Jaunstrūžānu pamatskolas avīze
30.09.2019

SEPTEMBRIS - liels, auksts, košs, skaists, krāsains, priecīgs, gaišs, lietains, saulains.
Mācāmies, lasām, reizinām, rakstām, strādājam, lidojam, lecam, blēņojamies.
Septembris – rudens vīriņš raibā lapu mētelī.
Rudenī
Kokiem lapas lēni krīt,
Rūķiem jāsāk rosīties tūlīt.
Jāsāk dabu izdaiļot,
Kokiem lapas nokrāsot.

Rūķiem darba pilnas rokas,
Jāpaskatās, kā tiem sokas.

Darbi visiem labi sokas,

Mazais rūķis nēsā krāsu

Netīras tik visiem rokas.

Un vēl auklē savu māsu.

Visu dienu strādājuši,
Pamatīgi noguruši.

Kriksis krāso lapas sārtas,

Vakarā tie darbu beidz

Rīķis- dzeltenas un zaļas.

Un uz mājām žigli steidz.

Oranžās lai krāso Niķis,

Mājās visi atnākuši,

Dzeltenās jau glezno Ciķis.

Tūdaļ gultās sagūluši.
/Kaspars Šaravarčenko,

Zinību diena
Svinīgā līnija, krāšņās puķes bērnu rokās un lielais uztraukums. Jaunajā 2019. /2020.
mācību gadā skolas durvis atvērās un plašie gaiteņi pavērās ne tikai bērniem, bet arī
jaunajiem skolotājiem, kas pievienojās Strūžānu skolas saimei.
Šogad 8.klase ieveda un parādīja plašajos skolas gaiteņus. Skola ir vieta, kur mēs
kopā priecājamies, darbojamies, satiekamies un, protams, liekam viens otram smaidīt,
dažreiz dusmoties, bet tas mūs tikai saliedē.

1.klasi uzsāka:
Ailenda Boļšija
Emīlija Cvetkova
Karolīna Marmiļova
Milana Silagaiļa
Rinalds Razgalis
Veronika Cvetkova
Novēlam jums bāgātu, radošu un zināšanām pilnu šo jauno mācību gadu!

Skolā ir iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas:
✓ Tautas dejas 1. – 4. kl.
✓ Dramatiskais pulciņš 1 – 5. kl.
✓ Sporta pulciņš 2. – 8. kl.
✓ Žurnālistikas pulciņš 5. – 8. kl.
✓ Tautu dejas 1. – 5. kl.
✓ Robotikas pulciņš 5. – 8. kl.
✓ Vokālais ansamblis 1. – 8. kl.
✓ Raibā ota 1. – 6. kl.
✓ Velosipēdistu pulciņš 4. kl.
✓ Dramatiskais pulciņš 6. – 8. kl.

Mūsu skola aktīvi piedalījās Eiropas sporta nedēļā.
23.-30. septembri
Kas ir Eiropas Sporta nedēļa?
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās
aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tika organizēti jauni
pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas,
valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt
aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.
Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot
izpratni par to daudzajām priekšrocībām.
Strūžānu pamatskolas bērni aktīvi pulcējās katru rītu uz vingrošanu, kur visas klases
kopīgi iesildījās jaunas dienas sākumam.

Mazie runā
Jau pavisam drīz tuvojas Skolotāju diena. Vēlētos uzzināt ko skolas mazie domā par
skolotājiem. Tāpēc nolēmām nedaudz aprunāties.
Kā tu domā, kas naktīs notiek mūsu skolā?
Strādā, spokojas, staigā kāds.
Kā tu domā, ko skolotāji dara skolotāju istabā?
Dzer kafiju, atpūšas, guļ, strādā.
Tavuprāt skolotāji slepeni ēd saldumus? Kur viņi to dara?
Protams, skolotāju istabā.
Kurā skolā jāmācas, lai kļūtu par direktoru?
Visās, Jaunstrūžānu pamatskolā.
Ja tev būtu iespēja apģērbt skolotāju, kāda viņa izskatītos?
Stilīga ar lielām brillēm.

