
SKOLAI JAUNS PREZIDENTS
Teksts – Marta VOICIŠA

Šī gada 1. oktobra pamatskolas “Rīdze” klašu vecāko sapulcē par skolas
prezidentu tika ievēlēts Morics Meņģelsons (9.b).
Vēlēšanās, kurās startēja divi kandidāti, Morics uzvarēja ar 2 balsu pārsvaru. 
Morica Meņģelsona programmā uzsvērti divi jautājumi. Pirmkārt, viņš vēlas, lai skola kļūtu zaļāka. Pēdējos
gados tas jau ir vērojams, tomēr pie tā jāpiestrādā. Otrkārt, viņš vēlas, lai skola būtu iedvesmojoša, tādēļ uz
to būtu jāaicina sabiedrībā pazīstami cilvēki, kas stāstītu par savu dzīvi un darbu. Pats Morics pazīstams ar
to, ka viņš atļaujas uzdrīkstēties un rīkoties. Piemēram, LNBS pūtēju orķestra koncertā tas bija viņš, kurš
izdancināja skolotājus. Morics ir arī vides aktīvists, atvērts un jautrs cilvēks.
APSVEICAM! 
Interviju ar Moricu Meņģelsonu lasiet 3. lpp.
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Šis mācību gads iesākās ar īpašiem

noteikumiem, lai izsargātos no COVID- 19
izplatīšanās. Nu ir skaidrs, ka daudzi pēc

brīvdienām mācīsises attālināti. Tomēr kopā
piedzīvojām jaukus brīžus, skaties -  2.un3.

lpp.

DZEJNIEKI -
"RĪDZES"
BĒRNIEM

Mēs lūdzām dažiem pazīstamiem
latviešu dzejniekiem noziedot "Rīdzes

Ziņām" savu atbildi uz jautājumu 
KAS VIENO DZEJU UN DABU- 

3. lpp.
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Noras GRASMANES foto



Oktobris jau pusē, sirdī klusiņām snauž prieks par

gaidāmajām rudens brīvdienām, bet atmiņā vēl septembra

sākums...Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu

izskaņa, katru gadu pārņem saviļņojuma sajūta. Šo sajūtu

modina kāds īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un

atmiņā ieņem nozīmīgu vietu .Atkal sācies jauns mācību

gads: kādām pirmais, kādam pēdējais pamatskolā “Rīdze”

Šo dienu  sagaidījām ar gaišām domām, jo tā aizvien ir

jauns sākums. Pasaules notikumi neļāva , mācību gadu

sākot, pulcēties visiem kopā, tomēr tas nemazināja prieku

par tikšanos! Gudri cilvēki saka, ka „zināšanas ir tikai ceļš,

kas ved pie spēka.”

Skolas ceļš arī mirdz daudzās un dažādās krāsās. No agrā
rītā vēja šūpotām zaļām liepu lapām, no mirdzošas rasas

lāses uz zāles stiebra skolas laukumā.  No visas nelielā
skolā pavadītais laiks kļūst liels, kā zaigojoša saule. Tas

atspoguļo visu bērnu dienu mainīgo debesi un krāsu

pasauli.

Mācāmies tikai pusotru mēnesi, bet esam paveikuši daudz:

mācījušies, saņemti pirmie vērtējumi, bijušas vecāku

sapulces, esam braukuši ekskursijās, gājuši pargājienos,

apmeklējuši teātrus un muzejus, tikušies ar interesantiem

cilvēkiem. Varbūt neierasti, ka vairāk laika jāpavada

klasēs, bet grūtības norūda...

 “R īdzē  “ ir  sava Br īnumpasaule,  kur kopā
darbojas gan skolēni,  gan vecāki,  gan pedagogi.
M ī ļ ie  skolēni,  lai  smaids un apņēm ība vienmēr
pavada jūs grūtajā  kāpienā  pēc zināšanām!
Dārgie kolēģ i ,  novē lu jums darba un
dz īvesprieku,  iztur ību,  vesel ību!  Cien ījamie
vecāki ,  lai  sapratne,  paciet ība,  savstarpēja
cieņa un izpal īdz ība pal īdz krāš ņ i  mirdzēt  mūsu
Br īnumpasaulei ,  kurā  mēs visi  jūtamies droš i ,
saprasti ,  atbalst īti  un veiksm īgi.  Lai  spēkpilns,
vesel īgs,  raž īgs š is  māc ību gads!

