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Vasara ir galā - tā ir aizgājusi, paņemot
līdzi karstās un svelmainās dienas (lai gan
tādu šajā vasarā nebija daudz), pēkona
negaisus, saldās ogas un jautrās aktivitātes.
Mūsu, visu skolēnu, tik ilgi gaidītā vasara
paiet kā nedēļas nogale - ātri un nemanāmi,
un mums atkal ir jāceļas agri no rītiem, lai
dotos uz skolu un gūtu dzīvei tik svarīgās
zināšanas.
Lai gan vasara ar savu spozmi un jaukumu
ir palikusi aiz muguras, un mums jāgaida
jauna, tas nekas, jo priekšā ir jauns mācību
gads ar pārvaramiem šķēršļiem un
izaicinājumiem, kurus, pēc labi pavadītās
atpūtas, būsim gatavi uzveikt vienā
paņēmienā, un pie reizes, paspēsim izbaudīt
atvasaras dāvāto, mazliet dzestro siltumu,
kuru pavadīs krītošu ābolu smarža un kļavu
lapas, kas kā krāsaini lakatiņi lidināsies pa
gaisu, mājot atvadas prom lidojošajām
dzērvēm un citiem gājputniem.

Aktualitātes vasarā

11.jūnijā tika svinēts Jaunstrūžānu pamatskolas kārtējais
izlaidums, kurā ar dažādiem priekšnesumiem sumināja 7
Jaunstrūžānu pamatskolas beidzējus. Arī paši absolventi
pārsteidza visus skatītājus ar savu priekšnesumu.....
Pēc svinīgā pasākuma notika balle, kurā spēlēja Santa
Kasparsone, bet pusnaktī absolventi kopā ar vecākiem un
draugiem laida gaisā laternas....
Lai veicas, turpinot mācības citās izglītības iestādēs!
Sporta sacensību kopvērtējumā pamatskolu grupā mūsu skola
2015./2016.m.g. ieguva 5.vietu.

22.jūnijs - vasaras saulgriežu svinēšana Strūžānu KC
No 25.līdz 29.jūlijam Biedrība Interešu apvienība “Jaustra”
sadarbībā ar ABLV Charitable foundation organizēja dienas
nometni “5.elements”, kurā piedalījās 25 bērni.
29.jūlijs – pie Strūžānu ezera tika svinēta Neptūna diena,
tās ietvaros notika oriģinālāko braucamrīku parāde un
pasākums ar priekšnesumiem un aktivitātēm gan maziem,
gan lieliem.... Bija arī pludmales volejbola sacensības,
kurās piedalījās 7 komandas.... Visu dienu skanēja mūzika!
No 8.līdz 12.augustam, pateicoties Rēzeknes novada
pašvaldības finansējumam, notika dienas nometne “KSV2”
26.augusts – Rēzeknes un Viļānu novada izglītības
darbinieku 15.sporta spēles notika Feimaņu pamatskolā, mūsu
skolas komanda sacensībās ieguva 1.vietu!
Šogad mācības 1.klasē uzsāks:
1.Alīna Garione,
2.Adriana Aleksejeva,
3.Ligita Laganovska,
4.Oļegs Binduks,
5.Elmārs Kokainis.

Smaidam

Kādus varoņdarbus esat veicis
savā dzīvē?
Reiz matemātikā es pacēlu
roku…

Zooloģiskajā dārzā.
- Mammu, mammu tas ir pērtiķis?
- Nē, dēliņ, mēs vēl esam pie kases!
Blondīne kārto eksāmenu
autovadīšanā. Inspektors:
-Lūdzu, pastāstiet, kā darbojas
motors!
-Drīkst saviem vārdiem?
-Lūdzu!
-R-r-r-r-r-r-r-r.
Sarunājas divi draugi:
– Kā klājas Tavam sunim?
– Lieliski! Viņš mani ļoti labi
saprot.
Tiklīdz es atgriežos no skolas,
viņš metas pie manas somas,
izvelk no tās dienasgrāmatu un
noslēpj to pagultē!

Ko tu gaidi, princi baltā
lexus? - Nē, galvenais, ka labs
cilvēks, nav svarīgi kādā krāsā
lexus!!!
Latvijas Unversitāte, gada sākums.
Profesors ar pirkstu norāda uz vienu
studentu un jautā:
– Uzvārds?
– Kalniņš. (un students smaida)
– Kāpēc jūs tā smaidat?
– Priecājos, ka labi atbildēju uz pirmo
jautājumu.

