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Šajā mēnesī saule mūs neaplaimoja
ar saviem zeltainajiem stariem tik
daudz, kā vēlētos, jo aprīlis bija
vēss un nokrišņiem bagāts... Vismaz
pēdējās aprīļa nedēļas, kurās
aukstumu un mitrumu izjutām gan
ārā, gan skolā, jo tika atslēgta
centrālapkure.
Es domāju, ka mums šis vēsais laiks
jāatstāj aiz muguras un jāgatavojas
jauniem
piedzīvojumiem,
jaunā
mēnesī-maijā; mēnesī, kurā uzzied
pasaule, saule sāk sildīt siltāk,
mācību gads tuvojas noslēgumam,
un gan ārā, gan sirdī ir silti...

Aktualitātes aprīlī

1.aprīlis – skolā tika organizēta Joku diena, kuras ietvaros visiem bija
jāierodas interesantā, netradicionālā tērpā, īpaši izcēlās 3.klase, jo
pārģērbušies bija visi klases skolēni. Dienas laikā visi varēja balsot par
savu simpātiju, tie skolēni, par kuriem visvairāk nobalsoja, saņēma
gardas balvas. Paldies šī pasākuma organizatorēm!
2.aprīlis – robotikas sacensības Rīgā, mūsu skolas komanda
līdzvērtīgi cīnījās ar lielo pilsētu skolu komandām.
9.aprīlis – notika Rēzeknes pusmaratons, kurā aktīvi piedalījās arī 18
mūsu veiklākie skrējēji.
15.aprīlis – folkloras ansamblis “Sovvaļņīki” piedalījās Ziemeļlatgales
bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā/skatē „Teci rikšus,
kumeleņi”.
21.aprīlis – krosa stafetes Kaunatā

Rīts atplaucis burvīgās smaržās,
Kā paceļas iedvesmā sirds!
Skan, pogo, vītero gāršā,
Dārzs ceriņu ziedos mirdz...
Un burvīgais ziedoņa vakars,
Ko atkal ir dāvājis maijs...
Vairs rūpes un raizes mūs neskar,
Sāk brīnumiem pildīties gaiss.

22.aprīlis -1.-4.klašu tautas deju kolektīvs devās uz Bērzgali,
lai piedalītos deju skatē, esam lepni, ka mūsu mazie dejotāji tika

novērtēti ar 1.pakāpes diplomu. Malači! Paldies par veikumu skolotājai
Elitai Kuprukai!
23.aprīlis – folkloras kopa dodas uz skati Rīgā, kurā piedalījās labākie
Latvijas dziedātāji, dejotāji un muzikanti.
Izvērtējot visu dalībnieku sniegumu, mūsu folkloristi ieguva 2.pakāpi!
Paldies par augstajiem rezultātiem visiem dalībniekiem un skolotājam
Rolandam Ankipānam!
23.aprīlis - visā Latvijā tika organizēta Lielā talka, kurā piedalījās arī
mūsu skola un Strūžānu pagasta iedzīvotāji, šogad kopīgiem spēkiem
tika sakopta stadiona teritorija un izgatavoti jauni putnu būrīši.
26.aprīlis – notika vieglatlētikas sacensības Maltā
28.aprīlis – skolā tika organizēts konkurss 5.-9.klašu meitenēm.
28.aprīlis – skolā viesojās Latgales Reģionālā televīzija.

Smaidam
"Meitenīt, Jums siers
garšo?" "Nē." "Dīvaini,
tāda žurka, bet siers
negaršo..."
Iedomājies - sēžu
baznīcā un ieraugu, ka
viens man blakus pīpē...
Man no uztraukuma
gandrīz aliņš no rokām
izkrita!
-Ko tu tur dari? Taisu putnu būrīti.
-Bet kur ir
caurumiņš? Kā
putniņš tiks iekšā?
-Viņš jau tur ir...

-Pasaki man kaut
ko mīļu! -Zaķītis! Tik maz?! -Vesels
bars zaķu!

