
R.Paula  dziesmu  projekts - koncerts ,,Un tieši tāpēc’’ 

Piedalās: 1.-5.kl.,6.-8,kl.,9.-11,kl. 

Laiks: 21.-24.marts 

1.-5.kl. 

1. Visas klašu grupas dzied kopīgo dziesmu ,,Cielaviņa’’ 

2. Katra klase dzied savu izvēles dziesmu, atklājot dziesmas saturu pēc pašu izvēles 

3.  1.-5.kl .klausās  R.PAULA dziesmas un   izvēlas  3 dziesmas, kuras attēlo  zīmējumā katrs klases 

skolēns 

4. Visi skolēni piedalās R.Paula dziesmu TOP -10 APTAUJĀ, dziesmas par kurām balsot  ir jau 

pateiktas, bet nobalsot varēs 23.martā no plkst.9.00 -12.45 

6.-8.kl 

1. Visas klašu grupas dzied kopīgo dziesmu ,,Cielaviņa’’ 

2. Katra klase dzied savu izvēles dziesmu, atklājot dziesmas saturu pēc pašu izvēles 

3. 6.-8.kl.zīmē komiksu izvēles dziesmai katrs skolēns 

4. Jā iepazīstas ar R.Paula biogrāfiju un 8 norādītajām dziesmām…. 

                   1.,,Cielaviņa,, 2.,,Kad man maziņam,, 3.Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,, 

                   4.,,Muļķa sirds,, 5.Par to..,, 6.Vēlais pīlādzīts’’ 7.,,Tikai vienu reiz’’, 8.,,Es vēlos’’ 

5.  4 skolēni no klases piedalās konkursā, kur būs dažādi jautājumi par R.Paula biogrāfiju, 

izpildītājiem, dziesmu teksta autoriem, vaļasprieku, kino, teātra mūziku un 8 (iepriekš norādītajām 

dziesmām)  23.martā plkst.11.30 zālē 

6. Visi skolēni piedalās R.Paula dziesmu TOP -10 APTAUJĀ, dziesmas par kurām balsot  ir jau 

pateiktas, bet nobalsot varēs 23.martā no plkst.9.00 -12.45 

9.-11.kl. 

1. Visas klašu grupas dzied kopīgo dziesmu ,,Cielaviņa’’ 

2. Katra klase dzied savu izvēles dziesmu, atklājot dziesmas saturu pēc pašu izvēles 

3. Veido prezentāciju par Paula biogrāfiju, izpildītājiem, dziesmu teksta autoriem, vaļasprieku, 

kino, teātra mūziku un zīmē exlibris 

5. Piedalās  R.Paula dziesmu TOP -10 APTAUJĀ, dziesmas par kurām balsot  jau ir pateiktas, bet 

nobalsot varēs 23.martā no plkst. 9.00 -12.45 



IEVĒRĪBAI!!! 

21 .MARTS 8.50 -9.30  PROJEKTA NEDĒĻAS ATKLĀŠANAS KONCERTS 

 Koncerta atklāšanā piedalās 1.-11.KLASES, 5.-8.klašu koris un  MMS  ORĶESTRIS 

Pārējo laiku skolotājs saplāno pats! 

21.,22.,23.,DARBS PIE PROJEKTA UN PĒC NOTEIKTA GRAFIKA MĒĢINĀJUMI ZĀLĒ!!! 

23.martā  plkst. 11.30 konkurss 6.-8.klasēm (zālē) 

23.martā no plkst 9.00 -12.45 balsošana par Top -10 dziesmām 

23.martā līdz  plkst.12.45 jāizliek darbi norādītajās vietās (tās tiks pateiktas 

21.martā) 

24.MARTS- NOSLĒGUMA DIENA. 

 9.00 – 10.30    -  KONCERTS 1.-5.KL. 

 10.40 -  11.20  -  KONCERTS 6.-8 KL. 

11.30 – 12.30   -   PRTEZENTĀCIJAS …9.-11.KL. 


