
Drāma. 

2020.,2021. mācību gadā Mālpils novada vidusskolā ir jauns mācību 

priekšmets- teātra māksla. Nav viegli pierast pie jaunu prasmju iegūšanas un 

attīstīšanas. Īpašs izaicinājums ir darbs attālināti. Tomēr visi kopā-  septīto klašu 

skolēni, vecāki, skolotāji – domājams, ka esam ieguvuši jaunas zināšanas un 

jaunu pieredzi.  

 Esam darbojušies Dirty Deal Teatro  “Izrāžu-instrukciju” cikla “Kultūru 

karantīnā neieliksi” piedāvājuma ietvaros.  

 Skolēni darbojušies izrādēs: 

 istabas teātris (Ance Muižniece, Jānis Znotiņš) 

“KARANTĪNAS STĀSTIŅI”,  

 

Laila Burāne “SIENAS”  

 Bija prieks skatīties video, kur radoši uzdevumus izspēlēja ne tikai skolēni, 

bet arī citi ģimenes locekļi. 

Ir arī sākts darboties Tavaklase.lv, izpildot uzdevumus teātra mākslā (objektu 

teātris). 

Neizpalika arī tradicionālu prasmju attīstīšana, kā, piemēram, skaļā lasīšana. 

Tikai attālinātajā procesā skolēniem bija iespēja veidot video un attīstīt citas 

prasmes.  

 Neizpalika arī tradicionālās dzejas dienas (septembris). Šajā gadā bija liels 

prieks, ka vidusskolēni bija izveidojuši ļoti jaukus video par dzeju, kur minēts 

ūdens. Tur bija gan sajūtas, metaforu attēlojums, gan mūsu likteņupes Daugavas 

un skaistules Gaujas apdziedāšana. 9.a klases skolēni veidoja remake (jauna 

mākslas darba radīšana, izmantojot kāda plaši pazīstamā šedevra sižeta modernu 

interpretāciju) par E. Veidenbauma dzeju. 

https://www.artermini.lv/raksts.php?t=937&bu=27


 

 Netradicionāli bija arī tas, ka Dzejas dienu noslēgums ar publisko 

uzstāšanos bija Groļļu ģimenes īpašumā, par jauku atpūtas vietu pārveidotajā 

siltumnīcā. 

 6. b klase skolēni veidoja Dzejas tārpiņu ar saviem mīļākajiem dzejoļiem, 

zīmēja dzejolī saskatītos tēlus, veidoja kolāžas. 

 

 6. klasē literatūrā (tēma-fabulas) skolēni veidoja improvizācijas par 

latviešu autoru fabulām. Tā bija interesanta pieredze skolēniem- iejusties dažādos 

dzīvnieku tēlos, atspoguļojot cilvēku īpašības, tikumus un netikumus. 



 

 Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 10. klasei bija iespēja 

klausīties interaktīvo lo-fi klausāmizrādi “Rolanda dziesma” (teātra trupa 

“Kvadrifrons”).  Tēma- viduslaiku kultūra. 

 

“Izrāde “Rolanda dziesma” balstīta tāda paša nosaukuma franču viduslaiku 

eposā, kurā poētiski aprakstīta karavadoņa Rolanda un viņa karaspēka sagrāve 

cīņā ar baskiem. Eposs sastāv gandrīz tikai no kaujas ainām, kas bagātas ar asinīm 

un iekšējiem orgāniem. Galu galā, tieši šādā veidā īsti bruņinieki risina problēmas 

– gan personiskās, gan valstiskās, gan ar ticības jautājumiem saistītās. 

 

KVADRIFRONA versijā eposa darbība pārcelta uz mūsdienu Latviju - asiņainajā 

sadursmē iesaistās nevis franču un basku karaspēki, bet gan Latvijas lauku kori, 

kas cenšas pārspēt viens otru talantā un viltībā, lai nokļūtu Rīgā, Dziesmu svētku 

noslēguma koncertā. Izrāde - tāpat kā vecfranču eposs - vēsta par negantu cīņu 

naida izraisītas konkurences vārdā, kuras vēsturiskais pamatojums jau sen zudis 

pagātnes muklājos”. 

http://www.kvadrifrons.lv/play/25 

http://www.kvadrifrons.lv/play/25


 

   

Apgūstot tēmu antīkā literatūra, 10. klases skolēni veidoja dažādas 

improvizācijas, lai labāk izprastu tā laika vērtības un dzīvesziņu.  

Piemēram, tikai veidota improvizācija par notikumu, kā dēļ tika uzsākts 

Trojas karš. Trīs dievietes – Hēra, Afrodīte un Atēna – sastrīdējās par ābolu, kas 

pienācās visskaistākajai („strīda ābols”). Izšķirt dieviešu strīdu tika aicināts 

Trojas valdnieka Priama dēls Parīds. Viņš dāvāja ābolu mīlas dievietei Afrodītei. 

Kā balvu par veikto izvēli Parīds dabūja Afrodītes atļauju nolaupīt skaistāko 

zemes sievieti – Mikēnu valdnieka Agamemnona brāļa Spartas valdnieka 

Menelāja sievu Helenu. Pēc Helenas nolaupīšanas ahaji devās karagājienā uz 

Troju, lai viņu atbrīvotu. 

Lai veidotu improvizāciju, skolēniem bija jāiepazīst mītiskais varonis, 

jāaizstāv un jāargumentē savs viedoklis.  



 

Antīkā literatūra tēmas ietvaros 10. klases skolēniem bija iespēja 

noskatīties izrādi “Antigone” (Latvijas Nacionālais teātris). Izrāde saņēmusi  

Spēlmaņu nakts «Grand Prix» un balvu kā labākā mazās formas izrāde. 

I semestra noslēgumā 10. un 12. klases dažiem skolēniem bija iespēja 

ierunāt izrādi “Gražīgais Ziemassvētku vecītis” tiešsaistē Microsoft Teams 

platformā. Tā arī bija jauna pieredze un prasmju apgūšana. Izaicinājums gan 

skolotājam, gan skolēniem. 

 

  


