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VALENTĪNDIENA

Pašpārvaldes jaunumi
Marta Voiciša
Ziemas beigām tuvojoties, pašpārvalde
sākusi gatavot jau Janvāra rakstā minētās
pasaciņas, kuras tiks nosūtītas
sākumskolas skolēniem jau no 15.
februāra. Šomēnes pašpārvalde
piedalīsies apmācību projektos un
turpinās cītīgi darboties. Nesen skolas
prezidents Morics Menģelsons piedalījās
skolas padomes sēdē, kurā prezentēja līdz
šim padarīto šajā pusgadā! Arī atlikušos
mēnešus pašpārvalde turpinās strādāt un
nevar sagaidīt, kad tiks uz skolu, lai rīkotu
dažādas spēles, pasākumus, kas
iepriecinātu skolēnus.Vēlot daudz
mīlestību, mieru un spēku šajā pēdējā
ziemas mēnesī…skolas pašpārvalde.

ŠAJĀ NUMURĀ

Kas ir mīlestība? 5. lpp.
Kas bija Sv. Valentīns? 2. lpp.
Mūzika un romantika: intervijas ar
mūzikas skolotājām - 3.- 4. lpp.
Mīla kino un grāmatās - 5.- 6. lpp.
Kaut esam attālinātajās mācībās
Valentīndienas pasts nav atcelts!
Sūtiet jūsu vēstules anonīmi. Links uz
vēstuļu iesniegšanu pieejams mūsu
Instagram profilā @riidzes_zinas, kur
tās arī tiks publicētas. Neaizmirsti
pierakstit kam šī vēsture domātavārds, uzvārds, klase.

PASTS

Ir pienācis februāris, un mūsdienās tas nav
iedomājams bez Valentīndienas. Tāpēc šis numurs
arī tai ir veltīts. Numurā varēsi lasīt, kā radās
Valentīndiena un kā to svin citās valstīs. Varēsi
uzzināt vairāk par mūziku un romantiku intervijās ar
mūzikas skolotājām- Initu Gerševicu un Madaru
Andrejevu. Iegūsi atbildi uz jautājumu- ,,Kas ir
mīlestība?” no mūsu skolas skolotājām. Lai jums
visiem jauka Valentīndiena, ja arī to pavadīsiet vieni
ar ģimeni. Jo mīlestība ir atrodama arī ģimenē.

redaktore - Emīlija ĀBELE

Valentīndienas pirmsākumi

Ir vairākas teorijas par to, kā radusies Valentīndiena,
taču populārākā no tām ir šāda: Romas impērijā, kad
tur valdīja Klaudijs II, viņš aizliedza vīriešiem precēties
kara laikā, jo uzskatīja, ka precēti vīri ir sliktāki
karotāji, jo vairāk domā par sevi, savām ģimenēm,
neuzņemoties lieku risku. Bīskaps Valentīns rīkojās
pret valdnieka gribu un rīkoja slepenas kāzu
ceremonijas, lai mīļotie var saistīties laulības saitēm.
Par šo nepakļaušanos bīskaps tika iesēdināts cietumā,
kur 14. februārī viņam tika izpildīts nāvessods. Taču
līdz pēdējam viņš ticēja īstai mīlestībai, un līdz pēdējai
savas dzīves stundai bīskaps rakstīja vēstules savai
mīļotajai, parakstot tās “No tava Valentīna”.

Foto Sv. Valentīns no Spoki.lv

Ārzemju tradīcijas

Foto no epadomi.lv

Argentīnā cilvēki neaprobežojas tikai ar vienas
dienas svinībām, bet gan Valentīndiena tiek svinēta
veselu nedēļu. Turklāt divas reizes gadā.
Somijā Valentīndiena tiek dēvēta par “Draugu
dienu”, un tā vairāk tiek asociēta ar draudzību
nevis mīlētājiem.
Brazīlijā Valentīndienas laikā ir karnevāls, kas ilgst
no februāra līdz martam. Savukārt īpaši mīlētājiem
ir veltīts 12. jūnijs. rakstu veidoja - Līva EGLE
info ņemta no brivbridis.lv, nra.lv

