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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un
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Marts...Uz vienu nedēļu bija
iestājusies ziema, bet tagad jau
atkal ir sācies pavasaris.
Dienas ir garākas... Saules
ir vairāk.... Zied krokusi, mežā – zilās
vizbulītes Visi jau sāk domāt par trīs
mēnešus ilgo, silto un saulaino vasaras
brīvlaiku.
Pirmais mūsu avīzītes numurs iznāca
februāra beigās, bet laiks lido putna
spārniem, klāt marts, pirmais pavasara
mēnesis, un klāt arī kārtējais “ArTava”
numurs!
Veidojot šo avīzīti, ceram, ka jūs, lasītāji,
nebūsiet kūtri un dalīsieties ar savām
idejām, faktiem u.c. noderīgu informāciju!

Marta aktualitātes
8.martā mūsu skolā tika svinēta Starptautiskā
sieviešu diena, mūsu meitenes tika sveiktas
gan ar ziediem, gan saldumiem!
Visām meitenēm novēlam: “Esiet gudras,
skaistas, jaukas!
9.martā dzejniekam Vilim Plūdonim – 140
12.martā notika konkurss 1.-4. klašu skolēniem
“Zinītis 2014”. Komandas sacentās, veicot
dažādus uzdevumus, rezultāti bija ļoti blīvi.
1.vietu ieguva 4. klase, 2. vietu - 1. klase,
3.vietu ieguva 2. klase, 4. vietu - 3. klase!
Paldies visiem dalībniekiem, sākumskolas
skolotājām, īpaši V.Ķebei un E.Kuprukai par
pasākuma organizēšanu.
25.marts - sēru diena, kad tika pieminēti 1949.g.
deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.
Šajā dienā notika visplašākā Latvijas
iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības reģioniem. Uz
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku.
27.martā skolas folkloras kopa devās uz Dricānu
KN, lai piedalītos tradicionālās muzicēšanas
konkursā "Klaberjakte“, saņemts 2.pakāpes
diploms.
28. martā skolā notika konkurss 5.-9.kl.zēniem
“Gudrs! Veikls! Izturīgs!”. Par 1.vietu sacentās
8 dalībnieki, uzvarēja 5.kl. skolēns Artūrs
Piļugins! Apsveicam! Paldies skolotājiem
A.Zaharam un U. Kairišam, kā arī līdzjutējām!

Jaunā māte pie psihiatra:
- Ziniet, dakter, es visu laiku baidos par savu
bērnu. Šausmīgi baidos, nevaru ne ēst, ne gulēt,
ne uz brīdi atstāt viņu vienu.
- Piemēram, no kā jūs baidāties?
- Baidos, ka viņš varētu izkrist no gultiņas, bet es
to nedzirdētu.
- Un tik vien tās problēmas? Novāciet paklājiņu
no gultas priekšas.

Smaidam
Pienāk rudens. Skolotāja jautā Jurim:
“Vai tu vasarā lasīji?”
Juris atbild:”Jā!”
Skolotāja: “Jā, bet ko tu lasīji?”
Juris: “Nūū... Avenes, zemenes...”
Mazs bruņurupucēns izmisīgi mēģina uzkāpt palmā.
Viņš rāpjas, krīt zemē, skrāpē bruņas, sasit galvu,
atkal mēģina, ar zobiem ķeras koka mizā, nolauž
nagu, atkal nokrīt...
To visu no palmas vēro divi pērtiķi, līdz viens saka:
- "Klau, mums tomēr vajadzētu viņam pateikt, ka
viņš nav mūsu īstais bērns.“
Jums ir lauzta roka. – “Dakter, vai es
miršu?”
“Nē, taču! Nekādā gadījumā!”
“Dakter, es esmu nemirstīgs?”

