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DIENA

14. februārī atzīmē Mīlestības jeb Valentīna dienU. Tā ir nosaukta par godu Svētajam Valentīnam, kas
dzīvoja 3. gs. Mūsdienās viņa vārdu saista ar romantisku mīlu.
Bet februāris nav tikai Valentīna dienas mēnesis bet arī mēnesis, kurā notiek olimpiskās spēles! Pirmā
ziemas olimpiāde notika 1924. gadā Šamonī pilsētā Francijas dienvidrietumos tagad tās notiek Pekinā
Ķīnas rietumos. No mums Šogad bija 57 sportisti. Mīlam viņus un turam īkšķus!!!
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Redaktora sleja

Mīļie skolēni un skolotāji! Vai Jūs zināt, kas
šodien par dienu? Jā, tā ir Valentīna diena. Šī
diena īpaši patīk jauniešiem, jo šajā dienā viņi var
atzīties mīlestībā savām simpātijām. Bet tas nav
vienmēr viegli… Ja kādam to grūti pateikt, tad
Valentīna dienā var uzdāvināt kaut ko skaistu ar
sirsniņām. Iemīlēties ir skaisti, tāpēc novēlam
visiem atrast stipru mīlestību!!

Atbild RĪDZEnieki
KĀ JUMS LIEKAS, KAS IR VALENTĪNA
DIENA?
- Valentīna diena - tā ir iespēja iepriecināt
kādu, ko Tu esi gribējis iepriecināt jau sen,
bet esi varbūt bijis sabijies un neesi to
izdarījis.
- Mīlestības diena.
- Tajā dienā, kur daudz ko dāvina.
Mīlestības diena.
- Diena, kad meitenēm dāvina lietas bez
iemesla.
- Tā ir diena, kad cilvēks, piemēram, es
atnestu Viņai puķes. Tā ir mīlestības diena.
Mīlestības dienā Tu atnes cilvēkam puķes,
kuru tu mīli.
Intervēja Paula STĒGA, Luīze GRITĀNE,
Maija PUMPURA, Rūta KNIPŠE,

Redaktore Maija PUMPURA
- Vai Jūs svinat Valentīna dienu?
- Es īsti nesvinu, bet jebkurā gadījumā tā diena vienmēr liekas tāda sirsnīgāka un
priecīgāka.
- Vai jūs svinat Valentīna dienu?
- Ne īpaši, bet es taisu savien draugiem dažādas kartiņas un cenšos viņus
iepriecināt.
Labi, Kādas jums ir tradīcijas Valentīna dienā?
- Es parasti eju pie mammas un tēta. Es viņiem uztaisu arī kartiņas, kā jau mineju, arī
savā klasē.
Kur jūs svinat Valentīna dienu?
Es svinu ar savu ģimeni. Un es cenšos katru gadu saņemties pateikt vienai meitenei,
kas man patīk, ka man viņa patīk, bet es nevaru.
Vai Jūs esat kādreiz bijis Valentīna dienas galvenais loceklis?
Nē, bet varbūt es kādreiz būšu. Ja viņa pateiks kādreiz “jā”, tā meitene, tad es būšu.
Mana vecākā māsa šogad ir galvenā, jo viņa dabūja puisi. Bet nē, es neesmu.
Kādas ir Jūsu tradīcijas?
Es vienmēr dāvinu savā skolā isām meitenēm puķes.
- Kā Jūs parasti svinat - ar ģimeni?
- Nē ar draugiem, parasti klasē izdalām končas.
Kā svinat?
- Nekas tāds īpašs, bet ar draugiem, tas arī viss.
- Vai Jums ir kādas tradīcijas?
Nē, nav īpaši. Ar šokolādi. Saldējumu.

REPORTĀŽA NO OMULĪBAS NEDĒĻAS: 9. A
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Receptes mīlas pārīšiem
Bezē sirsniņas

Valentīns citās valstīs
Latīņamerika - Kolumbija
Tā vietā Kolumbija svin Día del amor y la amistad
septembra trešajā sestdienā. Tur populārs ir arī
Amigo Secreto.
Āzija - Libāna
Svētais Valentīns ir aizbildnis lielai daļai Libānas
iedzīvotāju. Pāri izmanto iespēju Valentīna
svētku dienā apmainīties ar mīļiem vārdiem un
dāvanām kā mīlestības apliecinājumu. Šādas
dāvanas parasti ietver šokolādes konfekšu
kastes, kūciņas un sarkanas rozes, kas tiek
uzskatītas par upura un aizraušanās emblēmu.
Libānas iedzīvotāji Valentīna dienu katrā pilsētā
svin atšķirīgi. Beirūtā vīrieši izved sievietes
pusdienot un var viņām nopirkt dāvanu.
Daudzas sievietes tiek aicinātas apprecēties šajā
dienā. Sidonā Valentīndienu svin kopā ar visu
ģimeni – tā vairāk ir par ģimenes, nevis pāra
mīlestību.
Eiropa - Portugāle
Portugālē svētki ir pazīstami kā "Dia dos
Namorados" (Mīļotāju diena / Iemīļotā diena).
Tāpat kā citur, pāri apmainās ar dāvanām, bet
atsevišķos reģionos sievietes dāvina lenço de
namorados ("mīļotāju lakatiņu"), kas parasti ir
izšūts ar mīlestības motīviem.
No https://en.
wikipedia.org/

