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SKOLAS ĒDNĪCA -
ATTĀLINĀTI

Viesošanās skolas ēdnīcā
attālinātās skolas apstākļos
aizstāta ar ēdienu pakām. Ko no
tām var pagatavot. Dažas radošas
receptes piedāvā Līva EGLE
 4. lpp.

 

SKOLĒNU
PAŠPĀRVALDES

JAUNUMI
 

Marta VOICIŠA
 
 

RĪDZES ZIŅAS
M Ē N E Š R A K S T S

NUMURA TĒMA:  
SKOLA ATTĀLINĀTI
UN 
KO MĒS 
PAR TO DOMĀJAM?
Jaunā gada pirmajā mēnesi pasākumi COVID - 19
ozplatīšanai valstī noteica, ka skolas strādā
attālināti. Kā šajos apstākļos jūtas skolēni un
skolotāji? Ko un kā esam iemācījušies? 
RZ noskaidroja to nesenajā aptaujā, kurā piedalījās
18 skolotāji un 181 skolēns.
Paldies par atsaucību! .  (lasi - 2. un 3. lpp.)
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KO 2021.
GADĀ NOVĒL

VALSTS
PREZIDENTS 

Lasi Eiženijas KOZLOVAS
komentāru 2. lpp.

9 .  n u m u r s
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Ekrānšāviņš no google analytics "Rīdzes" skolēnu aptaujas lapas par attālinātajām mācībām

CIK LAIKA DIENĀ
 MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI?

Neskatoties uz ievērojumiem un
pārbaudījumiem, kuri šogad
jāievēro, pašpārvalde tik un tā
turpina cītīgi rūpēties par “Rīdzes”
un tās skolēnu, skolotāju
labklājību. Arī šogad gaidāmi
jaunumi un interesanti pasākumi.
Sākot jau ar vakara pasaciņām,
kuras februārī no vecāko klašu
skolēniem tiks lasītas ekskluzīvi -
tikai mūsu skolas sākumskolas
skolēniem. Pa šo pusgadu arī tiks
piedāvāti spēļu klases vakari. Taču
kopumā šajā semestrī pašpārvalde
un tās vadība turpinās strādāt pie
savu solījumu pildīšanas un
pieturēsies pie sava darba plāna.
Avīzes lasītājiem pašpārvalde
novēl stipru imunitāti,
pašpārliecinātību un labus
panākumus mācībās! 



SKOLOTĀJI: DARBA
APJOMS PALIELINĀJIES

Emīlija ĀBELE, 
Marta VITKOVSKA
Tālmācība ir ietekmējusi ne tikai
skolēnus, bet arī skolotājus. Tāpēc
mēs vēlējāmies uzzināt arī viņu
viedokļus. Tika izsūtīta aptauja ar
septiņiem jautājumiem arī
skolotājiem. Uz to atbildēja 18
skolotāji.
Visi no viņiem vienbalsīgi
atbildējuši, ka darba apjoms
pallielinājies, tomēr parējo
jautājumu atbildēs nevalda līdzīga
vienprātība.
Vispirms tika uzdots šobrīd bieži
pieminētais jautājums – Kādas ir
Jūsu izjūtas attālināto mācību laikā?
Lielākā daļa skolotāju atbildēja, ka
izjūt vientulības sajūtu, jo bija
pieraduši, ka apkārt vienmēr ir
kolēģi un
bērni. Liela daļa aptaujāto skolotāju
minēja, ka viņu stresa līmenis ir
palielinājies. Tomēr dažu skolotāju
atbildes atšķīrās. Daži skolotāji šajā
situācijā spēj saskatīt arī pozitīvo.
Skolotāji ir priecīgi par jaunajām
iemaņām un iespējām tehnoloģiju
pasaulē. (Turpinājums - 3. lpp.)

