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Regīna Ezera. Stāstu cikls “Cilvēkam vajag suni”  

“Stress”. I. daļa. 

1. uzdevums. Iezīmē treknrakstā pareizos apgalvojumus!  

(R. Ezera. „Stress” I. daļas satura aktualizācija/pārbaudes tests) 

1. Elizabete dodas mājup pēc naktsdežūras 

o aptiekā 

o trolejbusu parkā 

o slimnīcā 

2. Saltajā ziemas rītā viņa jutās 

o mundra 

o piekususi 

o laimīga 

3. Dežūra bija pagadījusies 

o smaga 

o viegla 

o garlaicīga 

4. Iedama uz trolejbusu, viņa ilgojās pēc 

o rīta kafijas 

o siltas villaines 

o gultas 

5. Viņa priecājās, ka izpaliks 

o brauciens uz laukiem 

o lielāku pusdienu gatavošana 

o Zigurda pavadīšana uz skolu 

6. Trolejbusā Elizabete 

o sasildījās 

o vēl joprojām stipri sala 

o īgņojās par nenosauktajām pieturām 

7. Trolejbusa vadītājas ziedošā jaunība viņai  lika justies 

o nožēlojamai 

o pārākai 

o pašapzinīgākai 

8. Domājot par savu veselību, Elizabete saprot, ka 

o laiks uzspiedis savu zīmogu 

o neglābjami noveco 

o pārvērtusies par sēni. 

9. Elizabete brauca līdz 

o Merķeļa ielai 

o Stacijas laukumam 

o Centrāltirgum. 
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10. Iepirkusies gaļas paviljonā, Elizebete 

o steidzās uz mājām, 

o uz tramvaju 

o uz dzērveņu galdiem. 

11. Viņai ļoti kārojās 

o dzērvenes pūdercukurā 

o dzērveņu uzpūtenis 

o ķīselis 

12. Viena no sievām Elizabetei piedāvāja 

o lielogu dzērvenes 

o kucēnu 

o kāpostus 

13. Dzīvoklī valdīja 

o klusums 

o liela kņada 

o mānīgs miers 

14. Pēc garajiem laulības gadiem Elizabete vīru Viesturu 

o aizvien nesaprata 

o pieņēma par labu, kāds viņš bija 

o necieta ne acu galā 

15. Viesturs 

o bija pavadījis nakti ciešanās 

o nakti bija uzdzīvojis 

o aizgulējies un nokavējis medības 

16. Viesturam neprātīgi sāpēja 

o acu zobs 

o galva 

o viens no gudrības zobiem 

17. Viesturu ērcināja sievas 

o pārmetumi 

o profesionālā līdzsvarotība 

o slimnīcas smaka 

18. Lai izbeigtu Viestura mokas, Elizabete  

o devās no jauna uz tirgu 

o solīja aizsūtīt Zigurdu uz aptieku 

o teica, ka pats var mērot ceļu līdz aptiekai 

19. Zigurds bija  

o bija jau piecēlies 

o pamodās pēc mātes lūguma 

o atvēra plakstus nelabprāt 
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20. Ceļš uz tirgu Zigurdam veda gar 

o spēļlaukumu 

o universālveikalu 

o vilcienu staciju 

21. Zigurds par vectēva doto divdesmitkapeiku iegādājās 

o saldējumu 

o cepumus 

o konfektes 

22. Universālveikala 2.stāvā Zigurda uzmanību piesaistīja 

o rotaļlietas 

o manekeni 

o saulesbrilles 

23. Tikmēr dzīvoklī valdīja  

o satraukums 

o miers 

o lielas izbailes 

24. Elizabetei 

o likās, ka vīrs staigā turp un atpakaļ kā zvērs pa krātiņu 

o Viestura rīcība likās neaprēķināma un biedējoša 

o sāpēja galva, un sirds pamira neizprotamās bailēs 

 

2. uzdevums. Atrodi skaidrojumus svešvārdiem! ,,Terminu un svešvārdu skaidrojošā 

vārdnīca" letonika.lv: http://letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=1107 

stress -  

histērisks - 

falsets - 

elementārs - 

sterilitāte – 

labirints –  

kvartāls –  

augstspriegums –  

ilūzija –  

aromāts –  

 

3. uzdevums. Atrodi sinonīmus dotajiem vārdiem! ,,Sinonīmu vārdnīca” letonika.lv:  

http://letonika.lv/groups/default.aspx?g=5&r=1108 

 tipināt -  

 noļukt –  

 knosīties –  

 lumpačot –  

 dipoņa – 

 šunelis –  

http://letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=1107
http://letonika.lv/groups/default.aspx?g=5&r=1108
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 knauķis –  

 deldēt –  

 skripstināt –  

 brāzma – 

 stings –  

 skaudrs –  

 strēle –  

 gana –  

 blāvs – 

 kaulēties –  

 

4. uzdevums. Nosaki mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus! 

 vārdi iedūrās rīklē kā asakas –  

 skatiens apstājās –  

 vējš ložņāja –  

 asaru rūgtums –  

 mēms klusums –  

 Zigurds stāvēja pelēks kā zvirbulis –  

 vējš vēla un ripināja papīrus –  

 metot lokus ap mājām kā piesiets kumeļš –  

 vārdi vēlās kā sniega pikas no kalna –  

 nežēlības kārta –  

 blāva, spokaina krēsla –  

 Elizabete stāvēja kā sastingusi –  

 

5. uzdevums. Skaidro frazeoloģismus! 

 uz karstām pēdām –  

 nezāles neiznīkst –  

   

6. uzdevums. Darbs ar tekstu. Lasi R. Ezeras stāsta ,,Stress” 2. daļu un aizpildi darba lapu! 

