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       Šī gada marts bija notikumiem 

bagāts. Notika vairākas olimpiādes, 

sacensības, aktivitātes... 

      Tika svinētas Lieldienas, skolēni 

varēja atpūsties pavasara brīvdienās. 

      Lai gan lielākā marta daļa bija 

pavisam ziemīga, tomēr, mēnesim 

tuvojoties beigām, laiks kļuva siltāks, 

dienas – saulainākas, sāka kust ledus 

un uzziedēja pirmās pavasara puķītes.  

Aktualitātes martā 

Atver durvis, paveries, 

Kā dabā viss ir mainījies 

Pie mātes zemes pieglaudies, 

Tu jutīsi - pa zemi pavasaris iet! 

 

Uz koku zariem paskaties, 

Tur pumpuri sāk raisīties! 

Un strazdu balsīs ieklausies, 

Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris iet! 

 

Tad savā sirdī ieklausies,  

Un roku sev uz sirds tad liec, 

Un jutīsi, kā viņa viņa kliedz 

Kur, pavasar, tu kavējies?! 

     3.martā skolā notika POPIELA, šajā pasākumā katrai 

klasei bija iespēja parādīt kādu interesantu priekšnesumu, 

pasākuma vadītāja lomā šoreiz iejutās atraktīvais un 

dzīvespriecīgais Raitis Igaunis. Paldies visiem 

dalībniekiem un skolotājiem, kas palīdzēja sagatavot 

interesantus priekšnesumus! 

     4.martā mūsu sportisti piedalījās volejbola sacensībās 

«Lāse 2016» 

     11.martā Emīls Kapacis un Kārlis Kalnejs piedalījās 

Rēzeknes un Viļānu novada kombinētajā olimpiādē 

4.klasei. Paldies skolēniem  un skolotājai V.Ķebei par 

ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei! 

     11.martā žurnālistu pulciņa dalībnieki sanāca uz 

kopīgu pasākumu, kas veltīts skolas avīzes «Artava» 

darbības 2 gadu  

     14.-18.marts PAVASARA BRĪVDIENAS 

     21.martā 8.klases skolēns Mārtiņš Komps pārstāvēja 

mūsu skolu un Rēzeknes novadu valsts vēstures 

olimpiādē 9.klasei,  parādot ļoti labas zināšanas. 

     23.martā Dricānu KN notika Ziemeļlatgales muzikantu 

un dziedātāju konkurss «Klaberjakte», mūsu folkloras 

ansamblis «Sovvaļnīki» ieguva titulu vislielākie muzikanti 

un iespēju pārstāvēt novadu pasākumā Rīgā. 

     24.martā 5.-9.klašu zēni piedalījās konkursā «Gudrs, 

veikls, izturīgs», 3.vietu ieguva Ilvars Razgalis 

6.kl.,2.vieta -  Iļjam Gruznovam 8.kl., 1.vieta Iļjam 

Jeršovam. Paldies visiem dalībniekiem! 

     27.martā, pagasta centrā, ar dejām, dziesmām, 

rotaļām tika kopīgi svinētas LIELDIENAS, pasākumā tika 

atklātas jaunās šūpoles. 

     29.martā 1.-4.klašu skolēni kopā ar audzinātājām 

piedalījās Lieldienu pasākumā, bērni ripināja olas, minēja 

mīklas, skandēja tautasdziesmas, rotaļājās un dejoja. 

     31.martā Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni ar 

Lieldienu programmu - ar dziesmām, skanīgu muzicēšanu, 

mīklu minēšanu un ludziņu par Lieldienu zaķi - apmeklēja 
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Smaidam 

Fakti 

Meitene trāpa puisim pa galvu ar pildspalvu. 

Meitene- "headshot" , puisis trāpa ar grāmatu pa 

seju meitenei – «Facebook»! 

Sinoptiķi nekļūdās. Viņi vienkārši 

bieži vien sajauc laiku un vietu. 

Vīrs stāv uz tiltiņa un met monētas 

kanālā. Garāmgājējs jautā: 

- Kāpēc mētājat monētas? 

- Man 1 netīšām kanālā iekrita. 

- Tad, kāpēc tad metat tur vēl citas? 

- Lai nebūtu jālien pakaļ tikai pēc vienas. 

- Labdien! Vai restorāns? 

- Jā, kā varam palīdzēt? 

- Vēlējāmies pasūtīt galdiņu 

šovakar uz 20:00! 

- Labi. Vai krēslus arī pasūtīsiet? 

Māte saka dēlam: 

- katra tava palaidnība 

nozīmē vēl vienu sirmu 

matu uz manas galvas… 

Dēls, paskatoties uz sirmo 

vecmāmiņu: 

- Izskatās, ka tu pati bērnībā 

tikai palaidnības vien 

darīji…. 

