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Eiženijas KOZLOVAS foto

KĀ JŪTIES,
PIRMKLASNIEK?
Covid - 19 pandēmijas dēļ šogad ne tikai
nav lielu valsts svētku svinību - arī skolu
ikdienu mainījušas ārkārtas stāvokļa
prasības. Kā šajā īpašajā vidē jūtas 1. klases
"rīdzenieki" - par to Emīlijas Ābeles
veidotajā materiālā (4. lpp.)

ŠAJĀ NUMURĀ

MANA VĒSTURE
SOCIĀLAJOS
MEDIJOS: KĀDUS
FAKTUS PAR MANI
TIE GLABĀS?

“KURŠ KURU?
IzŠĶIROsi TU!”
Valsts svētku laikā "Rīdzes" tiešā
tuvumā bija vērojama mistiska
parādība (attēlā) – kanālā pie
operas skatam pavērās Lāčplēša
cīņa ar Melno bruņinieku. Kas
mums jāšķiro – jautājām
māksliniekam Haraldam Gertam?
Lasi – 4. lpp.

Diskusiju par pārdomātu sociālo mediju
lietojumu lasi 3. lpp.

NUMURA TĒMA:

VĒSTURE:
ATCERĒTIES
VAI AIZMIRST?

Latvijai – 102. Šajā numurā
aicinām aizdomāties par vēsturi
un to, kā tā top.

Jā, arī šodien.
Par to, kas ir vēsture - intervija ar
skolotāju Valdu Gavari 2. lpp.

1.lpp.

Principā, es neinteresējos par vēsturi,
bet novembris ir tāds mēnesis, kad
visa uzmanība tiek pievērsta Latvijai
un tās vēsturei, tāpēc noteikti saskaros
ar šo tēmu. Šajā numurā varēsiet
izlasīt interviju ar Valdu Gavari,
diskusiju starp pulciņa dalībniecēm
par to, ko mēs atstājam aiz sevis
sociālajos medijos un vēl likām
aizdomāties par vēsturi arī caur
fotogrāfijām
Ženija

VAI ZINI, KUR
ATRODAS ŠĪ
NUMURA
BILDĒS
ATTĒLOTĀS
VIETAS?
KĀDI
VĒSTURISKI
NOTIKUMI
TAJĀS
RISINĀJUŠIES?
Eiženijas
KOZLOVAS
fotostāsts

