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Skola....Kārtējais mācību gads
jau aiz muguras. Kādam šis bija
intresanti pavadīts laiks, apgūstot
jaunas zināšanas, citam- tīrās
mocības. Tomēr vienalga, kāds šis
mācību gads mums katram bija, es
droši varu teikt, ka mēs šajā laikā
iemācījāmies daudz, daudz jauna
un interesanta, kas vēlāk mums
noderēs lielajā dzīvē.
Domāju, ka maijs mūs lutināja ar
saulainajām dienām un pavasarīgu
noskaņojumu...Es zinu, ka mēs
esam gatavi vasarai, kura katram
no mums būs pilna dažādu
piedzīvojumu.
Es iesaku ievilkt elpu un ļauties,
lai vējš mūsviegli kā pieneņpūkas,
kuras tagad rotā apkārtējās pļavas
un laukus, iepūš vasarā...
Maijs ir bijjis piesātināts ar
dažādiem, aizraujošiem
notikumiem, gluži tāpat kā zeme
rotāta ar ābeļu ziedlapiņām, un
kamēr rit pēdējā skolas diena, ir
laiks iepazīties ar aktualitātēm
kārtējā “Artavas” numurā.
Lai sasniegtais šajā mācību
gadā iedvesmo jūs pilnvērtīgai
atpūtai vasarā!
Jaukas brīvdienas!

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniskihttp://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/

Aktualitātes MAIJĀ
3.05.- Mātes diena skolā, vecāku nedēļa, skolēnu
pašdarināto darbu izstāde;
8.05.- Vieglatlētikas sacensības Maltā, plašāka
informācija sporta sadaļā;
10.05.- Teātru skate Audriņos, kurā ar lugu «Kur
valnam līta gryuta, tī jys bobu syuta» piedalījās skolas
5.-9.klašu dramatiskais pulciņš;
13.05.- Izskanēja pēdējais zvans 9.klases skolēniem;
18.05. – Mārtiņš Komps piedalījās labāko novada
skolēnu sumināšanas pasākumā, ko organizēja
Rēzeknes izglītības pārvalde;
22.05.- Skolas dramatiskais pulciņš devās uz Pilcenes
pansionātu, lai ar jautro komēdiju latgaliešu valodā
iepriecinātu vecos ļaudis;
23.05.- 6.- 8.kl. Skolēnu ekskursija uz Madonas
novadu;
26.05. – 6. un 7.klase devās pārgājienā;
27.05. – 5.klases skolēni un viņu atbalstītāji pārstāvēja
skolu “ZZ čempionāta” finālā, kas norisinājās Jūrmalā.
29.05.- Mūsu skolu apciemo robotikas pulciņu
dalībnieki no citām skolām, jo skolā viesis- pasaules
čempions robotikā Einārs Deksnis;
30.05. – Tūrisma diena skolas stadionā;
31.05. – Pēdējā skolas diena;
1.06. - 31.08. – VASARAS BRĪVDIENAS!

Smaidam
"Labdien, es gribēju piereģistrēt savu dēlu
un nosaukt viņu par Jāni!"
"Atvainojiet,bet šis vārds jau aizņemts.
Pamēģiniet kādu citu!
Brīvi ir piemēram, Jānis2070,
Jā-nis. Jānis-28...

Zaķītis iet gar dīķi.
Te pēkšņi viņu aiz kājas saķer
Krokodils, un zaķītis sāk saukt krokodilam:
- PPZK,PPZK….!
Krokodils zaķītim prasa: - Ko nozīmē PPZK?
Zaķītis: - Atlaid vaļā, tad pateikšu!
- Labi…
Krokodils atlaiž, zaķītis aizkrien un skaļi sauc: Peldi Prom Zaļā Kaka!

Fakti

Ar viņu tiekamies tikai trešo mēnesi,
un viņš jau vēlas iepazīties ar manu ģimeni!
Pat nezinu, ko lai dara!
Bērni ir pie vecmāmiņas, bet vīrs –
komandējumā!
-Sakiet, vai šeit drīkst makšķerēt?
-It kā neviens nav aizliedzis.
-Arī laivā drīkst? Un ar tīkliem?
-Laipni lūdzam.
-Tātad, ja es noķeršu šeit kādu zivi,
tas nebūs likumpārkāpums?
-Nē. Tas būs brīnums!