Uzraksts uz baikera
muguras: "Ja tu to redzi, tad
mana meitene ir nokritusi
no moča!"
Vecāki bērniem.
4.klase:
” Tu mājasdarbus izpildīji?”
9.klase:
“Tu somu paņēmi?”
12.klase:
“Tu uz skolu iesi?”

Vai jums ir papagailis, kas runā
angliski? - Nē, toties mums ir dzenis.
- Kādu valodu viņš pārvalda? Morzas ābeci...

Fakti
Mēneša nosaukumu Jūlijs izdomāja Marks Antonijs par godu Jūlijam Cēzaram.
1905. gadā 11 gadus vecs zēns vārdā Frank Epperson izgudroja pirmo saldēto sulu. Viņš to radīja
pilnīgi nejauši. Franks nejauši atstāja ūdens un sodas maisījumu uz mājas lieveņa ar maisāmo
kociņu iekšā. Viņš pamodās nākamajā
rītā un konstatēja, ka tas ir kļuvis par
sasulušu gabalu! Viņš pirmais nosauca
savu izgudrojumu par pop "Epsicle"
(saldēto sulu). Vēlāk to nosauca par
Popsicles, mūsdienās šie saldētie
gardumi ir populārāki kā jebkad,
vispopulārākā ir saldētā suliņa ar ķiršu
garšu.
Augstākā reģistrētā temperatūra
Dienvidpolā ir -13°C.
Saule satur 99,85% masas no visas
Saules sistēmas.
Vai jūs zināt, ka 21.jūnijs ir pirmā vasaras
diena?

Klačiņas
# Ir manīts, ka vairāki mūsu skolas skolēni vasaras laikā ir cītīgi strādājuši.... Jāpavēro, vai viņiem tas
ir nācis labumā?
# Esam redzējuši, ka daži mūsu skolēni pastaigājas pat nakts laikā.... Interesanti, vai vecāki to zina?
# Ir dzirdēts, ka vienai skolniecei jau no jūnija mēneša gribas iet uz skolu....
# Daži mūsu skolas skolēni ir labi nosvinējuši izlaidumu... cerams, ka viņi jutās tikpat labi arī
nākamajā dienā.
#Vairāki skolas skolēni ir atraduši sev simpātijas, un daži tās ir tikai nomainījuši.... Cerams, ka tas
viņus ietekmēs pozitīvi…

Sporta pasaule
Sports sniedz brīvību - to, kas liek pašam savā ķermenī justies komfortabli. Kustība mūs motivē
sasniegt vairāk arī ārpus sporta zāles vai stadiona. Emocijas un adrenalīns ļauj izgaršot uzvaru
vissaldāk.
Sports ir aizraujošs jebkurā formā un veidā- sacensības vienam vai komandā, starp valsts
spēcīgākajiem atlētiem vai draugu lokā vietējā ciema futbola turnīrā. Sports motivē izvirzīt mērķi un
tiekties pēc tā, tāpēc izvirziet paši savus mērķus un mēģiniet tos sasniegt!
Klāt pienācis skolas laiks, sacensību laiks, kā arī lielu pārmaiņu laiks, lai veiksmīgi piedalītos kādās
sacensībās ir vajadzīga laba fiziskā sagatavotība. Lai sasniegtu labu fizisko sagatavotību, ir
nepieciešami ikdienas treniņi. Treniņi no rīta vai treniņi vakarā, tam nav lielas nozīmes. Galvenais, lai
treniņš ir mērķtiecīgs. Katram darbam ir savs mērķis, kuru jāsasniedz.
Tātad, kas ir jāzina, lai treniņš būtu veiksmīgs?
*Lai trenētos, tam ir vajadzīgs gribasspēks un pacietība rezultātu sasniegšanai.
*Katram treniņam ir vajadzīgs mērķis, kuru jāsasniedz.
*Pirms katra treniņa obligāti ir vajadzīga iesildīšanās, lai treniņš noritētu veiksmīgi un bez traumām.
*Treniņa slodze ir jānosaka pēc savas pašsajūtas un trenēties jāsāk pakāpeniski.
*Pēc katra treniņa ir jāveic atsildīšanās, lai atjaunotu spēkus, un rezultāti būtu manāmi.
Treniņš - mērķtiecīgi plānotu dažādu fizisku aktivitāšu kopums sportista fizisko un psiholoģisko
darbaspēju paaugstināšanai, kāda konkrēta mērķa vai sacensību rezultātu sasniegumi.
Iesildīšanās - zināmā secībā izpildītu vingrinājumu kopums sportista organisma pakāpeniskai, fiziskai
un psiholoģiskai noskaņošanai, atbilstoši paredzētā treniņa uzdevuma veikšanai.
Atsildīšanās- zināmā secībā izpildītu vingrinājumu kopums, kura rezultātā sportista
organisma funkcijas pakāpeniski atgriežas stāvoklī, kurā efektīvi norit fizisko un
psiholoģisko darbaspēju atjaunošana.

