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Darba lapa latviešu valodā un literatūrā. 

Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un iemācies pareizrakstības likumus! 

 
Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Annas Sakses darbus! 

 

1. “Cilvēki, esiet jūs gudrāki un mācieties no Pienenītes nelaimes, ka mīlestība ir kā cīruļa dziesma, 

skaista bez vārdiem, un, kad to dzirdiet, aizlieciet plaukstu pār acīm un klausieties, kamēr 

laimes asaras norit pār vaigu.” 

A. Sakses pasakas “Pienenīte” teksta fragmentā atrodi 

nepareizu vārda formas lietojumu! Izraksti to atbildes laukā 

pareizi! 

 

 

 

2. “Bet, tāpat kā cilvēkiem, arī Dieviem ir savi nelabvēļi un skauģi, kas nevar paciest, ka otram 

drīkst būt kaut kas labāks.” 

Atzīmē pareizo apgalvojumu šajā pasakas “Narcise” teksta fragmentā! 

2.1. nav vārdu pareizrakstības kļūdu  

2.1. ir viena vārdu pareizrakstības kļūda  

2.2. ir divas vārdu pareizrakstības kļūdas  

 

3. “Arī Narciss sacerēja dzejoļus, bet, drīz vien nojausdams, ka daži nimfu dēli viņu pārspēj, šādās 

poēzijas sacensībās vairs pats nepiedalījās, turpretīm sāka nopaļāt katru, kas skandēja savus 

sacerējumus.” 

Izlasi pasakas “Narcise” fragmentu un izraksti iezīmētos vārdus,  

ja tajos ir pareizrakstības kļūdas. 

3.1. nav vārdu pareizrakstības kļūdu  

3.2. ir viena vārdu pareizrakstības kļūda  

3.3. ir divas vārdu pareizrakstības kļūdas  

 

 

 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3373485
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4. “Narciss atkal tai likās viskaistākais, visslabākais un visgudrākais jauneklis, kāds upē dzīvojis, bet 

ļaunie vārdi, ko viņš tai pateica, bija aizmirsti.” 

Pārraksti pasakas “Narcise” teksta fragmentu bez kļūdām! 

 

 

 

 

5. “Puisis nosauca savu burvju vārdiņu, un acumirklī grāvja malā uzauga kupls krūms ar smaržīgiem 

violētiem ziediem. Persija paslēpās tā zaros, un pūķis krāgdams, uguni spļaudams, aizbrāzās 

garām.” 

Pārraksti pasakas “Narcise” teksta fragmentu bez kļūdām! 

 

 

 

 

6. No izceltajiem vārdiem izvēlies pareizo un pasvītro to!  

“Vēl grūtāk gāja, kad stārķis sāka nest bērnus. Šis nesaprātīgais putns laikam nezin / nezina, kur 

tos grūst, un slinkajām sievām sanes nemazāk / ne mazāk kā čaklajām sievām. Tā nu ar laiku 

Krišam / Krišum (pamatforma – Krišus) bija ne tikai jāslauc kazu / kaza un jāsagādā malku / 

malka, bet arī jāmazgā bērniem mutes (..)” Pasaka “Kurpītes” 

7. Atrod tekstā kļūdu un izlabo to! 

“Alkdams šīs pateicības, Kamēlijs uzsprauda mantijas stūrus aiz jostas un veikli uzrāpās kokā. 

Viņš ne par ko negribēja meža meitas acīs izskatīties tūļīgs un tādēļ reizēm, lai aizkavētu žiglo 

skrējēju, saķēra viņu aiz kājas.” (Pasaka “Kamēlija”) 

Atrod tekstā kļūdu un izlabo to, uzrakstot vārdu pareizi: ____________________________ 

8. Atzīmē pareizo apbalvojumu! 

“Viņa aizgriezās un pamanīja, ka Ķirsim odziņās iesities pirmais sārtums. Līdz ar citiem dārza 

iemītniekiem viņš skaļi aplaudēja Ābelei.” (Pasaka “Sausziedis”) 

- nav pareizrakstības kļūdas  - ir pareizrakstības kļūda.  

 


