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Aktualitātes decembrī

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
Aizvadītas pēdējās 2014.gada
dienas, nosvinēti ziemas
visskaistākie svētki, Ziemassvētku
vecītis sagaidīts, dāvanas
izsaiņotas, deviņi ēdieni ir notiesāti,
un krāšņie svētku salūti izšauti.
Brīvdienas ir aiztraukušās, mēs
ceram, ka šis semestris jums būs
sekmīgāks, veiksmīgāks, skaistāks
un jaukāks.
Novēlam Jums visiem laimīgu
2015. gadu!
“ArTava”

30.11. – Ar 1.svecītes aizdegšanu Adventes vainagā aizsākās
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas ilga 4 nedēļas.
1.12.-5.12. Dažādās tehnikās veidotu Ziemassvētku eglīšu
izstāde, paldies visiem dalībniekiem!
2.12. Zēnu komanda piedalījās florbola sacensībās.
3.12. Sākumskolas pārstāvji devās uz Rēzekni, lai piedalītos
novada konkursā “Mini mīklu 2014”, ieguva 4./5.vietu!
5.12. Prāvests Māris Laureckis nosvētīja Adventes
vainadziņus.
8.12.-12.12. LABDARĪBAS NEDĒĻA
10.12. Mūsu skolas zēnu un meiteņu komanda piedalījās
volejbola sacensībās, izcīnīja divas pirmās vietas!!!
Malači!
12.12.- Draudzības vakars ar Audriņu, Dricānu un Nautrēnu
skolu skolēniem.
15.12. Latgales reģiona sacensības volejbolā, zēnu komandai
2.vieta!
15.12. Ziemassvētku tirdziņš, kurā bija iespēja iegādāties gan
dažādus našķus, gan svētku apsveikumus, rotājumus.
19.12. 1.semestra noslēgums, ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
Pateicoties Strūžānu pagasta pārvaldes finansiālajam
atbalstam, blakus sporta zālei ir izveidota pagasta
slidotava, kas atklāta par gaišu, ilgu atmiņu sporta
skolotājam, sporta veterānam ULDIM KAIRIŠAM,
kurš ar savu neizsīkstošo darba entuziasmu, sporta
mīlestību 35 pedagoga darba gados Jaunstrūžānu
pamatskolā (1979-2014) ir devis neizmērāmu
ieguldījumu Strūžānu pagasta un Rēzeknes novada
sporta attīstībā.
19.12.-4.01. – ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS

Vīrs:
– Tu uz kurieni nakts laikā?
Smaidam
Sieva:
Pusdienojot restorānā,
– Pārbaudīšu vai virtuvē nepalika gaisma
sieva nejauši uzlej sev uz drēbēm zupu. ieslēgta …
“Fui! Es izskatos kā cūka!”.
Vīrs:
Vīrs:
– Atnes man arī maizīti ar kotleti….
“Jā, un vēl ar zupu aplējusies”
Vīrietim jautā:
- Kāda ir varbūtība, ka,
izejot uz Brīvības ielas,
jūs satiksiet dinozauru?
Vīrietis:
- Viena no miljarda.
Sievietei jautā:
- Kāda ir varbūtība, ka,
izejot uz Brīvības ielas,
jūs satiksiet dinozauru?
Sieviete:
- Viena no divām.
- Kā tā?
- Ļoti vienkārši, vai nu
satikšu, vai nesatikšu.

Mīļais, es atradu tavu iekrāto naudu un …
netīšām visu notērēju restorānā ar draudzenēm…
tu man piedosi?
– bez problēmām,
tā bija iekrāta tavam jaunajam kažokam….
Amerikānis atbrauc uz Londonu,
paņem gidu, iepazīstas ar arhitektūru.
Diezgan drīz viņam apnīk:
- Klausies, vecīt, kāpēc jums šeit viss
ir tik sīks? Lūk, šī ēka, piemēram,
Amerikā būtu reizes desmit lielāka...
- Protams, kungs. Šī ir psihene.