Zini mammu! Es 

visvairāk uz pasaules 

baidos no zobārstiem 

un tumsas! 

Kāpēc no tumsas? 

Kā var zināt, cik tajā 

zobārstu ir 

paslēpušies! 

*Mēle ir spēcīgākais cilvēka muskulis. 
*Tavas smadzenes saražo tik daudz enerģijas, ka tās spētu iedegt spuldzīti. 
*Titāniks bija pirmais kuģis, kas izmantoja SOS signālu. 
* 95% cilvēku to, ko nespēj pateikt acīs, labāk uzraksta īsziņā. 
* Zaļas acis ir tikai 2% pasaules iedzīvotāju. Tās biežāk ir sievietēm nekā vīriešiem un 
slavenībām nekā  parastiem cilvēkiem. 
*Tu nevari sapņot un krākt vienlaicīgi. Tas ir pierādīts. 
*Dzirde ir visātrākā cilvēka maņa. Cilvēks spēj atpazīt skaņu 0,05 sekunžu laikā. 
*Cilvēki labprātāk izvēlas zilu nevis sarkanu zobu birsti. 

*Televizora pults ir visnetīrākā lieta mājsaimniecībā vai viesnīcā. 
* Kaķa astē ir 10% no visiem viņa kauliem. 
*Japānā var iegādāties saldējumu ar zušu garšu. Neizklausās «apetītlīgi»?! 
*Portugālē par rupjību tiek uzskatīta rakstīšana ar sarkanas tintes pildspalvu. Uz mūsu 
skolotājiem, kuriem ļoti patīk sarkanās pildspalvas, skatītos ar neizpratni. 



       

*Dažiem vecāko klašu puišiem skolas meiteņu vidū ir jaunas simpātijas.... 

Interesanti, interesanti.... 

*Vairāki mūsu skolēni apgalvo, ka skola ir pirmās mājas, bet mājas - otrās, jo lielāko 

daļu ikdienas pavada skolā, nevis mājās. 

*Bieži mūsu skolu apmeklē kāds mūsu skolas absolvents....laikam sailgojās... 

*Mazāko klašu skolnieces bieži tiek manītas, skrienot uz trenažieru zāli...noteikti 

redzēsim panākumus! 

*Savukārt dažas vecāko klašu skolnieces ir redzētas skrienam, treniņi notiek ārā,  

svaigā gaisā... 

*Ir atklāts, ka mūsu skolā ir jaunie reperi, kuri pat runājot kustina rokas kā īsti šī stila 

meistari... 

*Skolā atklāti jauni talanti dejošanā - divas vecāko klašu skolnieces. Tā turpināt!!! 

*Ir atklāti arī jauni talanti zīmēšanā, mēs attīstāmies! 

* 5. un 8.klases skolēni ir pieteikušies ZZ čempionātam, novēlēsim veiksmi! 

*Vairākas mūsu skolas skolnieces ir piedalījušās ansambļu skatē Ozolmuižā. 

*Ir uzstādīti jauni rekordi lodes mešanā. 

*Arī brīvlaikā daži skolēni bieži apmeklēja skolu, ieradums paliek ieradums!!! 

*Ir novērots, ka 8.klases zēni ir īsti šūpošanas meistari, cik ilgi spētu izturēt tu??? 

*Daži skolēni iecienījušī pirmās klases audzētos sīpollociņus! 

*Vairāku klašu zēni bija sagādājuši īpašus pārsteigumus klases meitenēm 8.martā!!! 

  

Klačiņas 

 

SPORTS!!! 

     4.martā Maltā notika volejbola sacensības ‘’Lāse 2016’’. Mūsu skolu pārstāvēja viena zēnu un viena 
meiteņu komanda. Konkurence gan zēniem, gan meitenēm bija diezgan liela, jo piedalījās arī vairākas 
Rēzeknes pilsētas skolu komandas. Neierasti daudz komandu bija gan zēnu grupā, gan meiteņu. Mūsu 
sportistiem bija  jāizspēlē 3 spēles. Lai iekļūtu finālā, vajadzēja uzvarēt visas trīs spēles, bet diemžēl ne 
meitenēm, ne zēniem tas neizdevās, jo pretinieki bija tiešām spēcīgi.  
     Meitenēm veicās manāmi labāk nekā zēniem, jo viņas divās spēlēs uzvarēja un tikai vienu ar rezultātu 
21:18 zaudēja, līdz uzvarai pietrūka pavisam nedaudz.  
     Savukārt zēni zaudēja visas trīs spēles, bet nākamreiz noteikti veiksies labāk.  
                                                      Paldies par izturību mūsu jaukajiem sportistiem! 
                                                           
Rēzeknes pusmaratons 2016 
Izturīgākie un spēcīgākie mūsu skolas skolēni 9.aprīlī piedalīsies Rēzeknes pusmaratonā. Viņi pārstāvēs mūsu 
skolu un cīnīsies par labiem rezultātiem un jauniem personīgajiem rekordiem. Novēlēsim viņiem veiksmi! 





