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Nu jau 2017. gads ir aiz
muguras, un ir sācies 2018. SUŅA gads. Tik nemanāmi un ātri
kā viena diena, paskrēja aizvadītie
12 mēneši.
Decembris bija bagāts ar
dažādiem notikumiem, sacensībām,
rosību skolā un mājās, piparkūku
un konfekšu baudīšanu, ar svētku
sajūtu.
Mums bija tiešām paveicies, jo
pirmos Ziemassvētkus sagaidījām
baltus…
‘’Artavas’’ komanda jums
novēl, lai arī 2018. gads būtu pilns
ar notikumiem, piedzīvojumiem, lai
šis būtu gads, kad iesākt kaut ko
jaunu! Dariet visu iespējamo, lai šo
laiku padarītu interesantu,
aizraujošu!
Protams, novēlam, lai šī semestra
beigās būtu labām atzīmēm pilna
liecība!

Aktualitātes decembrī
04.12.- Adventes vainaga nosvētīšana un 1.
svecītes iedegšana
05.12. - Brauciens uz izklaides centu «Juniors»
08.12. - Florbola sacensības Dricānos
08.12.- Kopīga pagasta egles iedegšana
11.-15. decembris – Labo darbu nedēļa
12.12.-5.klases skolēni rīkoja Kūku dienu
13.12.- Konkurss sākumskolēniem ‘’Mini mīklu
2017’’ Rēzeknē
14.12.- Florbola sacensības zēniem Dricānos
15.12.-Piparkūku pēcpusdiena 3.klases skolēniem

16.12.- Robotu sacensības Rīgā
22.12.- Skolas eglīte un liecību saņemšana
25.12.- Pirmie Ziemassvētki
31.12. – Vecgada diena
24.12. – 06.0.1 – Ziemas brīvdienas

Smaidam

Sēņotāji lasa sēnes.
To pamanījusi, suņu sēne saka: «Tūlīt kādu
nolauzīs un izvārīs zupā!»
Beka: «Bet tūlīt kāds ar vecu kedu dabūs pa
pieri!!»
Divi igauņi brauc liftā. Pēkšņi
lifts iesprūst. Paiet 1 stunda,
otra. Viens igaunis saka
otram: «Čto to mi medļenno
edem!»

Vīrietis aiziet pie celtnieka un saka:
«Uzbūvējiet, lūdzu, man apaļu māju!»
«Kāpēc apaļu??»
Jo sievas māte visu laiku kladzina: «Gan jau man
arī kāds stūrītis atradīsies..:)»
Viens bagātais ienāk veikalā un
jautā:
- Kas tie tādi?
- Kartupeļi!
- Nu tad nomazgājiet 1 kg kartupeļu
un ietiniet katru savā maisiņā!
Pārdevēja izdara ko liek, bet
bagātnieks neliekas mierā un prasa
tālāk:
- Kas tie tādi?
- Apelsīni!
- Nu tad nomazgājiet 1 kg apelsīnu
un ietiniet katru savā maisiņā!
- Kas tie tādi?
- Griķi, bet tos mēs nepārdodam!!!

Kāpēc zilonim oranžas acis?
Tāpēc, lai varētu paslēpties
labi pīlādžos!
Bet kāpēc es nekad neesmu
redzējis ziloni pīlādžos?
Ha, redzi cik labi paslēpies!

Sēž divas bezdelīgas uz vada.
Viena saka: «Būs lietus…»
Otra jautā: «Kāpēc tu tā domā?»
«Cilvēki uz mums sākuši tā
skatīties...»

Anniņa skatās kā ome tīra zobus
-izņem protēzi no mutes, notīra
un ieliek atpakaļ:
-Super, omīt! Vai tu mēli arī vari
tāpat izņemt?

- Kā tu tiki vaļā no
tarakāniem?
- Kā, kā, nopirku zīmuli!
- Un?
- Tagad sēž stūrī un zīmē.

- Zini, mans Šariks lasa avīzes?
- Zinu, Bobiks man par viņu stāstīja.
Kāpēc buldogam ir tik
stipras kājas?- Lai viņš
viegli varētu ielēkt pa logu.

-Kāpēc buldogam ir
plakans purns?
-Tāpēc, ka dažreiz logs ir
aizvērts.