Autobusā.
- Jūsu biļeti, lūdzu!
- Man nav, un jūsējo var
palūgt?
- Es vispār esmu
kontrolieris!
- Un es elektriķis, tad
man ko - par elektrību
nav jāmaksā?!

Antefamafobija - Tās ir bailes no cilvēku runāšanas par tevi, kad ienāc istabā, viņi apklust. Tāda
fobija parādās darbā.
Agmenofobija - Bailes no tā, kad jūs pie kases stāvēsiet rindā un tā kustēsies lēnāk nekā blakus
kase. Tādas bailes visbiežāk parādās cilvēkiem lidostas reģistrācijas laikā, pastā vai lielveikalu
kasēs.
Ankraofobija - paniskas bailes no stipra vēja. Kā likums, viņi pavada savu laiku slēgtās telpās.
Kiberfobija - Tas var izskatīties smieklīgi un dīvaini, attīstīto
tehnoloģiju gadsimtā, daudziem cilvēkiem ir bail no datoriem.
Kiberfobija ir bailes no datoriem.
Atmosofobija - bailes no atoma sprādzieniem mūsu nemierīgajā
laikā.
Socionetfobija - bailes no sociālajiem tīkliem, šī fobija
parādījās 21. gadsimtā. Šī ir mūsdienīgā versija bailēm, ka
kāds varētu tevi izsekot.
Hlorofobija - Bailes no zaļas krāsas, šī ir reta parādība
cilvēkiem. Bet cilvēks ar tādu fobiju necieš kokus, zāli
un zaļas krāsas priekšmetus.

Lai gan 9.klasei šīs ir saspringts laiks, mums izdevās viņus sastapt un
uzdot dažus jautājumus! Lūk, ko viņi domā!
Kā jūs raksturotu savus
pamatskolas gadus?

Ko jūs ieguvāt, mācoties
šeit?

*Neaizmirstami, jautri, sirsnīgi (Iļja J.)
*Es savus skolas gadus raksturotu ļoti
labi, jo bija jautri un interesanti....
(Linda)
•Bija interesanti, nekad nebija
garlaicīgi (Edvīns)
• Pavadītais laiks Jaunstrūžānu
pamatskolā bija aizraujošs. Pilns ar
nopietniem un arī jautriem notikumiem
(Mārtiņš K.)
• Savus pamatskolas gadus es varētu
raksturot dažādi. Viennozīmīgi tie būtu
vislabākie, visjautrākie un notikumiem
bagātākie gadi, kas jau ir aizvadīti. Šeit
ir piedzīvots tik daudz notikumu un
sajustas tik daudz foršas un arvien
jaukas emocijas (Diāna)
• Skolā pavadīti 9 piedzīvojumiem pilni
gadi, kuri nekad neaizmirsīsies (Iļja G.)
• Mūsu skolā bija ļoti jautri (Vitālijs)

*Pieredzi, zināšanas un izglītību
(Iļja J.)
•Es ieguvu daudz ko to, kas man
noderēs nākotnē... (Linda)
• Daudz maz apguvu zināšanas
(Edvīns)
• Ieguvu pamatizglītību un izcilus
klasesbiedrus, draugus (Mārtiņš
K.)
• Mācoties šeit, es ieguvu
zināšanas, draugus un skolotājus,
kuriem vienmēr ir bijis ko pateikt,
viņu padomi bija vislabākie, kas
noder. Zināšanas ir svarīgākais,
ko skolā jāapgūst (Diāna)
• Ieguvu labus draugus un
zināšanas. (Iļja G.)
• Esam apguvuši jaunas
zināšanas (Vitālijs)

Pēc kādiem kritērijiem jūs
izvēlēsieties nākamo izglītības
iestādi?
•Attālums no Strūžāniem un skolas
ēdnīca (Iļja J.)
• Es izvēlējos pēc tā, kas man patīk
(Linda)
• Kas dzīvē vairāk interesēs (Edvīns)
• Pēc tā, ko teiks mana sirds (Mārtiņš
K.)
• Nākamo izglītības iestādi izvēlēšos
pēc savas izvēles. Tā būs tā skola, kas
man liks justies kā mājās, kur būs
daudz draugu un atsaucīgi skolotāji,
obligāti augsts sporta līmenis (Diāna)
• Lai patiktu (Iļja G.)
• Skatoties kādas atzīmes būs un kur
varēs iet (Vitālijs)