VĒSTURE IR STĀSTS
PAR BIJUŠO
EIŽENIJA KOZLOVA, LĪVA EGLE
Vēstures skolotāja Valda Gavare ir viena no skolēnu
iemīļotākajām
"Rīdzes"
skolotājām.
Viņas
stāstījums
aizrauj, un vēstures notikumi kļūst saprotami un tuvi.
Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā domājot par
vēsturi, aicinājām viņu uz nelielu interviju.
- Pēc Jūsu domām – kas vēsture ir vairāk – stāsts par
bijušo vai svarīgāko faktu apkopojums?
- Es atbildētu tā, ka vēsture ir stāsts par bijušo, kas ir
apstiprināts ar svarīgāko faktu apkopojumu. Jo tas ir
vēsturisks pierādījums par notikušo. Pārējais ir skaists stāsts
ar laimīgām beigām.
- Kur Jūs atrodat faktus, ko pieminat stundās? Kā
pārliecināties par to ticamību?
- Šobrīd mācību grāmatas ir bagātas ar daudziem
vēsturiskiem faktiem, tāpēc atlasu tos, par kuriem esmu
pārliecināta,un
kurus
esmu
iepazinusi
no
arhīviem,
muzejiem un aculiecinieku atmiņām. Jānem vērā, ka atmiņu
stāsti, arī fotogrāfijas ne vienmēr ir ticami avoti. Par tiem
obligāti jāpārliecinās citādi.
- Vai nav tā, ka daži notikumi neiekļūst vēsturē un
aizmirstas, bet citi, kas nemaz neliekas tik svarīgi, tiek
paturēti atmiņā un pieminēti? Kādēļ tā notiek?
- Tie notikumi, kuri ietekmē cilvēka emocionālo atmiņu,
viņa piedzīvoto, arī ir tie visnoturīgākie. Svarīgs ir arī
periods, kurā cilvēks ir dzīvojis. Piemēram, Barikāžu laiks.
Manas paaudzes un manu vecāku, vecvecāku piedzīvotais
vienmēr būs emocionāli svarīgs notikums, taču nesen
dzimušie to nemaz neizpratīs tik dziļi. Viņiem, tas būs: “Ja,
tā bija?Interesanti!”
- Ar ko sākās Jūsu lielā interese par vēsturi?
- Joka pēc. Pēc vidusskolas gribēju iestāties Jelgavas
Lauksaimniecības institūtā Pārtikas tehnoloģijās, netiku.
Strādājot bērnudārzā 1986.gadā satiku senu skolas draugu.
Viņš mani pārliecināja, ka Latvijai vajadzīgi jauni pedagogi
ar jaunu skatījumu uz vēstures notikumiem. Tā iestājos
Daugavpils pedagoģiskajā institūta Filoloģijas fakultātē.
- Kāpēc ir svarīgi mācīties vēsturi?
- Tas ir kauns būt latvietim un nezināt savas valsts vēsturi,
tās dažādos notikumos pasaules kontekstā. Tas dod iespēju
izprast arī šodienas dažādus valstu konfliktus, jo tad var
izprast, kāpēc šis valstis tā rīkojas.
- Kas ir dīvainākais fakts par vēsturi, kas vēl šobaltdien
Jums ir aizķēries aiz auss?
- Gribētu teikt par PSRS ideoloģijas stiprumu šodien…
- Kā Jūs atzīmēsiet Latvijas gadadienu?
- Pārsvarā esmu laukos pie mammas, kur mums ir svētku
vakariņas. Šogad palieku epidēmijas dēļ Rīgā. Tātad svētku
vakariņas Rīgā, pārējās ģimenes lokā.
- Kas ir īstens latvietis?
- Es tā neesmu!
- Ko novēlētu latviešu tautai valsts svētkos?
- Izturību! Veselību! Dzīvesprieku un optimismu! Prasmi
atškirt patiesību no meliem, galvenokārt, analizējot visus
notikumus, uzdodot jautājumu-Kāpēc?s.”

Foto no personiskā arhīva

MŪSU PADOMI JAUNĀKAJIEM
SOCIĀLO MEDIJU
LIETOTĀJIEM:
Padomā, ko tu liec iekšā!
Iztaisi privātu profilu, l
ai pasargātu nākotnes sevi!
Iedomājies
sevi
pēc
desmit
gadiem!
Pasargā sevi no kauna!
Ļauj sev pārvaldīt savas atmiņas
pašam!
Neļauj ar tām darboties citiem!
Atceries, ka tas, kas šodien tev
liekas interesants, rīt var likties
muļķīgs!
Cieni citus! Domā par saviem
vārdiem! Ievēro ētikas likumus!
2020. gada NOVEMBRIS
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AVĪZI SAGATAVOJA
"RĪDZES ZIŅU" KOMANDA
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VĒL CĪŅA NAV GALĀ