KO PREZIDENTS NOVĒL 
MUMS   JAUNAJĀ GADĀ

Eiženija KOZLOVA

Atkal vēl viens gads ir noslēdzies! Sagaidot jauno un cerams
laimīgo 2021. gadu, Latvijas valsts prezidents Egils Levits 31.
decembra vakarā uzrunāja mūsu tautu. Savā runā prezidenta kungs
novēlēja mums visiem izturību, pacietību, iejūtību un drosmi, jo
tieši šīs lietas palīdzēja pārdzīvot grūto un slimības pilno
aizritējušo gadu.
Izturību Jaunajā gadā prezidents novēl visiem, bet īpaši tiem,
kuriem tā vajadzīga visvairāk – mediķiem un slimniekiem, tiem,
kuri zaudējuši kādu tuvinieku, tiem, kuri zaudējuši ticību, un tiem,
kuriem ir finansiālas grūtības šajā grūtajā laikā. Taisnību sakot
pilnībā piekrītu prezidenta kungam - šogad izturība būs ļoti
vajadzīga, tāpat kā tā bija vajadzīga pagājušajā gadā, jo vīruss nekur
vēl nav pazudis.
Arī pacietība būs vajadzīga 2021. gadā, jo vakcīna tepat aiz stūra,
bet tas neatbrīvo no likumu ievērošanas – vēl joprojām jānēsā
maskas, jāizvairās no kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem un jāievēro
roku higiēna. “Nākamgad mūsu dzīve pamazām atgriezīsies
normālajās sliedēs,”- tā savā runā paziņo Egils Levits. Es ļoti ceru
un pacietīgi gaidu, kad atkal varēs iet uz skolu, satikties ar
draugiem, jo pat es – salīdzinoši intraverts cilvēks, esmu
noilgojusies redzēt priecīgās skolotāju sejas un socializēties ar
saviem vienaudžiem.
Prezidents uzskata, ka ir jābūt arī iejūtīgiem un jāuzklausa visu
viedokļi pat tad, ja tas neatbilst mūsu uzskatiem. Es minu, ka ar
šiem vārdiem prezidenta kungs atsaucās uz nesen notikušo
protestu. Es uzskatu, ka šis protests bija bezjēdzīgs, un es
nepiekrītu šiem protestantiem, taču atzīstu, ka sava patiesība tajā
bija – cilvēki zaudē darbu utt. Pēc manām domām, šī bija ļoti
pārgalvīga un bezatbildīga rīcība.
Tika novēlēta arī drosme. Drosme mainīties, drosme atzīt kļūdas
un no tām mācīties, drosme turpināt. “Krīze mums ir daudz liegusi,
bet tā ir arī pavērusi jaunas iespējas” – runas nobeigumā sacīja
valsts prezidents. Arī man krīze ir pavērusi jaunas iespējas – daudz
vairāk pavadu laiku kopā ar savu ģimeni, esmu pati sevi vairāk
iepazinusi, atradusi jaunus hobijus un padzīvojusies pie dabas. Ne
velti runājot runu prezidentam fonā ir skaista dabas ainava. Jau
kopš pirmsākumiem latviešu tauta ir cieši saistīta ar dabu.
Manuprāt, krīzi varam uzveikt tikai visi kopā – esot uzmanīgi,
atbildīgi, izturīgi, pacietīgi, iejūtīgi un drosmīgi. Nepulcēsimies,
vilksim masku, mazgāsim rokas un domāsim par savu un citu
drošību. Laimīgu Jauno gadu!

Ir iesācies jauns gads. Iesācies ar
... pauzi. Pēc brīvdienām skola
mācību darbu uzsākusi attālināti.
Mazākajām klasēm tas vēl ir
jaunums, bet vecākās var
apkopot pieredzi. 
Kas īsti mūs satrauc, traucē
varbūt patīk jaunajā situācijā? Ko
esam mačījušies?
Šis ir laiks, kad mums pietrūkst
draugu, kad jūtamies vientuļi -
kā skolēni, tā skolotāji. Tā
noskaidrojām aptaujā, Bet tas ir
arī laiks, kad varam par to visu
padomāt, lai 2021. gads izvērstos
lieliski!