Ar ko jums atmiņā paliks
Jaunstrūžānu
pamatskola?
•Ar biezpienu piektdienās (Iļja
J.)
• Man šī skola paliks atmiņā ar
garšīgajām pusdienām un
foršajiem skolotājiem, un
klasesbiedriem... (Linda)
• Ar labiem draugiem un
skolotājiem (Edvīns)
• Ar manu bērnību un skaistiem,
trakulīgiem brīžiem (Mārtiņš K.)
• Jaunstrūžānu pamatskola
paliks man atmiņā ar draudzību,
ar atsaucīgiem skolotājiem, ar
smaidu, ko katrs skolotājs šajā
skolā sniedz (Diāna)
• Ar garšīgām pusdienām (Iļja
G.)
• Ar sportu un labām pusdienām
(Vitālijs)

Kurš, pēc jūsu domām,
bija/būs visgrūtākais
eksāmens, kāpēc?
•VĒSTURE, jo slikti padodas (Iļja J.)
• Manuprāt, matemātika bija
visgrūtākā.... (Linda)
• Matemātika, es neko tur nezināju
(Edvīns)
• Matemātikas eksāmens, jo
matemātikā es jūtos kā apburtajā
mežā (Mārtiņš K.)
• Manuprāt, grūtākais eksāmens bija
matemātikā, jo par to es visvairāk
uztraucos, kā arī tas bija sarežģītākais
priekšmets no visiem (Diāna)
• Grūtākā bija latviešu valoda, jo
varēja būt negaidīti un neizprotami
uzdevumi (Iļja G.)
• Tā bija matemātika, jo es tur neko
nesaprotu (Vitālijs)

Jūsu novēlējums pārējiem
skolēniem?
•Nepieļaut tādas kļūdas, kādas
pieļāvām mēs (Iļja J.)
• Lai viss, ko katrs ir iecerējis,
izdodas..(Linda)
• Lai veiktos dzīvē un it īpaši
nākamajā skolā (Edvīns)
• Izbaudiet to, ko skola dod.
Atcerieties, ka skolotāji vēl labu, un
jūs ejat uz skolu mācīties, nevis
trakot (Mārtiņš K.)
• Es novēlu, lai visi skolēni smaida
un ciena skolotājus, novērtē
zināšanas un mācās, lai pirms
eksāmena nav jāpūlas. Veiksmi
visiem! (Diāna)
• Lai būtu savstarpējā sapratne gan
ar skolasbiedriem, gan skolotājiem
(Iļja G.)
• Mācieties līdz galam un lai jums
veicas eksāmenos! (Vitālijs)

