ŠOVS „ZIEMASSVĒTKI TV”
Kā ik gadu Ziemassvētku laikā esam atkal ciemos pie Jums-mīļie vecāki un
ciemiņi. Ar pīrāgu un skuju smaržu, ar piparkūku drupačām pie mūsu durvīm atkal
klauvē Ziemassvētki. Dažādus brīnumus centīsimies radīt mēs visi kopā. Šos
Ziemassvētkus mēs, mūsu skolā vērojām caur TV ekrānu. Tv Diktores lomā visa
vakara garumā iejutās skolotāja Rūta Kliesmete. Par muzikālo noformējumu rūpējās
skolotājas- Agija Lūse un Anda Andersone. Un tādēļ ar pārliecību mēs teicām: ŠOVS
„Ziemassvētki TV„ var sākties!
Kas tad ir Ziemassvētki, un kādi ticējumi tiek skandināti Ziemassvētkos,to
mums rādīja /1a.klase ar audzinātāju Iritu Stūrīti/ dokumentālajā filmā „Zoodārza
mazuļi”.
Vasara jau aiz kalniem, bet visiem atmiņā ir palicis dziesmu un deju svētku
laiks. 100 grami kultūras raidījumā ciemojās Gaujienas internātpamatskolas tautu
deju kolektīvs /4a.kl.-6a.kl./ ar deju „Gailīts brauca kaņepēs”, un „Zosis”. Arī mazie
dejotāji /1a.kl.-3a.kl./ mums braši dejoja divas dejas- „Vāram zupu” un „Gailīts teica
vistiņai”. Paldies sk. Guntai Briedei, kas māca šos mūsu brašos dejotājus.
Dāvanas , ziedi un dziesmas, tas ir tas ko saņemam svētkos, šovakar mūsu zilajos
ekrānos

raidījums ‘’Daudz laimes”. Koncertu mums sniedza /5b-9b.klase ar

audzinātājām Lindu Barkovsku un Daigu Rēdeli/ ar dziesmu „Reiz”, un ar dikti
ugunīgu gaiļa apsveikumu Jaunajā gaiļa gadā.
Ar jaunākajām laika prognozēm iepazīstināja slapjdraņķīte /sk.Dace LubūzeVizuliņa/ un sniegpārsliņa /sk.Ruta Graudiņa/.
Laika ziņu prognozes gan nebija visai iepriecinošas, bet cerēsim uz
brīnumiem. Kādi brīnumi notika raidījumā „Kas te es te”, to mums rādīja /5a.klase ar
audzinātājām Maiju Morīti un Ingu Poševu/.
Brīnumi notiek, ja mēs tiem ticam. Mūsu mammas, vecmammas svētku laikā
pārtop par īstiem pavāriem,par jautriem pavāriem pārtapa mūsu /„C” klasīte kopā ar
audzinātājām Mirdzu Harkinu un Inetu Andrīti un auklīti Dzidru Beti/
Visiem ļoti iemīļoto Ziemassvētku filmu „Viens pats mājās”, rādīja /6a.klase
ar audzinātājām Maiju Morīti un Ingu Poševu/.
Ļoti karstas Ziņas no Latvijas katastrofu centra, lasīja Katastrofu Rūķene
/sk.Svetlana Lārmane/.

Pamācošus ieteikumus svētku svinēšanā varējām iegūt noskatoties filmu
„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, filmā piedalījās septiņi rūķīši- /Dmitrijs, Daniels,
Jānis, Igors, Ervīns, Kevins un sk. Linda Barkovska. Sniegbaltīte- sk. Dace Lazdiņa
un rūķu mamma sk. Anda Andersone.
Par un ap sportu runāja un sportoja – Renārs Zeltiņš /Arnolds Boikovs /,
Kristaps Porziņģis /Edijs/, Zemgus Girgensons /Jānis Lubāns/,Kaspars Daugaviņš
/Mārtiņš Žūkurs/, Bertāns Dāvis /Kristers Lubāns/. Sporta programmu sagatavoja sk.
Anda Andersone.
Programmas izskaņā skanēja bērnu dzejoļi un ansambļa dziesmas.
Paldies visiem, kas sagatavoja šos jaukos raidījumus, lai mēs to visu varētu skatīties
caur Tv ekrānu un baudīt svētkus kopā.
Lai visiem veiksmīgs un piedzīvojumiem bagāts Jaunais 2017.gads!

Jaunatnes darba koordinatore Anda Andersone.

