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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un
elektroniskihttp://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/
Maijs! Maijs! Maijs!
Ābeļziedu, ceriņu, nu jau arī peoniju
smaržu virmojums gaisā apliecina, ka ir
iestājusies vasara, tā rit pilnā sparā!
Daži jau ir paspējuši izpeldēties
Strūžānu ezerā, kamēr citi gaužas, ka
ūdens vēl ir par aukstu.
Maijs ir bijis bagāts ar dažādiem
svētkiem, aktuāliem notikumiem: Mātes
diena, diagnosticējošie darbi, Pēdējais
zvans, konsultācijas, eksāmeni,
ekskursijas un, protams, maijs ir īpašs
arī tāpēc, ka tas ir šī mācību gada
pēdējais mēnesis, kam sekos sen gaidītā
atpūta vasaras brīvlaikā!
Atelpas brīdi baudīs arī “ArTavas”
radošā komanda, uz tikšanos
2014./2015. mācību gadā!!

Aktualitātes maijā
6.-9. maijs vecāku nedēļa, kuras ietvaros
viņiem bija iespēja vērot stundas, kopīgi
ar bērniem darboties, konsultēties ar
skolotājiem, iepazīt skolu.
9. maijā Vecāku kopsapulce, Mātes dienai
veltīts koncerts, skolēni ar pašu
sarūpētajām dāvaniņām, apsveikumiem
un ziediem sveica savas māmiņas,
vecmāmiņas un vecvecmāmiņas.
16. maijā Pēdējais zvans 9.klases skolēniem
(Laurai Mazurei, Rinaldam Jurgelim,
Edgaram Klimanam, Pāvelam
Meteļkovam un Mārtiņam Civkoram).
Lai veicas eksāmenos!
23. maijā skolā notika Talantu konkurss, kurā
ikvienam bija iespēja parādīt savas
prasmes, tika dziedāts, dejots, spēlēts.
Aktīvākie saņēma arī balviņas!!!
27.maijā Jaunstrūžānu pamatskolas 1.-4.kl.
teātra pulciņš devās uz teātru festivālu–
skati Sakstagalā.
28.maijā skolēni, kuru sekmes ir labas un
teicamas, kā arī skolotāju komanda,
devās atpūsties uz boulingu.
29.maijā Tūrisma diena pie ezera.
30.maijs pēdējā mācību diena! Liecību
saņemšana! Vasaras brīvlaika sākums...
31.maijs mūsu tautas deju dejotāji dosies uz
Balviem, lai piedalītos festivālā “Latvju
bērni danci veda”

Smaidam
Kaķis pienāk pie bļodiņas un nicīgi nosaka:
- Fuj… Griķi!
Nākamajā dienā:
- Fuj… Vakardienas griķi…
Trešajā dienā:
- Vau! Griķi!...
3 gliemeži aplaupījuši bruņurupuci.
Policija nopratina cietušo: - Nu, pastāstiet,
kā viņi izskatījās?
- Ak, Dievs, nezinu! Viss notika tik ātri.
Māte liek gulēt dvīņus. Viens
no dvīņiem smejas.
Māte jautā:
- Kas noticis?
- Tu brālīti nomazgāji divreiz!
Kāds makšķernieks makšķerē pie tilta. Pienāk
policists un saka:
- Maksājiet sodu! Šeit nedrīkst makšķerēt.
- Bet es nemakšķerēju. Es peldinu slieku.
- Parādiet slieku.
Policists apskata slieku un saka:
- Vienalga būs jāmaksā sods.
- Bet par ko?
- Slieka bez peldkostīma.

Zaglis apzog māju.
Papagailis saka: “Ferī tevi
redz! ”
Zaglis paņem, uzsedz
krātiņam palagu.
Papagailis:”Ferī nav
papagailis, Ferī ir Buldogs!”

Skapī dzīvo Kode un meitiņa Kodīte.
Meitiņai ir laiks mācīties lidot.
-Uzmanies, meitiņ, no cilvēkiem viņi ir ļauni.
Kodīte atgriežas.
- Nu, kā gāja?
-Laikam jau labi- visi cilvēki
aplaudēja...

Futbolists laukumā pēc
spēles jautā tiesnesim:
-Kā sauc jūsu suni?
-Man nav suņa.
-Kā tā? Akls un bez suņa?!

