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Aktualitātes janvārī
Atsūti man atkusni
Ar skatienu vienu,
Ar smaidu vieglu,
Ar pieskārienu.
Tas nebūs ātri,
Tas nenāks viegli,
Ledus un sniegs,
Saule tik tālu...
Laika ritējums turpinās...
2015. gada pirmo mēnesi esam
aizvadījuši gan brienot pa dziļām
kupenām, gan drebinoties no lielā
aukstuma, gan priecājoties par atkusni
un, protams, baudot ziemas priekus:
slidojot, braucot ar ragaviņām,
pikojoties, ceļot sniegavīrus un
cietokšņus.
Mēneša laikā arī diena ir kļuvusi
garāka, kas mudina aizdomāties par to,
ka lēnām, pamazītēm tuvojas
pavasaris!

7.01. Pirmā došanās uz baseinu!
Šajā mācību pusgadā 2. klases skolēniem ir iespēja
apmeklēt Rēzeknes 5.vsk. baseinu, lai apgūtu
peldētprasmi, norūdītos un uzlabotu savu veselību.
15.01. 9.klases skolniece Kristiāna Ķebe devās uz novada
vēstures olimpiādi.
21.01. Mūsu skolas meiteņu un zēnu komanda piedalījās
basketbola sacensībās, par rezultātiem lasiet 3.lpp.
21.01. Skolēni un skolotāji devās uz pasākumu par godu
Rēzeknes atbrīvošanas no lieliniekiem 95.gadadienai
25.01. Dzejniekam Fricim Bārdam - 135
26.01. 8.klases skolēni - Maija Kalneja un Arnis Stepiņš –
pārstāvēja skolu novada latviešu valodas un literatūras
olimpiādē.
26.01. Savas publiskās runāšanas prasmes rādīja 1.-4.klašu
skolēni.
Īsts pārbaudījums skolēniem janvāra mēnesī bija kārtējā
profilaktiskā pārbaude pie zobārsta.
30.01. Aktīvākie 5.-9.klašu skolēni piedalījās Skatuves
runas konkursā
Arī šajā semestrī turpinās nodarbības Rēzeknes Augstskolas
organizētajos interešu izglītības pulciņos (robotika,
mehatronika, interjera dizains u.c.), kuros piedalās arī
mūsu skolēni.

Smaidam
Dēls: Atceries, ka Tu man teici, ka jāsaka
taisnība??
Tēvs: Jā!
Dēls: Nu es pazaudēju meiteni!
Tēvs: Kā?
Dēls: Viņa uzprasīja, vai man ir Mersis, es
atbildēju, ka nav, tad prasīja, vai man ir miljons
kontā, es teicu, ka nav, tad prasīja, vai man ir
trīsstāvīga villa, es atkal atbildēju, ka nav.
Tēvs: Labi, dēls, pārdosim tavu Bentliju un
nopirksim Mersi, atvērsim tev kontu, un es tev
ieskaitīšu tajā miljonu, bet lai es kaut kādas
stulbenes dēļ jauktu savai villai ceturto stāvu
nost?? Nekad!
Māte saka Pēterītim:
– Viss, no pirmdienas mēs sākam jaunu dzīvi!
Es atmetīšu smēķēšanu, tēvs – dzeršanu, bet
kā būs ar tevi?
– Es varētu atmest mācības.

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….
Vecāki prasa dēlam:
– Dēliņ, kā nokārtoji eksāmenu?
– Vai, ļoti labi, visi bija sajūsmā! Rudenī
pieprasa atkārtot.
Anniņa vakarā saka briesmīgi skaļi: «Mīļais
Dieviņ, atnes man uz svētkiem lielu šūpļa
zirgu».
Māte: «Anniņ, bet nekliedz taču. Mīļais Dieviņš
nav kurls».
Anniņa: «Jā, bet paps taču jau guļ blakus
istabā»
«Skolas laikā es biju paraug zēns.
Mani vienmēr minēja kā paraugu citiem:
«Nedari tā, kā viņš!»