Mūzika un romatika - Inita Gerševica
Valentīndienā var ne tikai skatīties filmas, lasīt grāmatas un ēst… Bieži cilvēki piemirst arī mūziku
un noskaņu, ko tā mums dod. Tapēc mēs vēlējāmies noskaidrot vairāk par romatiku un mūziku
no mūsu skolas mūzikas skolotājas - Initas Gerševicas, kas jau ilgus gadus māca bērnus mūsu
skolā.
Mūzika vienmēr palīdz veidot jebkādu gaisotni un noskaņu. Noskaņas radīšanai mūzikā ir svarīga
melodija un teksts. Tā ietekmē cilvēku, rada attiecīgu pašsajūtu un pastiprina cilvēka emocijas.
Romantiska mūzika ir tāda, kas iedvesmo, rada noskaņu un iepriecina.
Initai Gerševicai Valentīndiena asocējas ar vārda dienu, ko tajā dienā svin Valentīni. Valentīndienu
skolotāja nesvin, jo visas pārējās dienas viņai ir kā,, Valentīndienas''! Šobrīd viņas mīļākā ar
romantiku saistītā dziesma ir ,,Tikai nesaki nevienam’’. Kaut gan, tāpat kā mums visiem, arī
skolotājai ar laiku mainās gaume un izvēle, kādu mūziku viņa klausās. Lielākais iemesls, kapēc
gaume mainās, ir, jo katru gadu ir citas populāras dziesmas, kuras visi klausās un iemīl. Kaut gan
arī I. Gerševicai ir mūzika, kas ir palikusi sirdī, piemēram, R. Paula mūzika no kinofilmas ,,Ilgais
ceļš kāpās'', īpaši saksafona izpildījumā.
Uz jautājumu Kāda ir Jūsu jaunības ,,mīlas” dziesma? Vai tagad tā ir mainījusies? Inita
Gerševica atbild: ,,Hm, tomēr jāsecina, ka dziesmas katrā dzīves laikā ir pamainījušās. Tāpat kā
pats mainies, tā arī dziesmas ik dienu tiek jaunas sacerētas.’’ Runājot par jaunību skolotāja
atminas, kā agrāk viņas skolā tika svinēta Starptautiskā Sieviešu diena 8.martā, jo agrāk tādu
Valentīndienu nesvinēja. Skolotāja Inita: ,,Šie svētki man vairāk ir bijuši ar tradīcijām nekā
Valentīndiena. Tad arī klases zēni vienmēr pārsteidza meitenes, dāvinot tulpes, konfektes u.c."
’Skolotājai arī ir ieteikums mums - skolēniem, kas šogad un arī citus gadus vēl svinēs
Valentīndienu. Skolotāja saka: ,,Mans vēlējums puišiem - sagādāt pārsteigumu, ziedus vai kādu
citu oriģinālu apsveikumu klases meitenēm, draudzenēm, kādai mīļai skolotājai - nodziedāt kādu
mīlas serenādi vai nospēlēt uz mūzikas instrumenta kādu melodiju vai dziesmu... Galvenais ir
sagādāt prieku un pārsteigumu! Un tad, kad zēni būs pieauguši, lai vienmēr, ik dienas prastu
sagādāt prieku savai vienīgajai, mīļotajai!’’
Šeit arī maziņš saraksts, ko skolotāja ieteiktu noklausīties noskaņas radīšanai Valentīndienā
- 1. Otra Puse un Antra Stafecka - ,,Uzzīmē mani’’ 2. Dziesma no kinofilmas ,,Elpojiet dziļi’’ ,,Viņi
Dejoja Vienu Vasaru’’ 3. Ja zini krievu valodu tad arī- BrainStorm & Maринa Kpaвец- ,,Kak я искал
тебя" 4. Vēl viens labs variants, ko iesaka skolotāja, ir noklausīties kādu YouTobe albūmu
piemēram ,,Mīlas dziesmas’’ - kurā jau ir saliktas vairākas klasiskas, romatiskas dziesmas.
Beidzot šo rakstu, šeit maziņa piebilde no skolotājas
Initas Gerševicas par ieteiktajām dziesmām.
Inita Gerševica: ,,Tās man patīk, bet katram jau ir sava
gaume un dziesmas, kas patīk, kas uzrunā. Arī jūs
dzīvojat citā laikā, kad patīk daudz ārzemju dziesmas,
kuras varbūt mani tā neuzrunātu. Tāpēc katrs
meklējiet savas dziesmas un mūziku, kas jums
patīk, jo mūzika cilvēkam ir ļoti svarīga dzīves
sastāvdaļa! Priecīgus svētkus! ’’