Fakti
Āfrikā, Tanzānijā (Oldovajas aizā) atrasti
pierādījumi par pirmajiem cilvēkiem senākie cilvēku pēdu nospiedumi.
Āfrikā atrodas vairāk valstu nekā jebkurā citā
kontinentā - 54 valstis.
Puse Āfrikas iedzīvotāju ir jaunāki par 15
gadiem, tāpēc Āfrika ir kontinents ar vislielāko
jauniešu īpatsvaru, bet tikai 3 no 100
iedzīvotājiem varētu sasniegt 65 gadu vecumu.

-Vecmāmiņ, vecmāmiņ, kāpēc tev ir tik lielas
acis?
-Lai tevi labāk varētu saredzēt...
-Bet kāpēc tev ir tik lielas ausis?
-Lai tevi labāk varētu sadzirdēt...
-Bet kāpēc tev ir tik liels deguns?
-Mēs taču esam ziloņi, mazdēliņ!

Rietumsahārā ir mazākais apdzīvojuma blīvums
pasaulē - 1cilvēks uz 1 kvadrātkilometru.

30% no savas dzīves cilvēks
pavada miegā, bet 70%
nomodā, cerot izgulēties...

Āfrikā atrodas Nīla,visgarākā upe pasaulē, tās
garums 6695km.

Vinnijs Pūks saka Sivēnam:
- Es tevi vakar restorānā redzēju.
Sivēns jautā:
- Ar ko es tur biju?
Uz ko Pūks atbild:
- Kopā ar kartupeļiem un tomātu mērci.
Ārā līst?
- Nezinu, ja gribi - lien.

Āfrikā ir vislielākais tuksnesis pasaulē Sahāra –
8 600 000 kvadrātkilometri (tas ir lielāks par
Austrālijas kontinentu).

Āfrikā dzīvo vissmagākais sauszemes dzīvnieksĀfrikas zilonis: 3,2 m augsts, sver 5,2 t.
.
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Intervija
Tā kā no 17. līdz 21.martam bija skolēnu
brīvlaiks, tad šoreiz intervējām skolēnus.
Sarunai piekrita Maija Kalneja un
Valērija Makejeva.
Intervija ar 7.klases skolnieci Maiju
Kalneju.
Intervētājs (I) - Labdien, vai tu piekristu
intervijai?
Maija (M) - Nu labi, ja jau tas ir
nepieciešams.
I - Maija, ko tu darīji pavasara brīvdienās?

Saruna ar Valēriju Makejevu, kura pašlaik mācās
3.klasē.
Intervētājs - Sveiki! Kā tu pavadīji pavasara
brīvdienas?
Valērija - Sveiki! Es ar savām draudzenēm staigāju
ārā. Bēgām un slēpāmies no zēniem, blēņojāmies. Vēl
es lasīju grāmatas un klausījos mūziku.
I -Vai tev patika tas, ka pavasara brīvdienās bija
sniegs?

Val. - Nē, jo bija auksti, bet man ātrāk gribas
pavasari (kas jau ir klāt).

M - Es pavasara brīvdienās kopā ar
draudzeni pastaigājos.
I - Kā tev patika brīvdienās uzsnigušais
sniegs?

I - Vai pavasara brīvdienu nedēļa bija pārāk īsa?

M - Man tas nepatika, jo mani ar to
apmētāja un grūda kupenās.

Val. - Vasaras brīvdienas es gaidu ar nepacietību.
Man patīk vasara, jo tad var peldēties, sauļoties ...

I - Vai tev pavasara brīvdienas likās īsas?

Val. – Jā, brīvdienas varēja būt vismaz divas nedēļas.
I - Vai tu jau gaidi vasaras brīvlaiku?

I - Vai tu esi lasījusi “ArTavas” pirmo numuru?

M - Jā, es gribētu, lai tās būtu 3 nedēļas vai
veselu mēnesi garas.

Val. - Jā, man tas ļoti, ļoti patika.

I - Vai tu gaidi vasaras brīvdienas?
M - Jā, pat ļoti.

I - Vai tu domā piedalīties “ArTavas” rīkotajos
konkursos?

