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Jau atkal pīlādži sārto,
Un dzērves aizbēg no salnām,
Bet mums vēl daudz jāatkārto,
Lai kāpt varam Zinību kalnā.
Un ejam mēs septembrim pretim
Pārpilni vasaras spara,

Sporta sacensību kopvērtējumā mūsu skola
2014./2015.m.g. ieguva 1.vietu pamatskolu
grupā. Malači!
20.jūnijā tika svinēts Jaunstrūžānu pamatskolas
kārtējais izlaidums

Un skola mums panākas pretim,
Lai ātrāk satikties varam.

Koki sāk iekrāsoties dzelteni kā
hameleoni, bet putni grūtsirdīgi lido tiem
pāri, lēni vicinot spārnus un skumstot par
aizejošo vasaru.
Es atceros, ka nesen bija maija sākums,
kad visās pļavās ziedēja pienenes, bet tagad
jau ārā virmo septembra dvaša, kura aicina,
atgādina par skolas sākumu, mācībām un
vasaras beigām... Tas ir ritums, kas mums
atgādina, ka nekas nestāv uz vietas, viss
plūst, mainās, attīstās, pilnveidojas!
Novēlam izdevušos jauno mācību gadu!!!

Realizējot Rēzeknes novada pašvaldības
inventāra iegādes projektu, ir nopirktas 4
akustiskās ģitāras, lai skan!
No 20.līdz 24.jūlijam Biedrība Interešu apvienība
“Jaustra” sadarbībā ar ABLV Charitable foundation
organizēja dienas nometni, kurā piedalījās
Strūžānu pagasta bērni.
Augustā, pateicoties Vides aizsardzības fonda un
biedrības «Jaustra» finansējumam un skolēnu
atsaucībai, tika apzaļumota skolas teritorija un
uzstādīti 4 soliņi.
Šogad mācības 1.klasē uzsāks:
Elīna Sedola, Renāte Anufrijeva, Samanta
Gļauda, Ronda Gailuma, Viktorija Rjačenska,
Uldis Džuļs, Markuss Kapacis, Adrians Caune,
Dmitrijs Traškovs. Veiksmi mācībās!
20.augusts – Rēzeknes un Viļānu novada
izglītības darbinieku 14.sporta spēles tika
organizētas Audriņu pamatskolā, mūsu skolas
komanda sacensībās ieguva 3.vietu!

Smaidam

Kā noslīcināt blondīni?
Pielīmē pie baseina dibena spoguli.

- Oficiant, vai ir iespējams vēl nedaudz pacept
šīs paipalas?
- Vai tad tās ir slikti izceptas?
- Es nezinu, bet viņas ēd manus salātus...

- Labdien! Vai restorāns?
- Jā, kā varam palīdzēt?
- Vēlējāmies pasūtīt galdiņu šovakar uz 20:00!
- Labi. Vai krēslus arī pasūtīsiet?

- Vai jums tiešām jālaiza nazis?
- Es atvainojos, bet cilvēki bieži laiza nažus! - Dakter, kā viņš?
- Jā, bet ne jau operācijas laikā, dakter.
- Smagi! Daudz lūzumu, bezsamaņa!
- Vai varu viņam ko pajautāt?
- Nē, sakiet man!
- Pajautājiet, vai esmu nolikusi tiesības!
Pārdodu enciklopēdiju krājumu. Komplektā
ietilpst 45 sējumi. Pārdošu par 1000 $ . Man tās
vairs nav vajadzīgas. Pirms nedēļas
Pareģoju nākotni no
apprecējos. Sieva visu zina..
trim līdz pieciem
gadiem uz priekšu.
Sludinājums:
Tiesnesis Ivanovs.
Meklēju dzvesbiedri, kura māk
tīrīt zivis, rakt tārpus un kurai
ir motorlaiva...
Laivas Fotogrāfija ir obligāta...

Fakti
Kafija ir pirktākā prece uzreiz pēc benzīna.
Vislielākās smadzenes attiecībā pret ķermeni ir skudrai.
95% cilvēku nepatīk, kā skan pašu balss, klausoties to ierakstā vai video.
Kādreiz burtnīcās pievienoja arī dzēšlapas-rozīgas, zaļas un zilas - tagad vairs
nepievieno.Tas bija speciāls papīrs,kas ātrāk uzsūca šķidrumus,piemēram, tinti.
1900. gadā Apvienotajā karalistē cilvēki paredzēja tikai aptuveni 47 gadus ilgu mūžu, tagad tas ir
palielinājies līdz pat 80.
Maikls Džeksons ziedoja vairāk kā 500 miljonus labdarībai, tas ir pasaules rekords.
Teksasā nogalināt kādu, lai apturētu zādzību, ir legāli.
Lielākā summa, kāda jebkad solīta izsolē par govi, ir 1,3miljoni dolāru.
Gan pēc celsija gan pēc fārenheita -40 ir vienāda nozīme.
Kosmosa misijā tika noskaidrots, ka arī vardes spēj vemt. Tās pa priekšu izvemj savu kuņģi, bet
tad, izmantojot priekškājas ''iztīra'' to, un tad norij atpakaļ tā it kā nekas nebūtu bijis.

