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Viļa Plūdoņa literārie darbi un pareizrakstība
(Zināšanu pārbaude)
Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Viļa Plūdoņa darbus!
1. V. Plūdoņa poēmas “Atraitnes dēls” dzejas rindās atrodi vārdu, kurā ir ortogrāfijas (vārdu
pareizrakstības) kļūda!

“Aiz bailēm koki dreb un mēmi mežā klausās,
Kad uguns pūķis, cauri brāzdams, kauc;
Un stirna satrūkstās, un zaķis bailīgs ausās
Un dziļi, dziļi tumšos krūmos šmauc.”

Ieraksti kļūdaino vārdu atbildes laukā
pareizi!

2. Izlasi V. Plūdoņa poēmas “Salgales Mada loms” dzejas rindas.
“viņš ir jāiztrenc, jāiztrenc no mežotnes pils tas laupītāju lapseņu spiets!
virsaitis viesturs ar tērvetiešiem jau šovakar turpu dodas,
un mums, salgaliešiem, rīt, pirmajos gaiļos mežotnē jāierodas”
Ieraksti V. Plūdoņa poēmas “Salgales Mada loms” dzejas rindās iezīmētos īpašvārdus,
ņemot vērā likumu par to pareizrakstību un nemainot to formu!
2.1. mežotnes pils
2.2. virsaitis viesturs
2.3. tērvetiešiem
2.4. salgaliešiem
2.5. mežotnē
3. Lasi V. Plūdoņa darba “Eža kažociņš” fragmentu, liec nepieciešamās pieturzīmes!
“Gulēt iedams kažociņu
Ežuls noliek kājgalī
Līdz tas iemieg sieva viņu
Iemet aši ugunī.”
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4. Lasi V. Plūdoņa dzejas rindas, liec nepieciešamās pieturzīmes!
“Un vārti lēnītiņām vaļā iet
Un skriedams pār galvu balts gulbis dzied
Nāc nāci man līdzi spārnotais gars”
5. Kurā V.Plūdoņa poēmas “Atraitnes dēls” dzejas rindā ir pareizi saliktas pieturzīmes?
Atzīmē vienu pareizo atbildi
5.1. Rumak, rauji, ratu rinda riti!
5.2. Rumak, rauji ratu rinda, riti!
5.3. Rumak, rauji, ratu rinda, riti!
5.4. Rumak rauji, ratu rinda riti!
6. Kurš ir pareizs apgalvojums par dotajām V.Plūdoņa poēmas “Atraitnes dēls” rindām?
“Zemā būdiņā esmu es uzaudzis,
Mātes asaras sūrās es skaitījis
Un raudzijies esmu, kā vaigā tai
Rūpes iegrauza grumbu pa grumbiņai.”
Atzīmē visus pareizos
apgalvojumus!
6.1. Dzejas rindās nav vārda pareizrakstības kļūdas.
6.2. Dzejas rindās ir vārda pareizrakstības kļūda.
6.3. Dzejas rindās nav pieturzīmju kļūdas.
6.4. Dzejas rindās ir pieturzīmju kļūda.

7. Atrodi pareizrakstības kļūdu V. Plūdoņa balādes “Salgales Mada loms” fragmentā!
“Migla mutuļo kā asinstvaiki.
Zvejas rīkus salikuši laivā,
Airiem abi atgrūžas no malas.
Ņurkšot kurn no krasta stumtā laiva.
Negribēdama tik agri modināma.
Un ar skaļu baiļu iekliedzienu,
Izbiedēts no neparastā trokšņa,
Upes tārtiņš pārskrien upei pāri,
Miglā zusdams. Tad viss paliek klusu.”

Ieraksti kļūdaino vārdu atbildes laukā pareizi!
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