Protams, ka laime nav
naudā.. bet tomēr labāk
raudāt mersedesā nekā
autobusā!

Nekad neaizmirsti
par tiem, kuri bija ar
Tevi grūtos brīžos!
Google, Wikipedia un
tulkotājs....
Divu draugu saruna: - Kā jūties gadu pēc
laulībām? - Nu tā! Dzert nedrīkst, smēķēt
nedrīkst... - Tu laikam nožēlo? - nožēlot
arī nedrīkst.

Pasaule zaudē savus
ģēnijus: Einšteins nomira,
Bēthovens kļuva kurls,
man arī galva tā kā sākusi
sāpēt...
Divas piedzērušas
blusas iznāk no
kroga,viena prasa
otrai:gaidīsim suni
vai iesim ar kājām?

Fakti
Ja vistas galvu paliksiet tai zem spārna un pagriezīsiet uz augšu, tā aizmigs.
Dmitrijs Mendeļejevs (kļuva pazīstams kā viens no diviem zinātniekiem, kas izveidoja ķīmisko
elementu periodisko sistēmu) brīvajos brīžos aizrāvās ar čemodānu izgatavošanu.
Standarta 500 lpp. biezu grāmatu nevar saspiest pat tad, ja tai virsū būtu uzlikti 15 vagoni, kas
pielādēti ar oglēm.

Lai cik dīvaini neliktos, jūs mierīgi varat ielikt
spuldzīti mutē, taču bez ārsta palīdzības nevarat
to izvilkt (nemēģiniet tagad to paveikt)!
Āboli daudz labāk palīdz pamosties no rītiem nekā
kafija.
Austrālijā ir vairāk trušu nekā Ķīnā cilvēku.
Valis nelaiž ūdens strūklu, bet gan ogļskābās
gāzes strūklu,viņš vienkārši izelpo, pārējais ir
ūdens šļakatas.

Klačiņas
•Dažiem vecāko klašu zēniem iepatikās meiteņu lūpu krāsa, ar kuru tie uzkrāsoja sev lūpas, izskatījās
interesati.
•Skolā vēsi, bet daži skolēni nebaidās no aukstuma un pa skolu staigā vienā T-kreklā. Laikam norūdīti...
•Mūsu skolas skolēni ir parādījuši labus rezultātus robotikas jomā, tādā veidā popularizējot savu skolu
novada un reģiona līmenī.
•Daži skolēni ir secinājuši, ka ārā ir siltāk nekā skolā.
•Ir novērots, ka treniņus sāk apmeklēt arvien mazāk un mazāk cilvēku, žēl gan. Ir īstais laiks, lai atsāktu to
darīt.
•Šī brīža aktuālais jautājums: “Kā desa ir angliski?”
•Skolā ciemojās televīzija, kļūstam populāri.
•Daži skolēni atbalsta meitenes, kad viņām klājas grūti....
•Jāsāk domāt par to, kur metam atkritumus!
•Skolā ir izgudrota jauna, netradicionāla un ārkārtīgi bīstama spēle - tā saucamā ‘’zavaļuha’’, nemēģiniet
kaut ko līdzīgu.
•Populāra ir kļuvusi spēle ar pirkstiņiem.
•Braucot uz Kaunatu, mūsu skolēni ieguva jaunu rekordu............. Jā, dažiem bija grūta diena!
•Meiteņu kokursa laikā dažām dalībniecēm bija grūti savaldīt savas emocijas. Jāiemācās cienīt vienam otru!
•Daudzi skolēni neapmeklēja lielo talku, lai gan pārējiem bija grūti, tomēr stadiona sakopšana izdevās.
•Ir dzirdēts, ka kāda skolas meitene trenējas, lai varētu apsēsties uz auklas.
•Kāds 3.klases zēns sastrīdējās ar savu klasesbiedreni, interesanti kādu iemeslu dēļ?
•Daži mūsu skolēni, aizbraucot uz atvērto durvju dienu Rēzeknē, izlikās par 9.klases skolēniem....
•Kāds zēns īpaši rūpējas par saviem zobiem, jo zobu pastu pasūta ārzemēs, un ir gatavs par to maksāt pat 10
EUR.
•Dažiem skolas zēniem ir jaunas simpātijas..... Interesanti, no kurienes viņas ir?

