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Literatūras stundas plāns. 

Stundas temats: cilvēks E.Veidenbauma laikā un mūsdienās. 

Stundas mērķis: rosināt skolēnus meklēt kopsakarības literatūrā un dzīvē, aktualizēt vispārcilvēcīgo 

un pārlaicīgo, kas vieno ļaudis dažādos laikmetos. 

Galvenās mācībsituācijas stundā: 

• Skolēni strādā pāros. Iepriekšējā stundā viņi tika aicināti uzrakstīt divas, viņuprāt, aktuālas 

problēmas mūsdienu sabiedrībā. Skolotāja ir tās apkopojusi un sarakstu izsniedz katram pārim. 

Kopā ar to skolēni saņem darba lapu (1.pielikums) un E.Veidenbauma dzejas kopu.  

• Skolēni tiek aicināti izvēlēties vienu pašu uzrakstīto problēmu (iepriekšējā stundā pāru sastāvs 

bija identisks) un vienu – no piedāvātā apkopojuma. Viņiem ir jāuzraksta divi argumenti, kāpēc 

problēma, viņuprāt, ir nozīmīga, jāmin vismaz viens piemērs, kā minētā problēma izpaužas 

dzīvē, un jāpiedāvā tās risinājums. 

• Lai aizpildītu darba lapas 2.daļu, skolēni izlozē vienu dzejoli no E.Veidenbauma dzejas kopas 

(2.pielikums). Viņiem jāraksturo liriskā varoņa pasaules izjūta, pēc tam jāsalīdzina tā ar pašu 

dzīves redzējumu. 

• Stundas otrajā daļā skolēni prezentē paveikto, komentē un papildina klasesbiedru sacīto. 

• Stundas refleksijas daļā skolēni tiek lūgti atklāt, ko jaunu viņi šodien uzzinājuši par dzeju un 

saviem klasesbiedriem, un uzrakstīt vismaz vienu atziņu par literatūru un cilvēku savstarpējām 

attiecībām, kas gūta šajā stundā. 

Vērtē:  

• argumentāciju; 

• dzejas interpretāciju; 

• klausītāja kultūru. 



1.pielikums. 

Izvēlieties vienu no pašu uzrakstītajām problēmām – to, kura jums šķiet visbūtiskākā! 
Pamatojiet savu izvēli! Ja iespējams, miniet piemēru, kur esat sastapušies ar konkrēto 
problēmu (vai par to dzirdējuši draugu/ paziņu/ ģimenes lokā). (20 punkti)

Problēma:

Argumenti (kāpēc problēma ir svarīga):

•

•

• Piemērs:

Iespējamais risinājums:

Tāpat rīkojieties ar pārējo klasesbiedru izvirzītajām problēmām – izvēlieties vienu, 
pamatojiet tās nozīmību un iepazīstiniet auditoriju ar piemēru iz dzīves!

Problēma:

Argumenti (kāpēc problēma ir svarīga):

•

•

• Piemērs:



Iespējamais risinājums:

Izlasiet E.Veidenbauma dzejoli un pārdomājiet, kā dzejnieka/ dzejoļa liriskā varoņa 
pasaules izjūta (ne)sasaucas ar jūsu dzīves redzējumu! (Jautājumi ierosmei: Vai mēs 
arī dzīvi redzam līdzīgās krāsās? Kādos gadījumos esam sastapušies ar šādām 
izjūtām?) (9 punkti)



2.pielikums. 
Kuļos es kā pliks pa nātrām,

Raizes moca nakt un dien,

Un pa tam līdz vējam ātram

Dzīves ziedons projām skrien.

Tumsība, kur vien tik skatās,

Aukstums visur, kur vien iet.

Ak, uz visas pasauls platās

Nav neviens, kam laime zied!

*

Tumsa un migla pasauli sedz,

Mūžīgas rūpes dzīvē tik redz.

Velti ir strādāt, veltīgs ir darbs,

Galā tak zemē grauž tevi tārps.

*

Laimības sapņi – blēņas un nieks;

Nava virs zemes sagaidāms prieks.

Ciešanas, sāpes sirds tikai jūt,

Nolādēts liktens – cilvēkam būt!

*

Ja tev pasaulē jūtīga sirds, 

Muļķis tu būsi un ticēsi niekiem. 

Ticēdams pats sev, rūpes tik pirc: 

Atsakies labāk no dzīves priekiem. 

Bet, ja, auksti rēķinādams, 

Apskati likteņa mašīnas ratus, 

Atzīsies tad tu pasmaidīdams, 

Ka nekur neredz bēdīgus skatus. 

*

Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums 

cilvēka dzīvei, 

Tomēr pie gala nekad netiksim, tici man, 

draugs. 

Skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi 

augstāka vara; 

Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt - 

neko. 

*

Grāmatu kaudzes 

Velti tu šķirsti, 

Mirušās audzes 

Pētī, līdz mirsti. 

Zinību nieki 

Muļķus tik baro, 

Pasaules prieki  

Gaišāki staro. 

* 

Es domāju, ka pasaulē 

Nav prātīgs it nekas, 



Un mūsu dzīves nozīme 

Ir tīrās muļķības. 

Bez mērķa cilvēks blandās te, 

Par gudrām lietām spriedelē, 

Bet galā dumjš ir viss, 

Jo vēders - dievs visaugstākais, 

Un katris pats sev tuvākais, 

Tiklīdz kā izsalcis. 

* 

* 

Nost reiz skumību metīšu tumšo, 

Beigšu pēc nāves reiz ilgoties, 

Iesākšu ticēt, ka mērķis ir dzīvei, 

Gan tad nāks spēks, gan labāki ies. 

Tumšajā zilumā spīguļo zvaigznes, 

Mūžīgā kārtībā kustas to bars; 

Cilvēka likteņa drūmajos viļņos 

Valda bez rimšanas dievības gars. 

Īss gan izrādās dzīvības sprīdis, 

Tuvu ir kopā - šūpulis, kaps; 

Tomēr no svara ir katris brīdis, 

Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs. 

Tādēļ projām skumību, bēdas! 

Strādāšu, centīšos, vēl man ir laiks; 

Labošu pagātnes riebīgās pēdas, 

Laime nāks atpakaļ, priecīgs būs vaigs. 

Ja gribi tikt pie labas 
vietas, 
Tad klanies, lokies, 
rokas laizi! 
Gan citi sauc tās 
kauna lietas; 
Par to nekas, kad nāk 
tik maize. 

Pie bagātnieku 
lepniem galdiem 
Tu pazemīgi klātu 
lieni 
Un glaimošanas 
vārdiem saldiem, 
Cik vien tik vari, 
katru cieni. 

Bet, Dieva dēļ, ar 
zemākajiem 
Nekad lai kopā 
neredz tevi. 
Min labāk kāju virsū 
vājiem, 
Jo prātīgs gādā tik 
par sevi. 

Tā drīz tu augstā 
vietā tiksi, 
Tev' slavēs, teiks par 
lielu garu; 
Tu līdzbiedrus zem 
kājām liksi, 
Un katris bīsies tavu 
varu. 