I - Ko tu dari vasaras brīvdienās?

Val. - Jā. Man ļoti patīk piedalīties konkursos. Reizēm
es neuzvaru, bet tas jau nekas, jo galvenais ir
piedalīties!

M - Nu... Es peldos... Braukāju ar
skrituļdēli...
I - Paldies, ka atbildēji!
M - Vienmēr laipni!

I - Paldies, ka atbildēji uz jautājumiem!
Val. - Vienmēr atbildēšu ar vislielāko prieku, jauku
dienu!!!

Intervēja – Mārtiņš Komps 6. klase
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Konkurss
Sports! Sports! Sports!
Skolas jaunākie skolēni cītīgi trenējās
tautas bumbas sacensībām, un rezultāti
neizpalika: zēni ieguva 3. vietu, bet
meitenes - 1. vietu! Urā!!!
Iegūstot 1. vietu, 2.-5.klašu meitenes
brauca uz Ludzu, lai sacenstos ar labākajām
tautas bumbas spēlētājām no visas Latgales.
Iegūt godalgotās vietas šoreiz diemžēl
neizdevās, toties mūsu sportistēm bija
iespēja popularizēt gan savas skolas, gan
Rēzeknes novada vārdu Latgales mērogā.
Paldies meitenēm, zēniem un skolotājam
U.Kairišam!

6.APRĪLĪ MŪSU SKOLĒNI piedalīsies
Rēzeknes pusmaratonā, par rezultātiem
ziņosim nākamajā numurā.

Visi, kas mācās Jaunstrūžānu pamatskolā, tiek
aicināti piedalīties konkursā. Kas jādara?
Jāuzzīmē Lieldienas vai jāuzraksta stāsts,
dzejolis par tām. Var sūtīt arī fotogrāfijas, kurās ir
iemūžināti interesanti Lieldienu mirkļi.
Uzvarētāju paziņosim aprīļa izdevumā!
Labākajiem būs arī balvas!

Pavasaris klāt!
20.martā
plkst.18.57
Latvijā
iestājās
astronomiskais pavasaris.
Līdz ar astronomisko pavasari dienas kļūst
garākas par naktīm. Saule jeb Saules centrs šķērso
debess ekvatoru un pāriet no debess dienvidu uz
debess ziemeļu puslodi. Zemes ziemeļu puslodē
dienas kļūst arvien garākas, proti, iestājas
pavasaris, bet Zemes dienvidu puslodē dienas kļūst
arvien īsākas, un iestājas rudens.
Savukārt meteoroloģiskais pavasaris šogad
Latvijā iestājās jau 7.februārī, kad diennakts vidējā
gaisa temperatūra stabili pakāpās virs nulles.
30.martā plkst.3.00 notika
pāreja uz vasaras laiku,
pārbaudiet savus
pulksteņus!

Ciemos pie bitēm

7.martā skolas dabas draugi devās ciemos pie bitēm uz bišu dravu Dricānu pagasta «Purvmalas»
mājās. Bitenieks Viktors bija sagatavojis vienu stropu, lai varētu to pilnīgi apskatīt no iekšas un arī
dažādus bitenieka darba rīkus: dūmotāju, cepures u.c.
Mēs apskatījām bišu dravu. Dažos stropos jau rosījās bites – tīrīja savas mājas. Bet mums nebija
jābaidās, jo tās aktīvi vēl nelidoja. Mēs redzējām arī neparasti lielu stropu – mājiņu, kuras apakšējā
stāvā dzīvos divas bišu saimes, bet augšā varēs gulēt cilvēks un ar bišu enerģijas palīdzību uzlabot
veselību. Mēs visi izmēģinājām apgulties šajā mājiņā. Apskatījām arī telpu, kur tiek iegūts medus.
Sekoja tējas dzeršana ar garšīgo medu un cepumiem. Nogaršojām arī bišu maizi – dažām garšoja,
dažam nē. Tika uzdoti dažādi jautājumi par dravniecību un gūtas atbildes. Uzzinājām daudz ko jaunu.
Pa ceļam uz mājām dažas meitenes ieraudzīja nocirstus kārklu zarus ar pūpoliem, bērza zarus,
paņēma dažus izplaucēšanai mājās. Jauka bija pastaiga agrā pavasarī!
Pavasaris šogad neparasti silts un saulains. Vērojiet dabu, kā tā mostas no ziemas miera!
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Dabas draugi.