FAKTI

•Tu piedzimsti ar 300 kauliem, līdz brīdim, kad izaugsi, tev paliks
tikai 206.
•Lielākā sniegpārsla bija 30 centimetrus plata un 20 cm bieza.
•Coca-cola būtu zaļa, ja tai netiktu pievienotas krāsvielas.
•Olīvju koks var dzīvot līdz pat 1500 gadiem.
•Nesenajā eksperimentā tika pierādīts, ka, ēdot šokolādi, var nodzīvot
ilgāk.
•4 gadus vecs bērns dienā pajautā aptuveni 437 jautājumus.
•6 oficiālās valodas Apvienotajā Karalistē ir: angļu,franču, arābu,
ķīniešu, krievu un spāņu.
•Daži tārpi apēd sevi, ja nevar atrast ēdamo.
•Itālijā ir tradīcija - Jaungada naktī izmest pa logu uz ielas vecās
mēbeles un citas vecas mantas. Tiek uzskatīts, jo vairāk mantu tiks
izmests, jo vairāk bagātības atnesīs Jaunais gads.
•Vistuvākais attālums no Krievijas līdz Amerikai ir 4 km.
•Kafija ir pirktākā prece uzreiz pēc benzīna.
•Strausa olu, lai novārītu cietu, ir jāvāra 4 stundas.
•Krokodili, lai varētu dziļāk ienirt, rij akmeņus.

Šoreiz “ArTava” korespondenti gribēja noskaidrot, kā skolēni
pavada brīvdienas?
Paldies drosmīgajiem, kas piedalījās aptaujā un izteica savu
viedokli!
Brīvdienās es uzkrāju
spēkus jaunajam
semestrim, lai tas būtu
veiksmīgāks par
iepriekšējo. Sagaidīju
Ziemassvētkus un izšāvu
Jaunā gada salūtu.
-Diāna-

Ideāli, ļoti labi
atpūtos! Varēja
brīvdienas būt
garākas...
-Elīna-

Tā...vienkārši... izgāju
dažkārt ārā, skrēju
apkārt mājai, gāju
ciemos pie drauga,
plānoju izveidot kameru,
svinēju Ziemassvētkus.
-Artūrs-

Jaunā gadā tādu sparu,
Kas uz priekšu rauj ar varu,
Darba lai ir daudz un
spēka,
Mīlestības, mazliet grēka!
Vecā gadā jautram būt,
Jaunā gadā laimi gūt!
-Elvita-

Jaunajā mācību gadā gribu
vēlēt, lai mums visiem gribas
zināt, uzzināt, mācīt, mācīties.
Un lai mums visiem izdodas būt
aktīvā dvēseles stāvoklī, un šo
savu zinātgribēšanu izdodas
“pielipināt” arī citiem.
-Sandis-

Es ziemas brīvdienas
pavadīju labi, biju
aizbraukusi uz Rīgu, tur
sagaidīju Jauno gadu, bet
pārējo laiku staigāju ārā
ar draudzenēm!
-Linda-

Brīvdienu laikā biju
slima, tāpēc prieku no
tām neguvu. Žēl...
-Līga-

Kad sākās ziemas brīvlaiks, es vienkārši trīs dienas
gulēju gultā un skatījos dažādas lietas internetā. Bet
pēc kāda laika sapratu, ka gribu uz laukiem pie
vecmammas. Vecākiem šī ideja iepatikās, un mēs
devāmies turp. Kad biju tur, es vecmammai palīdzēju
tīrīt sniega taciņas. Tās izskatījās tik skaisti! Tuvojoties
Ziemassvētkiem, mēs ar vecmammu aizgājām uz mežu
pēc eglītes, bet diemžēl mēs to neatradām. Kad
pārnācām mājās, es biju izmirkusi, tāpēc braucu mājās.
Vēl es braucu no kalna ar savām ragavām. Piedaloties
dažādās aktivitātēs, kopā ar draugiem jautri
sagaidījām 2015.gadu. Man ļoti patika svētku
uguņošana. Tā bija tik apburoša! Salūta laikā debesis
mirdzēja dažādās krāsās. Brīvdienu pēdējās dienās es
gatavojos skolai.
Es novēlu visiem Laimīgu
Jauno 2015.gadu!!!
-Valērija-

Klačiņas….
8. klases puiši novēroti spēlējam korķbolu.
Vairākiem skolas bērniem grūtākais pārbaudījums – sagaidīt koncerta beigas. Jāaudzina sevī

gribasspēks!!!
Ir pamanīts, ka mūsu skolēniem nepietiek sniega piku veidošanai... Ko iesākt???
Vairākkārt skolā ir manīti vandāļi, kas rauj rotājumus un bojā citu darbu. Būtu kaunējušies par savu rīcību!
Decembrī bija jūtams, ka tuvojas Ziemassvētki, jo apkārt miskastēm spīdēja mandarīnu mizu zvaigznes...
Ir sācies KAZAS gads, varbūt kādam tas būs īpaši veiksmīgs!!!
 Ir zināms, ka vairāki skolas skolēni vakaros nesēž mājās pie datora,
bet dara pavisam ko citu -sporto. Cerams, būs labi panākumi sportā.