Strūžānos notika dienas nometne
„Emociju virpulī...”
Biedrība Interešu apvienība “Jaustra”, sadarbojoties ar “ABLV Charitable Foundation”, grantu
programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu un ģimeņu nometnes 2015-2016" ietvaros, no 20. līdz 24.jūlijam
Strūžānos organizēja bezmaksas dienas nometni “Emociju virpulī…”, kurā piedalījās 30 bērni un
jaunieši vecumā no 8 līdz 15 gadiem.
Katra diena bija bagāta ar dažādām aktivitātēm, kas bērnos radīja izbrīnu, prieku, pārsteigumu,
interesi, sajūsmu, bija arī tādas aktivitātes, kurās bija jāpārvar savas bailes, jāuzdrīkstas eksperimentēt,
improvizēt, kā arī japarāda savas zināšanas, prasmes, spēks un veiklība.
Pirmajā dienā pēc iepazīšanās aktivitātēm, nometnes karoga uzvilkšanas mastā un noteikumu
apstiprināšanas, skolēniem bija iespēja radoši darboties zinātnes jomā, jo Vides aizsardzības fonda
projekta “Ieraugi dabu” ietvaros nodarbības visas dienas garumā vadīja Rīgas Dabaszinību skolas
interešu izgītības skolotāja Lilita Svirževska. Bērni veidoja gan zinātnes rotaļlietas, gan veica dažādus
esperimentus ar ūdeni, pienu, papīru.
Otrās dienas pirmā puse tika aizvadīta kopīgās sporta aktivitātēs, tika spēlētas gan komandu spēles,
gan parādīta katra individuālā meistarība. Dienas otrajā daļā skolēni veica dažādus uzdevumus, lai
sajustu emocijas, kuras sniedz mūzika un dabā dzirdamās skaņas.
Trešdiena bija pārgājiena diena. Pārgājiena laikā bija jāveic dažādi uzdevumi, kā arī jāpārvar
vairākas šķēršļu joslas, jāatrod paslēptie dārgakmeņi.
Ceturtajā nometnes dienā bērni iesaistījās aktivitātēs un jautrās stafetēs pie Strūžānu ezera. Laiks
bija labvēlīgs, tāpēc visi ar prieku veica uzdevumus un krāja punktus, lai nometnes noslēgumā
noskaidrotu, kurš būs visaktīvākais nometnes dalībnieks. Pēcpusdienā, sadarbojoties ar Silvas Kairišas
ārsta praksi, visiem bija iespēja klausīties Elgas Sudnikas lekciju par pirmo palīdzību un rīcību
ekstremālās situācijās, interesentiem bija iespēja arī pašiem izmēģināt dažādus veidus, kā apsaitēt
savainoto ķermeņa vietu.
Nometnes piektajā dienā visi devāmies uz „Cilvēka bērna parku’’, kur katrs atrada sev piemērotu
nodarbošanos, un vēlāk - uz „Pērtniekiem’’, kur varēja iepazīties ar dolomīta atradnes vēsturi un
darbības jomām, kā arī izmēģināt un izbaudīt visdažādākās ūdens atrakcijas.
Vakarā visi pulcējās pie ezera uz nometnes noslēguma pasākumu, kopīgi vārot zupu, spēlējot spēles
un jokojoties, tika izvērtēts nedēļas laikā piedzīvotais. Īpašs brīdis bija svecīšu laišana ūdenī un lāpu
gājiens uz skolu, kur īsu brīdi pirms pusnakts tika nolaists nometnes karogs, saņemti sertifikāti par dalību
nometnē, kā arī „ABLV Charitable Foundation” sarūpētās dāvaniņas.
Paldies par ieguldīto darbu nometnes organizēšanā skolotājām Elitai Kuprukai, Jekaterinai
Marmiļovai un Ērikai Sedolai, paldies Strūžānu pagasta pārvaldei, īpašs paldies uzņēmumam IK
„Daumants” par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, paldies par atsaucību uzņēmējai Aļonai Kozulei.

.