rakstu veidoja Emīlija ĀBELE

Mūzika un romatika Madara Andrejeva
"Mūzikā var izteikt vairāk nekā vārdos,"savu versiju par mūziku un romantiku sāk
skolotāja Madara Andrejeva, kam tuvas kora dziesmas.
- Kā mūzika var izraisīt emocijas?
- Tieši ar skaņām. Mūzikā var izteikt vairāk nekā vārdos. Manuprāt, tas ir tas
maģiskais mūzikā. To saprot visi, pat tie, kas saka, ka viņiem nepatīk mūzika.
Tomēr katrs saprot to savādāk. Tas ir pats skaistākais - var atskaņot vienu
skaņdarbu, katrs to sapratīs savādāk. Maģiski ir tas, kā komponisti izdara. Viņi
ieliek tur savas izjūtas, bet katrs to saprot savādāk. Radot mūziku, komponisti spēj
atbrīvoties no emocijām. Arī tas ir būtiski. Klausoties mūziku, tu jūti šīs emocijas.
- Kādas dziesmas tieši Jums saistās ar mīlestību?
- Protams, lēnās dziesmas. Liela nozīme ir arī vārdiem. Es vispār vairāk klausos
klasisko mūziku, man mīlestības skaņas ir mūzikā čellam un klavierēm – tas ir
visromantiskākais salikums. Romantikas standarts.
- Un kāda mūzika Jums saistās ar Valentīna dienu?
- Tad jau noteikti jāņem mūzika no “Titānika”…
- Kādas dziesmas visbiežāk klausījāties šomēnes?
- Patiesībā daudz klausījos popmūziku. Arī Raimonda Paula dziesmas. Bet vispār
klausos arī kora mūziku. Man ir daži vakari, kad es “pavelkos” uz kora mūziku un
visu vakaru klausos dažādus skaņdarbus. Tas ļoti silda sirsniņu. Man ir ārkārtīgi
tuvas attiecības ar kora mūziku.
- Vai Jūs varat pastāstīt kādas atmiņas, kas
saistītas ar Valentīna dienu?
- Skolā mēs ļoti gaidījām šos svētkus, sevišķi kādā
piektajā – sestajā klasē. Puiši nesa mums lācīšus,
mēs līmējām uz sejām sirsniņu uzlīmītes – toreiz tās
bija ļoti modē. Mēs dāvinājām skolotājām dāvanas,
tas ir visjautrākais par Valentīna dienu, ko atceros.
Un puiši mums visām dāvināja puķītes. Man liekas,
tagad tā vairs nedara. Mums bija ļoti forši puiši nesa puķes, mēs bildējāmies.