'  Iveta BIRKMANE

EKODZEJA
Džemma RIMŠA

           Jaunais mācību gads sākās ar radošiem uzdevumiem, jo

paralēli valstī notiekošajām Dzejas dienām arī mūsu skolā jau no

otrās nedēļas daudz bija jādarbojas ar dzeju un jādomā par vidi un

dabu. Uzdevums bija radīt un saprast, kas ir ekodzeja.  EKO

DZEJA IR DZEJA BEZ PIESĀRŅOJUMA. Bez barbarismiem,

žargonismiem, svešvārdiem. Ar domu.Dažas klases apguva

dažādus veidus, metodes un formulas, kuras dzejnieki izmanto, lai

sarakstītu dzejoļus. Kad dzejoļi bija jāraksta arī pašiem, varēja

izvēlēties sev tīkamāko no šādiem veidiem – akrostihs, foto-eko, 

 vizuālā dzeja (koka formā), ‘dzejnieks + es’, ‘es mīlu dabu’. Bija

grūti atrast atsauces un salikt dzejolī epitetus, salīdzinājumus un

personifikācijas. Ja tēma nav pazīstama, tad nav tik viegli uzrakstīt

dzejoli. Radošajiem darbiem bija ļoti augsti kritēriji – tā, lai darbs

parādītu, ka pie tā strādāts mēnesi.
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Numura foto: 
no arhīviem, 

Emīlija Ābele, 
Eiženija

KOZLOVA
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SĀKOT JAUNU MĀCĪBU GADU 

SKOLOTĀJU DIENA
"RĪDZĒ"



MORICAM
NEGARŠO TOMĀTI
EMĪLIJA ĀBELE 

Nesen mūsu skolā tika ievēlēts skolēnu
pašpārvaldes jaunais prezidents Morics Nils
Menģelsons no 9.b klases. Menģelsons mūsu skolā
mācās jau no 1.klases un pašpārvaldē bijis aktīvs
jau vairākus gadus. Morica klases biedri raksturo
viņu kā asprātīgu, erudītu, elegantu, draudzīgu un
atjautīgu personu. Viņi cer, ka Morics kādreiz
piedalīsies raidījumā ,,gudrs vēl gudrāks’’ .  Tie
stāsta, ka viņam piemīt laba valodas izjūta, viņš
labi prot izteikties un prezentēt.
          Morics apzinās, ka šis amats prasa daudz
atbildības un izturības, jo tas ir pats galvenais amats
skolas pašpārvaldē. Morics stāsta: ”Par prezidentu
nevar kļūt vienā dienā. Sākumā tev ir jābūt
pašpārvaldē aktīvam mazajos darbos. Vēlāk, kad esi
pietiekami liels, par skolas prezidentu tu vari tikt
ievēlēts ar balsu vairākumu.“
          Morica mērķis ir padarīt ‘ ’Rīdzi’ , ,zaļu’’ ,  jeb
dabai draudzīgu.  Šī mērķa viena daļa jau ir īstenota.
Skolā ir ieviesta atkritumu šķirošana. Morics man
parāda savu word dokumentu, kur sarakstītas
vairākas idejas, ko paveikt šajā amatā. Viens no viņa
mērķiem ir organizēt tikšanās ar personībām.
Morics piebilst, ka pašpārvaldei vēl jāizdomā veids,
kā tas varētu būt iespējams sakarā ar pandēmiju.
Jaunajam prezidentam ir svarīgi, kā Rīdzē jūtas
skolēni, tāpēc viņš vēlas izveidot kastīti, kur ikviens
varētu iesniegt idejas, ieteikumus, sūdzības, lai
varētu tās risināt. Morics uzsver, ka viņš nenosaka
visu viens pats un lēmumus apspriež ar viņa
vietnieci Martu Voicišu no 8.a klases un viņa
padomniekiem pašpārvaldē.
          Pagājušo gadu pirms karantīnas sākuma skolas
pašpārvalde ar bijušo skolas prezidentu sāka īstenot
ideju par “Rīdzes” ,,merch’’.  Uzdodu Moricam
jautājumu, vai viņš to atbalsta un domā to turpināt
īstenot. Morics uzreiz izlabo vārdu ,,merch’’ uz
suvenīriem, jo viņš uzskata, ka, dzīvojot Latvijā, ir
jācenšas runāt tīri un, jā, šo ideju noteikti vēlas
novest līdz galam. Morics man pastāsta dažus faktus
par sevi un ko viņam patīk darīt brīvajā laikā: 

1.Es neēdu tomātus lai gan es mīlu kečupu;
2.Es vasarā esmu atkarīgs no peldēšanās;
3.Lai gan man patīk tas, ka viss ir kārtībā un
organizēti, manā istabā ir bardaks;
4.Man patīk 80. gadu mūzika;
5.Man patīk skatīties daudz filmu;
6.Brīvajā laikā braucu ar velosipēdu, bet tagad tam
ir mazāk laika skolas dēļ;
7.Man patīk mācīties valodas. Ārpus skolas es
mācos pagaidām spāņu un vācu valodu;
8.Es eju uz trenažierzālēm ārpus skolas.
          