KRUSTVĀRDU MĪKLAS KONKURSS NOSLĒDZIES! 
 

Mums ir patiešām liels prieks, ka šoreiz bija skolēni, kas nolēma konkursā  

piedalīties, dalībnieki sacentās, kurš pirmais iesniegs pareizi aizpildītu krustvārdu  

mīklu. Visātrāk to izdarīja ŽANETE PIĻKA, viņa iesniedza darbu 4.martā plkst. 

 9.10!!! Nākamā aizpildīto krustvārdu mīklu iesniedza VALĒRIJA MAKEJEVA,  

viņa to izdarīja 7.martā plkst.15.00. Apkopojot pareizās atbildes, izrādījās, 

 ka abām konkursa dalībniecēm ir pa vienai kļūdai, tāpēc nolēmām  

apbalvot abas meitenes! Balvu var saņemt pie skolotājas L.Augstkalnes.  

 

Paldies par dalību konkursā! 

Kā izaudzēt zirņu dīgstus? 

Lai izaudzētu zirņu dīgstus, nepieciešamas speciāli dīgstu audzēšanai paredzētie zaļie zirņi 

(kaltēti). 

Liec zirņus mērcēties ūdenī uz 24 stundām, lai tie būtu pilnībā noklāti ar ūdeni. Pēc mērcēšanas 

zirņiem būs vieglāk izaudzēt dīgstus, un tie būs kļuvuši mīkstāki. 

Sagatavo trauku diedzēšanai, kas ir 6-10 cm dziļš, piemēram, plastmasas kārba, kurā lielveikalos 

pasniedz gatavo ēdienu. Var izmantot arī koka kastīti vai stikla trauku. Vislabāk, ja trauka apakšā ir 

caurumi, lai liekais ūdens var notecēt, bet slēgtā traukā audzējot, ik pa laikam lieko ūdeni var 

vienkārši notecināt, lai saknes nesapūtu. 

Ir sācies pavasaris un pavasarī ir jāuzņem daudz vitamīnu. Ļoti daudz vitamīnu ir dīgstos, tāpēc 

mēs nolēmām pastāstīt par to audzēšanu 

Piepildi trauku aptuveni līdz pusei ar augsni diedzēšanai un aplaisti to, lai zeme būtu mitra, bet ne 

slapja. Izkārto zirņus pa visu trauku tā, lai tie nebūtu viens virs otra, bet blakus. Starp zirņiem var 

būt arī atstarpes, taču tiem nevajadzētu būt izkārtotiem vairākās kārtās. 

Kad zirņi ir izkārtoti, pārber tiem pāri augsni plānā kārtā, lai zirņi būtu nosegti. Ar plaukstām viegli 

piespied augsni, lai tā nedaudz sablīvējas. 

Noslēgumā aplaisti tikko iesētos zirņus ar lejkannu vai apsmidzini ar pulverizatoru.  

 

Noteikti nelej strauju strūklu ar ūdeni, bet izmanto smalku ūdens tecēšanu. 

Zirņu dīgstu audzēšanas laikā ievēro regulāru laistīšanu, bet uzmani, lai trauka apakšā nekrātos 

liekais ūdens, tad saknes var iepūt. Novieto trauku saulainā vietā, piemēram uz palodzes. 

Pēc aptuveni divām, trim nedēļām no zirņiem sparīgi būs izdīguši svaigie zaļumi. Ja dīgstus 

noplūksi līdz pusei, tie vēlreiz ataugs pēc pāris dienām ar jaunām lapām, tā kā no vienas sēšanas 

ražas var iegūt svaigos zaļumus gandrīz divkārši. 

Kur izmantot? 
 

Patiesībā zirņu dīgsti ir ļoti garšīgi paši par sevi, un, ja vien neapnīk, tos var ēst tāpat, bet, ja gribas 

ko interesantāku, tos var pievienot kokteiļiem, krēmzupām, maizītēm, pastai, dārzeņu 

sacepumiem. Jebkuru ēdienu vari pasniegt ar dīgstu zaļumiem, kas ne tikai lieliski papildinās 

noformējumu, bet arī palutinās garšu kārpiņas ar pavasarīgu garšu. 