Ilva
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Eiženijas 
Kozlovas 

foto

 Foto no lsm.lv



(Turpinājums no 2.lpp.) 
Uzdevām aktuālu jautājumu – Vai skolēniem
tiešsaistes laikā būtu jāieslēdz kameras? Puse no
aptaujātajiem pedagogiem atbildēja: “Jā, noteikti.”
Neviens no 18 aptaujātajiem skolotājiem neuzskata,
ka kameras nevajadzētu slēgt. Šajā jautājumā
pedagogu viedoklis atšķiras no skolēnu viedokļa un
vēlmēm.
Aptauju turpinot, uzdevām jautājumu – Kuras
platformas darbam Jums patīk? E-klase,
vispopulārākā platforma, patīk 17 no 18
aptaujātajiem skolotājiem. Lielākai daļai pedagogu
patīk arī tādas platformas kā Uzdevumi.lv, Zoom,
Whatsapp un MS teams. Vairums skolotāju nav
lietoši Soma.lv. Daudzi nav lietojuši arī nekādas citas
(aptaujā neiekļautas) platformas.
Tālmācībā ir grūtāk mācīties un, it īpaši, mācīt
skolēnus. Uz jautājumu- Vai Jums ir pārliecība, ka
skolēni Jūsu priekšmetā apgūst vielu nepieciešamajā
līmenī? Skolotāju viedokļi dalās divās daļās. Lielākai
daļai skolotāju nav noteiktas pārliecības, ka skolēni
apgūst mācību vielu nepieciešamajā līmenī. Bet otra
daļa vairāk sliecas uz otru pusi- nē, nav tādas
pārliecības. Tikai pāris skolotāju ir pārliecināti par
sava priekšmeta pietiekami labu apguves līmeni.  
Kā skolēni mēs gribam uzzināt, kas ir kļuvis grūtāks
strādājot šādā veidā. Lielākā daļa atbildēja, ka
visgrūtāk ir paspēt visu izdarīt laikā (10), vērtēt
mācību rezultātus (9), gatavot stundas (9) un 8
skolotājiem - arī motivēt skolēnus. Dažas skolotājas
atzīst, ka ir grūti apgūt jaunus programu rīkus.
Citiem ir grūti strādāt tiešaistē un kontrolēt skolēnu
uzvedību (sk. grafiku 2.lpp.). 
Kā jau visiem zināms, attālinātās mācības sākās
2020. gada pavasarī. Tāpēc aktuāli bija uzdot
jautājumu- Vai piekrītat, ka šobrīd attālinātais darbs
norit labāk nekā pavasarī? Gandrīz visas skolotājas
vienlīdzīgi atbildēja ar atbildi - jā!- attālinātais
mācību darbs šobrīd norit labāk nekā iepriekšējā
pavasarī, kaut arī ir tādi, kas šaubās par to un sliecas
vairāk uz ‘’nepiekrītu’’ pusi. 
Skolotāju darbs ir grūts it īpaši šajā laikā. To darba
apjoms ir palielinājies un mazāk paliek laika citām
dzīves lietām. Skolēniem arī ir grūti, bet mums ir
vairāk jānovērtē un jāciena tas, ko dara skolotājas
mūsu izglītībai un nākotnei. 

SKOLĒNI: 
PIETRŪKST DRAUGU, BET
NEGRIBAM KAMERAS!