Krosa stafetes Kaunatā
Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad, 21.aprīlī, notika krosa stafetes
Kaunatā. Mūsu skolu pārstāvēja trīs komandas, paši mazākie mūsu
skrējēji 3.-4.kl., vidējie - 6.-7.kl., un vecākie - 8.-9.kl. Mazajiem un vidējā
vecuma dalībniekiem šoreiz nepaveicās, bet viņi centās un cīnījās, un
pats galvenais, ka izturēja visu distanci, jo bija jāskrien pa kalniem un
lejām. Savukārt lielajiem veicās nedaudz labāk un tikai mazliet pietrūka
līdz godalgotai vietai. Paldies visiem - gan maziem, gan lieliem - par
izturēto distanci un par to, ka pārstāv mūsu skolu dažāda veida
sacensībās!
4-cīņa Maltā
Šogad 4-cīņa notika neierasti, jo parasti tā notika Viļānos, bet šogad - jaunajā Maltas stadionā.
Sacensības četrcīņā notika 26.aprīlī. Mūsu skolu pārstāvēja viena komanda. Korespondentiem
izdevās ar viņiem nedaudz aprunāties uzreiz pēc atgriešanās mājās. Lūk, skolēnu komentāri:
«Mums patika, bija diezgan interesanti, esam ļoti apmierināti ar saviem rezultātiem.”
Paldies sportistiem un, protams, skolotājai, kas sagatavoja komandu sacensībām!
Rēzeknes pusmaratons
Šogad Rēzeknes pusmaratons notika 9.aprīlī. Mūsu skolu pārstāvēja 18 skolēni. Droši varam
apgalvot, ka sportisti ir ļoti lieli malači, jo izturēja visu 5,2 km garo distanci. Paldies visiem
skrējējiem par izturību un vēlmi pārstāvēt savu skolu!

Aptauja
Šomēnes mēs aptaujājām 1.-4.kl. skolēnus par pavasari. Apkopojot
atbildes, uzzinājām daudz jauna un interesanta.
Vai jūs uzskatāt, ka pavasaris ir sācies? Kāpēc?
Jā, jo viss zied un spīd saule
Jā, pavasaris ir sācies, tikai to nejūt.
Nē, tāpēc, ka ir auksti.
Es domāju, ka pavasaris sākas tad, kad notiek pāreja
uz vasaras laiku.
Jā, jo kokiem saplaukst lapas (Ronda 1.kl.)
Jā, pavasaris ir sācies, jo redzēju pirmos taurenīšus.
Jā, pavasaris ir sācies, jo saulīte vairāk silda, un bērni
priecīgi šūpojas šūpolēs. (Egita 3.kl.)
Pavasaris ir sācies, jo visiem ir labs garastāvoklis, un
čivina putniņi (Diāna 3.kl.)
Ko jūs vēlaties paveikt šopavasar?
Es gribētu aizbraukt uz Hesburgeru. (Viktorija 1.kl.)
Nopelnīt naudu.
Es vēlos aizbraukt uz akvaparku.
Izpildīt mājas darbus.

Ko jūs jau esat šopavasar izdarījuši?
Es biju Rīgā, Sv.Pētera baznīcā, un
uzbraucu baznīcas 72 m augstajā
tornī (Arnolds 4.kl.)
Piedalījos Lielajā talkā (Marija 4.kl.)
Skrēju Rēzeknes pusmaratonā.
Braukāju ar riteni, dejoju. (Uldis
1.kl.)
Dejojām un ieguvām pirmo pakāpi
(Renāte 1.kl.)
Mēs bijām deju skatē, un
ieguvām pirmo pakāpi.