interviju veidoja Džemma RIMŠA

Ance Paula
BREIJERE

ROMANTISKĀ FANTĀZIJA

Pirmā fantāzijas triloģijas daļa ‘’Deja ar nāvi’’ ir izcils Lauras
Dreižes darbs, kurā tiek atspoguļoti vienas meitenes
pārdzīvojumi, noslēpumi un sazvērestības.Grāmatas
sākumā autore uzreiz aizved lasītāju uz 19. gadsimta
Londonu pie sešgadīgās Viktorijas, kas piedzīvo sava tēva
aizdomīgo nāvi.
12 gadus pēc traģiskā notikuma meitene nolemj iestāties
Karaliskajā Maģijas akadēmijā, kur nemaz nevēlas
mācīties, bet grib noskaidrot patiesību par sava tēva nāvi.
Viņa dodas uz Augšlondonu- krāšņo, skaisto un
valdzinošo pilsētu debesīs. Akadēmijā uzņem tikai vīriešus,
bet meitene to neuzskata par šķērsli. Viņa pieņem sev
jaunu identitāti - Viktors Elingtons, kā arī maina savu
Foto no literatūra.lv
izskatu, lai izskatītos pēc puiša.
Visspilgtāk man atmiņā palicis notikums, kad tiek atklāta meitenes identitāte un
viņu izmet no skolas. Tad vairs nav tik viegli iegūt informāciju par tēva nāvi. Stāsta
vidū meitene iepazīstas ar vīrieti Tanielu, kurš viņai palīdz atrast atbildes uz
nezināmajiem jautājumiem. Grāmatas beigās meitene ļoti cieš, bet kādā veidā
triloģijas otrajā grāmatā viņa turpina meklēt atbildes, tas būs jāuzzina tev pašam.
Lauras Dreižes grāmata spēj lasītāju ievilkt piedzīvojumu virpulī, kur ļoti skaidri
aprakstīti notikumi. Lasītājs piedzīvo dažādas emocijas, kā bēdas, prieku un
sašutumu par varoņu izvēlēm. Es apbrīnoju, kā autore spēj tik ļoti skaidri atklāj
varoņu īpašības un sāpes katrā stāsta daļiņā. Iesaku šo grāmatu izlasīt lieliem
fantāziju stāstu mīļiem, tiem, kuriem patīk maģija un negaidīts iznākums.

KAS IR MĪLESTĪBA? ATBILD "RĪDZES" SKOLOTĀJAS
9. a klases skolotāja Evija Vaska: “Tas nav viegls uzdevums. Patiesi. Katrā vecumā mēs noteikti šo
vārdu definējam citādi. Šodien es teiktu tā : ,,Mīlestība ir augstākais, ko Radītājs mums, cilvēkiem, ir
devis. Mīlestība, manuprāt, vispirms ir sevis pieņemšana, cieņa pret sevi, pateicība tam , ka esmu,
brīvības apzināšanās, vērtību izprašana. Un tad tās ir skaistākās , pamatīgākās un piedodošākas jūtas
pasaulē. Mīlēt tā ir laime un dāvana."
2. b klases skolotāja Iluta Asermane: “Mīlestība ir savstarpēja cieņa, sapratne un iejūtība vienam
pret otru. Mīlestība ir vēlma vairāk pavadīt laiku kopā ar otru cilvēku gan piedzīvojumos, gan brīžos,
kad nepieciešams atbalsts.”
5. b klases skolotāja Inga Vīksna: “Mīlestība ir skatīšanās vienā virzienā, kopīgs piedzīvojums mūža
garumā, tūkstošiem smieklu krunciņu sejā, roka, pie kuras pieķerties, kad gājiens paliek par grūtu. Arī
tas, ka nebaidies novecot, jo katra rieva sejā ir daļa no kopīgā piedzīvojuma.”
4. b klases skolotāja Ērika Leisa: “Manuprāt, mīlestība ir pieņemšana, tolerance, rūpes par
tuvākajiem, arī par sevi”.

Filmas Valentīndienas noskaņai
Rīdzes ziņas iesaka: 14 romantiskas, sirdi plosošas
un skaistas filmas, ko skatīties 14. februārī!

"Romeo +
Juliet"

"Léon"

"500 days of
Summer"

"Her''

"Titanic"

"Eternal Sunshine of
the Spotless Mind"

"Ezera sonāte"

"Lost in
Translation"

"Pūt, vējiņi"

"Īsa pamācība "Call Me by
"The Notebook" "Submarine"
mīlēšanā" Your Name"

"Amélie"

