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Kad pirmā zāle dīgst,
tad zeme lūgšanu skaita,
un zvaigznes debesīs
apstājas savā gaitā.

Aiz zvaigžņu dūmakām
debesis veras vaļā,
un Dievs pats pa zemi iet
pastalām zaļām.
Maijs! Ar lieliem soļiem, nesot sev
līdzi dažādas pārmaiņas, ir atnācis ziedu
mēnesis.
Tiesa, arī aprīlis bija skaists - ar
Lieldienām un pirmajiem krokusiem,
pavasarīgajiem saules stariem, bet to nav
iespējams salīdzināt ar Maiju.
Maijs- mēnesis, kurā ir daudz
dažādu svētku, kurā cilvēce un pati daba
kļūst smaidīgāka un priecīgāka, tas ir
laiks, kad koki ietērpjas lapu tērpā, tiek
skandināts pēdējais zvans...
Maijs ir mēnesis, kurā...

Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un elektroniskihttp://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/

Aktualitātes aprīlī
30.03.-2.04. Skolā notika Lieldienu izstāde, kurā varēja
vērot dažāda lieluma un dažādās tehnikās
veidotus Lieldienu simbolus.
6.04.Veiklākie skrējēji startēja Rēzeknes pusmaratonā.
14.04.Skolā tika rīkots konkurss zēniem, 1. vieta
Ralfam Višam 9.kl., 2. vieta Iļjam Gruznovam
7.kl., bet 3.vieta – Ilvaram Razgalim 5.kl.
16.04. dažādos konkursos un atjautības uzdevumos
sevi parādīja mūsu skolas 5.-9.kl.meitenes.
1.vieta – Maijai Kalnejai 8.kl., 2.vieta Žanetei
Piļkai 5.kl., 3.vieta – Diānai Petruninai 7.kl..
23.04. Mūsu skolēni Kaunatā piedalījās pavasara krosā.
24.04. Skolā notika Popiela, dīdžeju skate un
netradicionālās modes parāde. Popielā ar saviem
priekšnesumiem priecēja 5 klases, savas dīdžeju
prasmes un meistarību pārbaudīja 3 zēni, bet
modes skatē piedalījās 12 tērpu demonstrētāji.
Paldies visiem par aktivitāti un piedalīšanos
pasākumā!
24.04. Mūsu skolēni pārstāvēja skolu “Eko
salidojumā” Dricānos, pasākuma ietvaros notika
orientēšanās, eko produktu degustēšana, nātru
zupas ēšana.
24.04. Aktīvākie skolēni piedalījās
Pavasara karnevālā, kuru organizēja
Rogovkas jauniešu centrs, pasākumā
piedalījās 7 komandas, mūsējie
orientēšanās sacensībās ieguva 2.vietu,
piekāpjoties tikai jauniešiem no Verēmiem.
28.04. Vieglatlētikas četrcīņas sacensības

Smaidam
-Ritvar, nerādi mēli! Tas, kurš citiem
rāda mēli, ātri saslimst.
-Ar ko?
-Ar žokļa kaula lūzumu un
smadzeņu satricinājumu...
Tēvs, skatoties dēla
dienasgrāmatā,saka:
-Par šādām atzīmēm ir jāsoda!!!
-Pareizi, tēti! Ejam,es parādīšu,kur
dzīvo skolotāja!!!

-Jēkab,kāpēc nokavēji skolu?
-Tāpēc,ka pa ceļam satiku kundzi,kas
bija pazaudējusi desmitnieku.
-Un tad? Tikai nesaki,ka palīdzēji
viņai to sameklēt!
-Nē,es stāvēju uz banknotes un
gaidīju,kad viņa aizies...

Ārsts: «Jūs jau operēja?»
Pacients: «Jā.»
Ārsts: «Un kā?»
Pacients: «Tūkstotis latu.»
Ārsts: «Es domāju – kas jums bija?»
Pacients: «Man bija pustūkstotis.»
Ārsts: «Jūs mani nepareizi sapratāt. Par ko
žēlojaties?»
Pacients: «Dārgi!»
-Mans tēvs apgalvo, ka vienmēr ir patīkamāk
dot, nevis saņemt.
-Vai viņš ir garīdznieks?
-Nē, Bokseris!