Kur tālāk devās mācīties mūsu absolventi?
Kā jau pieņemts, pēc pamatskolas absolvēšanas ir jāizvēlas skola, kurā turpināt mācīties.
Arī mūsu skolēniem pēc izlaiduma nosvinēšanas un apliecību par pamatizglītību
saņemšanas, bija jāizvēlas, kur doties mācīties.
Mūsu pienākums bija uzzināt, kur tad mācīsies mūsu absolventi.
Kā noskaidrojām, vairāk kā puse skolēnu devās mācīties uz Malnavas
koledžu, un tie ir - Dairis Klimans, Sandis Kalnejs, Dainis Uļjanovs,
Aivis Obermans. Savukārt Maksims Kukuškins turpinās mācības
Dricānu vidusskolā. Maija Kalneja un Arnis Stepiņš izvēlējās
mācības Rēzeknē. Maija devās uz Rēzeknes Tehnoloģiju vidusskolu,
bet Arnis attīstīt tālāk savu talantu nolēma Jāņa Ivanova Rezeknes
mūzikas vidusskolā.
Novēlēsim viņiem veiksmi un neatlaidību mācībās!

Skolas jubilāri...
Skolas avīzē kaut kas jauns- katru mēnesi mēs jums atgādināsim apsveikt
skolas gaviļniekus! Ikvienam no jums ir iespēja ar avīzes starpniecību apsveikt
savus draugus, klasesbiedrus, uzrakstot viņiem īpašu novēlējumu, piemeklējot
attēlu.

Gaidīsim jūsu apsveikumus oktobra jubilāriem!
Septembrī dzimšanas dienas svin:
Iļja Gruznovs - 8.septembris,
Renārs Rjačenskis- 10.septembris,

Diāna Sandore- 12.septembris,
Olga Kalinina – 15.septembris,
Vitālijs Žuks- 18.septembris,
Emīls Kapacis- 21.septembris,
Adriana Aleksejeva- 21.septembris,
Arnolds Anufrijevs- 24.septembris.
Skolas avīzes “ArTava” komanda sirsnīgi sveic visus septembra
gaviļniekus, lai panākumiem pilns jaunais mācību gads!

Kāda ir tava spēka krāsa?
Noskaidro, kāda ir tava spēka krāsa un kā tā raksturo tevi!
1. Vai tu raksti dienasgrāmatu?
a)Cenšos, taču esmu pārāk aizņemts. (0)
b)Nē, tas ir garlaicīgi. (1)
2. Kāda ir tava iecienītākā filma?
c)Jā, katru dienu. (2)
d)Nē, taču vēlos to darīt. (3) a)Smieklīga un muļķīga komēdija. (1)
b)Ārzemju filma. (0)
c)Raudulīga drāma. (2)
d)Piedzīvojumu filma. (3)
4.Ko tu parasti dari pēc skolas?
a)Pildu mājasdarbus. (2)
b)Nosnaužos. (0)
c)Eju paskriet. (1)
d)Dodos tikties ar draugiem. (3)

3.Kādu spēli tev patīk spēlēt ballītēs?
a)Domino. (0)
b)Spēli Patiesība vai risks. (1)
c)Mēmo šovu. (3)
d)Pudeles griešanu. (2)

5. Ko tu labprāt darītu svētdienā?
a)Piedalītos brīvprātīgajā darbā. (0)
b)Dotos pastaigā pa parku ar draugiem. (2)
c)Izmēģinātu kādu ekstrēmo sporta veidu. (1)
d)Izplānotu pēdējā brīža ballīti. (3)