Viens ziņkārīgais jautā garāmgājējam ar
suni:
- Ai, cik skaists sunītis. Kas tā par sugu?
- Policijas suns.
- Nu, nemaz neizskatās...
- Bet viņam nemaz nevajag. Viņš ir no
slepenpolicijas…

Brauciens uz izklaides centru ''Juniors''
Konkursā ''Mana Latvija'' mūsu komandai bija iespēja atbildēt uz īpašo jautājumu un iegūt balvu.
Mūsu skolēni šo iespēju izmantoja un atbildēja pareizi, tādējādi komanda ieguva biļetes Rēzeknes
izklaides centra ''Juniors'' apmeklējumam. Tāpēc decembra sākumā mūsu skolas komanda devās
izklaidēties.
Centrā «Juniors» bija iespēja spēlēt dažādas spēles, piemēram,
Xbox Kinect boulingu, futbolu, citas Xbox Kinect spēles;
Ping pong, Biljardu, Gaisa hokeju, Novusu.
Tika piedāvāta arī iespēja atpūsties, dejojot disko zālē.
Visa komanda ar braucienu bija ļoti apmierināta un gribētu to atkārtot vēlreiz!

Mūsu svētki…
Svētku noskaņu radījām, rotājot
savu klasi. Ziemassvētkiem
gatavojām dziesmiņu,
dzejolīšus un deju. Katram bija
savs uzdevums.
Svētku dienā klasē bija saklāts
galdiņš, pie kura bijām kopā ar
vecākiem, skolotāja sagādāja
loteriju, bija daudz piparkūku un
konfekšu! Ļoti patika Lielā
skolas eglīte!

Gaidot svētkus, cepām
piparkūkas, rotājām eglīti....
Ziemassvētkos mums viss
bija balts.... Gan meiteņu
tērpi, gan Labo vārdu
burciņa, kurā viens par otru
rakstījām labus vārdus. Ar
interesi gaidījām loteriju...
Kopīgi fotografējāmies!
Mums bija pat savs rūķis!

1.,2.klase

7.klase

Svētki
izdevās,
saņēmām
dāvanas,
prieks, ka
beidzot klāt
brīvdienas!
Varēsim
atpūsties!

Ziemassvētku svinēšana skolā vienmēr
ir patīkams un gaidīts pasākums kā
mazākajām, tā arī vecākajām klasēm.
Dažiem gribas dāvanas, bet dažiem
ātrāk gribas brīvdienas, lai beidzot
varētu atpūsties. Šogad mūsu skolā šo
svētku svinēšana bija interesanta,
skaista un priekšnesumu dēļ brīžiem
jautra. Visneparastākais un
visnegaidītākais bija skolotāju
priekšnesums.

8.klase

5.klase

3.klase
Ziemassvētkus svinējām
kopā ar audzinātāju un
klasesbiedriem. Klasē bija
saklāts bagāts galds. Gaisā
virmoja eglītes, piparkūku un
mandarīnu smarža. Tika
saņemtas liecības, izspēlēta
loterija, saņemtas
apsveikumu vēstules, un tas
viss tika iemūžināts skaistās
foto bildēs! Starp citu mēs,
5.klases skolēni, esam
dzimuši suņa gadā!

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, lai
katram izdodas to ieraudzīt!
Mums visai klasei un katram
atsevišķi ļoti patika, bija
pienākums, mēs jutāmies svarīgi,
paši uzņēmās atbildību, meklējām
risinājumus, audzinātājas
atbalstīja. Mēs piedalījāmiem un
otršķirīga bija priekšnesuma
kvalitāte.
Visiem patika skolotāju un
8.klases priekšnesums, bet sevi
un daudzus citus neredzējām, tas
vienīgais mīnuss.

6.klase

9.klase

-Kas tur ir? Kas tur nāk? -Ziemassvētku vecītis!
Arī pie mums 2017.gada 22.decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākums ''Brīnumu meklējot'‘, ieradās
arī Ziemassvētku vecītis. Saposušies skaistos tērpos skolēni gaidīto ciemiņu iepriecināja ar koncertu, kurā
katra klase bija sagatavojusi savu priekšnesumu, arī dažādu pulciņu dalībnieki bija domājuši par to, kā
pārsteigt Ziemassvētku vecīti. Šogad ar savu krāšņo un radošo priekšnesumu izcēlās arī skolotāji.
Pasākumā skanēja balsis, dejoja gan lielie, gan mazie, nāca ķekatnieki. Koncerta noslēgumā visi
vienojāmies kopīgā dziesmā, pēc kuras Ziemassvētku vecītis pateicībā par skaisto koncertu pasniedza
dāvanas. Svētki turpinājās savās klasēs, kopā ar saviem klasesbiedriem, skolā notika arī diskotēka, kurā
varēja piedalīties jebkurš skolēns. Valdīja svētku atmosfēra un katrs varēja atrast savu brīnumu. To varēja
saskatīt visapkārt, gan skaistajā eglītē, gan lieliskajos priekšnesumos, gan Ziemassvētku vecīša dāvanās. Viss
izdevās un katrs atrada savu brīnumu.
Pirms šī pasākuma bērniem bija iespēja sūtīt vēstules saviem skolasbiedriem, skolotājiem,
darbiniekiem, jo visu nedēļu skolā bija pieejams Ziemassvētku pasts. Savukārt 22.decembrī pasta rūķi
rūpējās par to, lai apsveikumi tiktu nogādāti adresātiem.