Pēterītis iesviež ar akmeni
Jānītim.Izskrien Pēterīša mamma un
rājas:
- Kāpēc tu iesviedi Jānītim ar akmeni?
- Viņš man pirmais iesvieda!
- Bet tu taču varēji pasaukt mani?
- Kāda jēga? Tu tāpat viņam nebūtu
trāpījusi...

Fakti
Ķiršu kauliņu sastāvā ir cianīds.
Saldo ķiršu sastāvā ir ievērojams daudzums A provitamīna, C
un P vitamīni, kā arī B grupas vitamīni, kā arī nikotīnskābe un
ievērojams daudzums fosfora, kalcija un dzelzs.
1.vieta - Pelnrušķīte (Cinderella)
2.vieta – Denijs Kolinss (Danny
Upenes pirmo reizi kultivēt sāka 11.gs. Krievijā, kur tās audzēja Collins)
klosteru dārzos. Eiropā upeņu audzēšana sākusies ap 17.gs. 3.vieta – Auniņš Šons.
Filma(Shaun the Sheep)
Sejas apmatojums vissātrāk aug vasaras laikā.
4.vieta - Citādie. Otrā daļa:
Dumpinieki(Insurgent)
Ja omārs zaudē aci, tad pēc laika viņam tā izaug atkal.
5.vieta - Robots vārdā
Draudzība, kas pārsniedz 7 gadus, lielākties saglabājas visa Čapijs(Chappie)
mūža garumā.
6vieta - Ātrs un bez žēlastības 7
7.vieta - Fokuss(Focus)
Vidēji cilvēks savā mūžā ieelpo 20 kg putekļu.
8.vieta - Neredzamie
9.vieta - Mājas(Home)
Kaķa smadzenes ir milijons reižu ātrākas par iPad
10.vieta - Naktsskrējiens(Run All
un spēj uzglabāt 1000 reizes vairāk informācijas.
Night)
Cilvēki vairāk baidās no zirnekļiem nekā no nāves.

Darba svētki

9.MAIJSEIROPAS DIENA

1.maijs - Darba svētki. Daudziem Darba svētki
asociējas ar krāšņajām demonstrācijām un
svētku gājieniem padomju laikā, taču izrādās
Darba svētku pirmsākumi meklējami ASV, kur
1886. gadā notika Vispārējais strādnieku
streiks.
Tomēr arī pirms šī gada dažādās pasaules valstīs
ir bijuši aktuāli strādnieku tiesību jautājumi, tai
skaitā jautājums par darba dienas ilgumu.
Vēstures avoti liecina, ka 1886. gada maijā
pirmajos datumos Čikāgā notika ASV strādnieku
Vispārējais streiks, kurā piedalījās aptuveni 80
tūkstoši cilvēku. Streiks notika ar mērķi noteikt
astoņu stundu darba dienu. Diemžēl plašie
protesta pasākumi nenorisinājās miermīlīgi, un
daudzi streika dalībnieki tika nogalināti. Tomēr
pēc pāris gadiem streikotāji bija panākuši savu –
1888. gadā Amerikāņu darba federācija
pasludināja, ka, sākot ar 1890. gada 1. maiju,
amerikāņu strādniekiem nevajadzētu strādāt ilgāk
par 8 stundām. Tāpēc šis gads uzskatāms par
Maija svētku, Starptautiskās darba ļaužu
solidaritātes dienas sākuma gadu.
Nav brīnums, ka strādnieki sarīkoja tik milzīgu
streiku, jo darba apstākļi ne tikai ASV, bet arī
daudzviet Eiropā bija ļoti briesmīgi. Piemēram,
britu sievietes un bērni kopš 1847. gada drīkstēja
strādāt „tikai” desmit stundas dienā. Tad
jautājums –cik bija jāstrādā līdz tam? Franču
strādnieki pēc 1848. gada februāra revolūcijas
strādāja līdz 12 stundām dienā.

.

