
Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniski-

Jaunstrūžānu pamatskolas avīze

31.01.2018.          Nr. 40

Aktualitātes janvārī

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/

01.01 - Jaungada diena

15.01. - Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde, kurā piedalījās 8.klases skolniece 

Žanete Piļka.

8.01. - 5.-9.klašu basketbola sacensības 

Dricānos, kurās zēniem izdevās izcīnīt 2.vietu, 

bet meitenes palika ceturtās.

19.01. - Ziemas karnevāls skolas aktu zālē

24.01. - Draudzības vakars  8.-9.kl.Nautrēnos

25.01. – Dabaszinātņu profesiju kaleidoskops 

Dricānu vidusskolā (7.-9.kl.)

27.01. - Robotu sacensības Preiļos. 

30.01. - Galda spēļu turnīrs skolā. Plašāk par to 

nākamajās lappusēs.

Nu jau ir paskrējis jaunā -

2018.gada pirmais mēnesis.     

Daudzi šajā gadā ir apņēmušies  

mainīt kaut ko savā dzīves rutīnā, lai 

ikdiena kļūtu interesantāka, 

aizraujošāka. Ikviens no mums gadu 

iesāk ar jaunām cerībām, plāniem, 

iecerēm, tāpēc novēlam Jums 

panākumiem bagātu Suņa gadu, lai 

tas, ko Jūs esat iecerējuši, piepildās 

un izdodas!  

Šajā mēnesī bija gan daudz 

sniega, gan liels sals, gan atkusnis. 

Lai arī cik šis mēnesis bija auksts, 

tomēr visi skolēni devās uz skolu ar 

azartu, ar interesi, ar labu 

noskaņojumu. Daudzu skolēnu acīs 

varēja redzēt vēlēšanos iemācīties 

kaut ko jaunu. 

Arī skolas dzīvē janvāris bija 

pilns ar notikumiem, sacensībām. 

Kā ierasts, par visu plašāk lasiet 

skolas avīzes «Artava» kārtējā 

numurā, nu jau 40.



Smaidam

Pārskatījusi Jānīša mājas darbu,

skolotāja iesaucas:

– Nevienas kļūdas!

Saki godīgi, kurš Tavam tēvam 

palīdzēja?

Jubilāra māte saka bērniem:

– Man šodien ir ļoti daudz balvu:

par labāko dziesmiņu,

par labāko dzejolīti,

par labāko mīklu.

Taču galveno balvu, konfekšu 

kārbu,

saņems tas, kurš pirmais dosies 

mājās!

– Mazdēliņ, es tev 

mantojumā atstāšu

trīs viesnīcas un 50 000 

eiro.

– Ooo! Paldies, opi! Bet 

kur tas atrodas?

– Kastē «Monopols»!

Māte saka dēlam:

– Katra tava palaidnība nozīmē vēl 

vienu sirmu matu uz manas galvas…

Dēls, paskatoties uz sirmo 

vecmāmiņu:

– Izskatās, ka tu pati bērnībā tikai 

palaidnības vien darīji….

– Tēti, es esmu 

meitene, nevis trauku 

mazgātāja…

– Ko tu saki? Bet es 

esmu Tētis, nevis 

bankomāts….
Māte ar meitiņu pieiet 

pie bankomāta.

Māte nospiež podziņas 

un saņem naudu.

Meitiņa lielām acīm:

«Mammu, tur iekšā sēž 

tētis?»
«Tēti, aizvedīsi mani?»

«Nē, ej kājām!»

«Sešus kilometrus?»

«Jā! Visu kabatasnaudu iztērēji,

nopērkot Nike sporta apavus.

Tagad uz priekšu – Just do it!»
“Es gribu būt miljonārs. Tāpat kā mans tēvs!”

“Wow, tavs tēvs ir miljonārs?”

“Nē, bet viņš gribētu būt.”

– Tēti, ko nozīmē akmens laikmets?

– Tad visi priekšmeti bija no akmens.

– Un televizors arī?

Laba alga ir tad, kad tu saņem 

nākamo algu, bet iepriekšējā vēl 

nav iztērēta!

Nikna vīra sms: «Es visu 

zinu! Visu!»

Sievas sms: 

«Pārbaudīsim! Cik gara ir 

Daugava?»



24.janvārī mūsu skolas 8. un 9. klase devās uz draudzības vakaru Nautrēnos. Draudzības

vakars notika no 16:00 līdz 21:00, tajā bija daudz dažādu aktivitāšu - gan tādu, kas palīdzēja

jauniešiem labāk iepazīt citam citu, gan jautru un izklaidējošu.

