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Nesaki nekā - paklusē,
Ir tik labi, ka esi šai pasaulē.
Ar Tevi ir viegli solī iet,
Ar Tevi var skumt un ar Tevi var
smiet.
Ar Tevi prieki divkārši,
Bet bēda, kaut liela, tik pusbēda.
Nesaki nekā - paklusē,
Ir tik labi, ka esi šai pasaulē.

Februāris jau izsenis uzskatīts par vienu no
aukstākajiem ziemas mēnešiem – bagāts ar sniegiem un lediem. Taču siltāku
šo ziemas mēnesi padara Valentīndiena. Avīze „Čiekuriņš’’ Jums novēl sirds
siltuma un prieka pilnu februāri!
Avīzes redaktore: Amanda Tutiņa

Vai tu zini, ka...
Jau trešajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras cilvēki keramikas rotāšanai
un sienu zīmējumiem izmantoja efejas lapu nospiedumus, no kā vēlāk
attīstījās sirds simbols.
12. un 13. gs. stilizēti efejas lapu zīmējumi sarkanā krāsā parādījās ar
mīlestību saistītās gleznās.
Sirds simbola sarkanā krāsa attēlo siltas asinis, kas no izseniem
laikiem simbolizē veiksmi, veselību un mīlestību.
Pirmajos medicīniskajos zīmējumos sirds tika attēlota līdzīga piramīdai,
bet aptuveni no 13. līdz 16. gs. sirdi sāka zīmēt kā stilizētu efejas lapu.
Japānā arbūzu audzētājs, vārdā Hiroiči Kimura, ir atklājis tehniku, kā
izaudzēt sirds formas arbūzus.
Daudzviet pasaulē ir sastopami sirds formas ezeri, piemēram, Simšala
ezers Pakistānā.
Šveicietei Diānai Rezerei pieder pasaulē lielākā sirds formas lietu
kolekcija ar 755 priekšmetiem.
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Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēni, kas 2014./15.m.g.
1.semestri beidza ar ļoti labiem, teicamiem un izciliem
sasniegumiem
1.klase
2.klase

3.klase
4.klase
5.klase
6.klase
7.klase
8.klase
9.klase

Madara Dokāne
Matīss Leons
Renets Bošs
Meldra Dārzniece
Daira Ikstena
Ralfs Mārtuševs
Amanda Silauniece
Kristena Kupča
Dana Petuka
Iveta Sūnuņa
Zane Kozāne
Elīna Burka
Laura Putilova
Samanta Zizlāne
Edijs Krivišs
Beatrise Maslovska
Iveta Škapare
Agnese Ikstena
Adrians Rakstiņš
Amanda Tutiņa
Laima Blomniece
Andris Kudurs
Gunita Pedele
Kristiāna Zizlāne

APSVEICAM!
Kristiāne Zizlāne – II
vieta un
Laima Blomniece III
vieta starpnovadu
(Balvu, Baltinavas,
Rugāju) mūzikas
olimpiādē.
Olimpiādei gatavoja
skolotāja Aija Ikstena.

APSVEICAM!
Kristiāne Zizlāne – II
vieta starpnovadu
(Balvu, Baltinavas,
Rugāju) latviešu valodas
olimpiādē.
Olimpiādei gatavoja
skolotāja Rasma Zuša.
APSVEICAM!
Andris Kudurs –
atzinība starpnovadu
(Balvu, Baltinavas,
Rugāju) bioloģijas
olimpiādē.
Olimpiādei gatavoja
skolotāja Anita Leone.
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Patriotiskā nedēļa

Pacilājošā noskaņā Rugāju
novada Eglaines pamatskolā tika
aizvadīta par tradīciju kļuvusī
patriotiskā nedēļa.
11.novembrī, Lāčplēša dienā,
Lazdukalna
Saietu
namā
norisinājās
ierindas
skate.4.9.klašu
skolēni
bija
cītīgi
gatavojušies.
Viņu
sniegumu
vērtēja
direktors
E.Stalidzāns,
skolotāja J.Ikstena un Lazdukalna
Saietu nama vadītājs J.Rakstiņš.
9.klase
ieguva
godpilno
1.vietu.,2.vietā-7.klase,
3.vietā8.klase.Pārējo
klašu
kolektīvi
saņēma pateicības rakstus par
piedalīšanos.
Par
labāko
komandieri
tika
atzīts
Jānis
Akmentiņš
no
7.klases.
Pēc
ierindas skates visi skolēni un
skolotāji izgāja skolas pagalmā, kur
tika
dziedātas
patriotiskās
dziesmas un noliktas svecītes. Daži
no skolēniem devās uz kapiem un
ģenerāļa Valda Matīsa atdusas
vietā arī nolika svecītes.
12.novembrī 2. un 3.klašu
skolēni Balvu bibliotēkā piedalījās
erudīcijas spēlē „Mana Latvija”.
Skolā bija ieradušies viesi no Valsts
robežsardzes.
Skolēni
varēja