FAKTI
19.gs. beigās Rīgas Doma ērģeles bija lielākās ērģeles pasaulē.
Bez ūdens visilgāk var iztikt žurka.
80 % siltuma cilvēka ķermenis zaudē caur galvu.
Cilvēka ķermenī pietiek tauku 7 ziepju izgatavošanai.
Otrā pasaules kara laikā metāla taupīšanas nolūkos Oskara balvas izgatavoja no koka.
Vistuvākais attālums no Krievijas līdz Amerikai ir 4 km.
Cilvēka ķermenī ir aptuveni 96 km asinsvadu, un sirds pa šo attālumu dienā izpumpē
aptuveni 7570 litru asiņu.
Tu noteikti negribētu peldēties savās siekalās, bet, ja tu tās uzkrātu, tad varētu. Dzīves laikā
vidējais cilvēks saražo aptuveni 25000 litru, pietiekami, lai piepildītu pāris baseinus.

Klačiņas...
Vecāko klašu skolēniem jauns hobijs
– citam cita apmētāšana ar dažādu
materiālu pārpalikumiem.
Viena no 6. klases skolniecēm
mācās latgaliešu valodu.Lai veicas!
Ir noskaidrots dažu skolēnu bieds,
tas ir zobārsts...
Vairāki skolēni savu brīvo laiku
pavada, lasot gliemežus, tā ir iespēja
papildināt savu krājkasīti!
Parkā kāda meitene nogāzusi zemē
sešgadīgu bērnu un sākusi viņu “klapēt”
ar čību, ko pirms tam viņam atņēmusi...
Ārprāts!
Skolā uzdarbojas aplējēji, esiet
uzmanīgi, varbūt kāds jau ir ticis viņu
nagos?
“Artava” reportieri ir konstatējuši, ka
peldēšanas sezona jau atklāta.
Daži aktīvisti piekopj jaunu sporta
veidu – kroseņbolu, izskatās amizanti,
bet diezin kā jūtas kroseņu īpašnieks?
4 klases skolēni godam nosvinējuši
savu izlaidumu, manīts, ka lielākā daļa
mājup devās sarkani kā vēži.
Sākumskolas klasītēs ik pa laikam
tiek izrādītas savstarpējās simpātijas.
Neuzmanības dēļ kāds skolēns
ietriecies skolotājā, abi guvuši traumas,
mediķu palīdzība nebija nepieciešama.
Vairāki zēni mūsu skolā iziet
koķetēšanas praksi, vai meitenes viņu
centienus novērtēs?

Mūsu skolēni iegūst 3 zelta medaļas!
Priecājamies par mūsu skolēnu startiem
sacensībās, šoreiz izcēlušies mūsu zēni, jo
izcīnījuši 3 augstākās godalgas – zelta
medaļas.
9.klases skolēnam Rinaldam Jurgelim 1 .
vieta augstlekšanā un 1.vieta tāllekšanā.
7. klases skolēns Aivis Obermans 1. vietu
ieguvis šķēpa mešanā.

Kā rakstīt sms?
Sūtot sms, sasveicinies un pasaki kādu labu
vārdu!
Nelieto īsinājumus, kurus vēstules saņēmējs
nemaz nesapratīs, piemēram, Jsn., vrb.,
u.tml.
Obligāti pasaki uz redzēšanos vai atā, jo
kamēr tu to neizdari, cilvēks gaida no tevis
sms!
Sarakstoties nelamājies, lieto tikai labos
vārdus!
Ja neesi pārliecināts, ka kontaktam, kuram
sūti sms, ir tavs numurs, obligāti paraksties!
Lieto jautrus smaidiņus!
Pasaki kādu komplimentu!
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Īsa pamācība špikošanā!!! Varbūt kādam noderēs!
Slinkais špikeris
Norakstīšana notiek no klades vai grāmatas. Norakstīt ir sarežģīti, toties nav nepieciešama
špikera sagatavošana. Ērtībai var aizlocīt lapu maliņas.
Grāmatas špikeris
Nedaudz filigrānāks kā slinkais špikeris, bet tomēr. Špikeris ir no grāmatas izplēsta lapa.
Parastais špikeris
Neliela izmēra papīra lapiņa, uz kuras maziem burtiņiem sarakstītas atbildes vai formulas.
Izdevīgākā pozīcija klasē – pa vidu, lai varētu noslēpties aiz priekšā sēdošā muguras.
Efektivitāte – 25 – 50%.
Kabatlakatiņš
Špikeris tiek rakstīts uz papīra (vai auduma) kabatlakatiņa.
Labāk rakstās ar mīkstu, noasinātu zīmuli.
Garmošaka
Teksts sarakstīts maziem burtiņiem uz garas papīra strēmeles, kura salocīta ik pēc intervāla
(~4..10cm) pamīšus uz vienu un uz otru pusi. Lai atbilžu varianti nesajuktu, var jau iepriekš
salocīt. Lietošanā šķirstīšana notiek ar īkšķi. Aprakstāma no abām pusēm. Efektivitāte līdzīga
parastam špikerim.
Rullītis jeb papirosa
Līdzīgi garmoškai šis špiķeris tiek rakstīts uz garas, plānas papīra strēmeles, tad to sarullē un
ieliek tur, kur ērtāk to izmantot. Starp citu, mammas un vecmammas šāda veida papirosiem
šuva pat speciālas jostas ar kabatiņām.
Špikeris uz ķermeņa daļas
Špikeri var sarakstīt uz rokas (parasti iekšējās puses), plaukstas vai kājas. Pēdējais vairāk
derēs meitenēm, jo viegli paslēpjams zem svārkiem.
Lineāls vai kalkulators
Ja eksāmenā atļauts izmantot kalkulatoru, tad nepieciešamo informāciju var ieskrāpēt vai ar
zīmuli vai pildspalvu uzrakstīt lineāla vai kalkulatora otrajā pusē. Ja gana liela dzēšgumija, tad
arī tās otrajā pusē. Līdzīgi var darīt arī ar šokolādes tāfelīti.
MP3 atskaņotājs
Sarakstām katru atbildi kā atsevišķu treku. Sākoties
eksāmenam, attinam vajadzīgo, klausāmies un rakstām. Problēma, ja
atskaņotājus izmantot aizliegts vai telpā ir ļoti kluss, tad pat niecīgākā skaņa būs
dzirdama un pievērsīs nevajadzīgu uzmanību gan no skolotāja, gan klasesbiedru
puses.

