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Darba lapa literatūrā 

VILJAMS ŠEKSPĪRS 

ROMEO UN DŽULJETA 

aktualitāte mūsdienās 

 

Sasniedzamais rezultāts: izprot lugas konfliktu cēloņus, raksturo tos. Diskutē par 

lugas problēmu un ideju aktualitāti mūsdienās. 

1. uzdevums. Apdomā atbildes uz jautājumiem!  

➢ Kāpēc mums vajadzētu lasīt Šekspīru? Jautrībai un izklaidēm? Vai uzzināt par dzīvi? Vai arī tāpēc, ka 

Šekspīrs ir daļa no pasaules literārā un kultūras mantojuma? 

➢ Vai mēs varam uzzināt par dzīvi dziļākā līmenī un vienlaikus baudīt lugu kā izklaidi?  

➢ Kā tev šķiet, vai Šekspīrs savās lugās apzināti iedziļinājās  mīlestības jautājumos, varas un ģimenes 

problēmas, lai skatītājs gūtu dzīves mācību?   

2. uzdevums. Par ko īsti ir luga! Uzraksti lugas tēmu !  

  

  
3. uzdevums. Kā tu domā, kāpēc Šekspīrs iestudēja lugu Itālijā? 
 
 
 

 

4. uzdevums. Kas, tavuprāt, padara šo lugu tik īpašu, ka to skatās un 
lasa vēl pēc vairākiem simtiem gadu?  
 
 
 

 

 

5. uzdevums. Gatavojies diskusijai! Izvēlies, kuram viedoklim tu piekrīti, apdomā, kā savu taisnību pierādīsi! 

Argumentācijai vari sameklē citātus !  

 

Kāds bija Šekspīra mērķis? Vai Šekspīrs liek mums apšaubīt to, ka  ir jāklausa savi 

vecāki un jāciena, jāpiekrīt viņu lēmumiem?  Vai arī lielais dramaturgs mums parāda 

traģiskās sekas, ja nepakļaujamies saviem vecākiem un pārkāpjam aizliegumu? 
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6. uzdevums. Kāds ir tavs viedoklis?  

➢ Vai Romeo un Džuljetas stāstu mēs varam uzskatīt par 

romantiskas mīlestības stāstu vai par dumpiniecisku un 

nepārdomātu rīcību?  

➢ Cik lielā mērā Šekspīrs aicina jauniešus sekot viņu sirdij un 

izteikt to, ko viņi patiesi izjūt? 

➢ Cik lielā mērā luga ir par to, kā vecāki bieži ir pēdējie 

cilvēki, kuri patiesi saprot savus bērnus? 

 

 

 

7. uzdevums. Atbildi uz  jautājumiem par valodu, kuru Viljams Šekspīrs lieto savā lugā Romeo un Džuljeta! 

➢ Norādi trīs iemeslus, kāpēc valoda bija tik svarīga. 

➢ Raksturo Šekspīra valodas tēlainību, sameklē piemērus. 

➢ Raksturo lugā izmantotās metaforas, atrodi piemērus. 

➢ Raksturo monologus. Kā tie palīdz atklāt tēlu izjūtas un pārdzīvojumus? 

Sameklē spilgtu piemēru.  

➢ Kāpēc Šekspīrs izmanto tik daudz oksimoronu? Ko tas dod lugas noskaņai 

un varoņu domu izteikšanai? ( oksimorons- epitets, kas ir pretstatīts 

apzīmējamam vārdam (piemēram: „vissaldākās mokas”)).  

  

 

8. uzdevums. Šekspīrs savā lugā izmantojis vairākus simbolus, lai aizplīvuroti 

izteiktu dziļāku domu. Atšifrē šos simbolus! Kādi tie bija? Ko nozīmēja?  

 

 

9. uzdevums. Lugā ir ļoti daudz pretstatu. Atrodi un nosauc dažus ! Ko autors vēlējies parādīt ar šiem pretstatiem?  

 

 

 10. uzdevums. Visā lugā ir daudz atsauču uz gaismu un tumsu, nakti 

un dienu. Atrodi piemērus tekstā ! Kāpēc lietoti šie pretstati?  

 

 

 

11. uzdevums. Atrodi lugā rindas, kuras tev šķiet visskaudrākās, 

visskumjākās! Pamato savu izvēli !  
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12. uzdevums. Uzraksti savu vēstījumu uz grafiti sienas Veronā!  

2008. gada ziemā Itālijas pilsētas Veronas valdība tika veikusi „Džuljetas mājas” restaurāciju. Ēka, kas ir visvairāk 

apmeklētais pilsētas tūrisma objekts, tika attīrīta no daudzajiem grafiti zīmējumiem un „iemīlējušos” tūristu 

atstātajiem gravējumiem. Papīra zīmītes, kuras tika pielipinātas pie sienas ar, piemēram, košļājamo gumiju, jau 

bija gandrīz noklājušas visu ēkas sienu. Ēkas administrācija, pēc restaurācijas darbiem, ir nolēmusi aizliegt 

apmeklētājiem pielipināt zīmītes pie sienas. Pilsētas viesiem tika piedāvāta akcija „Love Stone” (Mīlas akmens), 

kur, samaksājot 100 eiro, var atstāt romantisku vēstījumu uz ēkas sienas. Vēstījums tiek iegravēts ar lāzera 

palīdzību uz marmora terases akmeņiem. Maksimālais teksta apjoms – 80 burtu zīmes.  

 

Ja vēlies pārbaudīt, vai izveidoji  pareizu laika līniju 1.darba lapā, ieskaties te:  

https://www.slideserve.com/lalasa/romeo-juliet-the-timeline 

 

https://www.slideserve.com/lalasa/romeo-juliet-the-timeline

