skolas teātra studija “Teatralka” noslēdza 20. jubilejas sezonu!
https://youtu.be/DZ56ug42Mho
2021./2022. mācību gada sezona sākās
29.08.2021. ar izrādi “Alise Brīnumzemē”
Rundāles pils Franču dārzā.
22.-23.04.2022. Teātra studija “Teatralka”
piedalījās XV Latvijas bērnu un jauniešu teātru
festivālā “…un es iešu un iešu!” Valmierā. Ieguva
diplomu par izteiksmīgu vizuālo risinājumu izrādē
“Alise Brīnumzemē” un festivāla žūrijas specbalvu
par izrādes treileri.
Pirms Ziemassvētkiem teātra studijas “Teatralka” audzēkņi
nospēlēja 30 Jaungada Eglītes!
6.05.2022. Teātra studijas “Teatralka” vadītāja Arina
Korotčenko kopā ar mūzikas skolotāju Larisu Bleibergu un
vizuālas mākslas skolotāju Svetlanu Krasovu organizēja Mātes
dienas koncertu ar skaistām dziesmām un literāriem
uzvedumiem. Viens no
literāriem uzvedumiem, kuru parādīja studijas “Teatralka”
vidējā grupa, bija priekšnesums “Tumbers-bumbers” pēc
Junnas Moricas dzejoļiem. Šo jauko priekšnesumu skolēni
spēlēja vēl četras reizes 25.05.2022 sākumskolas skolēniem.
Kā arī baudīt šo uzvedumu varēja pirmsskolas studijas
“Aistjonoks” audzēkņi 30.05.2022.
13.05.2022. Teātra studijas “Teatralka” audzēkņi un 5. klašu skolēni, kuri pirmo gadu mācās
teātra mākslu kā obligātu priekšmetu, uzstājās ar 6 literāriem uzvedumiem pēc Annas Sakses
pasakām latviešu un krievu valodā: “Naktsvijole”, “Orhideja”, “Sniegpulkstenīte”, “Lauztā
sirds”, “Saulespuķe” un “Lotoss”.

No 9. līdz 13.05.2022. skolā notika “Ziedu nedēļa”, veltītā Annas Sakses pasakām. Šajā
projektā tika iesaistīti vairāku mācību priekšmetu pedagoģi:
-

teātra mākslas skolotāja Arina Korotčenko,
mūzikas skolotāja Larisa Bleiberga,
vizuālas mākslas skolotāja Svetlana Krasova,
dizaina un tehnoloģijas skolotāja Agnese Skudrīte,
latviešu valodas un literatūras skolotājas Jeļena Gulbe un Liene Krūmiņa,
krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Beņina,
datorikas skolotāja Jeļena Barinova.

Īstenojot kompetenču pieejas programmu un veidojot starppriekšmetu saikni, notika
tematiskās mācību stundas, literāro uzvedumu skate un radošo darbu izstāde “Ziedu
pasaule”. Izstādē tika piedāvāti 5. klašu skolēnu darbi dizaina un tehnoloģijās (ziedu
piespraudes) un vizuālās mākslās stundās (ziedu zīmējumi), iedvesmojoties pēc Annas Sakses
pasakām “Pasakas par ziediem”.

Paldies visiem pedagogiem par veiksmīgu un radošo sadarbību, pilnveidojot izglītojamo
caurviju prasmes un kompetences!
Teātra studijas “Teatralka” vadītāja un teātra mākslas skolotāja Arina Korotčenko