Fakti
Tosteri nogalina vairāk kā 700 cilvēkus gadā!
Ja eskimosu mazuļi ir saaukstējušies, māte tiem no deguna ar muti izsūc puņķus.
Vienīgais putns, kas redz zilo krāsu, ir pūce.
Strausa acs ir lielāka nekā smadzenes.
Cilvēka sirds pukst aptuveni 100 000 reizes dienā.
Karsts ūdens ir smagāks par aukstu ūdeni.
Vecākais bruņurupucis ir vairāk kā 152 gadus vecs.
6 no 10 lidmašīnu katastrofu gadījumos vainojami putni.
Vidēji sniegpārslas diametrs ir aptuveni 5 mm, un tā sver 0,004 gramus.
Ir bijuši gadījumi, kad no debesīm krīt sarkans, dzeltens vai balts sniegs. Tas saistīts ar
ziedputekšņiem, putekļiem, pelniem vai kvēpiem.
Cilvēkam pārēdoties, tiek ietekmēta viņa dzirdes sistēma, tai kļūstot krietni vājākai. Lai no tā
izvairītos, speciālisti iesaka ēst veselīgu pārtiku un atteikties no papildporcijas, jūtot sāta sajūtu.
Pati vecākā, atrastā Valentīndienas kartiņa ir rakstīta apmēram 1415. gadā. To sūtīja kāds vīrs
savai franču izcelsmes sievai, kamēr viņš pats atradās Londonas tornī. Šī vēstule vēl joprojām ir
apskatāma Anglijas muzejā.

Sveču diena
Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2.
februārī svinama Sveču diena. Latvieši
pat visu februāri izsenis dēvējuši par
sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī
par Ziemas Māras dienu, tāpat par
Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai
Govju dienu. Sveču diena iezīmē ziemas
vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja
sveces no aitu taukiem vai vaska.
Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē
un – galvenais – jālej sveces. Šī tradīcija
radusies senos laikos, kad ne tikai
elektrības nebija, bet nebija arī
pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc
Saules, Mēness un zvaigznēm. Nepietika
tikai ar diviem laika iedalījumiem –
ziemas un vasaras saulgriežiem -, bija
nepieciešams sīkāks iedalījums. Tā
radās Zvaigznes diena (6. janvāris),
Sveču diena (2. februāris), Pelnu diena,
Māras diena Jāņu, Pētera, Miķeļa un
daudzas citas iezīmdienas.
Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tai
bija savas dziesmas, rotaļas, paražas,
ticējumi un ēdieni. Piemēram, lai gads
būtu jautrs un pats cilvēks – skaists,
Sveču dienā jādzer daudz alus, jāēd
cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un
jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes –
lai būtu sārti vaigi.

Sports!!!
2015.gada 21.janvārī notika basketbola
sacensības 8.-9. klašu zēnu un meiteņu
komandām.
Tepat, mūsu skolā, spēlēja 7 meiteņu
komandas, mūsu komanda ieguva
4.vietu.
Zēni brauca uz Dricāniem un 9
komandu konkurencē ieguva 5.vietu.
Spēles bija skarbas, un daudzi sportisti
guva traumas.
Tagad mēs gatavojamies nākamajām
spēlēm un, cerams, ka šajās
sacensībās mums veiksies labāk.

Foto!!!
Piektdien, 6.februārī, mūsu
skolā ieradīsies fotogrāfi, lai
uzņemtu skaistākās klašu,
draugu un individuālās bildes.
Pelnu diena – 18.februārī
Pelnu diena, arī pelnu trešdiena, ir septītā
trešdiena pirms Lieldienām, kā arī Lielā gavēņa
pirmā diena..

Tautā Pelnu dienu pazīst kā jaunu saimniecību
dibināšanas laiku, pārcelšanos uz jaunu dzīves
vietu. Jaunlaulātais pāris ņem līdzi no vecā
pavarda pelnus kā vecās vietas svētību.
Turpretī mājinieki met pelnus pakaļ aizgājējiem,
lai tos nepiemeklē nelaime un slinkums. Pelnu
dienas trešdiena bijusi arī derēšanas vai
atsacīšanās - norēķināšanās diena. Pelnu dienā
cepa pelnu plāceni: plāceni pelnos ar kaņepēm
un gaļas "circeņiem" miežu mīklā. Bet parasto
maizi cept nedrīkstēja. Ja cepšot, maize cauru
gadu pelēšot. Pelnu dienā pelnus izgrābj no
pavarda un izkaisa tīrumā vai dārzā.

Klačiņas….

