
                          

Ziemassvētku radošais konkurss skolēniem „Happy Snowman” 

Aicinājums skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un angļu valodas skolotājiem. 

Konkursa kārtība 

Konkursa mērķi un uzdevumi:  

 Rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu; 

 Rosināt skolēnu radošās spējas; 

 Attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes un prasmi zināšanas izmantot praksē. 

 

Konkursa dalībnieki: pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni vecuma grupās: 5.-6.klase, 7.-

8.klase, 10.-11.klase un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, angļu valodas skolotāji.  

 

Konkursa norises laiks: no 2015.gada 2.decembra līdz 2015.gada 21.decembrim. 

 

Konkursa noslēguma pasākums un laureātu apbalvošana: 2015.gada janvārī Latgales Centrālās 

bibliotēkas ASV Informācijas centrā (datums tiks precizēts decembra beigās).  

 

Konkursa organizatori: Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs Daugavpilī, Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvalde 

 

Konkursa saturs:  

 Konkursa nosacījumi: 

1. Konkurss notiek 3 grupās: 

o 5.-6.klašu skolēniem (zīmējumu konkurss); 

o 7.-8. klašu skolēniem (pasaku konkurss); 

o 10.-11.klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem (īsfilmu 

konkurss). 

2. Darbus iesniegt līdz 2015.gada 21.decembrim Latgales Centrālās bibliotēkas 2.stāvā, Periodikas 

lasītavā.  

3. Konkursa darbus vērtēs DPIP angļu valodas MA vadītāja, izglītības metodiķe, LCB ASV 

Informācijas centra koordinatore, Latgales centrālās bibliotēkas un Daugavpils Universitātes 

pārstāvji. 

4. Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra un 

DPIP balvām un diplomiem.  

Konkursa norise:  

5. - 6.klašu skolēniem: Zīmējumu konkurss „Happy Snowman from the US” 

 skolēniem jāveido sava ilustrācija (tā nedrīkst būt kopēta vai pārzīmēta) par tēmu 

sniegavīrs no Amerikas Savienotajām Valstīm. 

 Prasības zīmējuma noformējumam: darbu veic individuāli, tehnikas izvēle nav ierobežota, 

zīmējuma formāts – A4.  



 Zīmējuma apakšējā labajā stūrī jānorāda skolēna vārds un uzvārds, skola, klase, skolotāja 

konsultanta vārds, uzvārds.  

 Darbu skaits ierobežots (ne vairāk kā 5 darbi no skolas). 

 Darbu vērtēšanas kritēriji: izpildes kvalitāte, oriģinalitāte, atbilstība tēmai, atbilstība 

prasībām (pārzīmēti un pārkopēti darbi netiks akceptēti). 

7. – 8.klašu skolēniem: Radošais konkurss „Fairytale „Snowman’s adventures in the USA”” 

 Skolēni raksta pasaku angļu valodā par tēmu „Sniegavīra piedzīvojumi Amerikas 

Savienotajās valstīs” 

 Prasības darba noformējumam: darbu veic individuāli, teksts - ne vairāk kā 2(divas) A4 

formāta lapas + viena titullapa, var izmantot jebkuru šriftu, lielums 14, lapas malas - augšmala – 

2 cm; apakšmala – 2 cm; kreisā mala – 3 cm; labā mala – 2 cm. Titulalpā pa vidu jāuzraksta sava 

darba nosaukums, apakšējā labajā stūrī jānorāda skolēna vārds un uzvārds, skola, klase, skolotāja 

konsultanta vārds un uzvārds.  

 Darbu skaits ir ierobežots (ne vairāk kā 5 darbi no skolas). 

 Darbu vērtēšanas kritēriji: valodas pareiza lietošana, vārdu krājums, oriģinalitāte, atbilstība 

tēmai, saturs, noformējums. 

10.-11.klašu skolēniem: Īsfilmu konkurss „American Snowman’s Adventures in Daugavpils” 

 Skolēni veido īsfilmu par tēmu „Amerikāņu sniegavīra piedzīvojumi Daugavpilī” 

  Prasības īsfilmas noformējumam:  

 Īsfilmu veido ne vairāk kā 5 skolēni un ne vairāk kā 2 skolotāji konsultanti; 

 Īsfilmas garums – ne vairāk kā 3 minūtes; 

 Īsfilmā var izmantot video materiālus, fotogrāfijas, zīmējumus un citus mākslinieciskus 

un grafiskus darbus, tekstu u. tml. ar atsaucēm uz avotiem filmas beigās. Šādi materiāli 

sastāda ne vairāk kā 50 (piecdesmit) procentus no kopējā filmas materiāla.  

 Īsfilmas sākumā jānorāda darba nosaukums, bet beigās – izmantoto avotu saraksts, 

skolēnu pilni vārdi un uzvārdi, skola, klase, skolotāju konsultantu pilni vārdi un 

uzvārdi.  

 Darbu skaits ir ierobežots (ne vairāk kā 2 darbi no skolas). 

 Darbus iesniedz CD-R diskā, uz diska norādot skolēnu pilnu vārdu un uzvārdu, skolu, 

klasi. 

 Darbu vērtēšanas kritēriji: īsfilmas tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte, 

secīgums, oriģinalitāte, atbilstība prasībām. 

 

Kontaktinformācija:  

I.Ustinova (65432102) 

N.Oševerova (65422483) 

 