Eiženija KOZLOVA, Ilva SKULTE

Atšķirībā no skolotājiem, 79% skolēnu negribētu
stundās slēgt kameras. Video nevar aizstāt tikšanos ar
draugiem - gandrīz visi no 181 "Rīdzes" skolēniem, kas
atbildējuši, ir noilgojušies pēc draugiem – kopā ap
74%. Par to nav jābrīnās - no jau gandrīz trīs mēnešus
neesam bijuši kopā!
Daudzi (62%) sūdzas arī par to, ka zūd
motivācija mācīties, pusei atbildējušo
“Rīdzes”  skolēnu viss apnicis, gandrīz
45% nevar koncentrēties. Skolēni
sūdzas, ka zūd interese par lietām un –
līdzīgi skolotājiem – par vientulības
izjūtu. 
Tomēr ir arī daudzi, kas jūtas labi, jo nav
jāsocializējas vai pat laimīgi. Nedaudz vairāk kā puse
atbild, ka jūtas labāk nekā iepriekš, jo nav tik agri
jāceļas.
Domājām, ka daudziem pietrūkst arī fizisko
aktivitāšu, tomēr tā nav – lielāko daļu tas netraucē vai
ir vienaldzīgi, kaut arī 14% ļoti un 11% principā gribētu
vairāk kustēties.
Bieži dzirdam, ka mācībās skolēniem paiet lielākā
daļa dienas. 1. lpp. publicētajā diagrammā var redzēt,
ka visvairāk skolēnu mācās 4 -5 stundas dienā, vēl
vairāk – 6-7 stundas – mācās gandrīz trešdaļa
atbildējušo skolēnu. Līdzīgs skaits skolēnu (13 un 14
procenti) mācās attiecīgi vairāk nekā astoņas stundas
un līdz trīs stundām dienā.
Runājot par kontroldarbiem, ne visai populāri ir
skolotāju pašu veidotie darbi, ktrā ziņā - ne tiešsaistē
- tikai 6% tos atzīst par labākajiem, pārliecinošs
vairākums - 84% balso par kontroldarbiem
uzdevumi.lv vidē (tā patīk arī skolotājiem). 
Interesanti, ka tikai 12 % atzīstas, ka špiko, kamēr puse
apgalvo, ka nekad nešpiko.
Tomēr visinteresantāk skolēni atbildēja uz jautājumu.
KO JŪS GRIBĒTU DARĪT KLASES STUNDĀS?
(Turpinājums - 4.lpp.)

 

3. lpp.



(Turpinājums no 3.lpp.)
Šajā jautājumā bija daudz dažādu atbilžu, bet
kopumā dominēja trīs - vienkārši parunāt, spēlēt
spēles (piem. Kahoot), liela daļa atbildēja, ka klases
stundā nevajadzētu neko darīt.

Top 10 atbildes, kuras uzskatu par vērtīgu materiālu
skolotājām, lai rastos priekšstats, ko tad īsti skolēni
vēlas? (7.-10. punkts ar komisku noskaņu :))
1.Īsteni neko, jo manai klasei dod tik daudz darbu,
ka nevaru atrauties no datora, un pat sportā nedod
neko - mums dod nevajadzīgu vielu un neliek mums
darīt nekādus uzdevumus, kas mums liktu iet ārā.
2.  Es klases stundās gribētu nedaudz atpūsties no
mācībām, un uzspēlēt kahoot ar visu klasi vai vēl
kaut ko interesantu, kā arī parunāties un uzzināt kā
visiem iet.
3.Runāt par aktuālo, motivāciju mācībām, iespējām
nākotnē.
4.Aprunāties ar skolotāju kā veicas pa nedēļu un
vispār pa attālinātajām mācībām. Varbūt ir kaut kas
kas skolai būtu jāuzlabo mācību procesā.
5.Es gribētu, lai skolotājas ir atsaucīgākas un neliek
mums šajās stundas taisīt prezentācijas, par kurām
pat nedabūsim atzīmes. Šādi mācīties jau tā ir grūti.
Klases stundā jau tā neko nemāca, tāpēc būtu labi, ja
skolotāji netērētu mūsu un savu laiku.
6.Aprunāties par mūsu mentālo veselību, jo tā pazūd
lēnām.

