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KO VILKT MUGURĀ?

Skolas direktore Iveta Birkmane
"Rīdzes Ziņām" teica, ka lēmums par
formas tērpiem joprojām nav
pieņemts, tādēļ pavasarī (kad gribam
būt īpaši stilīgi) nāksies izdomāt, ko
vilkt mugurā,  (Lasi - 5. lpp.)

ŠAJĀ NUMURĀ
...gaidām pavasari...
Pirmie pavasari iezvana putni. Tādēļ
intervējām bioloģijas skolotāju Lailu
Jēkabsoni par putnu būrīšiem (lasi 2,lpp)
Kultūrā jaunas vēsmas ienesīs jaunais
filozofijas žurnāls "Tvērums". Rubrikā "Mūsu
bijušie" intervija ar vienu no žurnāla
autoriem - "Rīdzes" absolventi Sofiju Kozlovu
un viņas kolēģi Emīlu Zaveli. (Lasi - 3.lpp.)



PUTNIEM VAJAG MĀJAS! 
INTERVIJA AR LAILU JĒKABSONI

Emīlija ĀBELE 
Pavasaris ir klāt- tas nozīmē: mostas daba un putni sāk čivināt. Ziemā mēs
rūpējāmies par putniem ar barotavu palīdzību, tāpat arī pavasarī nevar
aizmirst parūpēties par čaklajiem dārza draugiem. Labākais veids, kā tiem
palīdzēt, ir ar putnu būru izvietošanu. Tapēc mēs nolēmām intervēt mūsu
skolas bioloģijas un dabas zinību skolotāju- Lailu Jēkabsoni, lai uzzinātu
vairāk par to.
 Skolotājai Jēkabsonei vienmēr patikuši putni. Jau bērnībā skolotāja ar savu
tēti gatavojusi putnu būrīšus. Laukos, kur skolotāja uzaugusi, bija parki,
meža malas- daudz vietas kur putnu mājvietas novietot. Viņas vecāki
vienmēr barojuši putnus, katru rītu pa virtuves logu visi kopā vēroja putnus.
Laila Jēkabsone: ,, Nāk zīlītes, vesels bars zvirbuļu, sīļi, žagatu bariņš,
sarkankrūtīši. Šoziem bijām pārsteigti, ka maltīti ieturēja 4 irbes. Tie gan ir
interesanti putni! Mazas resnules, kas rok ejas sniegā. Un visus ēdājus palīdz
uzskaitīt kaimiņu runcis Jancis, kuru saucam par putnu grāmatvedi.’’
 Skolotāja atceras, kā bērnībā ar vācu valodas skolotāju baroja putnus uz
klases palodzes. Visiem par izbrīnu putni atlidoja pēc svilpiena un maizi
skolotājai ēda no rokas. Skolotāja Jēkabsone: ,, Vienmēr priecājos, kad
pavasarī ieraugu pirmos strazdus, pirmo stārķi, kuru šopavasar jau Gaiziņa
pusē esmu redzējusi.’’ 
 Vēlējāmies noskaidrotu īsto iemeslu- Kādēļ putnu būri ir svarīgi? Skolotāja:
,, Putniem bieži trūkst dabisko ligzdošanas vietu un tie labprāt ligzdo
pareizi izgatavotos un izvietotos putnu būrīšos. Pieaugušie, darbojoties
kopā ar bērniem, gūst prieku un apziņu, ka paveikts labs un derīgs darbs.’’

 Ja cilvēks ir nolēmis, ka grib taisīt un izlikt putnu būri,- ar kur vispār sākt?
Daudzi cilvēki padodas uz putnu būra izlikšanas ideju, jo nezin ar ko vispār
sākt. Pats pirmais, būtu uzzināt, vai tev ir iespējama vieta kur novietot
putnubūri. Par putnu būrīšu izvietošanu var domāt, ja dzīvo privātmājā,
vasarnīcā, laukos vai tuvumā ir kāds mežs, kas nav kāda cita privātā
teritorija. Ja dzīvo Rīgas cetrā vai daudzzīvokļu mājā, tad diemžēl to
nevarēs izdarīt. 
 Putnu būrīšus var iegādāties jau gatavus veikalos vai arī tos var būvēt pats.

