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Oktobris – gada desmitais mēnesis. Latviešu mēneša senie nosaukumi ir veļu, zemliku 

vai rudens mēnesis, savukārt lietuviešu senie nosaukumi ir lapkritis. Tas ir viens no 7 

mēnešiem, kas ir 31 dienu garš, astroloģijā sākas ar Sauli Svaru zīmē, beidzas ar Sauli 

Skorpiona zīmē. 

Oktobra pēdējā svētdienā Latvijā un daudzās citās valstīs notiek pāreja atpakaļ uz 

ziemas laiku (apmēram trijos no rīta pulksteņi tiek pagriezti vienu stundu uz priekšu). 

Jau otro mēnesi skolas gaiteņus bērni piebilda ar smiekliem, čalām, spēlēm un 

dažādām rotaļām.  

Rudens pikniks  

Pirms bērnu rudens brīvdienām skolā tika 

organizēts pasākums.  

 18.oktobrī notika ‘’Rudens pikniks ‘’.   

 

Piedalījās visa skola. Kopīgi skolas pagalmā tika 

veidota krāšņa mandala no rudens veltēm; āboliem, 

ķirbjiem, čiekuriem, zīlēm, rudens lapām, ogām un 

puķēm. Kad  mandala tika izveidota skolēni ar skolotājiem devās uz ezera krastu, kur 

notika rudens pikniks. Skolēnus tur sagaidīja dažādas rotaļas, spēles un radošas 

darbnīcas. Skolas vecākās klases bija atbildīgas par zupas vārīšanu, grieza dārzeņus, 

pievienoja garšvielas, lēja kompotus krūzēs u.c.  

 

 



 

Bērni varēja sev izveidot medaļu no 

skolotājas sagatavotās mīklas, mācīties 

šķirot atkritumus, krāsot mandalas, veidot 

dzīvniekus no rudens lapām, izveidot sev 

krāšņu piespraudi no nevajadzīgām 

saspraudēm, tādējādi bērni izprot, ka 

nevajadzīgām lietām var piešķirt otru dzīvi. Kas 

iepriecina acis un paliek atmiņā. Bērni un skolotāji pēc 

taustes minēja, kas atrodas krāsainajās kartona kastēs, pēc 

skaņas noteica, kas atrodas oliņā un vajadzēja nolikt uz 

atbilstoša attēla; rīsi, cukurs, pogas, pupas u.c.  

Kad zupa bija gatava, bērni kopīgi izbaudīja gardo 

maltīti un devās uz skolu. Tā rudens brīvdienas varēja 

sākties. Nākot uz skolu ar jaunu enerģiju un iedvesmu!  

                       Ronda 

YouTube bloģeris 

Es rakstu par Mihailu Litvinu. Tas ir YouTube blogers kuram uz kanāla ir 2,73 

miljoni abonētāju. Viņš filmē tādu kontentu, vienkārši Bomba. Pēdējā video viņš starp 

saviem 3. draugiem sataisīja konkursu uz Iphone 11 PRO. Pirmo draugu sauca Subo, 

otro Nikolajs un trešo Daniels. Bet ja tā, viņš ir prankeris, čelendžers un vienkārši 

bagātais un krutais čalis 19 gados. Dzīvo viņš Krievijā, Maskavā, tagad ir aizbraucis 

uz Indonēziju, pilsētu (salu) Bali. Viņa mašīna ir Mercedes AMG GT.  

Par viņa jociņiem, viņu jau daudz reižu bija saķērusi policija, jo viņš dara arī sliktus 

prankus no kuriem cilvēkim var palikt ne pa sevīm! Nepasen viņš ar savu draugu 

Edvardu Bilu sakāvās ar Indonēžiem, Edvards dabūja trīs reizes pa seju, pēc tam viņi 

aizgāja jo atgāja Subo un rozšķīra kautiņu! Vēl 12. oktobrī Litvins gandrīz salauza 

plecu. Kamēr viņš peldējās uz ātrumu viņš ap ļoti cieto stūri atsita plecu un viņš iegāja 

viņam iekšā, labi ka draugi bija klāt izņēma kaut kā. Pēc viņa vārdiem nekas nav 

salauzts, bet sāp viņam riktīgi!👌 



Markuss 

Helovīns 

Halovīna vakarā cilvēki pārģērbjas par spokiem, 

raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa 

mājām, prasot saldumus. Tā ir amerikāņu tradīcija, 

taču globalizācijas rezultātā izplatījusies arī citās 

valstīs, arī Latvijā. Latvijā tradīcijai nav vēsturiska 

pamatojuma un tā balstās uz bērnu vēlmi iegūt 

saldumus. Tāpat tiek veicināts vandalisma 

pieaugums, jo izjokošana bieži pārvēršas par 

vienkāršu demolēšanu vai, piemēram, jēlu olu 

sviešanu. Halovīnā pārģērbjas un grebj ķirbjus, arī lai aizbiedētu ļaunos garus.  

 

Helovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars ir ļoti sena 

tradīcija. Kamēr daudzās pasaules valstīs bērni un 

pieaugušie ar aizrautību gatavojas mošķu tērpu gatavošanai, 

saldumu ēšanai un ķirbju grebšanai, Latvijā daudzi joprojām 

rausta plecus neizpratnē par to, kas šie svētki īsti ir. Visu svēto dienas 

priekšvakars tradicionāli tiek atzīmēts 31. oktobrī, taču svētku noskaņas 

daudzas pasaules valstis pārņem jau nedēļas nogalē pirms šā datuma 

 

 

 

 

 

 

Renāte 

 



 

Anekdotes 

Runā, ka vīrieši nekad neraud… 

Es jums pilnīgi droši varu pateikt: 

jūs vienkārši nemākat viņiem pa īstam nodarīt pāri. 

 

 Veči, tagad Jānis atnāks: ar ko viņš pirmais sasveicināsies, 

tas būs…. 

Skolotāja jautā Jānītim: 

-Kāpēc tu vakar nebiji skolā? 

-Mans vecākais brālis saslima. 

-Un kāds tam sakars ar tevi? 

-Es braukājos ar viņa velosipēdu! - Eu veči , čau visiem! 

Mammu, visi skolā saka, ka es esmu izklaidīgs! 

Nu pasaki, ka tas nav tā! 

- Puisīt, tu dzīvo pretējā mājā. 

- Pēter, ja 1+1=2, bet 2+2=4, cik būs 4+4? 

- Tas nav godīgi, skolotāj! Jūs vienmēr atbildat uz vieglākajiem jautājumiem, bet man 

uzdodat grūtākos! 

Klasē trokšņo. Skolotāja ienāk klasē: 

-Kurš ir stulbs pieceļas! 

Jānītis pieceļas. 

-Tu esi stulbs? 

-Nē skolotāj, man vienkārši žēl, ka jūs viena pati stāvat. 

Bioloģijas stunda. Skolotāja jautā: 

- Pēter, pastāsti visiem, kā vairojas sliekas! 

- Daloties, skolotāj! 

- Un kā tieši? 

- Ar lāpstu! 



Deniss 

Gaidīsim jūsu 

ieteikumus un idejas 

par avīzītes saturu un 

noformējumu! 

 

Avīzi veidoja: 
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Renāte Anufrijeva 
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Deniss Razvadovskis 

  Atceries!                                                       Skolotāja Viktorija  

Avīzei ir arī savs e-pasts artava.avize@inbox.lv 

Uz šo e-pastu varat sūtīt savas idejas, stāstus, dzejoļus, pasakas, novērojumus, 

anekdotes, faktus, klačiņas un visu pārējo kas liekas interesants! 
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