Klačiņas
@ Dzirdēts, ka devītajai klasei ir savs sauklis...
@ Cik skolēni jau ir atklājuši peldēšanās sezonu?
@ Vai braucieni pie zobārsta ir beigušies? Angļu valodas klasē
mītošajam minionam piemeties kariess!
@ Kāda no 4.klases meitenēm vēlas pierādīt pārējiem, ka ir viena no labākajām! Nu ko, varam
novēlēt veiksmi...
@ Vairāki skolēni ļoti pārdzīvo to, ka 9.klase aiziet projām no mūsu skolas un aiznes
dzirkstelīti, ko deva tikai viņi!
@ 2.klasē ir ļoti daudz bērnu, kuri ir ļoti pieklājīgi un ar saviem gardumiem pacienā arī
vairākus skolas biedrus, kādi malači!
@ Beidzot vasara!! Iekliedzās kāds no 6.klases skolēniem!
@ Apsveicam 7. klases zēnus, jo tagad viņi aizvietos 9.klases skolēnus, galdu nēsātājus!
Sveicam!!
@ Kāda pavisam maza meitene sasita foajē spoguli, interesanti, kādā veidā?
@ Kāds 9.klases skolēns telefonus maina kā kurpes. Tā drīz var piedzīvot krīzi....
@ Manāmi jauni mazie skatuves talanti, mazās skolnieces progresē dejās.
@ Skolēni bieži manāmi mežos, interesanti, ko viņi tur dara? Varbūt sēnes jau aug?
@ Tagad aktuāla ir kļuvusi zvejošana, makšķernieki arī no mūsu skolas dodas zvejā katru
vakaru.
@ Mūsu skolas zēni ir nolēmuši kļūt par detektīviem un sāk jau trenēties. Mums jau ir vesela
ierinda sekotāju.
@ Skolā ir parādījušies sienāži, lēkā uz nebēdu!
@ Dažiem sākumskolas zēniem nepietika laika iemācīties reizrēķinu.
@ Tūrisma dienā kļuva skaidrs, ka matemātiskās prasmes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa.
@ Kā noskaidrojām, 7.klasē atkal ir miers un draudzība, jo zēni atkal ir kļuvuši draudzīgi.
@ Mūs skolēni ir nenogurdināmi, viņi var negulēt 24 h diennaktī.
@ Kāds 8. klases skolēns ļoti vēlējās sekmīgi pabeigt astoto klasi, tāpēc pēdējās nedēļās īpaši
bieži uzmeklēja priekšmetu skolotājus.
@ Skolotāji ir ievērojuši, ka pēdējās mācību dienās skolēni īpaši mīl gan skolotājus, gan
mācību priekšmetus, prieks par to, bet būtu jāsāk no 1. septembra.
@ Eksāmeni vēl nav beigušies, bet 9. klases skolēni plkst. 6.00 no rīta jau manīti ezera krastā
ar makšķerēm.
@ Kādam no pirmās klases patīk vāļāties dubļos, laikam jauna mode.
@ Kādai 2.klases meitenei ļoti patīk pastaigāties ar lielajām meitenēm.
@ Dzirdēts, ka kādam no mūsu skolas ir vairāki vergi, kas palīdz mācībās.
@ 5.klases skolniece nemāk uzvesties, visu laiku mēģina kaut ko apgāzt.
@ Ievērots, ka vairāki skolēni nevar nodot laicīgi mācību grāmatas.
@ Tā ir sanācis, ka 4.klase svin dzimšanas dienu bez jubilāra.
@ ZZ čempionātā 3 zēni ar smiltīm bija tā nosmērējuši kājas, ka bija jāberž jūras ūdenī līdz
pat viduklim.
@ Kā stāsta liecinieki, «Untumos» 2 meitenes bija tā sasējušās kopā ar virvītēm, ka bez
skolotājas palīdzības nevarēja «atsieties»
@ Daži mūsu skolēni nespēj orientēties kartē un visu dienu meklē malku. Gadās arī tā!
@ Ievērots, ka pēc tūrisma dienas daudziem parādījies «skaists» svītroti rakstains iedegums,
var tiešām teikt, ka vasara ir sākusies! Sveicam ar brīvdienu sākšanos!

Sports...
Vieglatlētikas sacensības 08.05.2017.

8.maijā Maltā notika vieglatlētikas sacensības, kurās veiksmīgi startēja arī mūsu skolēni. Vairāki
no viņiem ieguva arī godalgotās vietas: Iļja Jeršovs 1.vieta (lodes grūšana -11.92m), Vitālijs
Žuks 3.vieta (lodes grūšana - 10.81m), Laila Mironova 2.vieta (augstlēkšana -1.30m), Sergejs
Gruznovs 1.vieta (šķēpa mešana - 28,80m), Diāna Petrunina 3.vieta (augstlēkšana -1.20m),
3.vieta (šķēpa mešana - 23.12m). Paldies mūsu sportistiem par aizvadītajām sacensībām, par
piedalīšanos un iegūtiem rezultātiem!

Pludmales volejbols 26.05.2017.
26.maijā notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu jaunatnes 2017.gada atklātais turnīrs
‘’Pludmales volejbols’’. Daži vecāko klašu skolēni piedalījās šajā turnīrā un ieguva godalgotās
vietas. Iļja Jeršovs, spēlējot pārī ar Vitāliju Žuku, ieguva godalgoto 3.vietu, bet Diāna
Petrunina, spējot pārī ar savu pārinieci no blakusskolas, ieguva godpilno 1.vietu.
Sveicam sportistus! Paldies par vēlmi piedalīties!