iepazīties ar robežsardzes darbu,
uzzināt daudz ko jaunu un vērot
kinologa trenētā suņa darbības.
13.novembrī
skolā
norisinājās patriotiskā stunda „Mēs
Latvijai” 1.-4., 5.klasēm, kā arī
konkurss „Es mīlu tevi, Latvija” 6.9.klasēm.
Patriotiskajā
stundā
skolēniem
bija
jāatbild
uz
jautājumiem. Konkursā bija jāpilda
dažādi uzdevumi par Latviju. Arī
šoreiz visgudrākie izrādījās devītie.
Piektdienā,
14.novembrī,
Lazdukalna Saietu namā notika
svētku koncerts „Mēs Latvijā,
Latvija-mūsos!”. Visu klašu skolēni
bija cītīgi gatavojušies. Skanēja
dziesmas, tika dejots un runāta
dzeja. .Balvas saņēma ierindas
skates un konkursa dalībnieki, kā
arī
notika
jauno
vanadzēnu
uzņemšana. Pasākums skolēnos
raisīja daudz patīkamu emociju.
Pēc
svinīgā
koncerta
skolas
pagalmā
gaisā
tika
palaistas
laternas un no svecītēm izveidota
sirds un uzraksts, kas apliecināja,
ka mēs mīlam savu valsti-Latviju.
Skolēni arī izteica novēlējumus
savai valstij.
Teksts: K.Zizlāne. Foto: I. Krivošejeva.
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Latvijas svētku nedēļā stunda muzejā „Gleznosim Latviju”
Šī gada 30.septembrī oficiāli tika
atklāta jauna patstāvīgā ekspozīcija Balvu
Novada muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales
nemateriālajam kultūras mantojumam.
Muzeja projekts realizēts Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
atbalstītā
projekta
„Saglabāt, lai nepazaudētu!” ietvaros.

Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā
valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas
dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika,
folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi,
cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
6.novembrī skolēni no abām Rugāju novada izglītības iestādēm pēc
5.mācību stundas devās ceļā, lai iepazītos ar jaunajām ekspozīcijām
Balvu Novada muzejā.
Ar aizrautību nodarbību vadīja māksliniece Astra LočmeleAmbarova. Astras stāstījums iedvesmoja skolēnus uz jauniem
patstāvīgiem pētījumiem, aicināja saglabāt un izkopt latvisko pašapziņu
un brīvības garu.
Šī ekskursija palīdzēja skolēniem apzināt spējas, intereses un
radīja iespēju formulēt savas vērtības. Skolēni mājup devās ar
sarkanbaltsarkanām piemiņas zīmītēm un pateicas par interesanto
nodarbību. Jaunieši ir izteikuši vēlēšanos arī turpmāk apmeklēt
muzejus- gan Medicīnas muzeju, gan vaska figūru muzeju, gan Kara
muzeju. Interese ir arī par Jūras muzeju Igaunijā, par Luvru un kādu
muzeju, kurš būtu veltīts mūzikai.
Ekskursijas mērķis - bagātināt apmeklētāju zināšanas, rosināt
domāšanu, izkopt komunikācijas prasmes, kā arī iespēja būt neierastā
vidē, tika sasniegts.
Muzejos var
nokļūt arī
virtuāli:
www.googleartproj
ect.comwww.rijks
museum.nl/en/ex
plore-thecollection,
www.eokupacijas
muzejs.lv
Teksts un foto: I.Useniece