Skolotāji, tas jums!

Jaunstrūžānu bērni saka
lielu jo lielu paldies
skolotājiem un sveic šajos
skaistajos svētkos.

Jaunpienācēja sajūtas Jaunstrūžānu pamatskolā
Skolas pirmajā dienā bija ļoti bailīgi un uztraucos. Baidījos, ka varu apmaldīties. Skola
ir liela ļoti patīk, ka sporta zāle ir atdalīta, tā mazina troksni skolā. Priecē, ka pirmās
atzīmes ir labas, tas ir galvenais.

Nu jau sāku iejusties jaunajā skolā. Sajūtas ir labas, ir iegūti jauni draugi un forši, ka ir
tik atsaucīgi klasesbiedri. Grūtāk ir ar kabinetiem, jo vēl neatceros kurš kur atrodas,
bet tāpēc jau ir domāti klasesbiedri kuri palīdz.

Šeit ir forši mācīties!
Andris 6.klase

Miķeļdiena
Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta, izņemot kāpostus un tie var vēl
mierīgi palikt uz lauka. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu laiks. Dabā nakts sāk
kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti.
Kad raža ir novākta ģimene var sarīkot Miķeļu galdu
ar visādiem augļiem un dārzeņiem un aicināt katru
ģimenes locekli ar aizsietām acīm atminēt, kas ir
ielikts rokās – var taustīt, smaržot, ja atļauj – garšot!
No bagātās rudens ražas var veidot cilvēciņus, auto
un visu citu iespējamo no zīlēm, kastaņiem, ogām,
burkāniem, āboliem. Var uzzīmēt saulīti un zīmējumā uzpīt tai vainagu no ziediem,
kas rudens dārzā, augļiem, pīlādžiem, lapām, kas sāk krāsoties.
Arī mūsu skolā notika rudens izstāde ‘’ Augļu un dārzeņu izstāde”. Pārsvarā piedalījās
1-5 klasei. Lielie šogad ir noslinkojuši. Tika veidoti cilvēciņi, zvēriņi, mājas u.c.
kompozīcijas. Izstādi varēja novērot Jaunstrūžānu pamatskolā.

Ticējumi:
Lietus Miķēļos vēsta siltu ziemu.
Ja Miķeļa dienā vējš pūš no ziemeļiem, tad gaidāma auksta un dziļa ziema, kad no
dienvidiem, tad silta un bez dziļa sniega, bet kad no vakariem vai rītiem - tad mērena.

Kad priekš Miķēļa nobirst kokiem lapas, tad priekš Jurģa jau liela zāle.
Kad kokiem priekš Miķeļiem lapas jau nobirušas, pavasarī priekš Māras dienas
nokusīs sniegs. Ja lapas birst pēc Miķeļiem, pavasari ilgi turēsies sniegs.
Ja lapas nobirst priekš Miķēļiem, tad būs silts un agrs pavasaris, ja pēc - tad vēls un
auksts.
Cik ilgi pēc Miķēļiem kokiem stāv lapas, tik ilgi pēc Juriem nav zāles
Ja Mīkālī vēl ozoliem zīles, tad dziļi Ziemassvētki.
Miķeļos jāskaita pupiņas vai zirņi, tad visu gadu būs nauda, ko skaitīt.

Jau rudens izdaiļo mūsu dabu!!!
Gaidīsim jūsu
ieteikumus un
idejas par
avīzītes saturu
un
noformējumu!

Avīzi veidoja:
Samanta Gļauda
Svetlana Dektere
Ronda Gailuma

Atceries!

Sk. Viktorija Semmule

Avīzei ir arī savs e-pasts artava.avize@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savas idejas, stāstus, dzejoļus, pasakas, novērojumus,
anekdotes, faktus, klačiņas un visu pārējo kas liekas interesants!