KONFERENCE RĪGĀ...
Mūsu skolas skolēni tika aicināti uz starptautisko robotu konferenci, kas notika 12.maijā
Latvijas Universitātē. Mums bija iespēja parādīt, ko esam sasnieguši savās robotu nodarbībās.
Mēs prezentējām visus robotus. kas mums ir. Parādījām, kā darbojas robots. sekojot līnijai ar
diviem sensoriem, tad demonstrējām līnijsekošanu ar šķērsli un arī robotu, kas darbojas ar
bluetooth pieslēgumu.
Tāpat tika prezentēti KIC roboti, ko bija lodējuši daži no pulciņa dalībniekiem. Šo
prezentāciju varēja apskatīt jebkurš pasaules iedzīvotājs.
Pēc prezentācijas notika lielā konference, kurā piedalījās mūsu pulciņa vadītājs Ivars
Igaunis.
Vēlamies pateikt paldies par atbalstu Rēzeknes novadam un Strūžānu pagasta pārvaldei!!

DZIMŠANAS DIENAS!!!
Maijs- pēdējais mācību gada mēnesis. Vasaras brīvlaiks ir ļoti bagāts ar vairākiem patīkamiem
pasākumiem, taču nevar aizmirst par mūsu skolasbiedriem un skolas darbiniekiem, kuriem vasarā
būs īpaši svētki - Dzimšanas diena. Atgādinām, kas jāsveic vasarā:
JŪNIJS

Līga Augstkalne - 11.06.
Vanda Ķebe - 20.06.
Uldis Džuļs - 20.06.
Alīna Garione - 21.06.
Dmitrijs Traškovs - 26.06.
Artjoms Jeršovs - 28.06.

AUGUSTS
JŪLIJS

Diāna Petrunina - 05.07.
Elīna Sedola - 09.07.
Andrejs Zahars – 21.07.
Valentīna Černova - 21.07.

Vitolds Bauris - 03.08.
Janīna Bikovska – 08.08.
Adrians Caune- 09.08.
Markuss Kapacis- 11.08.
Samanta Gļauda- 23.08.

PALDIES...
Es nevēlos teikt neko daudz. Gribu pateikt tikai to, ka man ir bijis liels prieks
būt “ArTavas” redaktoram 34 atšķirīgiem, daudzveidīgiem, krāsainiem mūsu
skolas avīzes numuriem. Tie ir gandrīz 4 gadi šajā amatā. Četri gadi, kuru laikā
es iemācījos, kas ir atbildība, sapratu, kā organizēt atpūtas vakarus un veicināt
aktīvu darbu. Zinu, ka, pateicoties šim pulciņam, ir uzlabojušās manas
datorzināšanas.
Sākumā tā bija kā viena no skolēnu pašpārvaldes idejām, bet tagad “ArTava”
ir neatņemama mūsu skolas sastāvdaļa!
Man tiešām pietrūks Jūs visu - skolotājas Līgas, kas vienmēr uzstāja uz to, ka
mēs spējam darīt vēl vairāk un vēl labāk, pārējo pulciņa dalībnieku, kuri piepildīja
šīs lapas ar savām idejām, lasītāju, kuri vienmēr aizrautīgi lasīja to, ko es un citi
žurnālistu pulciņa dalībnieki rakstīja.
Man ir grūti apzināties, ka man ir pienācis laiks aiziet, tomēr “ArTava” paliks.
Es ticu, ka skolas avīze kļūs vēl aizraujošāka.
Apsolu, ka šie 4 gadi paliks mana datora cietajā diskā un arī manā atmiņā neaizmirstami un pilni smaida.
Vienmēr Jūsu,
Mārtiņš.