1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu
ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā
pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu
Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja
deklarāciju, kurā Francija, Vācija
un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot
savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot
"pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības
izveidē".
Viņš piedāvāja izveidot pārvalstisku Eiropas
iestādi, kuras pārraudzībā būtu ogļu un tērauda
nozare, kas tolaik veidoja visas militārās varas
pamatu. Valstis, ko viņš uzrunāja, bija gandrīz
iznīcinājušas sevi briesmīgā konfliktā, kurš
bija radījis materiālas un morālas postažas
sajūtu.
Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī
ES valstu un valdību vadītāju augstākā
līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā tika
pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā "Eiropas
dienu".
Katru gadu maijā visā Eiropā, tajā skaitā Latvijā
norisinās dažādi informatīvi pasākumi, kuros
valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, ES
institūcijas, kā arī ES valstu vēstniecības
informē par ES un Latvijas dalību tajās,
iepazīstina ar aktuālajiem jautājumiem,
prezentē kultūru un valodas dažādību ES,
Latvijas iedzīvotāju iespējas ES.

Viņš stāvēja uz tilta un lūkojās straujajā ūdenī. Viņam viss bija apnicis un noriebies. Kaut bija jauns, viņš dzīvei
nesaskatīja nekādas jēgas. Viņš bija nolēmis šeit to visu izbeigt un pārtraukt bezjēdzīgo dzīvi. Viņš lūkojās ūdenī,
un viņa pleci saspringa. Viņš vēlējās uz šī tilta sadedzināt «visus tiltus», bet pēkšņi saklausīja: «Labvakar!».
Pārsteigts viņš pagriezās un ieraudzīja nepazīstamu vīrieti. Vīrietis lūdza, lai viņš atdod naudu, jo viņam taču vairāk
to nevajadzēs. Apjukumā viņš sāka taustīties pa kabatām, lai atrastu maku. Vīrietis, kurš iztraucēja viņa nodomu,
sāka stāstīt par bāreņiem, kas dzīvojot tepat netālu, lai viņš aiznesot naudu tiem.
Un viņš pat nesaprata, kā bija piekritis, bet attapās, ejot pie bāreņiem. Viņš aizies, atdos naudu un noteikti
atgriezīsies uz tilta.
Jo vairāk viņš attālinājās no tilta, jo staltāk izslējās, solis palika stingrāks, un notirpušie pirksti spēcīgi turēja
laikraksta gabaliņu, uz kura bija rakstīta bāreņu adrese. Bāreņu, kuriem viņa nauda būs pēdējais glābiņš un
izredzes.
Un, atradis bāreņus, iedevis tiem naudu, saprata, ka vairs uz tilta neatgriezīsies nekad, jo viņš kādam ir
vajadzīgs. Tāda arī ir dzīves jēga – kalpot citiem.

Intervija “Mans skolotājs ir daba un ziedi...”
10. aprīlī Strūžānu bibliotēkā notika Arvīda
Gļaudas dzejas pēcpusdiena, kurā skanēja arī
Mārītes Kirilko dziedātās dziesmas.
Mēs nolēmām intervēt šī pasākuma galveno
varoni Arvīdu jeb Arvidušku.

Vai varētu mūsu skolai, skolas avīzei veltīt kādu savu
dzejolīti?
Ceriņziedā laimi mek lēju ,
Tagad vēlu laimi citiem atrast ,
Neapreibt no ziedu smaržām,
Baudīt laimi ceriņziedos!