Noskatīties jaunākās filmas un veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu.
Aizbraukt uz Rīgu. (Elīna 1.kl.)
Lasīt, iet pie māsas pastaigāties.
Mācīties un aizbraukt uz boulingu. (Uldis 1.kl.)
(Ronda 1.kl.)
Gribu redzēt dinozauru.
Aizbraukt uz Rēzekni bez mammas un bez skolotājas ( Egita 3.kl.)

! ! ! S a k ā m L I E L U PA L D I E S v i s i e m , k a s p i e d a l ī j ā s a p t a u j ā ! ! !

Mūsu pamatskolas laiks...
Daudz skaistu brīžu piedzīvots šo deviņu gadu laikā. Gribam
pateikties sākumskolas audzinātājai Elitai Kuprukai, kas mums
iemācīja saskaitīt, atņemt, reizināt, pareizi un glīti rakstīt, lasīt,
gribam pateikt paldies tiem, kas to ir pelnījuši.
Paldies visiem skolotājiem, kas mūs ir mācījuši un skolojuši,
bet vislielākais paldies mūsu klases audzinātājiem! Viņi mums
iemācīja, kā novērtēt draugus, kā izlīgt, kā palīdzēt un nekļūt
savtīgiem, kaut arī ne vienmēr mums tas sanāk.
Esam piedalījušies dažādās skatēs, olimpiādēs, sporta
sacensībās. Paldies, ka iemācījāt mīlēt sportu!
Paldies, ka likāt «smagu nastu nest uz pleciem», jo šo gadu laikā
mēs esam iemācījušies pārvarēt grūtības.
Liels paldies par interesantajām ekskursijām un tūrisma dienu!
Un, protams, liels, liels paldies mūsu skolas žurnālistiem, kas vienmēr sniedza mums
daudzveidīgus faktus, ārkārtīgi interesantas klačiņas, paziņoja par aktuālākajiem notikumiem un
brīdināja par to, kas mūs sagaida tuvākajā laikā. Anekdotes uzlaboja omu, īpaši svarīgi tas bija
kontroldarbu dienās.
Pateicamies tiem, kas nenobijās un devās intervēt īpašus un interesantus cilvēkus.
Vēlam jums palikt tikpat pozitīviem un aktīviem arī turpmākajos gados!
9.klases skolēni

Atvērto durvju dienas
Šī gada 8. aprīlī divās Rēzeknes vidusskolās notika atvērto durvju jeb ēnu dienas, kurās topoši
skolēni - 9.klases audzēkņi varēja aplūkot, kas ‘‘lācītim (šajā gadījumā konkrētajām skolām) vēderā’’.
Šo iespēju piedāvāja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATv)
un Rēzeknes tehnikums
(Rt).
ATv ir strauji augoša vidusskola, kura atrodas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTa) paspārnē.
ATv šis ir pirmais mācību gads, un tajā pašlaik mācās divas klases, uz pārējo Rēzeknes vidusskolu fona
šī skola “paspīd” ar to, ka tai ir pieejamas RTa datu bāzes un laboratorijas. Tiesa, skolai ir augstas
prasības no skolēniem ekstraktajos priekšmetos, taču tā spēj piedāvāt arī lielu ieguldījumu audzēkņu
profesionālajā izaugsmē un attīstībā.
Rt ir tikko izremontēta skola, un tā ir lieliska tiem skolēniem, kuri, apgūstot vidējo izglītību, vēlas apgūt
arī kādu profesiju. Rt piedāvā ap 20 profesiju, kuras ir pieprasītas gan Latvijā, gan Eiropā. Skola var
lepoties arī ar to, ka studējošajiem ir iespēja doties praksē uz ārzemēm, saņemt stipendijas. Kopumā
skolā mācās vairāk nekā 800 skolēnu, bet Rēzeknes filiālē to skaits pārsniedz sešus simtus.

