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ŠAJĀ NUMURĀ:

SVĒTKI "RĪDZĒ"
18. novembrī aprit 101 gads, kopš
Latvija pasludināja neatkarību.
Svinības atzīmēsim arī skolā. Kā par to šajā avīzes numurā

SKOLĒNU
PAŠPĀRVALDES
JAUNUMI
A newsletter is a regularly
distributed publication that is
generally about one main topic of
interest to its subscribers. p. 04

LATVIJAI 101
Materiālu sagatavoja Džemma Rimša, Alise Buko, Annija
Plotniece un Nora Grasmane

Par godu Latvijas 101. dzimšanas dienai pamatskolas “Rīdze”
skolēni sagatavojuši pat divus koncertus, kas norisināsies 15.
novembrī plkst. 9.30 un 11.30 skolas Lielajā zālē.
Svētku koncertā uzstāsies gan skolas kori, gan arī katra klase
būs sagatavojusi savu priekšnesumu. Koncerta ideja ir īpaša.
Sākumā uz skatuves stāsies mazākās klases, un skatītāji būs
lielākie, pēc tam uzstāsies lielākās klases, un skatītāju un
klausītāju lomā būs mazākie “Rīdzes” audzēkņi.
TURPINĀJUMS 2.LAPPUSĒ

AKREDITĀCIJA KAS TAS IR?
A newsletter is a regularly
distributed publication that is
generally about one main topic of
interest to its subscribers. p. 06

BĒRNI
ATBILD
PAJAUTĀJĀM
VISMAZĀKAJIEM
“RĪDZES” BĒRNIEM:
Materiālu sagatavoja Džemma
Rimša un Alise bUKO

LATVIJAI 101

KO TEV NOZĪMĒ
LATVIJA?

turpinājums no 1. lpp.

Kā pastāstīja direktores vietniece audzināšanas darbā Laila
Jēkabsone – viņa arī audzina 5.a klasi -, šogad atšķirībā
no citiem gadiem “Rīdzes” skolēni nedosies uz Brāļu kapiem
nolikt svecītes, bet svinēs svētkus skolā un mājās. : “Svētki
“Rīdzē”, tāpat kā visā valstī notiek jau visu novembri.
Bērni visās klasēs sev pie krūtīm pielikuši sarkanbaltsarkanās
lentītes. 15. novembrī mums paredzēti veseli divi koncerti.
“Rīdzē” mums ir tāds uzstādījums, ka šajā valsts svētku
koncertā jāpiedalās pilnīgi visiem skolas skolēniem. Jāierodas
svētku tērpos, jābūt gataviem un informētiem par to, kas notiks.
Bērni gan runās dzeju, gan dejos, gan dziedās dažādas latviešu
komponistu dziesmas. Šīs dienas mums parasti paiet ļoti jauki.
Dažas klases noteikti aizies uz Brīvības pieminekli nolikt
ziediņus. Tad klases stundās parunās par Latvijas dzimšanas
dienu.” Koncerta programma būs daudzveidīga, bet svarīgākais,
noskaņojoties svētkiem, ir tieši gatavošanās process – svarīgi
ir sajust, ka strādājam kopā, lai sagatavotu savaj valstij dāvanu
dzimšanas dienā. Turpina Laila Jēkabsone: “Dziedās zēnu koris,
ko vada skolotāja Inita Gerševica, tad – 5.-9. klašu meiteņu
koris, ko māca skolotāja Līvija Marta Reine. Daudzas klases
dziedās ar fonogrammām, bet citās arī bērni paši spēlēs
pavadījumu vai arī lūgs palīgā mūzikas skolotāju. Deju
kolektīvi šoreiz nedejos, jo gribējām, lai tieši katras klases
kolektīvs draudzīgi veido šo priekšnesumu kopā.”
Mēs aptaujājām skolā sastaptos skolēnus un skolotājus, lai
noskaidrotu, kā svētkiem gatavojušies viņi. Skolotāja Baiba
Breijere pastāstīja, ka 4. b klases skolēni svētku koncertā
dziedās Valta Pūces dziesmu “ Dzimtenē”, Jevgenijs no 8. a
klases atklāja, ka viņi izpildīs Renāra Kaupera dziesmu ar Imanta
Ziedoņa vārdiem “Mazā bilžu rāmītī”, Alise no 4.b
atbildēja, ka viņa uzstāsies kopā ar kori un dziedās R. Kaupera
dziesmu “Par mezgliem” un “Pepijas dziesmiņu”. Nora no 2. a
pastāstīja, ka viņas klase ir sagatavojusi deju. Arī Ulla no
2.klases piedalīsies – viņa dziedās kopā ar 1.- 4. klašu kori.
Diemžēl daudzi skolēni vēl pagājušajā nedēļā nebija gatavi,
tāpat viņi nezināja, kādēļ izvēlēta tieši tā dziesma, ko
viņi dziedās. Varbūt mums būtu vairāk jāinteresējas par to, ko
dāvinām Latvijai.
Savukārt “Rīdzes” interešu izglītības pulciņa “Skaistumiņš
“ vadītāja….. atzina, ka, arī viņas vadītais pulciņš
gatavojas svētkiem. Mākslinieku uzdevums ir sagatavot svētkiem
vizuālo noformējumu. Tādēļ, tuvojoties koncertam, tika
izgatavota afiša, kas informē par visiem notikumiem, kas notiks 15.
novembrī.
Jāatzīmē, ka koncerti sāksies agri - 1.-4. klašu priekšnesumi tiks rādīti
no plkst. 9.30. Lielākās klases uzstāsties 11.30.
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KO TU DĀVINĀSI TAI
DZIMŠANAS DIENĀ?
- Latvija ir mana dzimtene.
- Latvija ir manas mājas, kur
es dzīvoju.
Es dāvinātu Latvijai gandrīz
visu, kas man ir.
- Es Latvijai dāvinātu končas.
- Es Latvijai gribētu dāvināt
labu dzīvi. Latvija ir ļoti laba
zeme. Lai viņa ir sveika un
vesela!
- Latvija man nozīmē to, ka
viņa ir ļoti svarīga manam
tētim,
brālim un mammai.
Es Latvijai dzimšanas dienā
dāvātu spēku.

" Es
Latvijai
dzimšanas dienā
dāvātu
spēku."
" Rīdzes Ziņas" ir laikraksts, kas
iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs -pamatskolas
"Rīdze" ŽURNĀLISTIKAS UN
MEDIJPRATĪBAS pulciņš.
PIEVIENOJIES MUMS!
raksti: zum@gmail.com
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