 Kā būvēt putnubūri? 
 Būrīši jāizgatavo no sausiem neēvelētiem dēļiem, jo mitri dēļi izžūstot kļūst
šķirbaini un ēvelēti dēļi apgrūtina mazuļu izkļūšanu no būra. Dēļu
biezumam jābūt 2–2,5 cm. Jumta  dēļa platumam jābūt  aptuveni 16-17 cm.
Atkarībā no putna lieluma skrejai jābūt no 3 līdz 8 cm diametrā, iekšējam
augstumam no 30 – 50 cm. Jumtu ieteicams nosegt ar skārdu vai ruberoīdu.
Būrīša dibens jāienaglo starp sienām, nevis no apakšas. Ja būra dibens
pienaglots no apakšas, būrī uzkrājas mitrums, tas sāk pūt un būra dibens ar
laiku var nokrist. Kad putnu būris uzbūvēts jādomā par tā novietojumu.
Būrīša atvērumu vislabāk vērst uz austrumiem, dienvidaustrumiem vai
ziemeļaustrumiem. Būri var piestiprināt kokā ar naglām- piestiprinājuma
veids ir drošs un nodarīs vismazāko kaitējumu kokam.  Būrīti var arī iekārt
koka zarā ar stiepli, bet nav ieteicams to apsiet ap koku, jo ar laiku stieple
ieaug kokā un pārtrūkst kokam augot. Būrīšus nevajadzētu karināt zemāk
par 2- 4 m, savādāk tas ietekmēs putnu ligzdošanu. L.Jēkabsone atgādina;
,,Ļoti agrā pavasarī būrīti jāiztīra no iepriekšējā gada ligzdiņas paliekām-
zālītes smalkumiem, citādi tur ieviešas dažādi parazīti.’’
 Gatavos putnu būros parasti dzīvo strazdi, kuru putnu būrīšos novēroti
dzīvojam sākot jau no 1780.gada. Vēl būrīšos dzīvo- zīlītes, dzilnas, dzeņi,
meža baloži, zaļās vārnas, pūces, apogi un citi putni.
 Pēc būrīšu izlikšanas skolotāja Laila Jēkabsone aicina putniņus likt pilnīgā
mierā, jo traucējumi tos nobaidīs un putni to būrīti par mājvietu
neizvēlēsies. 

 Putni ir mūsu dabas draugi. Tie ieness prieku čivinot pie mūsu logiem un
palīdz dabai pareizi pildīt savus pienākumus. Palīdzēsim putniem,
uzbūvējot vai nopērkot putnubūri! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Lailas izmantotie avoti, dažiem faktiem-
(http://visiputni.lv/par-putniem/burisi/)
(  https://www.uzdevumi.lv/p/biologija/8-klase/putni-12093/putnu-
daudzveidiba-un-aizsardziba-12096/re-e3b07266-0113-456c-bfe9-
4ccfda12dfc1)
Lailas Jēkabsones foto
<<<<<<<<<<<<<<<<
Turpmāk sk. KĀ PAGATAVOT BŪTĪTI un PAVASARA TOP 10 

PAVASARIS IR KLĀT!!!
 Gaiss ir ļoti dīvains un
pilns ar putnu dziesmām.
Daba ģērbjas zaļā, bet
cilvēki grib būt krāšņi kā
puķes. Šajā numurā vari
apskatīt "Rīdzes" skolēnu
stilu un dažas mūsu
pārdomas par modes un
ģērbšanās tēmu. Vēl te
būs aizraujošas intervijas
ar interesantiem
cilvēkiem..

Jūsu Eiženija
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- Kas ir "Tvērums"? 
- “Tvērums” ir filosofisks žurnāls, bet ne tikai. Tā ir arī acij tīkama un mākslinieciski
interesanta lasāmviela.

- Ko jūs vēlaties ar "Tvērumu" pavēstīt lasītājiem?
- Ka filosofijai nav jābūt sausai un sarežģītai. 
Ar to var nodarboties ikkatrs un “Tvērums” ir jēdzīgs atspēriena punkts.

- Kā radās ideja izveidot šo žurnālu? 
- Vēlejāmies jauniem autoriem (tostarp mums pašiem) dot platformu, kurā paust savas
idejas. Pēc pieredzes zinājām, ka šādu platformu trūka.

- Kādai mērķauditorijai "Tvērums" ir domāts? Vai ieteiktu to lasīt arī pamatskolas
skolēniem?
- “Tvērums” ir žurnāls katram, kas vēlas padomāt. Ne tikai uzņemt informāciju, bet arī to
izvērtēt, iespējams, tā nonākot pie jauniem secinājumiem. Jā, ieteiktu. Domāšanai nav
vecuma ierobežojumu.

- Vai filosofija ir realitāte?
Sofija: Tas noteikti ir par plašu. Ir daudzas lietas, kas veido realitāti un nav filosofija, tomēr,
manuprāt, filosofija noteikti ir reāla un nereti arī taustāma, dzirdama un citādi pieredzama.
Emīls: Man nav gluži skaidrs, kas vispār ir realitāte, tāpēc nemāku atbildēt.

- Kā filosofija ir ietekmējusi jūsu dzīvi?
- Sarežģījusi, taču vislabākajā veidā. Pašsaprotamais vairs nešķiet tik pašsaprotams.
(Turpinājums - 4.lpp)

-

MŪSU BIJUŠIE: 
SOFIJA KOZLOVA

Līva EGLE, Eiženija KOZLOVA
Šī gada sākumā iznāca jauns žurnāls domājošiem jauniem cilvēkiem.
To radījuši LU filozofijas studenti, un interesanti noformējusi jaunā
māksliniece Adelīna Klniņa. Autoru vidū ir arī mūsu skolas bijusī
skolniece Sofija Kozlova un viens no viņas domubiedriem - Emīls
Zavelis, kas piekrita atbildēt uz jautājumiem.
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(Turpinājums no 3.lpp.)