Skolas avīzes «ArTava» kolektīvs Jums novēl:,,Laimīgu Jauno gadu, labus panākumus
sportā un mācībās, lai piepildās visi Jūsu sapņi, kuri nav īstenoti līdz šim!’’

Aunam šajā gadā varētu uzsmaidīt biznesa fortūna, dāvājot iespēju "paspēlēties" ar krietnām summām
un panēsāt savos plecos atbildības slogu. Šī nav vienatnē spēlējama rotaļa, tāpēc ir vairāk nekā svarīgi,
lai Auns spētu saprasties, sadarboties, uzklausīt otru un sadzirdēt to, ko otrs saka, nevis to, kas paša
Auna prātā.

Vērsim 2018. gadā būtu tā krietnāk jāpiestrādā, ir ticība, pasaules uzskats, pārliecība par to, kāda ir
dzīves jēga un uz kurieni šī pasaule ripinās. Iespējams, šos dziļi filosofiskos jautājumus Vērsis šķirstīs
vienatnē, ja būs atradis par cienīgu atzīstamu mācību vai skolotāju.
Dvīņiem ir gaidāms ļoti darbīgs gads, kurā viņu spēja ātri reaģēt un darīt vairākas lietas vienlaikus būs
īsti parocīga. Iespējams, viena daļa minētās rosības tiks veltīta kādam Dvīņiem radniecīgam vai citādi
nozīmīgam cilvēkam, kuram dzīvē ir grūtāks posms un kurš pats par sevi pašlaik nevar pienācīgi
parūpēties.
Labvēlīgs laikposms radīšanai – daudziem Vēžiem var izdoties radīt kaut ko skaistu, iedvesmojošu,
vērtīgu un citām paaudzēm mantojumā atstājamu.
Lauvai šis ir diezgan izaicinošs gads, kas var dāvanu maisā atnest arī pa žagaram, pa parādzīmei, pa
dotu un aizmirstu solījumu žūksnītim. Ja Lauva ciešā apnēmībā ķersies pie visu 2017. gadā izlieto ūdeņu
slaucīšanas, līdz pārpūlei un izdegšanas sindromam nav tālu, tāpēc 2018. gadā Lauvai ļoti svarīgi
izvēlēties īsto virzienu, nevis skriet vairākos virzienos vienlaikus.

Kā žigls zirneklītis Jaunava pratīs savīt kontaktu tīklus,
operatīvi nokļūt tur, kur kaut kas nokārtojams,
sarunājams, kāds zīmogs, paraksts vai sertifikāts dabūjams.

Vērtību pārvērtēšana jau no dabas ir Svaru misija, un šogad vēl jo vairāk: Svariem droši vien tā arī
neizdosies tikt vaļā no pārdomām par to, kas ir kā vērts, ko viņi ir gatavi dot pretī par to vai citu ērtību,
emociju, pieredzi. Cik maksā zināšanas, veselība, mīlestība, un vai to vispār iespējams kaut kā konvertēt?

Šis gads Skorpionam domāts, lai nospodrinātu kādu jaunu savas sarežģītās personības šķautni,
pārveidotu tās nianses, kuras pašam sevī nepatīk. Tā var būt diezgan radikāla Skorpiona vizuālā tēla
transformācija, var arī mainīties izturēšanās maniere, kas viņa tuvākajam lokam varētu šķist neparasti
atvērta un dažkārt pat izaicinoši atklāta.

2018. gadā Strēlnieks var pārsteigts pamanīt, ka viņam ceļā gadās daudz sirsnīgu un izpalīdzīgu
cilvēku, kuri gatavi atbalstīt Strēlnieku tajā vai citā jomā par pliku paldies, bez savtīgas intereses.

Mežāzim (īpaši zīmes pirmajā trešdaļā dzimušajam) šogad paredzams nopietnu pārbaudījumu gads,
kas viņam, kā jau daždien spēcīga rakstura cilvēkam, ļaus sevi pārbaudīt arī vienā otrā krīzes situācijā un
konfliktā ar rangā augstākiem vai gados vecākiem ļaudīm.

