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1. TĒMA . Antīkās kultūras zīmes mūsdienās

Stundā sasniedzamais rezultāts: 

Meklēšu un apkopošu informāciju, kā antīkās kultūras jēdzieni 

tiek izmantoti šodien. (koplietojuma lapa)

Izdomāšu, kā vienu no jēdzieniem varētu izmantot kursa, 

projekta vai biznesa idejas radīšanai.  (padlet.com vietne)

Piedalīšos ideju sacensībās un vērtēšu citas idejas.(padlet.com.)



Idejas un 
pieredzes stāsti, 
kā meklēt
informāciju?



1. Uzdevums. 

Tev ir dots viens jēdziens, kas līdz mūsdienām nonācis 
no antīkajiem laikiem. 

Tev jāatrod, ko šis jēdziens apzīmēja  antīkajos 
laikos un ko apzīmē tagad. 

Atbildes jāieraksta koplietošanas lapā.

Kad viss apkopots, tad secināsim, kādās jomās un ar 
kādu mērķi tiek izmantotas antīkās zīmes šodien?



1. Uzdevums.
Jēdzienu saraksts

1.Grieķi, 2. Cēzars, 3.Drāma, 4. Akropole, 

+5. Olimpija, 6. Diāna, 7.Kolonna, 8.Latīņu valoda, 9.Vulkāns, 10.Marss, 

11.Simpozijs, 12.Mēdeja, 13.Plaģiāts, 14.Alfa, 15.Kupidons, 16.Teātris

+17. Falanga  18. Hermejs   19. Vēsture 20. Herkuless,

+ 21. Viktorija, 22. Mūza, 23. Zefīrs,  24. Mecenāts, 

+25. Trojas zirgs vai trojāns



Secinājums.

Kā antīkās 
kultūras jēdzieni 

tiek izmantoti 
šodien?

Kādās jomās tiek 
izmantoti antīkās 
zīmes šodien?

Kāpēc izmanto 
senos jēdzienus 

šodien?

Ko jūs darījāt, lai 
sasniegtu 
rezultātu?

Cik svarīgi kopīgi 
darīt kādu darba 
daļu, lai iegūtu 

kopējo rezultātu 
jūsu profesijā? 
Miniet piemēru!



2. Uzdevums.
Darbs pārī vai individuāli
Vietnē www.padlet.com

Iedomājies, ka tev jātaisa projekta darbs, 

semestra darbs vai diplomdarbs savā 

profesijā! 

Varbūt tev ir biznesa ideja?

Padomā, ko tu jau šobrīd varētu paveikt!

Kādu antīkās kultūras zīmes tu izvēlēsies, 

lai dotu nosaukumu savam produktam?

http://www.padlet.com/


Prezentē savu ideju un tās nosaukumu

Prezentēšanas plāns:   Nosauc produktu un tā nosaukumu.

Nosaukuma izvēles pamatojums.

Kāpēc šis produkts?

Ar ko tas būs īpašs?

Piedalies ideju sacensībās un vērtēšanā!!!!!!        



Ideju sacensība = www.padlet.com.
+I

1. Izvēlēties 3  citu grupas biedru radītos produktus, kas Jūs saista vai 

ir aktuāli, interesanti, ticami. 

2. Uzrakstīt katram  no 3 izvēlētajiem produktiem pozitīvu komentāru.

3. Novērtēt  katru izvēlēto ideju ar 0-5   zvaigznītēm.

Rezultātā apkoposim,  kurš produkts kļuvis par TOP līderi. Meklēsim 

iemeslus!!!!



Papildliteratūra

+https://enciklopedija.lv/skirklis/30864-ant%C4%ABk%C4%81-

literat%C5%ABra

+Atbalsta materiāls no www.uzdevumi.lv

+Prezentācijas no www.pavelsjurs.lv

https://enciklopedija.lv/skirklis/30864-ant%C4%ABk%C4%81-literat%C5%ABra
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.pavelsjurs.lv/


Izmantotie avoti:

+https://www.atlants.lv/referats/antika-kultura/751848/

+https://lvportals.lv/skaidrojumi/250986-profesiju-klasifikatora-jaunas-

profesijas-standarti-pamatuzdevumi-i-2012

+https://tezaurs.lv/ant%C4%ABks

+https://spoki.lv/vesture/13-fakti-par-Seno-Griekiju/796632

+https://www.facebook.com/IdejuKabata/posts/1664543433803381/

https://www.atlants.lv/referats/antika-kultura/751848/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/250986-profesiju-klasifikatora-jaunas-profesijas-standarti-pamatuzdevumi-i-2012
https://tezaurs.lv/ant%C4%ABks
https://spoki.lv/vesture/13-fakti-par-Seno-Griekiju/796632
https://www.facebook.com/IdejuKabata/posts/1664543433803381/