Biedrības Interešu apvienības „Jaustra”
valdes priekšsēdētāja L. Augstkalne

SKOLAI SĀKOTIES...
Šīs vasaras nogalē mēs mūsu lasītājiem, izmantojot vietni visidati.lv, uzdevām vairākus
jautājumus par nu jau aizvadīto vasaru un šo jauno, interesanto mācību gadu.
Aptaujā piedalījās 23 personas (7 vīrieši un 16 sievietes), kuru vidējais vecums ir 20 gadi.
Vai vasara jums šķita par īsu?Uzrakstiet piecas lietas, kuras šajā vasarā šķita visinteresantākās!?
1
1) Atpūta "Pērtniekos“, peldēšanās, sauļošanās
Jā
56.5%
3
2) Laika apstākļi, pilsētu svētki, negaidīti pārsteigumi, reāli
piedzīvojumi, saulriets.....
3) DARBS, ATPŪTA AR DRAUGIEM, COPE, SILTS LAIKS,
Īsti nezinu
1 4.3%
IZKLAIDE
5) Patika pēdējās pulciņa nodarbības. Vizināties ar motociklu. Runāt
Varēja būt
6 26.1%
pa skype ar brālēnu.
mazliet garāka
6) Nometnes
Varēja būt
2 8.7%
7) *Akvaparks,*NRC treniņi,*Pastaiga pa Strūžāniem,* Nometne un
mazliet īsāka
vēl viena nometne,* Jelgavas nakts pusmaratons
Vai vasara bija pietiekami
8) Volejbola spēlēšana, atpūta ar draugiem pie ezera, radu satikšana,
silta?
braukāšana ar velosipēdiem, grāmatu lasīšana.
Jā
3 13.6% 9) Līgo svētki. Rēzeknes Novada dienas. ūdens izpriecas.
Nē

1 4.3%

Nē

5

Ko jūs nepaspējāt paveikt
šajā vasarā?

22.7%

Kopumā vasara bija
silta, bet varēja būt 13 59.1%
vairāk karsto dienu.
Nevaru pateikt

0

0%

Priekš manis vasara
bija par karstu

1

4.5%

1) Aizbraukt uz Rīgu...
2) Izpeldēties jūrā
3) Aizbraukt garajā ceļojumā
4) Visu, visu paspēju!
5) Nosauļoties. :)
6) Es domāju, ka es visu paspēju
7) Aizbraukt ar ģimeni ekskursijā.

Kurš vasaras mēnesis bija
visinteresantākais?
Jūnijs

1 4.8%

Jūlijs

6 28.6%

Augusts

4 19%

Visi bija
10 47.6%
interesanti

Vai esat gatavs/a skolai?
Vai vasaras brīvlaikam ir jābūt garākam? Kāpēc?
Jā
9 40.9%
Novērtējiet savu vasaru!
Ne gluži 9 40.9%
1) Brīvlaiks ir pietiekami garš, tikai jāmāk plānot
Slikti
Labi
savs laiks...
Nē
2 9.1%
2) JĀ,JO NEVAR PASPĒT PAVEIKT VISUS
3.41 / 5
Nezinu 2 9.1%
DARBUS
Vai vēlaties pirmo septembri?
Jā, gribu atgriezties skolā un
macīties

2

9.1%

Jā, gribu atgriezties skolā un
pavadīt laiku ar draugiem

8

36.4%

Nē, jo negribu mācīties

4

18.2%

Gan jā, gan nē

8

36.4%

3) Nē, jo gana atpūsties, smadzenes jākustina
4) Brīvlaiks skolēniem ir pietiekami garš
5) Jā, varētu būt garāks, jo kaut kā negribu mācīties
9) nē
6) Jā, jo šogad vasara nebija pietiekami silta, tikai
augusts bija silts, bet man nepietika to silto dienu,
un jūrā ūdens bija auksts!
7) Manuprāt, nē, ir pietiekami ar trim mēnešiem.
8) Nē, jo drīz būs auksti un nebūs ko darīt.

Baltu vienības diena
Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236.
gada 22.septembra vēsturiskos notikumus,
baltu tautām – lietuviešiem un zemgaļiem
Saules kaujā sakaujot Zobenbrāļu ordeni.
Kā atzīmē: Dažādi piemiņas pasākumi šajā
datumā notiek gan Jonišķu rajonā Lietuvā pie
Saules kaujas piemiņas akmens, gan Latvijā,
pasākumos uzstājoties Latvijas un Lietuvas
valsts amatpersonām un diplomātiem.
Pasākumu laikā tiek teiktas svinīgas runas
par baltu tautu vienotību, dejotas latviešu un
lietuviešu tautas dejas, dziedātas tautas
dziesmas.