Ūdensvīram 2018. varētu izvērsties par karjeras kāpuma un sociālā stāvokļa nodrošināšanas gadu,
kas, pats par sevi saprotams, prasīs arī sevis pārvarēšanu un iziešanu ārpus komforta zonas.
Notikumi var paši savirpināties tā, lai ļautu Zivīm vairot ticību labajam, pacelt viņu vibrācijas gan caur
viedu skolotāju sastapšanu tepat dzimtajā malā, gan caur tālu ceļojumu, kura laikā izkristalizējas dzīves
jēga un īstās vērtības (tās, protams, katrai Zivtiņai savas).

Robotu sacensības Rīgā
16.12.2017. notika robotu sacensības Rīgā, TSI (Transporta
un sakaru institūts), kurās piedalījās mūsu skolas komanda, kā arī
dalībnieki no Maltas un Kaunatas vidusskolas.
Sacensības notika Lego robotiem un brīvās konstrukcijas
robotiem. Bija dažādas kategorijas: līnijsekošana, sumo cīņas,
labirints, folkrace trase. Mūsu roboti piedalījās līnijsekošanas
trasē un sumo cīņā.
Līnijsekošanas sacensībās piedalījās Valērija un Renārs,
Valērija savā kategorijā (līnijsekošanā) izcīnīja 8.vietu, bet
Renārs - 13.vietu.

Sumo cīņā piedalījās Arnolds un Elgars, Arnolds savā
apakšgrupā izcīnīja 4.vietu, savukārt Elgars sīvā konkurencē
izcīnīja 6.vietu.
Arnolds, Valērija un Elgars, piedaloties atsevišķās sacensībās, ieguva vērtīgas balvas (multimetru,
zibatmiņu, blociņu). Skolēni ne tikai sacentās, bet arī izklaidējās, piemēram, izbaudot virtuālās
realitātes spēles.
Atbalstu saviem komandas biedriem gan robotu konstruēšanā, gan atbilstošākās stratēģijas izstrādē
sniedza Jānis, paldies viņam par to! Tāpat paldies sakām skolas direktoram Ivaram Igaunim par
skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Neaizmirsti apsveikt savus draugus!
Jubilāri janvārī:
Darja Kozlova – 4.01.
Jevgēņija Kučerova- 04.01.
Viktorija Brinkeviča- 11.01.
Ērika Žaurina- 19.01.
Terēsija Gruznova- 27.01.
Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic
Jūs svētkos!