Mārtiņdiena mūsu skolā
Kas tur skan, kas tur rīb
Pašā plāna vidiņā?
Mārtiņš gaili dancī veda
Ap to mūsu istabiņu.
Skaļi sākās arī Mārtiņdienas tirgus Eglainē. Rosījās tirgotāji,
izvietodami daudzveidīgo preču klāstu, nepacietīgi drūzmējās pircēji. Taures
skaņu pavadībā uz „zirga” iejāja Rūdis (althornu spēlēja Amanda).
Piedāvājums bija neierasti bagātīgs, jo jau krietnu laiku iepriekš
skolēnu dome visus mudināja nopietni gatavoties šim pasākumam. Pārsvarā
tika tirgotas ēdamlietas -mājās gatavoti cepumi, kūciņas, vafeles un citi
saldumi. Lielu interesi izraisīja Evereta mammas uzburtā cukurvate.
Varēja iegādāties arī rotaslietas, Amanda Tutiņa piedāvāja rotas no
pērlītēm, bet 6.klases skolēni tirgoja pašdarinātas rokasspādzes. Osvaldam
izdevās nopirkt dzīvu trusi. Pēc iekārotajām precēm pircēji pat stāvēja rindā.
Kad tirgošanās karstums pierima, daudzi iegriezās mazajā zālē, kur
darbojās 9.klases kafejnīca. Pie galdiņiem sēžot, varēja malkot tēju vai kafiju
ar piedāvātajām kūciņām. Devītie bija parūpējušies arī par ‘’dzīvo’’ mūzikupie klavierēm muzicēja Kristiāna Zizlāne, ar ģitāras spēli priecēja Laima
Blomniece. Dziesmas skanēja cita pēc citas, abu meiteņu balsīm pievienojās
arī citas.
Visi bija priecīgi un gandarīti par izdevušos pasākumu.
Teksts: R. Zuša, foto: A. Stalidzāne.

Ziemassvētku pasākumi skolā
Pirmsskolas grupiņas Ziemassvētki norisinājās 18. decembrī. Bērni
skatītājus iepriecināja ar ludziņu „Mājas gariņš”, kurā darbojās mājas gariņš,
zaķīši, kaķīši, lapsiņa, vilks, sunītis, meitene, puika, sniegpārsliņas un vējš.
Mājas gariņš vēlējās savam namam saimniekus, taču neviens no zvēriņiem
nevēlējās dzīvot lielajā un aukstajā mājā. Tomēr zēns un meitene
Ziemassvētkus sagaidīja kopā ar mājas gariņu. Noslēgumā ieradās Salavecis
ar konfekšu vezumu. Ikviens viesis tika pamieloties ar cienastu.
Teksts: A. Ikstena, foto I. Krivošejeva.

19. decembrī Lazdukalna Saietu namā norisinājās skolas
Ziemassvētku pasākums. Tajā piedalījās skolēni un skolotāji. Pasākumā
rādījām Ziemassvētku vakaru latviešu sētā. Saimes lomā iejutās 9.klases
skolēni, kā arī pirmklasnieki. Ķekatās nāca 8. un 6.klases skolēni.
Piektklasnieki rādīja laimes liešanu, bet septītie iepazīstināja ar ticējumiem
un mīklām. Pa vidu skanēja dziesmas, tika rādītas jautras dejas. Beigās
ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar dāvanām, bet skolas vadība sveica
labākos. Pasākums bija izdevies. Tas mums ļoti patika.
Teksts: K. Zizlāne.

Ekskursija uz Valmieru

28. decembrī mēs devāmies ekskursijā uz Valmieru. Mēs apmeklējām
muzikālo Ziemassvētku izrādi bērniem un jauniešiem "Vinnija Pūka
Ziemassvētki", kurā piedalījās jauniešu mūzikas elki - Kashers, Rihards
Bērziņš, Madara Grēgere, Mārtiņš Ruskis, kā arī kolorītā Jolanda Suvorova.
Muzikālā izrāde bija balstīta uz Vinnija Pūka stāsta motīviem, tajā skanēja
populāras Vinnija Pūka un Ziemassvētku dziesmas, kā arī solistu
orģinālkompozīcijas.
Pēc izrādes mēs devāmies uz Vidzemes Olimpisko centru. No sākuma
notika neliela ekskursija, kā arī vērojām hokeja spēli, slidojām. Ekskursija
mums ļoti patika. Atpakaļ ceļā iegriezāmies tirdzniecības centrā „Valetta”,
kur paēdām sātīgas vakariņas. Paldies sponsoriem par apmaksāto ceļu un
Ilzei Burkai par organizēto ekskursiju!
Teksts: 9.klase, foto: I. Krivošejeva.