Klačiņas...
☼ Vasaras

8.SEPTEMBRIS – RAKSTPRATĪBAS DIENA
8.septembris pēc UNESCO ierosinājuma visā
pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā
rakstpratības diena (International Literacy
Day). Izrādās, ka pat 21.gadsimtā apmēram
793 miljoni cilvēku visā pasaulē nemāk ne
lasīt, ne rakstīt. UNESCO saka, ka miers
pasaulē ir iespējams tikai sociāli taisnīgā un
izglītotā sabiedrībā.Tāpēc 8.septembris ir
diena, kad sabiedrībai atgādināt par to, cik
nozīmīga un nenovērtējama cilvēkam ir
prasme rakstīt un lasīt.
Cik brīnišķīgi, ka mēs piederam tai sabiedrības
daļai, kura ir izglītota. Mēs gan rakstām, gan
lasām. Un izrādās, ka rokraksts katram
cilvēkam ir tikpat unikāls, vienreizīgs,
neatkārtojams, kā viņa pirkstu nospiedumi,
pētot rokrakstu, par cilvēku var uzzināt vairāk
nekā “pasaka” viņa seja, rokas, manieres,
apģērbs vai valoda. Ir attīstījusies un turpina
attīstīties zinātne – grafoloģija – rokrakstu
pētīšana.

laikā zēni parkā bija manāmi vienās
apakšbiksēs!
☼ Strūžānos notika futbola mačs. Uzvarētāji
ieguva arī medaļas!
☼ Kāda redzīga acs ir piefiksējusi, ka vienu dienu
mūsu ezerā peldējās pat 38 cilvēki!
☼ Vasaras pašā sākumā vairāki mūsu skolēni ēda
zaļus ābolus! Interesanti, kas notika nākamajā
dienā?
☼ Kāda 7. klases skolniece tēlo mazu bērnu.
Varbūt kāds zina, kāpēc?
☼ Kāds 8.klases zēns ir atradis sev simpātiju!
☼ 4. un 5.klases meitenēm ir iepaticies kāds
6.klases zēns…
☼ Ir manīts, ka 8.klases skolniece un 9.klases
zēns ir iemīlējušies!
☼ Kāds ir sācis ‘’gopīt’’ ābolus! Interesanti, kas un
kur?
☼ Lielākā daļa skolēnu, atbildot uz jautājumu:
,,Vai gribat uz skolu?’’- teikuši, jā!
☼Esam konstatējuši, ka skolēniem ir jauna
telefonu mode, visi pērk Huawei! Interesanti,
kāpēc?
☼ Skolotāji, sagaidot pirmo septembri, ļoti bieži
aizkavējas skolā un ir manāmi satraukti.

☼ Trakums, mūsu pagasta centrā
pastaigājas kazas!
☼ Ir novērot, ka 1.klases meitenes
ir ļoti sportiskas.
☼ 4.klasē šogad mācīsies jauna
skolniece.
☼ Jaunais dīdžejs visu vasaru
lejupielādē dziesmas jaunajai skolas
sezonai! CERAMS, VARĒSIM
IZDEJOTIES!
☼ Septembrī skolēnus sagaida
pamatīgs pārsteigums, jo angļu
valodu mācīs jauna skolotājaSandra Dervinika.
☼ 3.klases meitenes ir iecienījušas
dažādus našķus.

Kaķi
Kaķa žokļi ir paredzēti pārkošanai, nevis gremošanai, tam ir 30 ļoti asi zobi, siekalas, kas
nesatur gremošanas fermentus, kuņģis, kas spēj sagremot ātri norītus „medījumus”. Tādējādi
kaķim ir ļoti īpaši ēšanas paradumi. Šis skrubinātājs var ēst 12 līdz 18 reizes dienā, kopumā 24
stundu laikā ēdot ne ilgāk kā 30 minūtes un katrā ēdienreizē uzņemot pavisam nedaudz gramu
barības. Barība tā kuņģī nonāk lielos gabalos.
Lai apmierinātu kaķa īpašās uzturvielu prasības, nepieciešams uzturs, kas ņem vērā tā dzīves
stilu, vecumu, veselību, šķirnes īpašības, jutības (piemēram, vārīga gremošanas sistēma vai jutīga
āda), lai tas justos labi visu mūžu.

Turpinājums nākamajā izdevumā

IZDEVUŠOS JAUNO 2015./2016.
MĀCĪBU GADU!!!

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas par
avīzītes
noformējumu un saturu!

Atceries!
Avīzei ir arī savs e-pastsmartink01@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,
pasakas, stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī
klačiņas!

Avīzītes sastāvdaļas:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondentes , nodaļu vadītājas- Linda
Laganovska , Maija Kalneja, Karīna
Ceirule, Žanete Piļka, Laila Mironova.