Klačiņas...
Kāda 3.klases meitene mīl vienu no sestās
klases zēniem.
 Sestās klases meitene ir ieķērusies vienā no
saviem klasesbiedriem.
4.klases zēnam patīk klasesbiedrene, kurai ir
simpātijas pret vienu no 2.klases zēniem.
 Pirmās klases zēnam ir tuva draudzība ar
klasesbiedreni. Interesanti, par ko tas izvērtīsies
apmēram pēc 7 gadiem...?
2. klases meitenei ir simpātijas pret savu
klasesbiedru.
 Kāds otrās klases zēns ir ieķēries sestās klases
jauniņajā.
 Dažas 8.klases meitenes stundu laikā ir
manītas skolēnu istabā.

Ziņo Cūkmens
Lūgums skolēniem būt akurātiem gan pret
grāmatām, gan burtnīcām, gan vidi, kurā
dzīvojam, jo esam novērojuši dažādas
“cūcības”... Varbūt kāds atpazīst???

Skolēnu istaba – slēpšanās
vai atpūtas vieta?!
Ja arī turpmāk ir vēlme, lai skolā būtu skolēnu
istaba, tad lūgums uzturēt šajā telpā kārtību.
Aizrādiet viens otram, ja redzat, ka netiek ievēroti
noteikumi!

Pārgājiens

Lēnām pie mums nāk pavasaris, vairāk silto dienu, atlido
gājputni. Bērni jau braukā ar velosipēdiem un skrituļslidām.
Bet kāda diena bija īpaša, spīdēja silta saule, pūta rietumu
vējš, un 6.kl. kopā ar sk. Līgu nolēma doties apskatīt lielo
akmeni…
Jautrā kompānijā devāmies ceļā, bija interesanti. Pamanījām
pirmos tauriņus, jāņtārpiņus un pirmās pavasara sēnes
(Austrijas agrenes), kas aug mitros alksnājos, uz kritušiem
zariem un lapām.
Dzirdējām arī pirmās putnu balsis, redzējām, ka ir
pamodušās bites.
Ceļā mēs nevarējām neapstāties pie smilšu karjera, kurā
mums noteikti vajadzēja uzkāpt, neskatoties uz to, ka bija bail,
un kurpes bija pilnas ar smiltīm.
Pārgājiens visiem patika, cerēsim, ka dosimies turp vēl kādu
reizi!
Iļja Gruznovs 6.kl.

Paldies izlietoto bateriju vācējiem!
Šogad esam savākuši:15,830KG
1.-4.klašu konkursa rezultāti!
Visiem sākumskolas skolēniem bija
iespēja piedalīties zīmējumu konkursā
“Dzīvnieki dabā”, savus darbiņus
iesniedza divas meitenes, lūk, tie ir!
Paldies par atsaucību!

1.vietā A.Obermans 5,232 kg (2 akum.)
V.Brinkeviča 2,388 kg
A.Stepiņš 2,231 kg
2.vietā V.Makejeva 1,061 kg
A.Anufrijevs 1,054 kg
S.Kalnejs 1,020 kg
3.vietā D.Uļjanovs 0,726 kg
4.vietā J.Gabrāns 0,6 kg
5.vietā R.Bazulis 0,5 kg
MALAČI ARĪ: V.Žuks,
I.Gruznovs, M.Komps,
E.Melne, Ž. Piļka, E. Grišule,
M. Filimonova

Darbu zīmēja Valērija
Makejeva 3.kl.