Valentīndienas pasts

Ir manīts, ka skolā vecākās klases skolēnu starpā atkal ir
Tuvojoties
uzvirmojušas savstarpējās simpātijas.
Valentīndienai,13.februārī,
Kāds dusmu izrādīšanai izmanto kamieļa metodi, proti,
skolā ikvienam būs iespēja
špļaudās...
iepriecināt kādu sev tuvu un
Sacensību karstumā tiek savainota viena no mūsu skolas
mīļu cilvēku, uzrakstot un
basketbolistēm.
nosūtot skaistu apsveikuma
 Vairākiem skolēniem ir konstatēta pirmā vecuma pazīme –
kartiņu īpašajā Valentīndienas
regulāra aizmāršība. Tā kā par agru!!!
pastā! Gatavoties varat jau
Vairāki 3.klases skolēni ignorē aizrādījumus un uzvedas
laicīgi!
nesavaldīgi.
Kāds neliela auguma skolēns aizvainojis meiteni, viņa
redzēta raudam.
 Nesveicināšanās mūsu skolā joprojām ir liela problēma.
Skatuves
Kā to mainīt?
 Izrādās, ka no zobārsta visvairāk baidās tieši vecāko klašu runas
skolēni...
konkurss
 Kā redzēts – 6.un 7.klases skolēniem
Janvārī jau tradicionāli skolā tiek rīkots skatuves runas
tika pārbaudīts līdzsvars, interesanti, kādi
rezultāti???
 5.klases zēni, kā nu prazdami, izrāda
uzmanību meitenēm.
 I. un V. uzplijas skolasbiedriem
 7.klases zēni spēlē «cesu» tukšā gaisā
 Meiteņu labierīcībās joprojām bieži ir
nekārtība, jāapgūst WC izmantošanas
noteikumi!
 Dažiem 4. klases skolēniem netur
bremzes gan starpbrīžos, gan mācību
stundās, jāmeklē speciālistu palīdzība!

Pasaka par ezi un gliemezi

konkurss.
26.janvārī iemācītos dzejoļus deklamēja 1.-4.kl.skolēni,
prieks par to, ka katrs dalībnieks centās parādīt sevi
pēc iespējas labāk.
1.vieta Skatuves runas konkursā Artjomam Jeršovam
2.vieta – Egitai Melnei
3.vieta – Valērijai Makejevai
30.janvārī uzstājās 5.-9.klašu skolēni. Pārvarot
satraukumu, konkursā piedalījās 8 dalībnieki.
1.vieta – Ilvaram Razgalim
2.Vieta – Diānai Pokšanei
3.Vieta – Iļjam Gruznovam un Līgai Kigitovičai

Iepriekšējā numurā publicētās pasakas turpinājums.
Lācis, krietni vecāks un pieredzējušāks būdams, ziemas miegu bija gulējis jau ne reizi vien un katru pavasari modās ar
jaunām lāča preču un pakalpojumu idejām. Pēdējie no tiem gan, lācim nesaprotamu iemeslu dēļ, nebija pārāk
pieprasīti.
Šogad pinkainais tirgotājs bija nolēmis veikalā pārdot ziemas cimdus – ķepaiņus. „Cilvēkiem ir
pirkstaiņi un dūraiņi, un kādēļ gan lai lapsām, vilkiem un citiem meža zvēriem nebūtu ķepaiņi?”
ieraudzījis ezīti ienākam veikalā, tēvocis lācis, padevis labdienu, noteica.
Lācim pašam tādus cimdus nevajadzēja – viņš ziemā gulēja, ķepu mutē ielicis. Arī eži miegu
gulēja bez cimdiem. Tomēr, būdams kārtīgs veikalnieks, lācis kala lielus plānus: „Brieži, aļņi un
stirnas vēl ir neapgūts tirgus. Viņiem nav ķepu, bet mēs varētu piedāvāt segas un galvassegas.
Un zaķiem derētu zaķbikses – lai ausis siltas.”