Teksts – Alise DUDARE
Pat ja eko tēma mūsu skolā sāk lēnām norimt, tas nenozīmē, ka šī visa lieta
ir beigusies, un to, ka viss ir labi - gluži kā nekas nebūtu nekad noticis.
Īstenībā ir tieši pretēji. Viss lēnām paliek sliktāk un sliktāk…
Diemžēl nav īpaši daudz cilvēku, kas dara kaut ko lietas labā. Bet tikai
tādas salīdzinoši mazas problēmas dēļ mēs neapstāsimies. Mums vēl ir
daudz ko mainīt. Mums vēl ir jācīnās priekš mūsu planētas, priekš mūsu
dzīvēm, priekš….mūsu nākotnes.
Par laimi mūsu skola jau ir sākusies rīkoties lietas labā. Skolas koridoros ir
iespēja šķirot savus atkritumus. Un pēdējā laikā arī mazākās klases ir
sākušas radoši darboties! Šis arī pierāda to, ka neviens nav pārāk mazs, lai
radītu atšķirību.
Ir arī dažādi interesanti un radoši veidi, kā arī tu savām mazajām māsām
un mazajiem brāļiem vari parādīt, kā tas ir = ‘'dzīvot harmonijā ar dabu’’,
kā piemēram - Parādi, kā tu vari atkritumu šķirošanu uztaisīt par jautru
spēli!
Un uzreiz, kā tu ienāc mūsu skolā, tas ir redzams, ka pat ja šī eko tēma sāk
norimt, tā nekur nepazūd un arī nepazudīs, kamēr šī visa lieta netiks
atrisināta.
Pēdējā laikā, ir arī atvērušies vairāki ‘'zero waste’' veikali un kafejnīcas
Rīgas centrā. Un arī vairākos veikalos var nodot plastmasas pudeles un
saņemt kaut kāda veida atlaidi citiem pirkumiem. Lai mums visiem
plaukst un uzzied "Rīdzē" iedēstītā EKO DOMĀŠANA!

KĀ JŪTIES, PIRMKLASNIEK?

Teksts – Emīlija ĀBELE

Pirmais mācību semestris jau pāri vidum, un
lielākā daļa no mums sēž mājas pie datoriem.
Bet ielūkosimies, ko par šo visu domā kāds,
kuram šī ir pirmā skolas pieredze. Šī ir
intervija ar 1. klases skolēnu Robertu
Rozenbergu.
Šogad Roberts spēra pirmos soļus skolā ar
prieku un sajūsmu. Viņa mīļākie mācību
priekšmeti skolā esot sports un vizuālā
māksla. Viņš stāsta: ,,Skolā jūtos labi, jo man
ir forši draugi, ļoti daudzi - man viņi ļoti
patīk. Mēs varam runāt, taisīt jokus...”
Robertam nav dīvaini mācīties tukšā skolā,
bet viņš atzīst, ka viņam labāk patika, kad
skola bija pilna ar bērniem. Roberts turpina:
,,Man īsti nepatīk, ka notika tas Covids, jo tad
mēs nevaram iet arī uz ballītēm, nekur vairs
nevar iet.” Ir jūtamas patiesas skumjas
Roberta balsī. Saprotams, ka visi vēlamies, lai
laiki atgriežas atpakaļ, kā tie bija iepriekš, bet
tas diemžēl vēl ilgi nemainīsies. Robertam
skolas ikdiena nav ļoti izmainījusies. Vēl
joprojām notiek mācības, starpbrīži, un ir
jāpilda mājasdarbi. Visi skolēni arī vīrusa
laikā spēj atrast prieku skolas dzīvē. Roberts
saka, ka skolā nekas liels nav mainījies. Nav
lieli noteikumi, ko jāievēro, tikai jāmazgā
vairāk rokas pirms ēšanas. Intervijas beigās
Roberts atbild uz pēdējo jautājumu:
“- Kā tev liekas, kā būtu iet skolā ja nebūtu
sākusies šī slimība?”
Roberts, ilgi domādams, atbild: ,,Man liekas,
ja nebūtu šīs slimības, skolā būtu tāpat kā
tagad.”
Dzirdot šo, man paliek skumji. Es zinu, cik
daudz skolas tradīcijas Roberts un viņa
vienaudži ir palaiduši garām. Viņi nezina,
kāda ir bijusi skola iepriekš. Jācer, ka nākotnē
viņš un pārējie spēs piedzīvot īsto skolas
dzīvi un prieku. Spēs iepirkties un pārdot
preces Miķeļdienas tirdziņā. Piedzīvot īsto
18. novembra koncertu ar visām klasēm
kopā, spēlēt Ziemassvētku ludziņas... visu, ko
tie jau ir vai arī ganaju drīz palaidīs garām.
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