Sulīgi zaļie dīgsti jau izskatās ļoti spēcīgi un enerģiski, un tādi būsim arī mēs, ja maltīti papildināsim 

ar šiem svaigajiem zaļumiem. Pēc garšas šie dīgsti izceļas ar kraukšķīgumu, atgādinot bērnībā 

tikko plūktās zaļo zirnīšu pākstis. Tieši tāpēc tie ļoti garšo bērniem, un tādu prieku nudien 

nevajadzētu liegt nevienam, vēl pie tam tāpēc, ka tie ir ļoti veselīgi. Dīgsti ir bagāti ar 

olbaltumvielām, ogļhidrātiem, A, B, C un E grupas vitamīniem, tajos ir arī vielas, kas palīdz 

organismam cīnīties pret brīvajiem radikāļiem. 



SVINĒJĀM LIELDIENAS... 



     Jau tradicionāli otrajā semestrī tiek rīkots konkurss, 

kurā savu veiklību, izturību, gudrību var parādīt 5.-9.klašu 

zēni. Viņiem vajadzēja gan zināt frazeoloģismus, gan 

atcerēties dažādus priekšmetus, nogriezt 20 cm koka 

sprunguli,  stāvēt uz vienas kājas, celt hanteli u.tml. 

     Pārbaudot zēnus dažādās stafetēs un saskaitot 

punktus,  godalgoto vietu ieguvēji šajā konkursā:  

1.vieta- Iļjam Jeršovam, 2.vieta- Iļjam Gruznovam 

3.vieta-Ilvaram Razgalim. 

     Runājot ar dalībniekiem, uzzinājām, ka šis pasākums 

bija jautrs un interesants.  

Paldies organizatoriem -  Jekaterinai Marmiļovai un  

Andrejam Zaharam! Ceram, ka šāds konkurss notiks 

katru gadu! 

 
      Tā kā tuvojas pavasaris, veidojot marta numuru, “ArTava” žurnālisti rīkoja zīmējumu 

konkursu, tajā dalībniekiem bija jāuzzīmē pavasara ainava.  

      Darbus konkursam iesniedza 3 skolēni - Elgars Razgalis, Valērija Makejeva un Renāte 

Anufrijeva. Tā kā katrs darbiņš bija īpašs, tad nolēmām, ka balvas ir pelnījuši visi kokursanti.                       

                                                              Apsveicam!!!  

Lūk, jūsu vērtējumam konkursam iesniegtās pavasara ainavas! 

Valērijas Makejevas 

zīmējums 

Elgara Razgaļa   

pavasara ainava 

Renātes Anufrijevas  

       zīmējums 



 

 

 

 
Avīzei ir arī savs e-pasts- 

martink01@inbox.lv 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  pasakas, 
stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas! 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  

noformējumu un saturu! 
Atceries! 

1.aprīlis  - AČGĀRNĀ DIENA (1.-9.kl.) 

15.aprīlis  - RADOŠĀ DARBNĪCA “Sveiksim 

pavasari” (1.-4.kl.) 

22.aprīlis – KONKURSS MEITENĒM (5.-9.kl.) 

 

JOKPILNU APRĪLI! 

 Avīzītes veidotāji: 

Redaktors  - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Iļja Gruznovs, Linda 

Laganovska , Maija Kalneja, Valērija 

Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule. 

 

Pagājušajā pavasarī es pastaigājos pa parku. Netālu no manis stāvēja māte ar trīsgadīgu meitiņu. 

Mazā meitene turēja rokā pie striķīša piesietu hēlija balonu. Pēkšņi asa vēja brāzma paņēma 

balonu no meitenes rokām. Es sagaidīju, ka tūlīt sāksies liela brēkšana. Bet, nē! Kad mazā 

meitene pagriezās un ieraudzīja, kā viņas balons pacēlās debesīs, viņa līksmi iesaucās: „Wow!” Es 

tajā brīdī to neapzinājos, taču šī meitene man kaut ko iemācīja. Vēlāk tajā dienā es saņēmu 

telefona zvanu no personas, kura ziņoja par negaidītām problēmām. Es jutos tā, it kā varētu 

momentā atbildēt: „Ak, nē, ko lai mēs tagad iesākam?” Bet, atceroties mazo meiteni, es dzirdēju 

sevi sakām: „Wow, tas ir interesanti! Kā varu Jums palīdzēt?” Par vienu esmu pārliecināts – dzīve 

vienmēr mūs izsitīs no līdzsvara ar savām negaidītajām problēmām. Tam tā jānotiek. Tas, ko mēs 

varam paredzēt un mainīt – ir mūsu attieksme pret tām. Mēs varam izvēlēties stresot vai būt 

pozitīvi. Lai kāda būtu situācija, pozitīvs „Wow!” vienmēr uzvarēs stresa pilno „Ak, nē.” Tāpēc 

nākamreiz, kad piedzīvosi negaidītas dzīves brāzmas, atceries mazo meiteni un padari to par 

„Wow!” pieredzi. Šāda attieksme vienmēr nostrādā. 

 

 