Saskaiti punktus!
0-3 punkti
Zaļā krāsa
Tu esi piezemēts un labprāt sniedz palīdzīgu roku, tāpēc esi lielisks draugs.
Pat ja ir problēmas, tu centies atrast risinājumu, lai jūsu attiecības nogludinātos.
Lai saglabātu iekšējo mieru, vēlams vairāk izmantot zaļo krāsu gan apģērbā, gan, piemēram, dienasgrāmatā.
4-7 punkti
Dzeltenā krāsa
Skolotāji tevi dievina, vecāki uzticas, un draugi nespēj nodzīvot bez tevis ne dienu, taču ir
pilnīgi normāli, ja kādreiz vēlies pabūt viens un paskumt. Izstāsti draugiem par saviem
pārdzīvojumiem,- viņi tevi uzklausīs. Dzelteno krāsu ir grūti ieviest apģērbā, taču tu to vari
izmantot interjerā vai aksesuāros. Tā sniegs tev enerģiju.
8-11 punkti
Zilā krāsa
Tavs prāts nespēj apstāties, domājot par to, kā padarīt šo pasauli labāku.
Tu vienmēr zini, kā sasniegt mērķi, tāpēc draugi nereti uzrunā tevi krīzes situācijās.
Lai atbrīvotos no stresa, guli zilas krāsas palagos un telefona ekrānā uzliec okeāna ainavu,
lai radītu personīgo oāzi.
12-15 punkti
Sarkanā krāsa
Ja esi nospraudis mērķi, tu ej uz to, neskatoties uz šķēršļiem. Dažkārt tu mēdz
dzīvot savā pasaulē, tāpēc tev reizēm vajag atgādinājumu, ka tikai reāli sapņi
ir piepildāmi,- tā tu iztiksi bez liekiem kreņķiem. Neslēp savu ugunīgo garu,
piepildi skapi ar sarkaniem aksesuāriem.

Nometne “5.elements”
Biedrība Interešu apvienība „Jaustra” šajā vasarā Strūžānu pagastā organizēja divas dienas nometnes.
Laika posmā no 25.jūlija līdz 29. jūlijam Jaunstrūžānu pamatskolā notika dienas nometne „5.ELEMENTS”, kurā piedalījās 25
skolēni vecumā no 10 līdz 13 gadiem. Maznodrošināto ģimeņu bērniem nometni finansēja fonds “ABLV Charitable

Foundation”, ar kuru biedrība veiksmīgi sadarbojas jau otro gadu, pārējiem uzturēšanos nometnē apmaksāja vecāki.
Nometnē pavadītā nedēļa bērniem bija kā piedzīvojums, kurā varēja gan mācīties, gan darboties, gan sadarboties. Katra diena
un tajā paredzētās aktivitātes, radošās darbnīcas bija saistītas ar kādu stihiju.
Pirmdien pievērsāmies stihijai GAISS, mastā tika uzvilkts nometnes karogs, bērni veica eksperimentus ar gaisu, veidoja
lidojošus taureņus, spēlēja jautrās stafetes, tika pasniegtas arī ABLV sarūpētās dāvanas – ērtas un parocīgas mugursomas, kas
bija kā nometnes „5.ELEMENTS” dalībnieku atpazīšanas zīme.
Otrdienas stihija – ZEME, tāpēc visi devāmies uz Pētera Gailuma keramikas darbnīcu, kur pēc stāstījuma un
paraugdemonstrējumiem, arī katrs pats varēja darboties ar mālu, veidojot savu personalizēto bļodiņu. Pēcpusdienā notika
jautras orientēšanās sacensības, kur 4 komandas, veicot dažādus uzdevumus, krāja punktus, lai saņemtu balvas.
Trešajā nometnes dienā valdošā stihija – UGUNS, tika veikti uzdevumi, lai parādītu uguns spēku, labos un sliktos darbus,
komandu uzdevums bija iekurināt ugunskuru, no dažādiem materiāliem veidot oriģinālāko saulīti, savukārt dienas otrajā pusē
devāmies pārgājienā, kura laikā bija jāpārvar dažādi šķēršļi, jāparāda drosme un spēks, jāmeklē norādes.
Ceturtdien veldzējāmies stihijā ŪDENS, jo visi devāmies uz atpūtas kompleksu „Pērtnieki”, kur paguvām gan peldēties,
gan uzpūst lielus gaisa burbuļus, gan izskrieties, spēlējot dažādas spēles.
5 dienu laikā nometnes dalībniekiem bija jānoskaidro, kas ir 5.elements un kāda ir tā loma un saistība ar vidi mums apkārt.
Kā izrādījās – 5.elements ir CILVĒKS, kura varā ietekmēt visu apkārt notiekošo. Tāpēc piektdiena tika veltīta CILVĒKAM,
komandas veidoja cilvēka tēlu, ietērpjot to un izdomājot šī cilvēka dzīvesstāstu, vārdu, profesiju. Grupas prezentēja savu

darbu un izvērtēja nometnē pavadīto laiku. Nometnes noslēgumā, pēc radošās darbošanās un sertifikātu saņemšanas, bija
jautra diskotēka.