Folkloras kopu skate
23.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas
programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2016" folkloras konkursu fināli bērniem un jauniešiem.
Uz Rīgu devās arī mūsu skolas folkloras ansamblis un skolotājs Rolands Ankipāns, lai pārstāvētu
novadu tradicionālās muzicēšanas konkursā "Klaberjakte", kurā mūsu muzikanti izpildīja 2 dziesmas,
izvērtējot visu dalībnieku sniegumu, žūrija "Sovvaļņīkim" piešķīra 2.pakāpes diplomu!
Paldies skolotājam un visiem folkloras dalībniekiem par enerģisko sniegumu un augstajiem
panākumiem konkursā!

Lielajā talkā paveiktais...
Latvija – skaistākā pasaules valsts, tikai “skaistajam
jāpalīdz parādīties”, tā kādreiz teicis Imants Ziedonis.
Aprīlī jau vairākus gadus tiek organizēta Lielā talka,
kuras laikā cilvēki sapulcējas un uzkopj vidi. Arī Strūžāni
neatpaliek, 23.aprīlī kopīgiem spēkiem tika sakārtota
pagasta teritorija, īpaši - stadions. Tajā tika nogriezti
krūmi, sausie zari, sagrābtas lapas un iztaisnotas
aizaugušās apmales. Tagad stadions izskatās kā jauns!
Vienlaikus ar stadiona sakopšanas darbiem skolā
notika putnu būrīšu darbnīca. Mācību stundās tika
sagatavoti dēļi, atlika tikai sanaglot. Šo darbu paveica
aktīvākie zēni: V.Žuks, I.Gruznovs, S.Kalnejs. Neilgā
laikā tika sanagloti 16 būrīšī, kuri tika piestiprināti kokos
pie ezera, dambja pusē, pie skolas.
Paldies skolotājam Andrejam Zaharam par darbu
vadīšanu! Paldies visiem, kas sakopa savu pagastu!
Pēc kārtīgi paveiktā darba mūs gaidīja karsta zivju
zupa, ceptas desiņas un vista.

Konkurss meitenēm
28.aprīlī skolā norisinājās konkurss 5.-9.kl. meitenēm, kurā
piedalījās 10 skolnieces. Konkursā bija jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, bija jāsaliek sakāmvārdi, jāatrod
15 dzīvnieku nosaukumi angļu valodā, jāpieraksta ēdienu nosaukumi, kas sāktos ar burtu “k”, jāatpazīst
garšvielas, jāatmin slavenības. Meitenēm bija arī jāprezentē mājas darbs (interesanti noformēta recepte).
1. vietu ieguva Diāna Petrunina, 2.vietu Valērija Makejeva, bet 3. vieta ir Lindai Laganovskai.
Paldies visām meitenēm par piedalīšanos!!!

Kartupeļi jāstāda, kad ābeles beidz ziedēt.
Kad ievas zied un kad ir jauns mēness, jādēsta kartupeļi.
Vēss maijs un slapjš jūnijs pilda pagrabus un mucas.
Ja maija mēnesī daudz odu — rudenī laba raža.
Pirmos miežus sēj maija sākumā, un tos miežus sauc par Jurģa miežiem. Parasti Jurģa miežus sēj
pagājušā gada kartupelājā.
Kad ozolam lapas plaukst ātrāk nekā osim, tad sausa vasara esot gaidāma; kad atkal osim
ātrākas, tad slapja.
Ja ozols uzplaukst maija mēnesī, tad gaidāma auglīga un jauka vasara.
Lai izaugtu lieli sīpoli, tie jāstāda 31. maijā un jāizrauj Bērtuļa dienā (24. augustā).

SAULAINU MAIJU!
1.maijs - Darba svētki, LR Satversmes
sapulces sasaukšanas diena
2. – 6.maijs – Vecāku nedēļa skolā

4.maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena
5.maijs - radošā darbnīca (1.-4.kl. skolēniem)
6.maijs – Māmiņu dienai veltīts KONCERTS,
vecāķu sapulce
13.maijs - PĒDĒJAIS ZVANS 9.kl.
30.maijs – mācību gada noslēgums

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas par
avīzītes
noformējumu un saturu!

Avīzītes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps

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!

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondenti - Iļja Gruznovs, Linda
Laganovska , Maija Kalneja, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule.