Pajautāju arī Moricam, kur viņš nākotnē sevi saskata
10 gadu laikā? Morics atbild:” Man ir divi virzieni.
Vai nu pēc 9. klases beigšanas es mācos ģimnāzijā un
tad  strādāju Saeimā pie kāda deputāta, vārdu sakot,
politikā, vai arī pēc pamatskolas dodos mācīties
kādā citā vidusskolā un pēc tās pabeigšanas strādāju
par Rimi pārdevēju un tad kļūstu par tramvaja
vadītāju; bet tas arī nav slikts virziens, jo tie arī labi
pelna, salīdzinot ar to, ko viņi dara - 800 eiro
mēnesī’.  Moricam pietiek.
          Intervijas noslēgumā tradicionālais jautājums:
‘Ko tu novēlētu kādam, kas vēlas nākotnē kļut par
skolas prezidentu? Morics pārliecinoši atbild: , ,
izturību, radošumu, atbildību un komunikācijas
prasmes.” 
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EKODZEJA...
Foto no personiskā arhīva
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EKO -
DZEJA 
( turpinājums no 2.lpp . )

"Tas,  ka mēs protam las ī t ,  nav
nekas dabisks.  Tas,  ka mēs protam
rakst ī t ,  ir  vē l  nedabiskāk. Un tas,
ka mēs rakstām dzejo ļus,  ir
pavisam pretdabiski.  Taču labs
dzejolis atstāj  tādu iespaidu, i t  kā
bū tu radies pavisam organiski,  kā
sēne mežā.  Jo māksla ir  domāta
tāpēc,  lai  mūs apmān ī tu un rad ī tu
ilūziju,  ka pasaule ir  sakārtota."
Dzejnieks Kārlis VĒRDIŅŠ

"Daba dod dzejai  tē lus,  kuri  spē j
izteikt  cilvēku jū tas un domas. Bet
ne t ikai .  Daba dod ar ī  r i tmu un
rakstu -  cilvēks t iecas pēc
sakārtot ības,  tāpat,  kā fizikas
eksperimentā magnē t iska enerģ i ja
sakārto rakstā metāla skaidiņas,
tāpat,  kā sniegpārsliņa rada
kristālu no ūdens,  kā fraktā ļu
ģeometrijā neregulāra forma, kas
dal ī ta s īkākās vien ībās,  izrādās
veseluma kopija.  Tekstā,  tāpat kā
dabā, cauri  nejauš ību miljardiem
var saskat ī t  šo universālo rakstu,
ornamentu.  Ar ī  dzeja  t iecas salikt
rakstā pasaules haosu."

Dzejniece Inese ZANDERE

"Es domāju, ka dzejai  ar dabu
tikpat ir  sakars cik nav. Daba
sastāda milzu daudzumu tē lu,  kas
ienāk dzejā,  lai  paustu sajū tas par
dz īvi.  Man katrā ziņā dzeja sākās
ar dabu, ar dabas vērošanu un
l īdz ību/metaforu meklēšanu ar
sajū tām sev ī ,  tomēr  ja par dabu
neraksta vispār,  tad sakara var ar ī
nebū t ,  ja neskaita to,  ka visi  esam
dabas un pasaules sastāvda ļa un
spogu ļojam to sev ī  un dzejā."

Dzejniece Inga PIZĀNE
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AVĪZI SAGATAVOJA
"RĪDZES ZIŅU" KOMANDA
- ridzeszinas@gmail.com

ĪSI: IZM AKTUALITĀTES 
RADOŠI KONKURSI:

Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi radošo darbu
konskursu par tēmu „Mans grāmatplaukta stāsts” .  Termiņš:  

 18.novembris/  Vairāk lasi:
https:// izm.gov.lv/lv/aktualitates/4284-latviesu-valodas-

agentura-riko-radoso-darbu-konkursu-skoleniem
Satversmes tiesa r īko z īmējumu un domrakstu konkursu par
Latvijas Republikas Satversmi, Termiņš  26.oktobris;  Vairāk
lasi:  https:// izm.gov.lv/lv/aktualitates/4308-satversmes-tiesa-

izsludina-ceturto-zimejumu-un-domrakstu-konkursu-par-
latvijas-republikas-satversmi

KAD JĀPALIEK MĀJĀS?
Slim ību profilakses un kontroles centrs

sagatavojis algoritmu COVID apstāk ļ iem. Skaties to šeit:
https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/fi les/data_content/ricibas-

algoritms-aaei_covid_berni.pdf

Eiženijas KOZLOVAS kolāža

jA TEVI INTERESĒ  EKO:
EKOLOĢIJAI MĀKSLAI UN

MEDIJIEM VELTĪTA IZSTĀDE 




