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Viduslaiki - zīmētie uzdevumi, to saturs un mērķis.
1. Gadu uzsākām uzkavējoties vikingu un ķeltu mākslas estētikā. Pēc teorētiskā materiāla apskates katrs varēja izdomāt savu 
rotas variantu ķeltu ornamenta stilā. Veicot to uz cieta papīra 15x15cm izmantojot krāsainos zīmuļus vai flomāsterus.

2. Vēlāk apskatījām Bizantijas, jeb Austrum-Romas impērijas mākslu. Pierakstījām svarīgāko savās mākslas valodas kladēs tās 
varu, izglītību, reliģiju un mākslu. Piefiksējām savos pierakstos ,mākslas un arhitektūras objektus. Uzskaitījām ar kādām 
mākslām nodarbojās Bizantijas mākslinieki, kādas mākslas tehnikas pielietoja, kādas tēmas viņus saistīja mākslā, ko viņi 
attēloja. Secinājām raksturīgāko Bizantijas mākslai un kādu iespaidu tā atstāj uz mūsdienu cilvēku.

Arī šajā tēmā mēs uzzīmējām nelielu darbiņu - cilvēku Bizantijas tērpā, vai interpretējot Bizantijas tērpa raksturīgos elementus. 
Tehnika pēc izvēles akvarelis, flomāsteri, krāsainie zīmuļi vai viss kopā. Rūpīgi izgriezts, A5 formāts, akvareļu papīrs. Glīts,
krāsains darbiņš. Nobeigumā noformēts, uzlīmējot to uz cita papīra.

3. Apskatot viduslaikus viena no tēmām, kuru apskatījām mākslas valodā ir Viduslaiku grāmatu ilustrācijas. Bija jāzīmē arī šī 
laikmeta miniatūras kopija vai interpretācija. Šis uzdevums tiek uzdots 7.klases skolniekiem katru gadu, un parasti lielākam 
vairumam, tas izdodas ļoti veiksmīgi un skaisti.

Katram bija dota izvēle, vai nu taisīt kopiju, vispirms to atrodot internetā. Vai arī, ja skolnieks jūt, ka var un grib veidot šo 
miniatūras kompozīciju pats savu, izmantojot viduslaiku meistaru manieri, paņēmienus un tehniskos risinājumus, zīmēt to pats 
savu. Abi paņēmieni ir vienlīdz labi.

Tehnika pēc izvēles akvarelis, flomāsteri, rapitogrāfi, krāsainie zīmuļi vai viss kopā. Rūpīgi izgriezts, 30x20cm formāts, akvareļu 
papīrs. Glīts, krāsains darbiņš. Nobeigumā noformēt uzlīmējot to uz cita papīra, kā mēs parasti to darām mākslas valodas 
priekšmetā.

4. 5.  Kā noderīgs attālinātās apmācības materiāls tika izmantotas arī filmas – «Rozes vārds», kura ir nofilmēta 1986.gadā, un 
ir uzņemta pēc tāda paša nosaukuma romāna - Rozes vārds, kuru ir sarakstījis izcilais itāļu mākslas zinātnieks un filozofs 
Umberto Eko. Kā arī filma «Ragana», kura tika nofilmēta 1922.gadā. 

Uzdevums bija noskatīties filmas. Uzmanīgi vērojot filmētos kadrus, kadru kompozīciju, tērpus, interjerus, atmosfēru un vidi. 
Skatīties kā filmas veidotāji atspoguļo viduslaiku pasauli. Vēlāk redzēto atainot nelielā zīmējumā un pārdomāt, un uzrakstīt 
nelielu recenziju par filmām.



Mākslas filma – "Ragana"

Stundu grāmatas

Mākslas filma "Rozes vārds" Grēta Volkoviča 7.bBizantijas kultūra un tērpu vēsture

Vikingu un ķeltu māksla



Bizantijas kultūra un tērpu vēsture

Stundu grāmatas ilustrācija

Vikingu un ķeltu māksla

Elīza Daniela Dzene 7.a Filma «Rozes vārds»Filmas «Ragana»
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Viduslaiku miniatūra. 
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Oļegs Frolovs 7a
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Emīlija Oševerova 7A.Bizantiešu tērps
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Vikingu māksla

Evelīna Nora Paukšēna 7b

Viduslaiku miniatūra
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Savs rotas variants ķeltu ornamenta 
stilā – Vikingi un Ķelti
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Gabriela Markus 7.bEpizode no filmas 
“Ragana”  – Viduslaiki

Viduslaiku stundu grāmatas 
miniatūra – Viduslaiku grāmatu 

ilustrācijas



Stundu grāmata

Filma «Rozes vārds»
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Nellija Lapsa 7.b 



Mākslas filma – "Ragana"

Stundu grāmatas

Mākslas filma "Rozes vārds" Laura Galvane 7.a
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Vikingu rota

Filma «Rozes vārds»

Filma «Ragana»

Bizantijas tērps

Viduslaiku miniatūra Marta Marija Preimane 7.a 



Viduslaiku klosteri un baznīcas.

Filmas «Rozes vārds» ilustrācija.
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Marks Veilands 7.b



Olīvija Leimane 7b
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