No mūsu skolas šajā pasākumā piedalījās septiņas meitenes un tikai divi zēni. Draudzības

vakara laikā atklājās, ka mūsu zēni ir bailuļi, jo viņi neuzdrošinājās uzlūgt meitenes uz valsi,

savukārt mūsu meitenes bija ļoti drosmīgas un ar lielāko prieku dejoja gan ar puišiem, gan

vienas.

Mūsu zēni pat kautrējās piedalīties dažās aktivitātēs un izrādās, ka arī dažas mūsu skolas

meitenes slēpās no zēniem, lai ar viņiem nedejotu. Tomēr vairāki kaimiņskolu zēni bija īsti

džentlmeņi, jo pasākuma noslēgumā pavadīja meitenes līdz autobusam.

Visi šī pasākuma organizētāji bija ļoti izpalīdzīgi, aktīvi un laipni, tāpēc draudzības vakarā

bija patīkama un sirsnīga atmosfēra. Daudzi skolēni vakara laikā iepazinās ar citu skolu

skolēniem un ieguva daudz jaunu draugu.

.

Skolas avīzes kolektīvs

sirsnīgi sveic Jūs svētkos!

Mihails Sazonovs - 09.02.

Artis Gļauda - 13.02.

Valentīns Žuks - 23.02.

Draudzības vakars Nautrēnos

Šī gada 19.janvārī skolā notika ‘’Ziemas karnevāls’’, kurā bija diezgan interesanti. Pasākumu vadīja 3 
aizdomīgi sniegavīri, kuri organizēja dažādas ziemīgas aktivitātes, visus bildēja un aicināja katru klasi 

parādīt pārējiem savu izdomāto spēli vai rotaļu, piemēram, «Diena un nakts», spēle ar dzīvajiem 
krēsliem (krēslu vietā bija zēni), neizpalika arī gredzenu padošana ar salmiņu palīdzību, tika izspēlēta arī 

veiklā spēle ar kamola padošanu, tāpat skolēniem bija uzdevums pamanīt, kādi priekšmeti un lietas 
telpā tika mainītas vietām, protams, neizpalika arī dejas! 

«Ziemas karnevālā» bija jautri, tika daudz dejots - gan valsis, gan parastās, gan ātrās un jautrās dejas.
Katrai klasei bija savs galdiņš, kurš bija atbilstoši noformēts, uz galdiņiem bija daudz  dažādu našķu un 
gardumu. Skolēni to nosauca par ‘’Seiļu diskotēku,’’, nabaga dīdžeji gandrīz visu laiku sēdēja pie 

aparatūras. Daudziem patika ‘’Ziemas karnevāls’’, domāju, ka vēl tāds notiks!
Skaistās pasākuma fotogrāfijas ir skatāmas skolas mājas lapā. 

Lūk, daži mirkļi no kopīgā pasākuma!

«Ziemas karnevāls»



12. Nesen mūsu skolas skolēni bija basketbola sacensībās (5.-9. klasēm), puiši izcīnīja 2. vietu, bet 

meitenes – 4. vietu! Apsveicam!

13. Skolotāja Elita 6.-9. klašu meitenēm iemācīja dejot valsi, vajadzētu kaut kā iemācīt arī puišus!

14. Bieži mūsu skolas skolēni, kad vakarā ir vaļā sporta zāle, iet uz turieni sportot! Droši varam apgalvot, 

ka mums Strūžānos aug sportisti!

15. Vecāko klašu skolēni visu laiku prasa no mazajiem ēdienu…

16. Mūsu skolas ēdnīca ir vienkārši unikums, visu laiku kaut kam kaut kas izlejas.

17. Daudziem interesē, kāpēc meitenes tik bieži uzturas tualetē, mums ir atbilde! Viņas to dara tāpēc, ka

viņām ir bail no puišiem!

18. Vairāki skolēni ir ļoti interesanti un radoši, jo no darba lapām stundās taisa lidmašīnas! Varbūt 

nākotnē būs izgudrotāji?

19. Izrādās, ka 6.,7. klases zēni un meitenes nemāk iet klusu, iet kā zirgi (staigājiet klusāk, netraucējiet

citus)

20. Mūsu skolā pasākumos obligāti kaut kas nokrīt, piemēram, ''Ziemas karnevālā'' nokrita vāze, kurā

bija lielie zari ar mazajām lampiņām, ''Galda spēļu turnīrā'' notika tas pats!

21. esam ievērojuši, ka skolēniem ļoti patīk ēst baltmaizi, daži atnāk nevis dzert pienu, bet paņemt

baltmaizi!

1. Kādai 6.klases skolniecei visa seja bija apzīmēta ar sarkanu pildspalvu, hmm, laikam kāda skolotāja

apzīmēja!

2. Izrādās, ka daudzi mūsu skolas skolēni grib noorganizēt draudzības vakaru ar citām skolām.

3. Kāds 6.klases zēns svaidījās ar antistresu un tika pa galvu kādam 7.klases skolniekam, kā stāsta 

aculiecinieki, lielākā daļa ūdens izlija, saslapinot «cietušo».