Nometne “KSV2”
Savukārt no 8.-12.augustam, pateicoties Rēzeknes novada finansiālajam atbalstam, Jaunstrūžānu
pamatskolā uz dienas nometni „KSV2” (krāsaini sapņi vasaras vidū) pulcējās 12 jaunieši (14-17 g.).
Ikdienas rutīnā gan pieaugušajiem, gan bērniem pietrūkst laika sapņiem, pasaule kļūst vienveidīga un
pelēcīga, tāpēc nometnē „KSV2” kopā ar jauniešiem devāmies krāsaino sapņu ekspedīcijā, kur katra
diena ieguva savu nokrāsu un tai atbilstošās aktivitātes un radošo darbošanos.
Savus iespaidus stāsta nometnes dalībnieki Diāna un Iļja.
„Vasaras nometnes sniedz brīnišķīgu iespēju pavadīt laiku ar draugiem, uzzināt kaut ko interesantu, gūt
jaunas idejas. Varu droši teikt, ka nometne izdevās! Bija interesanti un pavisam negaidīti momenti.
Pirmajā dienā mēs veidojām nometnes karogu, spēlējām spēles, skatījāmies uz pasauli caur dzeltenajām,
pašu darinātajām brillēm un piedalījāmies dažādās aktivitātēs. Līga Leitāne vadīja dekupāžas radošo
darbnīcu. Bet visvairāk no šīs dienas palika atmiņā pankūkas. Mēs dalījāmies komandās un cepām
garšīgas pankūkas, tā bija īpaša un ļoti garšīga pēcpusdiena.
Otrdien, sadarbojoties ar Jaunstrūžānu pamatskolas absolventi Ilzi Vasiļjevu, mēs taisījām
rokassprādzes, kaut arī tas padevās grūti, bet bija interesanti apgūt kaut ko jaunu, un gala rezultāts
iepriecināja ikvienu. Otrajā nometnes dienā dominēja enerģiskā sarkanā krāsa, tāpēc mēs daudz
sportojām - lecām, skrējām, rāpojām, darījām visu, lai uzvarētu. Īpaši jautri bija iejusties tēlu lomā un
komandās iestudēt pasaku „Sarkangalvīte un vilks”
Trešdiena bija zaļās krāsas varā, un mēs pētījām, iepazinām daudzas ar dabu saistītas tēmas. Šajā
dienā mēs visi devāmies ekskursijā, apmeklējām Latvijas finiera uzņēmumu „Verems”, F.Trasuna muzeju
„Kolnasāta” un iepazināmies ar klūgu meistara Aleksandra Doroščonoka darbiem, arī paši izmēģinājām,
kā tas ir, kaut ko uzpīt no klūdziņām. Man visvairāk patika uzņēmumā „Verems”, jo tur bija iespēja
klātienē redzēt, kā tad top finieris, bija aizraujoši.
Ceturtā diena mums visiem laikam visvairāk palika atmiņā. Šīs dienas krāsa bija zila, tāpēc no rīta
veidojām plostu, kuru vēlāk, vakarā, Strūžānu ezerā izmēģinājām. Pēcpusdienā mēs devāmies pārgājienā
uz Pujatu ezeru, pa ceļam veicām dažādus uzdevumus – meklējām apraktos dārgumus, vācām sausu
malku, rāpojām pa tuneli. Kad nonācām galapunktā, mums paziņoja, ka jāatgriežas, jo transports, kas
veda mūsu teltis, bija salūzis. Neticami, bet tas bija jau iepriekš izplānots un izrādījās, ka nakšņosim
skolā. Vakarā mēs gājām pie ezera, kur kopā vārījām ļoti garšīgu zupu. Pēc sātīgajām vakariņām skolā
mūs sagaidīja diskotēka un negulētā nakts.
Piektdien no rīta modāmies, pavisam miegaini (jo bija gulētas tikai dažas stundas) veicām rīta rosmi
un skrējienu ap skolu, dalījāmies iespaidos un sapņos par vasaru un nākotni. Kaut arī laiks nepriecēja, šī
nometne bija interesantākais, kas noticis šajā vasarā. Paldies skolotājām par izdevušos nometni!”
„Nometne „KSV2” bija piedzīvojumiem pilna nedēļa. Tas bija ļoti jautri un labi pavadīts laiks kopā ar
draugiem. Man ļoti patika pārgājiens, organizatoru viltīgās stratēģijas, izklaides pie ezera un palikšana
skolā pa nakti. Kas var būt labāks par šo? Kopumā daudz spilgtu emociju, paldies organizatorēm!”
Arī mēs, skolotājas, nometnē „KSV2” kopā ar jauniešiem izdzīvojām krāsainus sapņus vasaras vidū, jo
sapņo ikviens cilvēks, katram šie sapņi atšķiras, bet tie vienmēr rada pozitīvas emocijas.
Paldies par ieguldīto darbu nometņu organizēšanā skolotājām Elitai Kuprukai, Jekaterinai
Marmiļovai, Sintijai Kāpostei, paldies radošo darbnīcu vadītājām Ilzei Vasiļjevai un Līgai Leitānei,
paldies par sadarbību Jaunstrūžānu pamatskolas direktoram Ivaram Igaunim, Strūžānu pagasta pārvaldei
un šoferim Anatolijam Kamkovskim, muzejam „Kolnasāta”, keramiķim Pēterim Gailumam, meistaram
Aleksandram Doroščonokam, SIA „Verems” galvenajam tehnologam Rolandam Piļkam, īpašs paldies
uzņēmumam IK „Daumants” par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, sirsnīgs paldies finansiālajiem
atbalstītājiem “ABLV Charitable Foundation” un Rēzeknes novada pašvaldībai!
Paldies bērniem un jauniešiem par smaidiem, aktivitāti, pozitīvām emocijām, kas piedzīvotas šīs
vasaras nometņu laikā!

