
(5. - 8.kl.)

Lai sekmīgi izpildītu uzdevumus, vispirms, lūdzu, apskati visu izstādi un tad ķeries pie uzdevumu pildīšanas. Lai veicas!

1.uzdevums           3p
Pabeidz iesākto teikumu -
LTF bija sabiedriska organizācija, kuras mērķis -

Pasvītro 3 tavuprāt galvenos vārdus šai teikumā.

A   1988.g. 25. augusts

B   1988.g. 7. oktobris

C   1988.g. 8. oktobris

D   1988.g. 17. septembris, 15. oktobris

E   1988.g. 18. novembris

F   1989.g. 23. augusts

G   1 989.g. oktobris (Talsi)

H   1990.g.21. aprīlis

I    1990.g. 4. maijs

J   1991.g. 13. janvāris

K   1991.g. 13. - 20. janvāris

L   1999.g. 9. oktobris

Darba lapa
„Latvijas Tautas Fronte”

2. uzdevums...........2p
Pabeidz LTF simbolu un izkrāso

 Izveidojās LTF Talsu rajona nodaļa 

Dienu pirms LTF dibināšanas kongresa-  
Mežaparkā notika tautas manifestācijā „Par tiesisku valsti” 

3. uzdevums        12p
Savieno ar bultām gadus un notikumus!

Rīgā Politiskās izglītības namā notika
Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress.

Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība ar
LTF, LNNK, Helsinki-86 atbalstu

organizēja 2 mītiņus, gājienus un talku Kamparkalna ainavas saglabāšanā

Pilsētas sarkanbaltsarkanā karoga
iesvētīšana Talsu evaņģēliski- luteriskajā baznīcā

un pacelšana virs kultūras nama 

Talsos notika teatralizēts gājiens „Zābaks”,
veltīts 50.gadadienai, kopš Latvijā atrodas PSRS armija.

Daugavas stadionā Rīgā notika Latvijas deputātu kopsapulce.

Rīgā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes sēde,
kurā pieņēma „Deklarāciju

par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”

notika LTF frontes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija Rīgā, 
tagadējā 11. novembra krastmalā, kurā tās dalībnieki izteica savu atbalstu

lietuviešiem un pauda gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības ceļu

Barikāžu laiks

LTF pieņem lēmumu par pašlikvidēšanos.

Baltijas ceļš



Augstākais iespējamais punktu skaits -  32p
Paldies par darbu!

4. uzdevums       8p
LTF savā darbībā izmantoja tikai nevardarbīgās cīņas metodes.
Nevardarbīgā pretošanās ir cīņas forma bez ieroču pielietošanas.

Atšifrē nevardarbīgas pretošanās metodes, ko savā darbībā izmantoja LTF:

5. uzdevums        4p
Kas un kādā saistībā teicis šos vārdus?

„Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē.

“Mana mīļā, mana drosmīgā arāju tauta!
Drosmīgā, sīkstā, izturīgā tauta,
par kuru daina vēsta šādus vārdus:
man pieder tēvuzeme ar visām atmatām.
Man pašam kungam būt, man pašam arājam!”
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4. uzdevums           2p
Iedomājies, ka ir izgudrota laika mašīna un tev ir dota iespēja
piedalīties kādā notā laika notikumiem.

Kurā tu gribētu piedalīties un kāpēc?
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