Ko iesākt ar šokolādes krājumiem pēc svētkiem?
Pēc svētkiem saldumu ir tik daudz, ka grēks tos būtu visus apēst. Lūk,
10 idejas, ko iesākt ar sadāvinātajām šokolādēm.
1. Šokolādes sejas maska
Liekot šokolādi uz sejas, it nemaz nav jāsatraucas par kalorijām. Tā bagātīgi
lutina sejas ādu, palīdz pret novecošanu, mitrina un baro seju ar antioksidantiem.
Maskas pagatavošanai ir neskaitāmas receptes, bet, lūk, dažas idejas, ko pievienot
šokolādei: samaltas auzu pārslas, sāls, medus, rīsu milti u.c.
2. Šokolādes kūka
Draudzenei tuvojas dzimšanas diena? Izcep šokolādes kūku! Tā Tu iztērēsi
visus šokolādes krājumus un būsi kādu iepriecinājusi, nevis apbižojusi savu vēderu.
Turklāt cept šokolādes kūku ir pavisam vienkārši. Tev nepieciešami: šokolāde,
sviests, olas, cukurs un kviešu milti. Visas sastāvdaļas ņem vienmērīgā daudzumā,
piemēram, 200g. Izņemot, protams, olas – uz 200g tās pievieno 3gb. Saputo olas ar
cukuru, savukārt šokolādi ar sviestu izkausē karstā ūdens peldē, nemitīgi maisot.
Olām un cukuram vispirms pievieno miltus un pēc tam šokolādes masu. Cep krāsnī
200 grādos aptuveni 20 minūtes. Kūkai vidū būtu jābūt mitrai. Pasniedz ar
saldējuma bumbiņu un augļiem vai ogām.
3. Ķermeņa skrubis
Izkausētai šokolādei pievieno brūno cukuru vai kafijas biezumu un uzklāj to
visam ķermenim, kad esi dušā. Kafijas biezumi un cukurs atbrīvos Tevi no
atmirušajām šūnām, bet šokolāde baros un mīkstinās Tavu ādu.
4. Šokolādes fondī
Šokolādes fondī ir labāka ideja, kā patērēt šokolādi, tā vietā, lai to tāpat
apēstu. Sagatavo augļus, uzspraud tos uz iesmiņiem un mērcē izkausētajā šokolādē.
Gards pēcsvētku deserts.
5. Karstā šokolāde
Karstā šokolāde – bauda Tavai dvēselei, ne vēderam, tāpēc to var atļauties
tikai īpašos gadījumos. Tā, kā viena pati šokolāde priekš dzēriena ir gana stipra,
labāk pievieno dažus šokolādes gabaliņus kakao. Var arī ar karstu šokolādi apliet
saldējumu. Mmmmm…

6. Šokolādes dekori

No šokolādes ir iespējams pagatavot smalkus dekorus
desertiem. Izkausē šokolādi un veido dažādas formas.
Pēc tam liec sacietēt ledusskapī, un dekori gatavi!

7. Šokolādes ledus kubiņi
Izkausē šokolādi, pievieno tai pienu un lej ledus
kubiņiem paredzētos trauciņos. Pēc tam no šokolādes
kubiņiem varēsi gatavot piena kokteiļus.

8. Šokolādes vanna
Izkausētai šokolādei pievieno gana daudz vannas sāli un zem tekoša ūdens
pievieno to vannai. Labs veids, kā palutināt sevi pēc nogurdinošiem svētkiem.
9. Šokolādes cepumi
Izkausē šokolādi, pievieno tai riekstus, žāvētus
augļus, ogas u.tml., vai nu liec kādās formītēs, vai arī
izveido čupiņas uz cepampapīra. Liec ledusskapī
sastingt un šokolādes cepumi ir gatavi. Ņem līdzi uz
darbu vai iepriecini savu ģimeni ar kārumu.

10. Šokolādes matu maska
Arī šokolādes matu maskai ir neskaitāmi varianti, kā to
pagatavot. Izkausētu šokolādi var pievienot grieķu jogurtam,
matu eļļai, un par pamatu var izvēlēties pat banānu. No
sastāvdaļām

samaisi

krēmveida

konsistenci

un

uzklāj

matiem. Vēl Taviem matiem patiks, ja pievienosi klāt papildus
kakao, vai kokosriekstu eļļu.
Informācija no: http://mia.lv/ko-iesakt-ar-sokolades-krajumiem-pec-svetkiem/