Erudīcijas konkurss „Mini mīklu 2017”
Kurš ir sulu mēnesis? Kas ir saule? Kas ir svētelis? Kas pirmais ēd brokastis? Uz šīm un citām mīklām
13. decembrī atbildes meklēja Rēzeknes novada 1. līdz 4. klašu mazie erudīti, piedaloties erudīcijas
konkursā „Mini mīklu 2017”. Konkursa septiņās kārtās bērni ne vien pārbaudīja savas zināšanas un
asprātību mīklu minēšanā, tautasdziesmu pazīšanā, bet arī pēc zīmējumiem noteica Latvijā sastopamos
putnus, atpazina latviešu multfilmas, kā arī atbildēja uz citu skolu sagatavotajām mīklām. Šajā konkursā
piedalījās arī mūsu skolas skolēni, kas aši un asprātīgi atbildēja uz visiem jautājumiem, diemžēl šoreiz
pie godalgotām vietām mēs netikām, bet parādījām, cik daudz mēs varam un protam. Paldies par
piedalīšanos konkursā sakām Elīnai Sedolai, Adrianam Caunem, Renātei Anufrijevai, Markusam
Kapacim un Uldim Džuļam.
Paldies skolotājai Elitai Kuprukai
par skolēnu sagatavošanu
konkursam!
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Mūsu skolas zēni kļuvuši ļoti kautrīgi, jo vairs neaicina meitenes dejot, par to liecina viņu uzvedība skolas
diskotēkā. Zēni, esiet drošāki, meitenes labprāt ar jums padejos!
Bieži skolēnu domas ļoti atšķiras, dažiem patīk tomātu sula, bet lielākā daļa no tās atsakās!
Mandarīnu mānija vēl joprojām turpinās, ir dzirdēts, ka daži skolēni dienā apēd ap 4 kg. Patiesība vai meli?
Dažas 3.klases meitenes «kasās» pie lielākajām skolas meitenēm, neskatoties uz to, ka lielajām meitenēm tas
nepatīk. Esiet uzmanīgas!
Novērots, ka kāds zēns robotu sacensībās gandrīz salauza savu robotu, jo bija sarūgtināts par zaudējumiem.
Ievērots, ka kādas 2 skolnieces brīvdienās sākušas no rītiem skriet! Malači! Veselā miesā, vesels gars!
5.-8. klašu skolnieces brauca uz basketbola sacensībām un ieguva 3 vietu. Apsveicam!
Kāršu mānija ir beigusies. Interesanti kāpēc? Vai kārtis uzsāks savu darbu?
Redzēts, ka daudzi zēni, sākot no 5. klases un beidzot ar 9. klasi, lēkā un plēš gaiteņos rotājumus, saplēsīsiet
nopirktās lietas, vajadzēs pirkt vietā!
Ievērots, ka daudzi skolēni pasākuma laikā sēž telefonā. Fūū, kas tā dara…
Redzēts, ka daudzi skolēni, ejot ārā, neģērbj virsdrēbes. Saudzējiet sevi, citādi saslimsiet!
Klīst baumas, ka pie mums skolā ieradīsies norvēģi un dzīvos te 1 vai 2 nedēļas!
Tika ziņots, ka kāds 3.klases zēns ar savu velosipēdu rādījis drosmīgu triku.
Kāds skolēns tik ļoti aizsteidzies baudīt brīvdienas, ka liecību atstājis skolā. Labi, ka vērīgie skolas darbinieki to
atrada!
Skolā lidmašīnu bums, papīra lidaparāti lido pa visiem gaiteņiem un klasēm.
Ēdnīcā blēņas nerimst. Skolēni maina ēdienu porcijas.
Ļoti aktīvi tiek apmeklēts sporta pulciņš.
Pirmais sniegs ir vienmēr gaidīts, gribas pikoties, bet appikotas tika arī skolotāju automašīnas.
Meitenēm manītas skaistas, spilgtas, zaļas bizes. Modes lieta!
Meitenes tualetē pārvēršas par ''Raganām'', lido uz slotām.
Ievērots, ka 6.klases skolēniem patīk svilpot skolā.
Visi čakli rotāja skolu, gan skolēni, gan skolotāji.
3.klases zēns iesita pļauku savai klasesbiedrenei. Kauns.
Skolēni esiet aktīvāki. Sniegavīru izstādē bija pamaz sniegavīru.
1-3.kl.skolēni ļoti dāsni atdod savus jogurtus un augļus lielāku klašu skolēniem.
Diemžēl ziemas brīvdienās ziemas prieki izpalika, jo bija silts un lietains laiks.

Padomā…šobrīd vienkārši padomā par to, ko Tu gribētu Jaunajā gadā! Pasapņo kārtīgi…no
sirds! Iedomājies, ka kāds Tev saka, ka iespējams ir viss! Ko sev «piesapņosi» - tā arī būs!
1.Sameklē baltu lapu un rakstāmo! Noteikti iesaku rakstīt ar roku… Aizver acis un
atceries
visu, ko piesapņoji…un tad domās pārvietojies uz to punktu, kurā tas viss jau
Tev ir noticis
un pieder. Kā tu tur jūties? Ko tu redzi, ko dzirdi, kā rīkojies?
2.Iedomājies, ka Tu

(tā no nākotnes, tieši pēc 1 gada) raksti sev vēstuli!

3.Pastāsti vēstulē par savu realitāti, par visu, par ko Tu sapņoji tikko. Izmanto pozitīvus
formulējumus, lieto tagadnes formu. Neizmanto vārdus ar «ne». Visu apraksti ļoti smalki!
(Kāda/kāds Tu tur (pēc gada) esi, kā
jūties? Kur dzīvo, ar ko nodarbojies, ka pavadi savu
brīvo laiku, kādas ir tavas attiecības
ar tuviniekiem u.tml.)
4.Kad vēstule uzrakstīta, ieliec to konvertē, aizlīmē un uzraksti uz tās, kam tā adresēta (savu
vārdu, uzvārdu) un frāzi «Atvērt - datums (tieši pēc 1 gada sākot no dienas, kad to uzrakstīsi)
5.Noliec vēstuli tur, kur pēc gada Tev to jāatrod, bet telefonā uzliec atgādinājumu datumā, kad šī
vēstule jāatver!

Tu redzēsi – patīkamas emocijas un pārsteigumi
pēc vien gada būs garantēti!

Laimīgu Jauno gadu!

19.janvāris –

30.janvāris –
Avīzes veidotāji:
Redaktore - Žanete Piļka
Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova
Korektore - Sk. Līga Augstkalne

Gaidīsim jūsu ieteikumus un
idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Korespondenti - Valērija Makejeva, Marika
Valda Uļjanova, Egita Melne, Artjoms
Jeršovs, Elvita Grišule, Jeļizaveta Kozlova,

Sintija Gļauda, Arnolds Anufrijevs