Esiet radoši!

Ko darīt vasarā?
Vasara vienmēr ir tik īsa un paiet tik ātri. Kā piepildīt to ar prieku, pavadīt lieliski laiku un
paspēt izdarīt pēc iespējas vairāk? Idejas jaukai atpūtai...
sauļoties
lasīt grāmatas
izcept mammai kūku
apmeklēt zoodārzu
iemācīties nodziedāt kādu dziesmu
makšķerēt
dzert pašgatavotu limonādi
sapīt 100 bizītes
ēst ogas ar pienu
apceļot Latvijas skaistākās vietas
rīkot zīmēšanas ballīti
celt smilšu pilis
savērt uz smilgām meža zemenes
izcept cepumus draugiem
vērot putnus
gatavot saldējumu
doties pārgājienā
nakšņot teltī
rīkot filmu skatīšanos ārā
spēlēt tenisu vai badmintonu
sarīkot pikniku
mētāt papīra lidmašīnas
rakstīt vasaras piedzīvojumu dienasgrāmatu
doties izjādē ar zirgiem
izveidot draudzības rokassprādzes
veidot neparastu akmeņu un gliemežvāku koleciju
izaudzēt ķirbi
 atbrīvot skapi no nevajadzīgām lietām
zīmēt ar krītiņiem uz asfalta
apgleznot stiklu
uzpīt ziedu vainagu
cept zefīriņus ugunskurā
iegūt jaunus draugus
skriet pa peļķēm lietus laikā
vērot saulrietu un saullēktu
rīkot meiteņu vakarus

Cienījamais lasītāj!
Ja esi ticis/tikusi līdz šai lappusei, tad “ArTavas” 4. numuru esi
izlasījis/-usi! ! Paldies par sadarbību! Lai Jums vasara izdodas,
novēlam izklaidēties, daudz peldēties, baudīt sauli!
Neaizmirstiet arī par mācībām, lasiet grāmatas, vērojiet
interesanto sev apkārt un par svarīgāko ziņojiet skolas avīzes
veidotājiem! Tiksimies septembrī!
“ArTava” veidotāji

Saulainas un siltas
vasaras brīvdienas!!!

AFIŠA
13.jūnijs - 9. klases izlaidums
23.jūnijs - Līgo vakars – vasaras
saulgrieži
24.jūnijs - Jāņu diena

16.-18.jūlijs - vasaras nometne
“Reāls piedzīvojums!”

Gaidīsim jūsu ieteikumus un
idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Atceries!
Avīzei ir arī savs e-pastsjaunstr.psk.artava@inbox.lv

Avīzītes redkolēģijas sastāvs:
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,
pasakas, stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī
klačiņas!

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

Ja esi aktīvs/-a, uzņēmīgs/-a un
gribi
pilnveidot
sevi,
tad
pievienojies
skolas
avīzes
radošajai komandai!
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