Pēc interneta materiāliem
sagatavojis Ritvars JAKSONS

No: delfi.lv
Sastāvdaļas
Bezē
3 olu baltumi (100 ml)
200 g Dansukker baltā smalkā cukura
½ ml etiķa esences
Pildījumam
200 g svaigu vai saldētu ogu
100 g putukrējuma
100 g vājpiena biezpiena
1 ēdamkarote Dansukker želejas cukura
„Multi”
1 tējkarote Dansukker vaniļas cukura ar
dabisko vaniļu
Garnējumam
1 ēdamkarote Dansukker pūdercukura
Augļi vai ogas
Pagatavošana
1. Uzstāda cepeškrāsns temperatūru uz
100°C.
2. Uz cepamā papīra otras puses uzzīmē
aptuveni 10 cm lielas sirsniņas, trīs katram
cepumam. Iezīmētās vietas ieziež ar
taukvielām un apkais ar miltiem.
3. Saputo olu baltumus, etiķa esenci un pusi
no cukura baltā un mīkstā masā. Uzmanīgi
iemaisa to atlikušajā cukurā.
4. Ieklāj un izlīdzina maisījumu ieziestajos
un ar miltiem apkaisītajos laukumos.
(Atlikušo maisījumu var izmantot vienkāršu
bezē
cepumu
pagatavošanai.)
Cep
cepeškrāsnī aptuveni 45 minūtes. Ļauj
atdzist.
5. Saputo putukrējumu, želejas cukuru un
vaniļas cukuru cietā masā. Iemaisa ogas un
vājpiena biezpienu putukrējumā. Liek
pildījumu
starp
bezē
tieši
pirms
pasniegšanas (ja vēlas sagatavot cepumus
jau iepriekš, var apsmidzināt bezē ar
kausētu šokolādi tā, lai tā nesajaucas ar
pildījumu; izvēloties balto šokolādi, tas
nebūs pamanāms)
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SPĒLES:
ATRODI SIRDI UN APVELC!
Autore: Daniela Roberta LIGERE

Olimpiādes ir ierasta lieta
arī skolu februāra
kalendārā.
Vēlam “Rīdzes” skolēniem
labu veiksmi!

'ŠĪS KRĀSAS ATKĀRTOJAS UN IR LIELĀKĀS

Olimpiskās spēles
Annija GARDOVIČA
No 4.februāra līdz 20.februārim norisinās
ziemas olimpiskās spēles. Šogad tās notiek
Pekinā, Kīnā. Pekinas ziemas olimpiskajās
spēlēs tiks sadalīti 109 medaļu komplekti 15
sporta veidos. Spēļu programmā tika iekļautas
septiņas jaunas medaļu disciplīnas — vīriešu un
sieviešu big air frīstails, sieviešu monobobslejs,
jaukto komandu sacīkstes frīstaila slēpošanā,
tramplīnlēkšanā un snovborda kross, kā arī
jaukto komandu stafete šortrekā.
Latvijai šīs ir 12. olimpiskās spēles, un šogad uz
Pekinu aizbrauca 57. sportisti (47 vīrieši, 10
sievietes). Šī ir lielākā Latvijas sportistu
delegācija ziemas olimpiskajās spēlēs. 25
Latvijas sportistiem šis bija pirmās olimpiskās
spēles, savukārt četriem šīs ir jau piektās
olimpiskās
spēles.
Latvijas
karognesēji
olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā bija
hokejists Lauris Dārziņš un kamaniņu braucēja
Elīza Tīruma.
PIESEKO MŪSU
INSTAGRAM
PROFILAM
@pasparvalde_ridze !!!
Atbalstīsim mūsu
skolas dzīvē
iesaistītākos un
aktīvākos skolēnus!

- Es, protams, svinu, jo man ir
viena draudzene, kura man
patīk. Es nevaru saņemties
viņai to pateikt, bet es drīzāk
pārāk bieži viņu kaitinu un
uzrakstu meitenēm viltus
vēstules, kurās es rakstu, ka
viņu puiši viņus pamet.

Elīza kļuva par pirmo Latvijas sportisti —
sievieti, kas nesusi Latvijas karogu ziemas
olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.
Pagaidām zināmie rezultāti:
• Pēc 8 gadu pārtraukuma olimpiskajās spēlēs
atkal startēja Latvijas hokeja izlase. Pagaidām
nospēlētas 3 no 4 spēlēm un visas zaudētas.
• Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, ieguvis 13.
vietu.
• Ātrslidošanā Haralds Silovs ieguvis 24. Vietu.
• Jauktajā disciplīnā kamaniņu braukšanā,
mūsējie izcīnīja bronzas medaļu! Tā
Latviešiem šogad ir pirmā medaļa. Atsevišķi• Vieninieku disciplīnā siev.: E. Tīruma izcīnīja
8. Vietu, K. Aparjode 11. Vietu, bet E. I. Vītola
18. Vietu.
• Kamaniņu braukšanā, divnieku disciplīnā
vīriešiem, latviešu braucēji palika 4. Un 5.
Vietā. Dažas milisekundes no godalgotajām
vietām.
• Vieninieku disciplīnā vīr.: K. Aparjods ieguva
5.vietu, G. Bērziņš (jaunākais dalībnieks šajā
disciplīnā šogad) 7. vietu un A. Dārznieks 18.
vietu.
• Skeletonā brāļi Dukuri izcīnījuši 7. un 9.
04
vietu.