AR KO VELDZĒTIES?
Ledus kafija
4 glāzes
Sastāvdaļas
Ledus gabaliņi,
600 ml piena,
15 g kakao pulvera,
50 ml Dansukker
Niedru sīrupa,
200 ml aukstas
espresso kafijas.
Dekorēšanai
Vaniļas vai
šokolādes saldējums
Pagatavošana:
Sasmalcinātus ledus
gabaliņus saber
augstās glāzēs.
Pienu, kakao pulveri,
sīrupu un kafiju salej
kopā un pārlej
ledum. Dzērienu rotā
ar saldējuma
gabaliņu un pasniedz
nekavējoties.

Limonāde
Aptuveni 6 glāzes
Sastāvdaļas
100 ml laimu sulas
(aptuveni 4 laimi),
250 ml citronu sulas
(aptuveni 4 citroni),
rīvēta apelsīna
miziņa no 1
apelsīna,
100 g Dasukker
baltā smalkā cukura,
ledus gabaliņi,
1 litrs minerālūdens.
Pagatavošana:
Krūzē sajauc
citrusaugļu sulas un
pievieno cukuru.
Maisa, līdz cukurs
izkūst. Pievieno
sarīvētu apelsīna
miziņu un ūdeni.
Pasniedz
nekavējoties.

Arbūza slašs
6-8 glāzes
Sastāvdaļas
1 neliels arbūzs 2
kg,
sasmlcināts ledus,
2 laimu sula,
100 ml Dansukker
glikozes sīrups,
50-75 g Dansukker
smalkā cukura,
minerālūdens.
Pagatavošana
Arbūzu sagriež
gabalos, nomizo un
attīra no sēkliņām.
Bļodā arbūza
gabaliņus saberž ar
ledu, laima sulu,
sīrupu un cukuru.
Visu salej pa
glāzēm un pievieno
minerālūdeni.

Vasaras mokteilis
1 glāze
Sastāvdaļas
15 ml svaigi spiestas
laima sulas,
10 g Dansukker
Fruktozes,
melisas lapiņas,
avenes,
mellenes,
kazenes,
gāzētais ūdens.
Pagatavošana:
Laima sulu lej augstā
glāzē un pievieno fruktozi.
Pievieno divas melisas
lapiņas, dažas avenes,
mellenes un ledus
gabaliņus. Pārlej ar gāzēto
ūdeni.
Mellenes un avenes var
aizstāt ar citām ogām, bet
melisas lapiņu vietā vari
izmantot piparmētru.

Lai labi garšo...
Mātes diena skolā
“Māmulīt, saņem šo dienu - siltu un jauku un gadā tik vienu!”
Kā katru gadu mēs sveicam savas māmiņas svētkos un dāvājam viņām savus smaidus, arī
šogad, 3.maijā, skolā notika koncerts, kas veltīts mūsu mīļajām māmiņām.
Koncertā piedalījās: skolas folkloras kopa,1.-4.kl.tautas deju kolektīvs, skolas dramatiskais
pulciņš, brīvprātīgie skolēni, kas paši domāja savus priekšnesumus. Ar smaidu sejā un mīlestību
sirdī, mēs apsveicām savas māmiņas un pacienājām viņas ar ļoti garšīgu pīrāgu.
Paldies māmiņas, ka jūs mums esat un dāvājāt mums dzīvību!!

Pārvērtības skolā
Ar skaistu grīdas segumu un jaunām durvīm pārvērtības mūsu
skolā nebeidzas - pie mūsu sporta zāles tiek remontētas kāpnes.
Mums ir milzīgs prieks, ka mūsu skola turpina attīstīties, tāpēc
sakām milzīgu paldies viesiem tiem cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši
savu darbu, laiku un līdzekļus, lai mūsu skola kļūtu skaistākā
skola visā Latvijā. Domāju, ka mums ir jābūt lepniem par savu
skolu, par Jaunstrūžānu pamatskolu.

Saulaini vēlējumi vasarai!

Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs!
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas
par avīzītes
noformējumu un saturu!

Avīzes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Atceries!

Korespondenti - Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs,

Linda Laganovska , Marika Valda Uļjanova,
Avīzei ir arī savs e-pastsmartink01@inbox.lv
Arnolds Anufrijevs, Marija Filimonova, Valērija
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus, pasakas,
Makejeva, Žanete Piļka, Diāna Petrunina, Edvīns
stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas!
Uļjanovs.