Saudzēsim dabu,
vāksim baterijas!
Zīmējuma autore Egita Melne 1.kl.
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JOKU DIENA!
1. aprīlis visā pasaulē ir pazīstams kā Joku jeb smieklu
diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē dažādus jokus un
sīkas blēdības. Par to, kā radās pirmā aprīļa joki un kāpēc
cilvēki šajā dienā cenšas izjokot viens otru, vienotas
teorijas nav. Saskaņā ar vienu no tām Joku diena
saistīta ar pavasara iestāšanos, kad dabā ir mainīgi
laikapstākļi – vienu dienu spīd saule, bet jau nākamajā
snieg sniegs.
Cita teorija liecina, ka Joku diena aizsākās Francijā
1562. gadā vai aptuveni tajā laikā, kad pāvests Gregorijs
aizstāja Jūlija kalendāru ar Gregorija kalendāru.
Kalendāru maiņa tika noteikta ar 1. aprīli, kad pēc Jūlija
kalendāra tika svinēta Jaunā gada atnākšana jeb
1.janvāris, daudzi cilvēki nebija dzirdējuši par kalendāru
maiņu un šajā dienā turpināja svinēt Jaunā gada dienu.
Taču gudrinieki, kas sekoja līdzi kalendāra maiņai, apcēla
nezinātājus, saucot tos par Aprīļa muļķiem.

AFIŠA
Gaidot Lieldienas, skolā būs
apskatāma mīksto rotaļlietu - ZAĶU,
TRUŠU izstāde!
8.aprīlī viktorīna 1.-4.kl.skolēniem
«Pavasaris dabā»
11.aprīlī konkurss 5.-9.kl. meitenēm!
22. aprīlī kopīga Lieldienu
pavadīšana
25. aprīlī Popiela, talantu konkurss
5.-9.kl.
Nākamais “ArTava” numurs jau pēc
Lieldienām, aprīļa beigās!!!
Avīzei ir arī savs e-pastsjaunstr.psk.artava@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus, pasakas,
stāstus, zīmējumus, novērojumus, anekdotes,
faktus un visu interesanto, arī klačiņas!
Ikviens tiek aicināts piedalīties un līdzdarboties.

Šogad Lieldienas – 20.aprīlī!
Cerams, ka tās būs siltas un saulainas,
lai var augstu šūpoties un ripināt
krāsotās olas!
23.aprīlī Ūsiņi jeb Jurģi
Jurģi ir seni latviešu pavasara svētki
(Ūsiņa diena), kas sakrīt ar kristīgās baznīcas
svētku dienu par godu Svētajam Jurim. Pēc šīs
svētku dienas sākās pieguļas un ganu laiks.
Latviešu tautas tradīcijas parasti Juri jeb Jurģi
daudzina kā zirgu patronu.
Jurģos rūpējas arī par skaistumu un veselību,
proti, lai būtu skaists/a jāmazgā mute ar bērzu
sulām, varžu kurkuļiem. Bet, ja Jurģos līst lietus,
būs slapja vasara. Jurģu rītā agri jāuzceļas un
jāiekur krāsns, lai dūmi izskrien pa
skursteni. Kas to pirmais izdarīs, būs laimīgs.
Lai Jums izdodas būt laimīgiem!
Man šodien gribas raudāt, dziedāt, smiet
un savas rokas pretī pavasarim sniegt,
man gribas kļūt par putnu, kurš aiz loga
savu pirmo lūgsnu pavasarim dzied,
man gribas savu laimi sadalīt pa lāsei,
pa malkam katram nelaimīgajam to dot,
man gribas priekā dalīties ar sauli,
lai tā ar saviem maigiem stariem,
katru bēdīgo paglāstot, uzsmaidīt tam liek,
man gribas atvērt visu siržu logus,
lai pavasaris katram prieku, laimi dod!

Avīzes redkolēģijas sastāvs:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondentes - Linda Laganovska un Maija
Kalneja
Literārās lappusītes vadītāja - Karīna Ceirule
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