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Darba lapa latviešu valodā un literatūrā. 

Iepazīsti Andreja Upīša daiļradi un mācies pareizrakstību! 

 
Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Andreja Upīša darbus! 

 

1. “Bet laime līdz šim allaž bija tāda, ka Sūnu Ciemā arkliem lemesnīcas palika tāpat aplauztas, 

ecēšas nesataisītas, grābekļi izbirušiem zariem, aramās sakas bez salmu silksīm un kaņepāju 

jūgtuvēm, dažam netikai groži, bet pat pātaga nebija novīta.” 

Stāsta “Sūnu Ciema zēni” teksta fragmentā 

atrodi vārdu, kurā ir ortogrāfijas  

(vārdu pareizrakstības) kļūda!  

Izraksti to atbildes laukā pareizi! 

 

 

 

2. “Egļu sēklas vēji izkaisīja arī pa Sūnciemiešu laukiem, papuvi arot, lemeši spraukstēja vien sīkās 

saknītēs, reģeļa turētājs pats valstījās velēnai līdzi un sodjās: tas mežs gribot viņus visus apēst un 

iskaust.” 

Atzīmē pareizo apgalvojumu un ieraksti kļūdainos vārdus atbildes laukā pareizi! 

nav vārdu pareizrakstības kļūdu  

ir viena vārdu pareizrakstības kļūda  

ir divas vārdu pareizrakstības kļūdas  

ir trīs vārdu pareizrakstības kļūdas  

 

3. “Visskaļāk, protams, brēca vistas ar savu kopīgo vīru kā barvedi un kora vadoni: viņas ne par ko 

nevarēja apmierināties ar pustukšām rudzu rogām un lāčauzu pabirām, bet stingri pieprasīja 

miežugraudus, uz kuriem tām gadu simteņu nostiprinātas tiesības.” 

Atzīmē pareizo apgalvojumu un ieraksti kļūdainos vārdus atbildes laukā pareizi! 

nav vārdu pareizrakstības kļūdu  

ir viena vārdu pareizrakstības kļūda  

ir divas vārdu pareizrakstības kļūdas  

 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111712
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4. “Virpuliene rādīja pazemīgu seju, kā jau piederas pret Ciema vecāko, bet mēle nebija viss tik 

viegli novaldāma pazemībā: “Vai, buķa tēv! Bet tu pats taču arī!””. 

Pārraksti stāsta “Sūnu Ciema zēni” teksta fragmentu bez kļūdām! 

 

 

 

5. “Toreiz Poļiem bija tāds briesmīgs ķeizars, pirmā nummura izēdājs un slinks uz to pēdējo. Taukus 

vien ēda, divi sulaiņi vienmēr stāvēja ar pilnām liekšķerēm, kad prasīs, tad tikai jādod vien iekšā 

un kausētus atkal nodzerties. Kad pašam kūts bija tukša un lielkungiem viss apēsts, sūtīja savus 

pulkus uz Vidzemi palūkot, vai te vel nav palikusi kāda cūka. Vidzemē bija un Rīgā arī, kur 

zemnieki saved tās nokautās.” 

Atzīmē pareizo apgalvojumu un ieraksti kļūdainos vārdus atbildes laukā pareizi! 

ir viena vārdu pareizrakstības kļūda  

ir divas vārdu pareizrakstības kļūda  

ir trīs vārdu pareizrakstības kļūdas  

ir četras vārdu pareizrakstības kļūdas  

 

6. “Kautkur / kaut kur aiz dūmu mutuļiem klaudzēja cirvji, plakstēja kapļi pret saknēm, pat  

tā kā / tākā izkaptis / iskaptis šņakstēja.”  

Izvēlies stāsta “Sūnu Ciema zēni” teksta fragmentā pareizi uzrakstīto vārdu un pasvītro to! 

7. “Griesti bija balti, krāsns balta, patlaban viņš balsināja sienu, rūpīgi aizziezdams sūnu spraugas un 

baļķu šķirbas, svilpiens skanēja jautri, bet sarene tik nikni un dziļi šņāpās visās plaisās, it kā 

balsinātājs pēdējo zirnekli gribētu izzvejot no turienes laukā.” 

Atzīmē pareizo apgalvojumu un ieraksti kļūdainos vārdus atbildes laukā pareizi! 

nav vārdu pareizrakstības kļūdas  

ir pareizrakstības kļūda / kļūdas  

 


