
ДНИ РУССКОГО ЯЗЫКА
1–2 МАРТА

VENE KEELE PÄEVAD
1.–2. MÄRTS

… о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык.
(И. С. Тургенев)

Vene  keele  päevade  eesmärk  on  osutada  rohkem  tähelepanu  vene  kultuurile.  
Planeeritud on palju erinevaid üritusi, millest võtavad osa nii alg- ja põhikooli-  
kui  ka  gümnaasiumiõpilased:  veneteemalised  kontserdid-lavastused,  viktoriinid,  
mitmesugused  võistlused,  lahendatakse  ristsõnu,  vaadatakse  vene  mängu-  ja  
multifilme, küpsetatakse pannkooke, pannakse üles parimate tööde näitused. Juba 
28.  veebruaril  toimub gümnasistide viktoriin „Знаю ли я  Россию?” ja 27.-28.  
veebruaril  on  põhikoolis  (vene  keele  tundide  ajal)  viktoriin  „Россия  и  я“.  
Kuulutatakse välja ka esseekonkurss „Моё путешествие в Россию“.

1. märts:

 Põhikooli ja gümnaasiumi raamatukogudes parimate tööde näitused.

 kell  10.00  põhikooli  raamatukogus  vene  luuletuste  lugemise  võistlus. 

Osalevad 6.–9. klassid.

 Võistlus „КТО СКАЖЕТ БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО?” - põhikoolis kell 

9.00, algkoolis kell 9.30 (põhikooli raamatukogus), gümnaasiumis kell 10.30 

(vahesaalis).

 PÕHIKOOL:  6.–9.  klass  —  КУКУШКА  КУКУШОНКУ  КУПИЛА 

КАПЮШОН.  НАДЕЛ КУКУШОНОК КАПЮШОН, КАК В КАПЮШОНЕ ОН 

СМЕШОН.

 ALGKOOL: 3. klass— НА ДВОРЕ ТРАВА, НА ТРАВЕ ДРОВА.

     4.–5. klass —  У  ЧЕТЫРЁХ  ЧЕРЕПАШЕК  ПО  ЧЕТЫРЕ 

ЧЕРЕПАШОНКА.

 GÜMNAASIUM: ШЛА САША ПО ШОССЕ, НЕСЛА СУШКУ НА ШЕСТЕ И 

СОСАЛА СУШКУ.

 Võistlus "Kes teab kõige rohkem pannkoogiretsepte?" põhikooli tüdrukutele. 

Kell 11.00 raamatukogus.

 Kell 13.00 — põhikooli ja gümnaasiumi kontsert Muusikamajas. Osalevad 

7.–12. klassid. Lõpus viktoriinivõitjate autasustamine. Esseekonkursi „МОЁ 



ПУТЕШЕСТВИЕ  В  РОССИЮ”  tulemuste  väljakuulutamine. 

Autasustamine.

 Vene  mängufilmi  „Мэри  Поппинс,  до  свидания!“1 ja  multifilmi 

„КАРЛСОН“ vaatamine vene keele tundide ajal.

 „Монолог  Владимира  Высоцкого” —  gümnaasiumis  kell  14.00 

(auditooriumis). Peale selle on võimalik vaadata filmi „Дама с собачкой” 

A. P. Tšehhovi samanimelise teose põhjal.

2. Märts:

 Vene luuletuste lugemise võistlus gümnaasiumis - kell 10.00 vahesaalis. 

Osalevad 10.–12. klassid.

 Kell 11.00 — algkooli kontsert peegelsaalis. Osalevad 3.–6. klassid.

 "Kes  teeb  kõige  suurema  ja  ilusama  pannkoogi?" 

Põhikooli ja gümnaasiumi tüdrukute võistlus kell 9.00 

põhikooli köögis. 

 Kell  9.00–9.45  vaadatakse  algkoolis  vene  multifilmi 

„ПРОСТОКВАШИНО“  ja  kell  8.15  põhikoolis 

mängufilmi „Мэри Поппинс, до свидания!“2.

 Kell  8.15–9.45  ja  kell  11.00–12.45  vaadatakse  gümnaasiumis  Vene 

mängufilmi „Мастер и Маргарита“ (auditooriumis).

Kell  14.00  põhikooli  ja  kell  12.00 

gümnaasiumi  sööklas  pakume  teed 

SAMOVARIDEST  ja  pannkooke. 

Tähistame  vene  vastlapäeva  ja  kevade 

saabumist koos!!! 

Suur palve — kes soovib osa võtta kontserdist või võistlusest, anda 

mulle sellest teada esmaspäeva jooksul!
 

Vene keele õpetaja Jelena