Vai Jūs esat izdevis kādu grāmatu, dzejoļu krājumu?
Esmu līdzautors trijām grāmatām. „Lietus nostalģija”,
Labdien, vai drīkstu uzdot dažus jautājumus?
„Iemīlēt vēlreiz”, „Brīnumu laik s”. Pašlaik top ceturtā
Esmu lasījis vairākus Jūsu dzejoļus, vai Jums ir
grāmata ar vēsturisk u piesitienu, k as tik s veltīta Rēzek nes
kāda īpaša vieta, kur top jūsu dzeja?
Jā, protams. Mana īpaša vieta, īpašais laik s, k ad rak stu dzimšanas dienai. Strādāju arī pie savas grāmatas.
dzejoļus, ir nak ts. Mēness. Zvaigznes. Pats labāk ais
Vai Jums ir vaļasprieki?
rak stās tieši nak tī, jo nak tī ir miers un neviens
Mans vaļaspriek s ir dzeja un fotografēšana. Lai k ur es
netraucē. Mani labāk ie darbi un projek ti top nak tī,
ietu, man vienmēr līdzi būs fotoaparāts. Es audzēju arī
mājās pie k amīna...
ziedus. Bet vislielāk ais mans vaļaspriek s ir pastaigas pa
Vai Jums ir kāds pseidonīms? Kā tas radās? Ar ko mežu.
Jums tas ir īpašs?
Mans pseidonīms ir Arvidušk a. Tas man ir īpašs tāpēc, Vai Jūs varētu nosaukt trīs svarīgākās lietas savā
dzīvē?
k a to izdomāja mans draugs, k ura šobrīd vairs nav
Tā ir mīlestība, draudzība un, protams, cieņa, jo cieņa pret
starp mums...Viņš ierosināja, k a man ir jāizveido ecilvēk iem, tā ir pati svarīgāk ā lieta manā dzīvē.
pasts, reģistrējoties tik a nolemts, k a man jābūt par
Arvidušk u. Tā arī notik a, tagad ļoti daudzi mani uzrunā
šādi.
Vai Jūsu dzīvē ir bijis kāds skolotājs, kas iemācīja
Jūs rakstīt dzeju, vai arī Jūs pats iemācījāties
rakstīt?
Mans sk olotājs ir daba un ziedi. Tie mani iedvesmo, un
tā top jauni dzejoļi.
Varbūt Jūs par skolotāju uztverat kādu autoru,
dzejnieku?
Līdzīgi man rak sta arī dzejniece Māra Šnē. Kad es
iesāk u rak stīt dzeju, tad Māru es nepazinu. Kad es ar
viņu iepazinos, es brīnījos, k ā var būt tik radniecīgas
dvēseles, k as vienādi rak sta un vienādi domā...
Cik ilgi Jūs jau rakstāt dzejoļus?
Rak stu daudzus gadus, no bērnības. Bet pa īstam,
savus labāk os dzejoļus sāk u rak stīt pirms pieciem
gadiem.
Kāpēc nolēmāt organizēt savu dzejas
pēcpusdienu?
Lai iepazīstināt cilvēk us ar sava gara darbiem, jo
daudziem bija vēlēšanās dzirdēt, redzēt k o es daru, tad
arī nolēmu, k a vajag organizēt tādu pasāk umu.

Ja Jums būtu iespēja mainīt trīs lietas Strūžānos,
Latvijā, kādas tās būtu?
Protams, es sak optu dabu. Iestādītu k ādu k ok u, k as
liecinātu, k a bijis tāds cilvēk s, Arvīds Gļauda.

Vai Jūs esat apmierināts ar kultūras dzīvi Strūžānos?
Hmm... Labs jautājums! Vispār teik šu, k a esmu
apmierināts, varētu būt k aut k as vairāk , k aut k as mazāk ..
Kultūras darbiniek i pietiek ami daudz strādā pie tā, afišas
ir, viss ir, tātad ir labi.
Kā jums liekas, vai šodienas pasākums ir izdevies?
Esmu pārliecināts, k a pasāk ums ir izdevies! 100%! Ir būts
dažādos pasāk umos, lielāk ās auditorijās, k ur bijuši pat
Saeimas deputāti, bet šeit ir īpaša gaisotne... Ir priek s, k a
pamana un uzaicina, man tas daudz nozīmē..
Liels paldies par izsmeļošo interviju!!! Lai Jums
veicas!

Attēlā:
A.Gļauda

Aktuālais Pasaulē,
Latvijā, Strūžānos
Andris Bērziņš paziņoja, ka nekandidēs
gaidāmajās prezidenta vēlēšanās.

Ziemeļkorejas diktators nācis klajā ar
paziņojumu, ka auto iemācījies vadīt 3 gadu
vecumā.
Kāds lidostas darbinieks, iekraujot bagāžu
lidmašīnā, aizmidzis un pamodies tikai tad, kad
lidmašīna jau bija ceļā uz Losandželosu.
 10. aprīlī Strūžānu pagasta bibliotēkā
norisinājās Arvīda Gļaudas radošā dzejas
pēcpusdiena.
16.aprīlī Dānijas karaliene Margarēte
nosvinēja savu 75 jubileju.

25.Aprīlī Latvijā un arī Strūžānos notika
Lielā talka.

Klačiņas...