Vairāki skolēni nevarēja sagaidīt sniegu. Brauca no kalna pa zāli. Varbūt forši? Jāpajautā...
Izrādās, ka daži mūsu skolas skolēni vēl nav piemēroti skolai, jo viņi
regulāri apmeklē bērnudārzu.
Ir manīts, ka vienam skolēnam -11 0C ir palicis karsti, slidojis jakā.
Kāds 3.klases zēns savas slidot prasmes pārbaudījis, slidojot uz ezera...Pārgalvīgais!!!
Daļu skolēnu un pieaugušo bija pievarējis vīruss, kas lika brīvdienas pavadīt ārstējoties.
Īpašu slodzi šajā laikā izjuta mobilie telefoni un datori, kāds varbūt arī neizturēja...

Pasaka par ezi un gliemezi
Iepriekšējā numurā publicētās pasakas turpinājums.
[..] vēl pekaiņa veikalā varēja iegādāties dabīgās krāsvielas no meža ogām. „Tās meža iemītnieki
var izmantot, lai krāsotu pogas, sprogas, zīmogus, logus un karogus,” aizrautīgi skaidroja krusttēvs
lācis. „Zilo krāsu eksportējam uz Āfriku un Indiju. Tā ļoti patīk ziloņiem. Un ja segas un galvassegas
patiks zirgiem, sūtīsim tās arī uz Āfriku nīlzirgiem,” viņš lepni noteica.
„Lācīt, bet vai nezini, kur lai meklēju savu draugu gliemezi?” valdot klusus smieklus, jautāja ezītis.
„Neesmu gliemežus savā veikalā redzējis. Bet tas varbūt tādēļ, ka strādāju tikai trīs gadalaikus
gadā. Varbūt zaķis zinās teikt. Viņa veikals ir atvērts cauru gadu,” pekainis atbildēja.
„Ko zaķis savā veikalā pārdod?” apjautājās ezītis.

„Dārzeņus un koku mizas. Bet viņš mums tāds jocīgs – visu pārdod burkās, pat burkānus,”
pavīpsnāja lācis. „Varbūt viņam makā ir makaroni?!” pinkainais krusttēvs pie sevis vēl nosmēja un
atvadījās.
TURPINĀJUMS SEKOS...

2015.gads – KOKA KAZAS GADS
Jaunais gads parasti nāk ar jaunām cerībām, apņemšanos
sasniegt vairāk un, nenoliedzami, arī jaunu horoskopa zīmi, kas
gadam piešķir arī sev tipiskākās rakstura īpašības.
2015.gads paies Kazas zīmē un, kā liecina ķīniešu ticējumi,
Kazas liktenis un dzīves gaita atkarīga no tā, kādās ganībās tā
paiet. Ja Kaza dzīvo leknākā zālē, to pavada mierīga un laimīga
dzīve, bet, ja nākas pārtikt no retas un sausas zāles, Kaza mokās
un nepārtraukti sūrojas par savu likteni.
Neskatoties uz neviennozīmīgo raksturu, Kaza ir viens no veiksmīgākajiem dzīvniekiem, jo
tieši viņai ir vissaderīgākie dzīves un veiksmes elementi. Kazu vienmēr pavada Fortūna, un
tas nozīmē, ka nākamgad arī jums noteikti paveiksies kādā jomā. Iespējams, esat
pamanījuši, ka cilvēki, kas dzimuši Kazas gadā, ir labi pasargāti no lielām neveiksmēm, un
pat tad, kad viņi ne sevišķi domā par to, ko dara, veiksme ir ar viņiem.
Koka elements, kas atspoguļojas gada nosaukumā, nozīmē spējas. Koka stihijas
krāsa ir zaļā, tāpēc nākamajam gadam raksturīgi visi šīs krāsas toņi.
Aizsardzības elements Kazas gadā ir Uguns, tās simbols- sarkanā krāsa. Tāpēc virsdrēbēm,
apmetņiem, šallēm, lietussargiem šī krāsu gamma šogad būs vispiemērotākā. Izvēlieties krāsas,
sākot no oranžas līdz bordo- jebkura no tām vairos jūsu pārliecību par sevi un iemiesos sajūtu, ka
tiekat sargāts.

