Зимушка - зима

День русской культуры
25.01.2013.
Тукумс
Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolā
(Lielā iela 9, Tukums, e-pasts: ebus1@tukuma1psk.lv)

PROGRAMMA
09.00-10.00
Dalībnieku ierašanās Tukuma E.Birznieka – Upīša
1.pamatskolā, priekšnesumu mēģinājums skolas zālē.
10.00-10.10
konkursa – svētku svinīga atklāšana. Tukuma
E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktora vietnieces
mācību darbā L.Zaķes un Tukuma
novada krievu
valodas skolotāju MA vadītājas S.Brasnujevas uzrunas.

6. Tukuma 2.vidusskola – dziesma „Зима”.
7. Tumes vidusskola – dzejolis. S.Mihalkovs. ”Белые стихи”.
8. Zemgales vidusskola – dziesma „Зимний сон”.
9. Engures vidusskola – dzejolis, dziesma par ziemu.
10. Tukuma Raiņa ģimnāzija – dziesma.
11. Džūkstes pamatskola – pasakas „Заячья избушка’”
inscenējums.
12. Zemgales vidusskola – dziesma „Если б не было зимы”.
13. Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola – dziesma
„Калинка”.
14. Tukuma 2.pamatskola – muzikāla kompozīcija „Яблоки на
снегу”.
15. Tukuma 3.pamatskola – filma „Святочные гадания”.
Koncerta noslēgumā – žūrijas apspriešanās ( 15 min.)
Dalībnieku apbalvošana.

Uzstāšanās secība:
1.
2.
3.
4.
5.

Tukuma 3.pamatskola – teatralizēts uzvedums.
Tukuma Raiņa ģimnāzija – dziesma par ziemu, klips.
Milzkalnes sākumskola - Dzeju kompozīcija «Зима».
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola – dziesma.
Zemgales vidusskola – multfilma „Как появился Дед
Мороз”.

10.
11.

12.
Uzstāšanās secība un iegūtās nominācijas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tukuma 3.pamatskola – teatralizēts uzvedums.
(par spilgtu krievu tradīciju atspoguļošanu)
Tukuma Raiņa ģimnāzija – dziesma par ziemu, klips.(9.kl)
(saldākais priekšnesums)
Milzkalnes sākumskola - Dzeju kompozīcija «Зима».
(Aktuālākā dzeju kompozīcija)
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola – dziesma.
(Skanīgāka dziesma)
Zemgales vidusskola – multfilma „Как появился Дед Мороз”.
(Par tehnoloģijas un radošuma savienošanu)
Tukuma 2.vidusskola – dziesma „Зима”.
(Azartiskākais priekšnesums)
Tumes vidusskola – dzejolis. S.Mihalkovs. ”Белые стихи”.
(Izteiksmīgākais priekšnesums)
Zemgales vidusskola – dziesma „Зимний сон”.
(Sirsnīgākais priekšnesums)
Engures vidusskola – dzejolis, dziesma par ziemu.

13.

14.

15.

(Smeldzīgāka un radošāka kompozīcija)
Tukuma Raiņa ģimnāzija – dziesma.(10kl.)
(Par romantiskāko priekšnesumu)
Džūkstes pamatskola – pasakas „Заячья избушка’”
inscenējums.
(Draudzīgākais pasakas iestudējums)
Zemgales vidusskola – dziesma „Если б не было зимы”.
(Pārliecinošākais priekšnesums)
Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola – dziesma
„Калина”.
(Skaistākais tautas dziesmas izpildījums)
Tukuma 2.pamatskola – muzikāla kompozīcija „Яблоки на
снегу”.
(Dziesmām bagātākais priekšnesums)
Tukuma 3.pamatskola – filma „Святочные гадания”.
(Par radošu un humora pilnu filmu)

Žūrijas sastāvs:
Ināra Poļakova
Elita Kaminska
Inese Logina-Bērziņa
Larisa Nikolajeva
Dace Perševica
Sarmīte Šneidere
Koncerta noslēgumā – žūrijas apspriešanās ( 15 min.)
Dalībnieku apbalvošana.