Sports!!!
Rēzeknes pusmaratons 2015
No mūsu skolas Rēzeknes pusmaratonā piedalījās
4 skolēni- Artis Gļauda; Mihails Sazonovs; Laila
Mironova un Diāna Petrunina.
Artis Gļauda savā vecuma grupā ieguva 14. vietu,
bet kopvērtējumā 92. vietu, Mihails Sazonovs
finišēja 11. vietā (kopvērtējumā 85.vieta). Artis un
Mihails startēja vienā vecuma grupā.
Savukārt Diāna un Laila skrēja citu distanci un
ieguva atšķirīgus rezultātus. Lailai Mironovai savā
grupā ir 27. vieta, bet kopvērtējumā 322. vieta. Diāna
Petrunina savā grupā ieguva 6. vietu, bet
kopvērtējumā bija 207.!
Iepriekšējā numurā solījām, ka ziņosim, vai
pusmaratona dalībnieku skaits ir pieaudzis vai
samazinājies.
Šogad pusmaratonā piedalījās 2351 dalībnieks,
tas nozīmē, ka skrējēju skaits, salīdzinot ar 2014.
gadu, ir pieaudzis par 611 cilvēkiem! Tātad varam
secināt, ka skriet ir stilīgi!

☼Kāds ir pamanījis, ka skolēni, kas apmeklē KN datorzāli,
uzvedas ļoti nepieklājīgi.
☼ 3.kl. skolēns sapņo par labiem panākumiem skrējienā!
Sapņi piepildās....
☼7.kl. skolēns zaudēja kārtīs, un viņam nācās pildīt
uzdevumu, kuru noteica citi spēlētāji!
☼ Arī meitenes regulāri trenējas skriešanai.
☼ Vairākiem 9.kl. zēniem bija iespēja iejusties sieviešu
lomā! Izskatījās, ka patika!
☼Kāds ir pamanījis 7.klases zēnu līdzību ar grupu “Bermudu
divstūris”.
☼Sākumskolas meitenēm modē jauna dziesma “Serenāde”.
☼Kāds zēns Pavasara karnevālā Rogovkā dejoja ar
telefonu!
☼Lielās talkas laikā tika iztīrītas pat miskastes pie garāžām!
☼Kustība pa Strūžānu gājēju ielu nenorimst pat lietus laikā.
☼Ir konstatēts, ka kāds pēkšņi sācis pildīt mājas darbus
matemātikā...
☼5. klases zēniem jāapgūst pieklājības likumi, jādod
priekšroka meitenēm.
☼Ik pa laikam kāds no 9.un 7.klases zēniem draugos maina
statusu uz “aizņemts”
☼Kāds 8.klases zēns sācis intensīvi trenēties, varot pacelt
95 kg
☼Skolas tuvumā ir manīti vairāki smēķētāji.
☼Kāds, metot šķēpu, ir savainojies.
☼Kāršu mānija turpinās, mazie cenšas neatpalikt.

Mātes diena – 10.maijā!

Kaķi
Kaķi parasti sver no 2,5 līdz 7 kg, lai gan dažu šķirnes kaķu pārstāvji, piemēram, meinkūni, sver
ap 11,3 kg. Ir reģistrēti pat 23 kg smagi kaķi, bet šie gadījumi ir izņēmumi. Lielais kaķa svars ir
sliktas veselības rādītājs, un tas parasti ir arī pārbarošanas rezultāts. Savukārt vieglākie pieaugušie
kaķi sver mazāk nekā 1,8 kg.
Pieauguša kaķa vidējais garums no degungala līdz astes galam ir 50 centimetri. Kaķenes ir
mazākas par runčiem, bet tas galvenokārt ir atkarīgs no šķirnes. Saskaņā ar Ginesa rekordu
grāmatu, vislielākais kaķa garums ir sasniedzis 121,9 centimetrus. Atšķirībā no suņiem,
kaķiem nav punduršķirnes.
Skausta augstums kaķiem parasti ir no 23 līdz 25 centimetriem.

Turpinājums nākamajā izdevumā

5.-8.maijs Vecāku nedēļa

Saulainu atlikušo
mācību gadu!!!

8.maijs – koncerts un vecāku
sapulce
15.maijs – Pēdējais zvans

Maija otrajā pusē tiek plānotas
arī mācību ekskursijas 1.-4.kl.
un 5.-9.kl.skolēniem
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!

Avīzītes sastāvdaļas:

Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondentes , nodaļu vadītājas- Linda
Laganovska , Maija Kalneja, Karīna
Ceirule, Žanete Piļka, Laila Mironova,
Diāna Pokšane.