Tuvojas Valentīndiena
Mīlestības svētki – Svētā Valentīna diena tiek svinēta ar entuziasmu un
prieku vairākās valstīs visā pasaulē. No neseniem laikiem arī Latvijā šī
diena ir guvusi popularitāti.
Pakāpeniski Svētā Valentīna diena iegūst savas tradīcijas un paražas,
dažas no tām saglabājušās no seniem laikiem arī līdz mūsdienām. Katrā
valstī tās ir savādākas, bet visās valstīs šajā dienā ir ļoti populāri precēties un
lūgt vienam otra roku. Ir pat pieņemts, ka šajā dienā sievietes var lūgt vīrieša
roku. Ja vīrietis nav gatavs pieņemt tik nopietnu lēmumu, tad viņam ir
jāpateicas par izrādīto cieņu un jāuzdāvina sievietei zīda kleita, bet sev zīda
aukliņa ar sirdi. Nedaudz ieskatīsimies, kā Valentīna dienu svin citās valstīs
un kādas tur ir tradīcijas, un varbūt kaut ko jauku un amizantu atradīsim
arī sev:
 Kartiņu, šokolādes, ziedu un citu dāvanu sūtīšana Anglijā ir pamata
tradīcija, tomēr dažos reģionos ir arī savas paražas. Piemēram, Norfolkā
personāžs vārdā Džeks Valentīns klauvē pie durvīm un atstāj bērniem
saldumus un dāvanas. Viduslaiku Anglijā Valentīna dienā jaunieši
izvēlējās savu „Valentīnu”. Vairāki jaunieši sanāca kopā un rakstīja uz
papīra lapiņām meiteņu vārdus, sameta lapiņas cepurē un vilka katrs
savu „Valentīnu”. Izvilktā meitene kļuva par vilcēja „Valentīnu” uz veselu
gadu. Tas nozīmēja, ka bija jāvelta izvēlētajai meitenei sonetas, visur
jāpavada, vārdu sakot, uzvedās kā īsts kavalieris. Vēl angļi sūta mīlestības
apliecinājumus arī saviem dzīvniekiem, īpaši suņiem un zirgiem.
 Pastāvēja tradīcija bērnus ietērpt pieaugušo drēbēs, un bērni staigāja no
mājas uz māju un dziedāja dziesmas par Svēto Valentīnu.
 Itālieši uzskata par savu pienākumu dāvināt šajā dienā savām iemīļotajām
saldumus. Tāpēc arī šo dienu Itālijā dēvē par Saldo dienu.
 Galantie francūži savukārt ieviesuši mīlestības sūtījumus - četrrindes.
 Japānā rīko konkursu par pašu skaļāko mīlestības apliecinājumu.
Jaunieši kāpj uz tilta un pēc kārtas no visa spēka izkliedz visu, ko vēlas
savai otrai pusītei. Uzvarētājs iegūst balvu. Varbūt laiks arī Latvijā ieviest
šādu tradīciju, jo tiltu mums ir daudz un jauniešu tāpat.
 Dienvidkorejā un Japānā sievietes vīriešiem dāvina šokolādi 14.februārī,
un pateicībā vīrieši dāvina sievietēm konfektes (ne šokolādes) 14.martā
(Baltā diena). Un 14.aprīlī (Melnā diena) tie, kuri nav neko saņēmuši 14.
februārī vai martā iet uz Korejas restorānu ēst melnās nūdeles un sērot
par savu vientuļo dzīvi. Japānā šī diena tiek dēvēta par Vīriešu dienu, jo
lielāko daļu dāvanu saņem tieši vīrieši.
 Amerikā šajās dienās tiek pārdotas ap 108 miljoniem rožu, protams, ka
tās ir sarkanās rozes. Bet par konfektēm iztērē 692 miljonus dolāru. Tas
nozīmē, ka tiek pirkts apmēram 24 tūkstoši rožu minūtē. Traki, vai ne?!
 Dažās valstīs pastāv uzskats, ka pirmajam vīrietim, kuru sastapusi ceļā
meitene, 14. februārī, ir pienākums kļūt par meitenes „Valentīnu”, pat
neskatoties uz viņa vēlmēm.
 Somijā Valentīndiena tiek saukta par Ystävänpäivä, kas nozīmē “Draugu
diena”. Un šie svētki ir veltīti vairāk draugiem. Tuvi draugi sūta viens
otram kartiņas un nelielas dāvanas sirds formā, ka arī dāvina dāvanas
mammām. Neskatoties uz ne īpaši romantiskām noskaņām, šī diena ir arī
ļoti populārā kāzām.
 Slovēnijā ir teiciens, ka Valentīndienā augi izlaiž saknes un sāk augt. Tiek
arī runāts, ka šajā dienā putni bildina viens otru un apprecas :) Lai

