Skolēniem

darba lapa

10.–12.
KLASE

Kas ir autortiesības? Kādi ir autortiesību veidi?
Kas ir blakustiesības? Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
NEBĒDNE MEITENE
Es esmu nebēdne meitene!
Visas rīkstes tēvam nolūza,
Kad pērdams tas mani audzēja.
Ar vienu aci es varēju smiet,
Ar otru, ja vajadzēja, asaras liet.
Un, māte kad mani mācīja:
“Esi klusa, laba, godīga,”–
Es dziedāju tikai: Lalala!
Es esmu nebēdne meitene!
Simts zēnu aiz deguna vazāju,
Ikkatru mīlēt apsolu:
Šim stūrīts no sirds, tam stūrītis,
Tik paliek pāri pats viducis.
Vai sacīt man, viducis priekš kā?
Ak! Nav jau nemaz tāda viduča –
Lalala! Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!
Bet, ja nu tiešām reiz atnāktu zēns,
Tik rātns, tik godīgs, kā jēriņš tik lēns,
Balts krādziņš un balta šlipsīte,
Un balta krūtīs dvēsele,
Un teiktu, ka mīlējis mani tik vien,
Nu, tad es arī, es arī – nudien!
Vai zināt, ko tad es darītu?
Es viņu arī – piekrāptu!
Lalala! Lalala!
Es esmu nebēdne meitene!  
Ja mani ar labot sāks,  
Tikpat nekas tur neiznāks.
Pa laukiem un grāvjiem tik mīlu skriet,
Mati juku jukām ap galvu man iet!  
Diezin – vai kāds mani noķertu?
E, niekus! – Es to neticu!
Es palieku nebēdne meitene,
Kā meža vanags man dvēsele!
Lalala! Lalala!
(ASPAZIJA)

2.

Noklausies Aspazijas dzejoli RTU sieviešu kora “Delta” izpildījumā! Izskaidro, kā un kurā
jomā
šo ierakstu vari legāli izmantot! (Ieva Parša – mūzika, Aspazija - dzeja, RTU sieviešu

koris “Delta”, diriģente Elīza Dūma, Linda Vicinska, Māra Vaickovska, Ieva Parša – balsis,
Aldis Liepiņš - klavieres, Edgars Saksons - sitaminstrumenti.
(pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=KFHRZ7Bh-Rg)

3.

Iepazīsti Elvīras Blomes veidoto digitālo izstādi “Aspazijas atklātnes”
(pieejama:
https://memorialiemuzeji.lv/digital-exhibitions/aspazijas-atklatnes/)!

Pamato, kādas ir izstādes veidotājas personīgās tiesības un kādas ir tavas tiesības
izmantot šo digitālo izstādi!

4.

Noskaidro, kurā Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauta Aspazijas un Raiņa sarakste,
sameklē
sarakstē piemērus, kas raksturo dzejnieku personības!


5.

Izvēlies no pieejamajām vai izveido pats digitālā vai papīra formātā piecas atklātnes,
kas
 raksturo tavu personību! Prezentē klasē! Ja izmanto citu autoru fotogrāfijas vai tekstu,
precīzi ievēro autortiesību normas!
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