Neimārzito.
Ramoss, Grizmans uzsmaidīs,
Stadions skaļi gavilēs,
Ieskries iekšā Alissons,
Pielieksies un zemi lūgs.

(Arnolds un Elgars)

Skolotāji...

Starp asteru krāsainiem ziediem

Uzplaukst septembra smaids,

Kopā ar labiem skolotājiem -

Aizsteidzas laiks.

Tikšanās sajūtu plūsmā

Tik ļoti vēlamies būt,

Ar katru mirkli un vārdu

Vienoti kļūt.

Skolotāju sejās

Saulaini rotājas smaids,

Novēlot, lai ik dienu

Krāsaini aizrit laiks.
Jaunstrūžānu pamatskolas audzēkņi sirsnīgi 

sveic jūs svētkos!

“Lapas”

Lapas krīt no kokiem,

Rudenī, rudenī…

Lapas ir dažādas un 

krāsainas -

Oranžas, dzeltenas un 

sarkanas.

Rudens ir ļoti krāsains 

gadalaiks.



Avīzei ir arī savs e-pasts-

artava2018@gmail.com
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!

Avīzītes veidotāji:

Redaktore  - Valērija Makejeva

Redaktora vietniece -Žanete Piļka

Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Korespondenti – Marika Valda Uļjanova, Elvita 

Grišule, Egita Melne, Kārlis Kalnejs, Artis 

Gļauda, Elgars Razgalis, Emīls Kapacis, Arnolds 

Anufrijevs.

05.10.- Skolotāju diena
08.10.- 12.10 - Rudens izstāde
19.10.- Rudens diskotēka
22.10.-26.10.- Rudens 
brīvdienas
31.10.- Draudzības vakars

Afiša

Nomināciju konkurss klasēm!!

Temats: ,,Helovīns mūsu klasē.’’

Dalībnieki. No 1.līdz 9.klasei.

Mērķis: Apvienot klasesbiedrus un skolotājus  un parādīt savas 

klases radošumu un iztēli.

Bilžu iesniegšanas datums: 20.10.-31.10.

Uzdevums: Balstoties uz tematu, klasei ir jāuzņem 2 helovīna 

noskaņas bildes, kurās ir iesaistīta visa klase kopā ar klases 

audzinātāju.

1.bilde - 1-nam ir jāsēž, bet pārējiem rokām jābūt paceltām!

2.bilde - Kadrā jābūt vismaz vienai slotai un vienai svecei.

Pielikums: Bildēs var izpausties radoši un veidot pasaku,

filmu tēlus (nav obligāti).

Bildes jāiesniedz elektroniski skolotājai Līgai, pirms tam informējot 

viņu ( whatsapp,draugiem.lv), sūtot bildes ir jānorāda klase.

Katra klase iegūs  īpašo nomināciju!!

Gaidīsim jūsu bildes un novēlam veiksmi darbā….