4. Ievērots, ka vairāki 6.klases skolēni spēlēja pokeru uz konfektēm, interesanti, kas to ieguva visvairāk?

5. Ziemas karnevālā bija daudz interesantu tērpu, īpaši 1.,2. klases skolēniem!

6. Daudzi skolas puiši grib līdzināties Kristapam Porziņģim, interesanti kādēļ?

7. Kādu 7.klases meiteni ieslēdza kaimiņu skolas tualetē, nabadzīte....pirms aizslēdz durvis, pārliecinies, 

vai tajā telpā kāds ir!

8. Klīst baumas, ka mūsu skolā notiks draudzības vakars, interesanti kurām klasēm?

9. Daudzi skolēni runā tikai par basketbolu, laikam nākotnē grib kļūt par basketbolistiem.

10. Ir noskaidrots, ka daudzi mūsu skolas skolēni atbalstīja bokseri Mairi Briedi, kurš cīnījās ar 

Aleksandru Usiku, diemžēl Mairis zaudēja, nekas Mairis bija un būs Latvijas boksa varonis!

11. Kāds 6.klases skolnieks vienmēr velk nost kurpi kādai 3.klases skolniecei, interesanti kādēļ? Varbūt

kurpe iepatikās, bet varbūt - tās īpašniece?



Šautriņas Galda futbols Galda hokejs Dambrete

1.Uldis Džuļs 1.Renāte Anufrijeva 1.Elmārs Kokainis 1.Uldis Džuļs

2.Ronda Gailuma 2.Uldis Džuļs 2.Dmitrijs Traškovs 2.Markuss Kapacis

3. Samata Gļauda 3.Elīna Sedola 3.Adrians Caune 3.Viktorija Rjačenska

Dambrete Galda hokejs Galda teniss Novuss Šautriņas

1.Elgars Razgalis 1.Artis Gļauda 1.Ilvars Razgalis 1.Laila Mironova 1.Valentīns Žuks

2.Arnolds 

Anufrijevs

2.Kārlis Kalnejs 2.Sergejs 

Gruznovs

2.Mihails Sazonovs 2.Laila Mironova

3.Kārlis Kalnejs 3.Sergejs 

Gruznovs

3.Elgars Razgalis 3.Kārlis Kalnejs 3.Sergejs 

Gruznovs

30.01.2018.skolā notika galda spēļu turnīrs. Dalībnieki bija sadalīti 2 grupās: 1.-3.klase un 5.-9.klase. 

Skolēni par godalgotajām vietām sacentās šādās galda spēlēs: *dambrete, *novuss, *galda teniss, *galda 

hokejs, kā arī *šautriņu mešana.

Cīņas bija ļoti spraigas un sīvas, dalībnieki bija uzņēmīgi un neatlaidīgi. Turnīra galvenais tiesnesis bija 

Andris Putrāns, bet palīdzēja arī paši skolēni. 

1.-3. klašu grupā godalgoto vietu ieguvēji:

27. janvārī Preiļos notika kārtējās robotu sacensības, kurās starp daudzām citu skolu

komandām piedalījās arī skolēni no mūsu skolas - Elgars, Renārs, Arnolds, Žanete, Jānis un

Valērija. Kopā ar šiem skolēniem brauca arī skolēni no Maltas, Nautrēnu un Kaunatas

vidusskolas.

Preiļu robotikas čempionātā Jaunstrūžānu pamaskola parādīja labus rezultātus šādās

disciplīnās: līnijsekošanā, sumo cīņās un VEX. Līdz godalgotām vietām vēl jāpacīnās, bet

kārtējo reizi mūsu skolas zēniem izdevās gūt balvas - futbola bumbu un lego – konkursos par

un ap robotiem.

Tiem, kas seko līdzi mūsu skolēnu startiem un interesējas par robotiem, paziņojam, ka

nākamās sacensības notiks Valkā, tās ilgs divas dienas (9. un 10. februārī). Novēlam

veiksmi, pacietību, spēku un izturību sacensību laikā!

Galda spēļu turnīrs

5.-9. klašu grupā godalgoto vietu ieguvēji:

Apsveicam visus godalgoto vietu ieguvējus! Paldies visiem par piedalīšanos un cīņas sparu! Paldies 

skolotājam A. Putrānam par sacensību organizēšanu un sagādātajām saldajām medaļām!

Uz Preiļiem ar robotiem…





Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes 

noformējumu un saturu!

14.februāris – Sirsniņdiena 

(Valentīndienas pasākums)

Februārī (atbilstoši laikapstākļiem) tiks 

atzīmēta Meteņdiena

26.februāris – konkurss zēniem 

(1.-3.kl.)

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