TURPINĀJUMS NĀKAMAJĀ IZDEVUMĀ…

Valentīndiena

Meteņi

Meteņus svinēja vidū starp Ziemassvētkiem un
Lieldienām. Tādā kārtā Metenis iezīmēja ne tikai
Par Valentīndienas izcelsmi klīst
pusceļu saulei no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām,
dažādas leģendas un nostāsti. Ziņas ir
samērā neskaidras un neprecīzas, līdz ar to bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu. Pēc
izdibināt vienu vienīgu patieso nav izdevies. tradīcijas līdz Metenim bija jābeidz vērpt linus un
Pētnieki vienojušies tajā, ka šī diena apvieno jāsāk aust. Tāpat Meteņa dienā vajadzēja pirmos
mēslus uz tīrumu vest. Galvenā Meteņu dienas
Senās Romas un kristīgās pasaules
izdarība bija vizināšanās vai nu no kalna, vai ar zirgu,
tradīcijas.
lai augtu gari lini.
Vispopulārākā un romantiskākā ir
leģenda par Senās Romas priesteri
Valentīnu, kurš dzīvojis 3. gadsimtā. Pie
varas esošais imperators Klaudijs II nonācis
pie secinājuma, ka vīrieši, kuriem ir ģimene
– sieva un bērni – nav tik labi karotāji, kā
brīvie stiprā dzimuma pārstāvji. Lai
spēcinātu sava karapulka rindas, Klaudijs II
aizliedzis jauniem vīriešiem precēties. Pēc
dabas sirsnīgais priesteris Valentīns
Meteņus arī uzskatīja par īpašu laiku, kad ar
sapratis, ka šāda pavēle ir netaisna, un nav
maģisku
darbību varēja ietekmēt notikumus savā
pakļāvies imperatora gribai. Viņš slepus
labā, kā arī nodarboties ar zīlēšanu un laika
laulājis mīlniekus. Valentīns arī centies
pareģošanu. Meteņos saule vēl ir veļu pusē, tāpēc
samierināt pārus, kas ir sastrīdējušies,
rakstījis mīlestības vēstules to cilvēku vietā, pirms maltītes saimnieks neaizmirsa pacienāt arī
kuri paši to nav varējuši un dāvinājis ziedus veļus. Meteņos galvenais ēdiens bija cūkas gaļa un
nogrūsti mieži. Šo ēdienu dažādos novados pagatavo
pāriem, kurus pats salaulājis.
dažādi, un tam ir arī atšķirīgi nosaukumi: grūdenis,
zīdenis, koča, ķūķis. Tāpat Meteņos vēl parasti cepa
Kad nāca gaismā, ka Valentīns ignorē
pīrāgus, kā arī īpašu Meteņa maizi jeb tīteni.
imperatora pavēli, viņam piesprieda
nāvessodu. Tas esot izpildīts 270. gada 14. Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara
gaidīšanas svētki, kas beidzās Pelnu dienā, kurai
februārī.
sekoja lielais gavēnis. Meteņus svin februārī vai
marta sākumā, 7 nedēļas pirms Lieldienām.
Meteņu svinēšanā saglabājušās senas vecā gada
aizvadīšanas tradīcijas, jo senajām indoeiropiešu
tautām gadu mija bijusi tagadējā februāra vidū. Agrāk
latviski ar vārdu „meti” apzīmēja laika griežus, mēru.
Sākotnējā nozīme vēl tagad saglabājusies vārdā
"laikmets". Lietuviski "metai" vēl tagad nozīmē "gads".
Meteņos bija jāēd un jādzer līdz mielēm. Šajā
laikā tika kautas cūkas, tāpēc tradicionālie svētku
ēdieni bija cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta
dāvanas saviem bērniem no istabas augšas, jo Laima
meteņos no augšas metot savas dāvanas. Tāpat kā
visos ziemas svētkos, arī šajā laikā gājuši ķekatās un
braukuši ciemos.

Ticiet sev un citiem
Kādu dienu, pie vientuļas sievietes durvīm, kāds ļoti uzstājīgi klauvēja. Kad viņa atvēra durvis, ieraudzīja stāvam vīrieti.
– Labdien! Vai jūs varētu man iedot nedaudz naudas?
– Kāpēc man jums būtu jādod nauda? – jautāja sieviete.
– Kaut vai tāpēc vien, ka man nav vienas rokas.
– Labi, es jums iedošu naudu, tikai jums ir jāpārnes visi ķieģeļi no pagalma uz māju.
– Un kā es to izdarīšu? Man taču nav vienas rokas!
Sieviete demonstratīvi aizlika vienu roku aiz muguras, piegāja pie ķieģeļu kaudzes, paņēma vienu un ienesa to mājā.
Vīrietis visu dienu nēsāja ķieģeļus un, kad darbs bija pabeigts, sieviete viņam samaksāja naudu.
Pagāja gadi un atkal pie sievietes durvīm kāds klauvēja. Kad viņa atvēra durvis ieraudzīja ļoti labi ģērbtu kungu, ar
kalpiem, aiz kuriem stāvēja vesela rinda ar dārgiem auto. Svešinieks sniedza biezu paciņu ar naudu un teica:
– Lūdzu, ņemiet, tā ir jūsu nauda!
– Par kādiem nopelniem? – vaicāja sieviete.
– Dažus gadus atpakaļ jūs likāt man noticēt sev un saviem spēkiem!
Tikai tad sieviete pamanīja, ka viņam nav vienas rokas. Viņa paskatījās vīrieša acīs un teica:
– Paņemiet to naudu un atdodiet tam, kam nav abu roku.

AFIŠA

Baudiet ziemu!!!

9.-13. februāris – Projektu nedēļa
13. februāris – Valentīndienas
pasākums
16.-20.februāris – Brīvdienas 1.klasei
18.februāris - Meteņi

Gaidīsim jūsu ieteikumus un
idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Atceries!
Avīzītes redkolēģijas sastāvs:

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!
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