redzētu šo ceremoniju, divatā jādodas krūmos basām kājām. Un tie, kam
bail no aukstuma, izvēlas sagaidīt Valentīndienu tradicionālā veidā –
dāvinot ziedus un atzīstoties mīlestībā.
Klasiskā Valentīnas dienas emblēma skaitās sarkanās rozes, kuras, saskaņā
ar antīku leģendu, parādījās, pateicoties grieķu mīlestības un skaistuma
dievietei Afroditei. Afrodite, steidzoties pie sava mīļotā Adonīsa, uzkāpa uz baltu
rožu krūma, un viņas dievīgās asinis pārvērta baltās rozes par sarkanām.
Zināmu vietu Valentīnas dienā ieņem arī anonīmie sūtījumi, piemēram,
apsveikuma kartītes, neparakstītas un bez atpakaļ adreses, vai rakstītas ar
kreiso roku. Tas ir tik noslēpumaini, ka diezgan bieži tiek sajaukta galva
sūtījuma saņēmējam uz ilgu laiku, jo nevar atrast „vainīgo” sūtītāju. Bet pēc
tradīcijas sūtītājs ir jāatrod, ja tic liktenim.

Es tevi mīlu (dažādās
valodās)
Portugāļu: Eu te amo
Angļu: I love you
Čehu: Miluji tĕ
Franču: Je t`aime
Igauņu: Ma armastan sind
Īru: Tá mi i ngrá leat
Itāliešu: Ti amo
Krievu: Я тeбя люблю
Latīņu: Te amo
Lietuviešu: Tave myliu
Poļu: Kocham cię
Rumāņu: Te iubesc
Spāņu: Te amo

Atcerieties, ka šī diena ne ar ko
daudz neatšķīrās no pārējām mīlestības
dienām. Sava mīlestība un rūpes par
mīļoto cilvēku ir jāizrāda katru dienu
un, lai dāvātu ziedus, saldumus un
mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena.

Galvenais, lai tas nāk no sirds!

Intervija ar Kristīni Galeju
.

 Ar ko jums asociējas Valentīndiena?
Ar sirsniņām un mīļiem apsveikumiem. Protams arī ar filmu „Titāniks”.
 Kā jūsu ģimene svin šos svētkus?
Pirms 10 gadiem mēs svinējām Valentīndienu tikai ar mīļām
dāvaniņām un svētku vakariņām.
 Jūsu meita ir dzimusi Valentīndienā - 14. februārī. Vai šo dienu svinat
kā Valentīndienu, vai arī kā meitas dzimšanas dienu?
Tagad mēs to svinam, kā meitas dzimšanas dienu Valentīndienas
noskaņās.
 Svinot šos svētkus, jums ir izveidojusies kāda tradīcija?
Šī svētku diena neizpaliek bez ciemiņiem, dāvanām un jautrības. Tiek
padomāts arī par telpas noformēšanu.
 Vai šajos svētkos gatavojat kādu īpašu ēdienu?
Svētku galds tiek klāts ar tradicionāliem ēdieniem (rasols, karbonāde
u.c.), kā arī ar dekorācijām Valentīndienas noskaņās. Neizpaliek arī
torte Valentīndienas simbola formā.
 Daudz laimes Dinai dzimšanas dienā! Priecīgus un mīlestības pilnus
svētkus jūsu ģimenei Valentīndiena!
Paldies! Vēlu jums visiem pārsteigumiem bagātu Valentīndienu!
Teksts: Agnese Ikstena.

Ir vērts izlasīt! Atbild pirmklasnieki
un 2.klases skolēni. Mīlestība ir ...
Kristaps: Mīlestība ir sirsniņa.
Līga: tā ir pasaule.
Tīna: mamma.
Jurģis: salavecis,jo nes dāvanas un mīl bērnus.
Pirmsskolas bērni zina, ka viņus mīl, jo mamma tā teica 
Daira un Dace: kad mīl viens otru.
Daniela: kad mīl un satiek draugus. Mīl savu ģimeni.
Meldra: kad precas.
Markuss: kad mīl kaut ko, mīl vecākus.
Renets: kad mīl cilvēku.
Ralfs: kad mīl kādu.
Teksts: E.Burka, S.Zizlāne, L. Putilova.

Bez mīlestības nedzīvojiet,
Bez mīlestības viss ir mazs!
Bez mīlestības dūmo krāsnis
Un maizi negriež nazis ass.

