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RĪDZES ZIŅAS

4. numurs

MĒNEŠRAKSTS

ŠAJĀ NUMURĀ

MĀCĀMIES
MĀJĀS

VIKTORĪNA

Pēc brīvlaika mācības atsākās mājās.
Daudziem tas ir grūtāk, ilgāk,
neskaidrāk.
Kā jūtamies, mācoties mājās? RAKSTI
mums: ridzeszinas@gmail.com

Lai gan ceļojumos doties nevaram, VARAM
atcerēties PATĪKAMO,
kas tajos piedzīvoto, pārskatot bildes.
UZMANĪBU!! Piedāvājam piedalīties
viktorīnā - SKATIES... 4.lpp.

COVID 19
Droši vien nebūs neviena
cilvēka, kas pēdē'jo mēnešu laikā
nebūtu dzirdējis vārdus
KORONA, VĪRUSS un COVID
19. Ber ko tas viss nozīmē un kā
to bērniem skaidrotu speciāliste,
LASI- 3. lpp.

NUMURA TĒMA: CEĻOJUMUS PĀRTRAUC

VĪRUSS!!!!

" Vīruss ir īpaša dzīvības forma. Atšķirībā no augiem, dzīvniekiem un
.lv
ov ,
c.g us
zi
īd spk um
l
h?
baktērijām, vīrusi nevar dzīvot paši par sevi, tiem nepieciešams
ko
:// roj
Se ttps aid
atc
/w
:h e sk m:
m
m
o
a
b
e
i
u
ēr e.c s
“saimnieks”, tie var vairoties tikai tā ķermenī. Ārpus saimnieka
m
ut
n u y o p i e mu t u b r s d I
jau ieto
yo aO2
.
L
šūnām vīrusi ātri iet bojā. Nereti zinātnieki strīdās, vai vīrusu vispār
ww A
/w v=gx
s:/
tp
t
h
var uzskatīt par dzīvu. Ir vairākas teorijas par to, kā vīrusi ir radušies.
Viena no teorijām ir tāda, ka vīrusi ir dzīvu ķermeņu šūnu daļiņas, kuras “iemācījušās” dzīvot
patstāvīgi, pārvietojoties no vienām organisma šūnām uz citām. Cita teorija atkal vēsta, ka vīrusi
ir radušies vienkāršojoties veselam organismam līdz vismazākai vairoties spējīgai vienībai. Trešās
teorijas piekritēji uzskata, ka vīruss attīstījies vienlaikus ar citām dzīves formām," stāsta Rīgas
Stradiņa universitātes epidēmiju pētniece Una Kojalo.Turpinājums - 3. lpp.
1.lpp.

Sveiks! Šo numuru
plānojām veltīt
ceļojumiem (jo daudzi
brīvdienās gribēja doties
atpūsties ārzemēs:-().
Tomēr mūsu vietā
šopavasar ceļo vīruss… Tā
nu šis numurs ir par gluži
pretējām lietām –
vīrusiem un ceļojumiem.
Mazgā rokas un esi vesels!
Ilva

Intervēja –
Eiženija
Kozlova,
Marta
Voiciša,
Līva Egle

Attēls no
personiskā
arhīva
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VIKTORĪNA – KUR TAS IR?
ATBILDI UZ: RIDZESZINAS@GMAIL.COM
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Atrodi, kurā no attēliem ir šādas valstis – Latvija,
Lietuva, ASV, Gruzija, Polija, Francija, Anglija,
Vācija, Islande
Viktorīnu veidoja –
Bonija Briede, Nora
Grasmane, Džemma
Rimša
u.c.@zumRĪDZE
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UZVARĒTĀJAM – BALVA!!!
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