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Tukuma novada
krievu kultūras konkursa- svētku
«Зимушка-Зима»
organizēšanas un norises kārtība
2012./2013.mācību gadā
Вы меня на праздник звали?
Вот и я сама,
С вьюгой, снегом, холодами –
русская зима!
(С. Диринг)
1. Vispārīgie noteikumi
.
1.1 Mērķi:
• Popularizēt krievu valodas apguvi un izpratni par krievu kultūru
1.2
•
•
•
•

Uzdevumi
Piesaistīt skolēnus radoši izmantot krievu kultūras mantojumu;
Veicināt skolēnu radošo darbību, izvēloties literāro un muzikālo materiālu krievu valodā;
Apzināt talantīgos bērnus;
Veicināt krievu valodas skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu un sadarbību;

1.3 Konkursa saturs:
• Konkursa tēma: Ziema.
• Uzstāšanās iespējamās formas:
 Dziesma. Nominācijai “Dziesma” var tikt piedāvātas krievu komponistu un dzejnieku dziesmas par
”krievu ziemu”.
 Horeogrāfija. Nominācijā “Horeogrāfija” horeogrāfisko priekšnesumu tematikai ir jāatspoguļo ziemu un
ziemas tradīcijas. Muzikālajam pavadījumam var izmantot krievu komponistu mūziku, kas tika komponēta
izrādēm, mākslinieciskajām filmām vai multiplikāciju filmām, kā arī krievu klasiķu mūziku. Pirms vai pēc
horeogrāfiskā priekšnesuma vēlams komentārs krievu valodā.
 Krievu folklora. Nominācijā „Krievu folklora” var tikt demonstrēti vokālie priekšnesumi kā autentiskajā,
tā arī tradicionālajā krievu dziedāšanas manierē (vēlams krievu nacionālais tautas tērps). Dziedāšana var
būt „a cappella” vai krievu tautas instrumentu pavadījumā (bajāns, balalaika, radziņš, svireļ, gusļi, u.c.).
 Mākslinieciskais vārds. Nominācijās „Mākslinieciskais vārds”,( „Literārā kompozīcija”, „Literārimuzikālā kompozīcija”) tiek paredzēti priekšnesumi, kas ir veltīti ziemai, kā arī krievu rakstnieku un
dzejnieku, kuri ir rakstījuši par šo tēmu, darbi.
 Konkursā priekšnesumos var būt iekļauti krievu komponistu, horeogrāfu, rakstnieku un dzejnieku daiļradi
(tai skaitā mūsdienu krievu autoru daiļradi), ka krievu folkloras un oriģināli konkursa dalībnieku daiļdarbi
(dzeja, dziesmas, mūzika utt.).
 Teātra uzvedumi. Konkursā priekšnesumos var būt iekļauti teātra uzvedumi un fragmenti no izrādēm.
(Ievērojot laika limitu)
 Cits (norādīt pieteikumā)
1.4 Norises vieta: E.Birznieka Upīša pamatskolas aktu zāle
1.5 Laiks: 2013.gada 25 janvārī; plkst.10.00 – 15.00
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1.6 Konkursa sagatavošanas posmi:





1. sagatavošanas
 konkursa nolikuma izstrāde
 priekšnesumu gatavošana
2. konkursa organizācija
pieteikumu pieņemšana (līdz 2013.gada 11. janvārim)
uzstāšanās grafika sastādīšana, ņemot vērā dalībnieku vēlmes un organizatoru iespējas;
konkurss, rezultātu apkopošana.

1.7. Rezultātu apkopošana:
 dalībniekus nominācijās vērtē žūrijas komisijas pēc izstrādātiem, vienotiem kritērijiem;
 skatītāji nosaka trīs skatītāju simpātiju laureātus
1.8. Žūrijas sastāvs (tiek veidots uz vietas)
2. Konkursa organizēšanas nosacījumi:
2.1. Konkursa dalībnieki: Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 1.-12. klašu - vispārizglītojošo skolas skolēni,
pamatskolas skolēni, Vakara un neklātienes skolu skolēni, arodskolu skolēni vai tehnikumu audzēkņi, pedagogi.
Var tikt prezentēti skolēnu un skolotāju kopīgie priekšnesumi, ģimenes priekšnesumi (vecāku, brāļu un māsu,
vecvecāku kopīgie priekšnesumi).
2.2. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli vai komandā līdz 5 dalībniekiem (izņēmums- ja priekšnesumā ir
deja- līdz 12 dalībniekiem). Kopā - ne vairāk par 2 priekšnesumi no vienas skolas.
2.3. Uzstāšanās garums ne vairāk kā 5 minūtes.
3. Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējot priekšnesumus, žūrija vadīsies pēc sekojošiem kritērijiem:
 atbilstība tēmai;
 meistarība, izpildīšanas tehnika;
 artistiskums, emocionalitāte;
 tērps, skatuves tēls.
Atsevišķi tiek vērtēts dalībnieku sagatavojušā pedagoga darbs.
4. Pieteikuma veidlapa:

Krievu kultūras konkursa svētku
pieteikums
Mācību iestādes nosaukums
Priekšnesuma forma
Dalībnieku skaits
Skolotāja vārds uzvārds, telefona numurs
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums
Īpašās
vēlmes
uzstāšanās
grafika
sastādīšanā
Pieteikumus sūtīt līdz 2013.gada 11. janvārim elektroniski krievu valodas skolotāju MA vadītājai Svetlana
Brasnujeva sbrasnujeva@mail.ru
5.Kontaktinformācija
Jolanta Lerķe - Tukuma novada izglītības pārvaldes metodiķe izglītības iestāžu metodiskajos jautājumos
Jolanta.lerke@tukums.lv , tālr. 26475212
Svetlana Brasnujeva - Tukuma novada krievu valodas skolotāju MA vadītāja sbrasnujeva@mail.ru, tālr.
26970007
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