Lasītava letonika.lv: 

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=278&q=Cilv%C4%93kam%20vajag%20suni#3110613  

(43.lpp. 68%) 

Skat. darba lapu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=278&q=Cilv%C4%93kam%20vajag%20suni%233110613
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7. uzdevums. Padomā un uzraksti, ko šajā situācijā jūt 

Zigurds: 

 

 

 

 

 

Elizabete: 

Viesturs:  

 

 

 

 

 

kucēns:  

 

8. uzdevums. Tavuprāt, kāpēc šai ģimenei vajag suni? (50 – 70 vārdi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par darbu! 
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Drukāt! 

 

6. uzdevuma darba lapa. 

 

Lasi R. Ezeras stāsta ,,Stress” 2. daļu un aizpildi darba lapu! Lasītava letonika.lv: 

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=278&q=Cilv%C4%93kam%20vajag%20suni#3110613 

(43.lpp. 68%) 

Regīna Ezera „Stress” II. daļa 

Pabeidz teikumus! 

1. Beidzot! Nepacietīgi divas reizes nopīkstēja durvju ......................... . 
2. ................................. teciņus metās ielaist, tas bija ........................ 
3. Tīkliņu Zigurds noslēpumaini turēja aiz ........................., un viņa ............ smējās viss, ne 

tikai mute, bet arī acis un vaigi, un pat  .......................... 
4. Zigurds pacēla ................. Elizabetei pie pašas sejas, viņa ieraudzīja kaut ko ................., 

............................., ...........................   . 
5. „Nu, kā tev patīk?” zēns ...................  vaicāja, izņēma melnu ................ un nolika uz 

grīdas. 
6. Viņš kucēnu nopirka par 

.............................................................................................................. 
7. Elizabete neviļus atkāpās un noelsās: „ .............................. !” Apjukusi piebilda: „Kur mēs 

tādu ...................... ?” 
8. Zigurds nopietni sacīja: „ .................................................................................................” 
9. Elizabete bija kā bez   ................................ 
10.  Kucēns atstāja uz grīdas mazu    .............................................. 
11.  Parādījās ......................... un teica, ka Zigurdu varot sūtīt tikai pēc  ................    ............., 

nevis ... 
12.  „Viņš nopircis šito... nu          .............................” 
13.  „Un ..............................?” 
14.  Iestājās  ........................... ................................ 
15.  Kā glābjot suņuku no tēva milzīgajām ............... milzīgajās .................., viņš strauji metās 

uz priekšu, pakampa to un sargādams piespieda     ................       ................ 
16.  Kad viņš ielūkojās tēva ..................... , visi vārdi viņam iedūrās rīklē kā            .................... 
17.  Viesturam, mokoties zobu sāpēs, gribējās dēlam pateikt kaut ko ........................ , kā 

vīrietis vīrietim. Un viņš kliedza: „Lai es to ........................... te vairs neredzētu!” 
18.  Viesturs apzinājās, ka izturas ...............................  un  .............................................. 
19.  Kā jebkurš sava ........................ pārstāvis, viņš visvairāk baidījās izskatīties pēc 

................... 
20.  Zigurdam aizmiglojās ....................................... 
21.  Gausi, kā neticot, ka šāds  .......................  varētu būt ...................... , zēns pagriezās un 

devās uz durvju pusi. 
22.  Elizabete neteica neko, jo viscaur augsti vērtēja .............................  un ...........................  

kā jau ...................................  māsa. 

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=278&q=Cilv%C4%93kam%20vajag%20suni%233110613
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23.  Zigurds lēni nokāpa pa   ....................... un vilkās uz   .......................................................... 
24.  Vējš pieņēmās, un kucēnu zēns nesa pabāztu zem   .............................................. 
25.  Kaklā kāpa ...................................  ........................................... 
26.  Viņš gāja ļoti ..................... , jo viņam vienkārši gribējās novilcināt .............................. 
27.  Kanālmalā vairs nebija ..........................  ............................ 
28.  Kucēns sāka    ......................... 
29.  Zigurds nogāja līdz pašai .................................  . Vērojot ......................... un ................. , 

domāja, ka labi būtu abiem kopā ......................... kaut kur projām, uz .......................... vai 
.................................... 

