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Noskaidrosiet, kā plakāta veidošana var kļūt par 
veidu, kā skolēniem veicināt savstarpējo sadarbību, 
gūt informāciju, to sistematizēt, koncentrēties uz 
būtiskāko, izmantot simbolus, vizualizēt, paust 
attieksmi. Apgūsiet plakāta veidošanas atgādni, 
kuru iespējams izmantot gan vēsturē, gan sociālajās 
zinībās, gan vidusskolā. 

Sasniedzamie rezultāti: pamatskolā caurviju 
prasmēm 1.1., 1.2., 4.3., vidusskolā 2.1; 2.2; 2.4. 



• Politiskie

• Ekonomiskie (produktu reklāmas)

• Kultūras (tai skaitā sporta pasākumu)

Mācību procesā plakāta veidošanas uzdevumi ir iespēja pārbaudīt skolēnu izpratni par 
jebkuru sabiedriski politisku norisi, veicinot prasmes:

atlasīt svarīgāko, raksturīgāko informāciju, 

saprotami un uztverami to nodot, 

sadarboties grupā,

izcelt būtiskāko, 

vizualizēt. 

. 

Plakāts ir īpaša mākslas forma sabiedrības informēšanai un 
pārliecināšanai, kurā ar samērīgu vizuālu un tekstuālu informāciju 
paustas autoriem svarīgas idejas



Plakāta izvērtējums

Kas piesaista uzmanību?

Kādas emocijas izraisa?

Ārējās pazīmes: 

Par kādu tēmu/notikumu?

Kādā vēstures periodā?

Kam adresēts?           

Attēli: 

Kas attēlots (personas 

utt.)?

Kādi simboli 

izmantoti?

Kur novietoti attēli?

Kādas to proporcijas? 

Pirmais iespaids

Analīze

Teksts:

Kas rakstīts (saukļi 

utt.?)

Cik daudz rakstīts?

Kādā šriftā?

Krāsas:

Kādi krāsu simboli 

lietoti?

Kādi kontrasti 

izmantoti?

Vai veidota kolāža 

utml. 

Interpretācija

Kāds ir plakāta vēstījums (draudi, uzmundrinājums utt.)?

Cik lielā mērā vēstījums varētu ietekmēt mērķauditoriju?

Ko Tu ieteiktu mainīt, papildināt mērķa sasniegšanai? 



Vizuālais

2/3 līdz 1/2 

apjoma

Attēlu saturs: 

 Tieši: personu un konkrēto notikumu fotogrāfijas

 Daļēji simboliski: fotogrāfijas/attēli, kas simboliski saistīti ar personu un notikumu

 Simboliski: priekšmeti, augi, dzīvnieki, kam ir netieša simboliska nozīme domājot par attēloto notikumu/personu

Krāsas: 

 ar sarkano izcelsi ko būtisku, ar citām radīsi pozitīvu vai negatīvu noskaņojumu

 centies izvēlēties vienu fona krāsu, lai plakātu būtu iespējams uztvert kā kopumu

Attēlu novietojums:

 svarīgāko attēlo centrā

 neizmanto pārāk sīkus un detalizētus attēlus

 saskaņo lielumu, izceļot svarīgāko

 plakātā būs pietiekami 2-5 attēli

Rakstītais Teksta saturs

 izmanto aicinājumus, jautājumus, saukļus

 veido viegli un ātri uztveramu tekstu

 raksti tikai pašu galveno un būtiskāko

 centies atbildēt uz jautājumiem: Kas? Kad? Kur? Kāpēc? Kā? Kam?

Teksta izskats

 neraksti sīkā šriftā

 neizmanto vairāk kā 4 dažādus raksta veidus (lielums, bold, slīpraksts, pasvītrojums)

 neizmanto vairāk kā 3 pamatkrāsas 

Ietekme Veidojot plakātu vienmēr paturi prātā:

 Par kādu tēmu tas ir?

 Kādu sabiedrības grupu vēlies uzrunāt, kas tai ir svarīgi?

 Kas ir būtiskākais, ko gribi pateikt? 





Saturs Noformējums Ietekme Attieksmes

Plakātā ir 

notikumam 

atbilstoši fakti 

un attēli 

Plakāts 

izveidots, 

atbilstoši 

norādēm 

vizuālais

Plakāts 

izveidots, 

atbilstoši 

norādēm 

rakstītais

Ir skaidri 

saprotams, kuru 

sabiedrības 

grupu autori 

vēlas uzrunāt 

Plakāts veidots cieņpilni, bez 

aizskarošiem vai augstprātīgiem 

komentāriem; atbilstoši grupas 

darba atskaitei, vērtējums par 

individuālu līdzdalību

30 20 20 10 5+15

Vērtēšana

Grupas darba atskaite: 

Vienojāmies par to, kāds izskatīsies plakāts. Vērtīgas idejas piedāvāja ……… kurš? Idejas 

piedāvāja ……..  kurš?  Katra dalībnieka novērtējums maksimāli 5 punkti.

Meklējām informāciju. Vērtīgāko informāciju piedāvāja ….. kurš, informāciju 

piedāvāja….. kurš? Katra dalībnieka novērtējums maksimāli 5 punkti.

Izveidojām plakātu. Lielāko darba daļu paveica ……. kurš?, darbu darīja …….kurš? 

Katra dalībnieka novērtējums maksimāli 5 punkti.

Darbu traucēja, kavēja (laikā neizdarīja) ……. kurš? Mīnus maksimāli 5 punkti.





1917. gadā kaujās pie Ipras vācu armija 

izmantoja indīgo gāzi iprītu, līdz ar to 

karavīri mira burtiski bez cīņas.

Vācu zinātnieks Fricis Hābers 

(Fritz Haber) tiek saukts par 

“ķīmisko ieroču tēvu”. 1914. gadā 

viņš ieteica Vācijas bruņoto spēku 

vadībai lietot ķīmiskās vielas 

(hloru) pret Antantes bruņotajiem 

spēkiem un pārraudzīja pirmo 

ķīmisko uzbrukumu 1915. gadā 

Beļģijā pie Ipras. 

Pirmā aizsardzība pret gāzi bija 

pārsvarā lupatas, ko iemērc urīnā, vēlāk 

tika izstrādātas gāzmaskas. 

Neskatoties uz gāzes nāvējošo 

iedarbību, tai bija maza loma lielāko kara 

cīņu iznākumos.

Pirmo reizi to izmantoja vācieši cīņā 

pret frančiem 1914. gada oktobrī, tomēr 

masveidā tā pirmo reizi tika lietota 1915. 

gada pavasarī – Kaujā pie Ipras.

Gāze
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