Valentīndienas receptes

Sastāvdaļas
425 g kviešu miltu
150–200 g baltā smalkā cukura
2 tējk. cepamā pulvera
1 ola
175 ml piena
50 g eļļas
Garnējumam
200 g pūdercukura
1 tējk. augļu sulas koncentrāta sarkanā krāsā
1 tējk. kausēta margarīna
Želejas sirsniņas

Sajauc kopā visas sastāvdaļas. Ielej masu kēksiņu formiņās. Cep
cepeškrāsnī 200°C 15 minūtes.
Sajauc miltus ar ūdeni un margarīnu viendabīgā glazūrā. Ja glazūra
kļūst pārāk cieta, var pievienot nedaudz ūdens. Uzklāj glazūru uz kēksiem.
Uz katra kēksa uzliek pa želejas sirsniņai.
Variācijas: izgriež kēksā sirdsveida iedobumu un piepilda to ar sieru vai
putukrējumu ar ievārījumu vai ogām. Uzliek atpakaļ izgriezto “vāciņu”.

Sastāvdaļas:
vīnes cīsiņi
paipalu oliņas
eļļa cepšanai
nedaudz sāls
dārzeņi pasniegšanai (gurķis, paprika,
zaļumi)

Gatavošana:
Cīsiņus gareniski pārgriež, galu atstāj nepārgrieztu. Veido sirsniņas formu,
apakšā sasprauž kopā ar koka irbulīti. Pannā uzkarsē eļļu, tajā liek cīsiņu
sirsniņas un katrā iesit trīs paipalu oliņas. Pārkaisa ar garšvielām un cep,
kamēr ola sarec. Pasniedz ar zaļumiem.

Recepte
no: http://www.mammamuntetiem.lv/articles/27177/ideja-valentindienas-brokastim-olu-sirsnina/
- Dārgais,
- mums sanākuši tika daudz viesu, ka

Mīlestības svētkos – smieklīgi un mīlestības pilni joki!
pietrūkst viena krēsla!
Aizej pie kaimiņiem, pasēdi pagaidām tur!
***
- Dārgā,-Tev tomēr jāmācas gatavot!
- Tev nepatika zivs ar kartupeļiem, ko pagatavoju
vakar?
- Tu to par čipsiem un kalmāra gredzeniem, ko
uzbēri uz šķīvja?...
***
Frāze: “Mēs taču esam viena ģimene!” Nozīme, ka
naudu tērēs sieva...
***
Puisis ar meiču sarunā pirmo reizi satikties, viņa pa
telefonu:
- Es piedāvāju satikties 1.janvārī, pie “Laimas
pulksteņa”, 10:00 no rīta.
Kā Jūs izskatīsieties?
- Slikti...
***
Televizoru meistaram saslimusi sieva-klepus,
iesnas.
Zvana viņas draudzene:
- Hallo, Jāni,- kā jūtas Ilze šodien?
- Bilde jau normāla, tikai skaņa vēl ne visai...
***
- Dārgais, - man priekš Tevis divas ziņas, viena
slikta, otra laba!
- Kādas?
- Sliktā - es iztērēju visu naudu... Labā - es Tevi mīlu pat tik nabagu.

Kas ir mīlestība?
Mīlēt nozīmē vēlēt
otram to, ko tu
pats uzskati par
labu,
un vēlēt to nevis
sevis dēļ, bet gan
tā cilvēka labā,
kuru
tu mīli, un
censties, cik vien
tev iespējams,
sagādāt
viņam šo labumu.
-- Aristotelis
Mīlestība nekad neprasa, tā
vienmēr dod. Mīlestība vienmēr
ir cietēja, bet nekad neprotestē,
nekad nav atriebīga.
-- Gandijs M.

Katra mīlestība ir īsta –
Vai tā būtu mūžu gara
Vai vienu vien mirkli īsa.
Tā smaržo pēc pavasara,
Tā atnāk kā maiga trīsa
Vai zibens rīkste tik asa.
Vienalga, vai purpurā tīta
Vai aukstumā kaila un
basa.
Kā puķe vainagā vīta,
Vai bāka uz klinšaina
krasta
Katra mīlestība ir īsta
Un reizē – tik neparasta.