30.  Sāka mesties .................... 
31.  Viņu sagrāba skaudrs ........................ , nez kāda vāji apjausta ............................ sajūta, 

viņš vēl bija tik jauns, ka neprata cauri izmisumam ar ..................... atteikties no tā, kas 
......................... 

32.  Tirgu .............  . Nezinādams, ko iesākt un darīt, Zigurds ......................... pa ielām. 
Raugoties  aiztaisītajos mājas logos, viņš jutās kā pirmīt .................... pie tēva milzīgajām 
kājām, kas varēja to .......................... 

33.  Viņš bija atgriezies, jo mocīja ................................. un ..................... , un nezināja, kurp 
......................... 

34.  Viņš ........................ noraudzījās, kā ..................... Jancis, kurš aizrāvies rādīja, ko 
........................ , jo talantu iedvesmo ......................... 

35.  Jancim piederēja gan kinokamera, gan sporta divritenis, taču ................... viņam nebija. 
36.  Zigurds iecēla suņuku Janča ..............., tas sāka .........................  . Zigurds .................. 

iesmējās, jo pie viņa tas nebija smilkstējis. 
37.  Suns oda daudz ......................... nekā Janča mammas simts ........................................ 

kopā. 
38.  Jancis uzaicina Zigurdu pie sevis, jo visi mājnieki aizbraukuši uz ....................... , apsolot 

atļaut piezvanīt  pa ............................. 
39.  Ādamsonu dzīvoklī Zigurds ......................................., jo te valdīja mājīgs 

.............................. 
40.  Jancis ieteica kucēnu saukt par ........................ un ......................, Zigurds par 

............................ un ..................................  
41.  Zigurds jautāja, vai nav kas .......................... 
42.  Viņi ēda paši un baroja arī ............................. 
43.  Viņi jutās pacilāti .............................., jo suņa un cilvēka ..................... jau nemaz nevajag 

tik daudz. 
44.  Blakusdzīvoklī valdīja  .......................  augstspriegums. 
45.  Īsā  .....................   ........................ sliecās uz vakara pusi, taču ......................... nebija 

pārradies. 
46.  Elizabetei gulēšana nenāca ........   ..........................., Viesturs ārpus savas ....................... 

nemaz nerādījās, un ne skaņa neliecināja, ka viņš vispār būtu starp  ......................... 
47.  Atkal un atkal Elizabete sev jautāja, kas gan noticis .... ......................, un viņas iztēlē 

atainojās drausmīgas ...................................... , arī Viestura vārdi, ar kuriem tas 



Darba lapas autore: Vita Peneze, Gaujienas internātpamatskola. Darba lapa paredzēta: 8. klasei. 

Darba lapas nosaukums: Regīna Ezera. Stāstu cikls “Cilvēkam vajag suni”. Stress. I. un II. daļa. 

................... Zigurdu, pamazām ............................., kļūdami aizvien ............................. un 

...................... 
48.  Elizabetei visbeidzot sāka likties, ka ................ skatienā, ko dēls uzmetis .............., 

pavīdējusi ....................., viņas ................ bija pilns, viņa apģērba mēteli un izgāja 
............................ 

49.  Neviena nebija, viņa devās tālāk uz  ............  un apstaigāja  .....................  kvartālus. 
50.  Elizabete meta lokus ap ..............., iegriezās pie pāris .....................  no Zigurda klases. 
51.  Viņa nezināja, kurp ..............  un ko   .................... 
52.  Jo tuvāk mājām Elizabete nāca, jo stiprāk viņu sagrāba ....................... , ka Zigurds 

...................... . Viņa paātrināja ..............  un pēdējo gabaliņu gandrīz vai .................... 
53.  Zigurda ................... , Elizabete ilgi stāvēja kā .........................  .Viņa pieklauvēja pie 

Ādamsoniem, lai zvanītu  ............................ 
54.  Durvis neatvērās ................... . Elizabete nepaspēja neko sakarīgu pateikt, kad viņai pretī 

tipināja   .................... 
55.  Elizabetē kaut kas pārlūza, viņa sāka ................, aizžņaugti, pleciem .................. drebot. 
56.  Viņi .................. atgriezās dzīvoklī.  
57.  Parādījās ..................... , viņa lielā, sārtā ................ mirdzēja, ................... sāpes bija 

rimušās. 
58.   Elizabete nekādi nespēja saistīt šo vārdu ‘rimās’ ar ................ , ka  .................... Zigurds. 
59.  Elizabete, raudzīdamās ......................... , domāja, ka ar visu savu  ..................... tas 

joprojām ir stalts un  ....................., un pēc izskata pat ........................... par viņu pašu. 
60.  Viņa domāja, ka ar Viesturu ir tik grūti ................., ka, apmānījis zobu ar ......................... 

,tas atkal stūrgalvīgi neies pie .............................  . 
61.  Elizabete domāja, ka aizvien mīl šo .............................. un ............................. un ka visi 

vīrieši īstenībā ir diezgan lieli ........................... 
 