Foto -Līva EGLE

 
Šādas

receptes
pamēģināt

iesaka -
Līva EGLE

 
KĀ IZDZĪVOT NO SKOLAS ĒDIENA

PAKAS?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brokastis
"Putra ar abolīšiem"

- sākumā ir jāizvāra putra katliņā. To var vārīt ūdenī,
bet man labāk patīk to vārīt pienā ( tā labāk garšo ).

Vāram 3-5min. Pēc tam liekam bļodiņā un sagriežam
ābolu daiviņās un liekam klāt putrai. Sanāk patiesi

garšīgi!
 

Pusdienas
"Makaroni ar gaļu"

- sākumā ielejam ūdeni katliņā un gaidām, kad tas
sāks vārīties. Kad ūdens ir sācis vārīties, tad liekam

iekšā makaronus un vāram tik, cik norādīts uz
iepakojuma. Tikmēr ņemam vienu gaļas konservu un

liekam uz pannas lai apceptu. Tad kad makaroni ir
uzvārīti un gaļiņa apcepta, sajaucam kopā un ēdam!

 
Vakariņas

"Kartupeļi ar gaļiņu un burkāniem"
- lejam katlā ūdeni un liekam iekšā kartupeļus. Vāram

15-20 minūtes. Kamēr kartupeļi vārās apcepam
konservu un sarīvējam burkānus. Kad viss gatavs

liekam uz šķīvja un ēdam!
 

Var secināt, ka no skolas pārtikas pakām ir iespējams
pagatavot gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas,

taču no šiem pārtikas produktiem nevar uztaisīt
PILNVĒRTĪGAS maltītes visai dienai.
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AVĪZI SAGATAVOJA
"RĪDZES ZIŅU" KOMANDA
- ridzeszinas@gmail.com

Aptaujā gribējām arī noskaidrot, kā skolēniem patīk
mācīties dažādus priekšmetus. Lūk, ko uzzinājām
(sk.diagrammu zemāk):
- latviešu valodu un literatūru “Rīdzes” skolnieki
gribētu mācīties tiešsaistes stundās un, kopā risinot
uzdevumus tiešsaistē, un negrib mājās strādāt ar
uzdevumiem un prezentācijām;
- svešvalodās ir līdzīga situācija (tikai mazliet vairāk
patīk uzdevumi e-klasē);
- toties sociālajās zinībās vairāk patīk tieši e-klases
uzdevumi;
- vēsture un ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, fizika, bet
visvairāk matemātika skolēniem patīk tiešsaistē (arī
kopā risinot uzdevumus), izņemot varbūt bioloģiju,
kur uzdevumi e-klasē arī ir pieņemams mācīšanās
veids);
- saprotams, ka mājās labāk patīk pildīt uzdvumus
tādos priekšmetos kā sports, mūzika, vizuālā māksla
un mājturība, lai arī mūzikas un vizuālās mākslas
tiešsaistes stundas un uzdevumi arī ir samērā
iecienīti;
- kopumā vismazāk pozitīvi vērtētas ir stundas, kur
jāprezentē iepriekš sagatavotais, un latviešu valodas
un matemātikas mājasdarbi arī neizskatās visai
iecienīti:-).
Ceram, ka šī aptauja palīdzēja mums pašiem labāk
saprast savas problēmas un iespējas, kā arī vienam
otru – skolēniem skolotājus, bet skolotājiem –
skolēnus. Turamies!

UZMANĪBU – ZIEMAS
FESTIVĀLS

Annija GARDOVIČA
Ziemas festivāls ir ziemas sporta veidu sacensības,
kas tiek organizētas skolēniem, lai piesaistītu viņu
uzmanību  dažādiem ziemas sporta veidiem.
Festivālā aicina piedalītis skolēnus no 10 līdz 19
gadiem, lai izaicinātu sevi un savus vienaudžus
dažādos sporta veidos un stafetēs. Šogad COVID-19
dēļ pasākums notiks attālināti, rezultātus fiksējot
viedtalruņos. Festivālam var pieteikties jebkurs
skolēns, arī bez profesionālām iemaņām ziemas
sporta veidos.