Mīlestību pret savu
tuvāko ierobežo
tas, cik katrs
cilvēks
mīl pats sevi.
-- Augustīns

Mīlestība ir patiesais,
augstākais labums, kas
atrisina
visas dzīves pretrunas,
ne tikai iznīcina bailes
no nāves,
bet arī liek cilvēkam
upurēt savu esamību
citu labā.
-- Tolstojs
Ir mīlestība, kas brīvi
peld debess zilgmē.
Tāda mīlestība
sasilda dvēseli. Bet ir
arī mīlestība, kas
izšķīst
ikdienas darbos. Tāda
mīlestība ienes
siltumu ģimenē.
-- Tagore

Valodu nedēļa
Tradicionāli, kā jau katru gadu, arī šogad no 19. līdz 23. janvārim Rugāju novada
Eglaines pamatskolā notika valodu nedēļa, ar daudziem valodām veltītiem pasākumiem.
Nedēļas mērķis bija pievērst skolēnu uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt dzimtās
valodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā. Skolēniem
tika piedāvāts daudzpusīgs aktivitāšu klāsts, kurās piedaloties, varēja ne tikai paplašināt
savu redzesloku, bet arī nopelnīt balvas. Visos pasākumos skolēni pārsteidza ar savu
radošumu un izdomu ,un, protams, zināšanām.
Aktivitātes bija sadalītas pa dienām: 19.janvārī skolēni centās sarunāties sava starpā
latgaliski, kā arī notika rokrakstu konkurss krievu valodā. 20.janvārī – krievu valodas dienāskolotājas L.Ikstena un I. Krivošejeva aicināja skolēnus iepazīt krievu tautas pasaku pasauli
un atbildēt uz viktorīnas jautājumiem par pasaku varoņiem. 6.-9. klases skolēniem bija
iespēja piedalīties zīmējumu konkursā. 21.janvārī – latviešu valodas diena skolotājas R.Zuša,
L.Kudure un Z. Tūmiņa katrā klasē noskaidroja labāko lasītāju un valodnieku.
Rezultāti bija šādi:
Klase
Labākie valodnieki
Labākie lasītāji
5.klase
Zane Kozāne
Zane Kozāne
6.klase
Elīna Burka
Laura Putilova
7.klase
Edijs Krivišs
Beatrise Maslovska
8.klase
Adrians Rakstiņš
Agnese Ikstena
9.klase
Kristiāna Zizlāne
Kristiāna Zizlāne
Nedēļas ietvaros notika arī izteiksmīgās runas konkurss, kurā lielākā uzmanība tika
pievērsta Aspazijas un Raiņa dzejai.
1.- 4.klašu grupā
1.vieta:
Matīss Leons 1.kl. (60punkti)
un Madara Dokāne 1.kl.(59
punkti).
2.vieta:
Nikita Maksimovičs 1.kl.(57
punkti), Dana Petuka 4.kl.
(58 punkti) un Armands
Tutiņš 3.kl. (57 punkti).
3.vieta:
Daira Ikstena 2.kl. (56
punkti)

5.- 9.klašu grupā
1.vieta:
Agnese Ikstena 8.kl. (60
punkti) un Kristiāna Zizlāne
9.kl. (60 punkti).
2.vieta:
Laura Putilova 6.kl. (60
punkti)
3.vieta:
Elīna
Burka
6.kl.
(56
punkti), Samanta Zizlāne
6.kl. (55 punkti) un Jana
Jansone 6.kl. (54 punkti).

Uz starpnovadu izteiksmīgās runas konkursu tika izvirzīti Matīss Leons, Madara
Dokāne, Agnese Ikstena, Kristiāna Zizlāne .
Labi rezultāti bija arī starpnovadu konkursā:
I. pakāpes diplomu saņēma Agnese Ikstena,
II. pakāpes diplomi Madarai Dokānei
un Kristiānai Zizlānei,
III. pakāpes diploms Matīsam Leonam.
22.janvārī (angļu valodas
dienā) skolēni risināja krustvārdu
mīklas un katrs veidoja savu
personīgo krustvārdu mīklu.
Kopumā valodu nedēļa lika
padomāt par valodu – gan dzimto,
gan svešvalodu – kā bagātību, kura
jākopj
un
jāpilnveido,
reizē
pilnveidojot un bagātinot arī sevi.

Teksts: I. Krivošejeva, R. Zuša. Foto: I. Krivošejeva.

Jau pavisam drīz

Eglaines pamatskolā tradicionālā
Meteņdienas atzīmēšana.
Visi pulcējamies skolas foajē, kur
mērīsim resnāko Meteņbērnu,
runāsim par Meteņdienas
tradīcijām. Pēc tam dosimies ārā
izmīdīt kurmjus un baudīt ziemas
priekus. Tad jau būsim pelnījuši arī
pankūkas un tēju.

Avīzes redkolēģija

J. Jansone, E. Burka, L.Putilova, S. Zizlāne,
K. Jansone, A. Ikstena, R. Kikusts,
A. Kudurs, L. Blomniece, G. Pedele,
K. Zizlāne.
Redaktore: A.Tutiņa
Skolotājs konsultants: I. Krivošejeva