-- Filozofija vai filosofija?
-  Ir lingvistiski argumenti par labu gan “z”, gan “s” lietojumam. Tomēr mana izvēle rakstīt
“filosofija” ir pamatota estētiski. “Filosofija” – man tā šķiet skaistāk. Tikai uzsvēršu, ka
latviešu valodā pieļaujami ir abi varianti.

Domāt par savu nākotnes profesiju ir vērts jau tagad!
Skolas laikā tev ir iespēja izzināt daudz dažādas
profesijas un saprast, kas tev dzīvē būtu vispiemērotākā
profesija, ko tu vēlētos mācīties pēc 9.klases vai pēc
12.klases. Klātienē tev bija iespēja piedalīties dažādos
karjeras pasākumos, karjeras nedēļā, tikties ar dažādu
profesiju pārstāvjiem, taču šobrīd karjeras izglītība šajā
mācību semestrī tiek  īstenota attālināti MS Teams,
iesaistoties klases stundās, mācību priekšmetu stundās.
Šajā semestrī vairākas attālinātas nodarbības jau
notikušas 5.a, 5.b, 6.a, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b klasēm. Skolēni ir
uzzinājuši dažādas tēmas: par sociālo tīklu ietekmi
karjeras veidošanās procesā; par komunikācijas un
oratorprasmju nepieciešamību dažādās profesijās; par
karjeru un tās nozīmi cilvēka dzīvē; par to, kā lietišķā
etiķete ietekmē mūsu karjeru; par mūziķa profesiju;  par
profesionālo izglītību, kā arī tikušies ar Rīgas Valsts
tehnikuma karjeras konsultanti un skolas absolventu. 
6.b klase ir iesaistījusies ekonomiskās izglītības konkursā
„Biznesa pasakas”, kas ir saistītas ar karjeras un darba
jomu, savukārt, 3.a un 4.a klases iesaistās konkursā „Mana
vārdnīca”, kur jau sākumskolā skolēniem ir jāizprot ar
darba pasauli un ekonomiku saistīti jēdzieni. 
Šogad ārkārtas situācijas dēļ tika atcelta Ēnu diena, bet,
ja tevi interesē kāda profesija, droši raksti karjeras
konsutlatnei Solvitai Lauzējai un viņa tev palīdzēs! Šobrīd
ir iespēja apmeklēt uzņēmumus virtuāli. Ieskaties šeit:
https://enudiena.lv/ekskursijas Ja tevi un tavu klasi
interesē kāds uzņēmums, tev ir jādod ziņa Solvitai
Lauzējai, jo pieteikt klasi var tikai pieaugušais. Tā ir
lieliska iespēja attālināti izzināt dažādus uzņēmumus un
dažādas profesijas. 
Individuāla palīdzība skolēniem saistībā ar nākotnes
profesijas izvēli notiek arī attālināti MS Teams! Ja tev ir
nepieciešama individuāla karjeras konsutlācija, droši
raksti e-klasē karjeras konsultantei Solvitai Lauzējai un
tad sarunāsiet tikšanos MS Teams. 

KARJERAS
IZGLĪTĪBA

PAMATSKOLĀ
„RĪDZE”  - ARĪ
ATTĀLINĀTI!

 
teksts -
Solvita
Lauzēja
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RALFS
Top 10 lietas ko darīt pavasarī-
1.      Pats izaudzē lociņus uz palodzes no sīpoliem.
2.      Salasi sniegpulkstenīšu pušķi mammai vai tētim un pārsteidz viņus ar brokastīm gultā.
3.      Istabā veic lielo tīrīšanu, izdekorē to pavasarim, Lieldienām.
4.      Siltā dienā sarīko pikniku dabā ar ģimeni, nogaršo bērzu sulas.
5.      Ar ģimeni aizbrauc uz Carnikavas atpūtas parka jauno dabas taku līdz jūrai.
6.      Uztaisi zoom vai face time keksiņu, kūku cepšanas sacensības ar darugiem.
7.      Izveido paštaisītas sveces vai ziepes.
8.      Sāc pievērsties sev, atrodi jaunus hobijus, sāc dzīvot aktīvāk.
9.      Aizbrauc uz Ogri apskatīt pilsētas Lieldienu dekorācijas.
10.     Aizbrauc uz zooloģisko dārzu kur var iegādāties gatavu putnu būri vai tā sagataves, lai uztaisītu
to pats.                                                                            Sagatavoja - Emīlija ĀBELE

Sagatavoja Eiženija Kozlova

Foto- Marta Voiciša

un Annija Gardoviča

Šogad pavasarī modē ir 

- oriģinālas piedurknes, 

- oversize žaketes

- garas, brīvas bikses, 

- adījumi

- ķēdes, 

- svītras, 

- pasteļkrāsas

...un neaizmirsīsim arī
par sejas maskām!!!!

MAMMA

MAMMA

BEATRISE

Bieži vien rodas strīdi, jo mammas stila ideāls
atšķiras no tā, ko mugurā vēlas vilkt bērni. Mēs
veicām nelielu fotopētījumu. Šeit var redzēt, kā
bērnus ģērbt vēlas Ralfa mamma un Beatrises
mamma, un kā paši bērni gribētu ģērbties.