Padomi skolēniem, lai gūtu sekmes...
2. Ieplāno laiku stundu
sagatavošanai un mājas
darbu izpildīšanai!

3. Saplāno mācību laiku savā
grafikā vai kalendārā vismaz
vienu nedēļu uz priekšu. Mācībām
atvēlētā
laika redzamais
4.Ja grūtības rada mācību
saplānojums
samazinās Tavu
5.Mēģini
sevi
nesalīdzināt
ar
saturs, atrodi sev palīdzību.
spriedzi.
Tev pašam ir jāuzsāk palīdzības citiem, kam ir labākas atzīmes.
meklējumi, tā pati neatnāks.
Koncentrējies uz efektīvāku un
6.Ieplāno katru dienu īsu
produktīvāku mācību procesu un
laika sprīdi saskarsmei ar
7.Vismaz trīs reizes nedēļā
strādā atbilstoši savām spējām.
draugiem
ieplāno fiziskus vingrinājumus.
Vēl labāk ir vingrināties katru
8.Izveido pēc iespējas veselīgākus
dienu. Tas saglabās Tavu
9.Atceries nemanāmos
un regulārākus ēšanas un
modrību, kontroles spējas un
gulēšanas ieradumus. Nogurums ,,laika zagļus’’ ( TV, dators,
mazinās sasprindzinājumu.
un slikts ēdiens tikai pastiprina Jūsu telefons, nelietderīgi
pavadīts laiks)
nomāktību.
1. Nekad nekavē nodarbības,
lai cik garlaicīgas tās Tev liktos.

Hei, ja Tevi interesē tas, kā top avīze, dažādas aktīvas nodarbības un ballītes, patīk
intervēt cilvēkus, strādāt grupās, mācies 5.-9.klasē, tad pievienojies ArTavas
komandai!!! Kopā būs jautrāk!

KRĀSAINU JAUNO
2016./2017.
MĀCĪBU GADU!!!
1.septembris – ZINĪBU DIENA
11.septembris – TĒVA DIENA
22.septembris – BALTU VIENĪBAS DIENA
29.septembris - MIĶEĻDIENA
Septembris – DZEJAS MĒNESIS

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 veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondenti - Iļja Gruznovs, Linda
Laganovska , Valērija Makejeva, Žanete
Piļka, Elvita Grišule.