Teņa diena
Teņa dienu, ko ik gadu svin 17.
janvārī, dēvē arī par Tenisu, Cūku
Tenisu, Cūkaušu dienu, jo Tenis ir
cūku, kā arī citu sīku mājlopu
aizbildnis. Tieši tādēļ šajā dienā
jāvāra cūkas galva un jādodas ar to uz
cūkkūti. Šajā dienā aizliegts vērpt, šūt
un adīt, kā arī cimdus un zeķes lāpīt,
jo citādi cūkas vasarā daudz raks un
ložņās caur sētām. Šajā dienā
nedrīkstēja bārties un citam citu
aprunāt.
Mūsu tautas dziesmās Tenis
parasti ir personificēts. Galvenokārt
viņš parādās kā cūku labklājības
veicinātājs, palīgs cūkganiem vai pat
cūkgana lomā. Tenis latviešiem ir
cūku patrons, tādēļ arī šajā dienā
daudz jārūpējas par cūkām. Uzskata,
ka šajā dienā jau var sākt skatīties uz
pavasara pusi.

Labdarības nedēļa skolā

Šogad skolā tika realizēta jauna aktivitāte - Labdarības
nedēļa, kad skolēni mācījās ne tikai ņemt, bet arī dot
otram...Tika gatavoti apsveikumi, sarūpētas dāvaniņas tiem
cilvēkiem, kuri mūža nogali pavada pansionātā vai ir
vientuļi. Skolēnu grupa kopā ar skolotājām devās uz
pansionātu, lai ar dziesmām, dzeju un teatrālu
priekšnesumu iepriecinātu ikvienu. Bērni uzdeva mīklas, un
jāteic, ka vecie ļaudis bija ļoti prasmīgi un veikli mīklu
minētāji, par katru pareizo atbildi saņemot garšīgu balvušokolādes konfekti.
7.klase nelielas dāvaniņas pasniedza katram uz ielas
satiktajam, tādā veidā radot svētku sajūtu ikviena sirsniņā...
Labdarības nedēļa kārtējo reizi apliecināja, ka dāvināt
labu vārdu, domu un mīlestību no sirds uz sirdi ir
vissvētīgākais darbiņš, ko mēs katrs varam izdarīt.

SKOLAI JAUNS JUMTS
Mūsu skola, direktora vārdiem sakot, beidzot ir dabūjusi jaunu
cepuri! Šī cepure patiesībā ir mūsu skolas jumts, kurš tika
remontēts divus mēnešus, un jumta svinīgā atklāšana notika
5.decembrī. Skolēni tika cienāti ar pīrāgu un tika apsveikti tie
cilvēki, kuri deva ieguldījumu tam, lai skolai jumts tiktu uzklāts
droši un skolēni varētu skolā mācīties bez bailēm.

6.janvārī – Zvaigznes diena

Zvaigznes dienu, sauktu arī par Triju kungu dienu, svin ik gadu 6. janvārī, taču šie svētki dēvēti arī par pagānu
svētdienu, jo to laikā uz durvīm vilkts krusts, lai ļaudis un lopus pasargātu no lietuvēna. Īpaši Latgalē šajā
dienā vērotas zīmes, lai noteiktu, kāds būs nākamais gads. Piemēram, ja pēc deviņiem vakarā iestājas gaiša
nakts, tā ir laba zīme, bet, ja debesīs vēl redz arī trīs spožas zvaigznes, dēvētas par triju ķēniņu zvaigznēm,
gaidāma ražīga vasara. Savukārt, ja debesis apmākušās un bez zvaigznēm, gaidāma slikta raža.
Ticējumi:
Ticējums vēsta, ja Zvaigznes dienā neatspīd saule, tad vasara būs lietaina, bet jo sevišķi siena laiks. Cits
ticējums saka, ja Zvaigznes dienā saulīte parādās un atspīd tik ilgi, līdz ķeizars kaujas laukā zirgu apseglo, tad
būs labs siena laiks un auglīga vasara.
Ja zvaigznes dienā ir daudz zvaigžņu, tad esot gaidāma laba ābolu raža.
Kāda Zvaigznes diena – tāds arī nākamais decembris.
Zvaigžņu dienas vakarā jāiet pie ābeles un jāpurina tās zari, sakot: „Cik zvaigžņu pie debess, tik ābolu ābelei!”
Ar Zvaigznes dienā svētīto ūdeni jāmazgā visas vainas – kā cilvēku, tā lopu, lai labāk un ātrāk dzīst.

Lai Jaunajā gadā
izdodas ar labām
domām pavadīt katru
dienu un paveikt
iecerēto!

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!
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