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Darba lapa latviešu valodā un literatūrā. 

Iepazīsti Andreja Upīša daiļradi un iepazīsties ar sinonīmiem! 

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

 

1. “Viesiem sanākot, Ješka atlaidās no kāpostbļodas un atsēdās uz ķebļa. Saģērbies un sajozies, tēva 

jērenīca līdz acīm uzmaukta, bet kājas vēl basas. Tagad viņš nesteigdamies sāka apauties, bez 

īstas bijības pablenzdams agrajos ciemiņos. Stūrgalvis un mēlgalis, tas katram tūliņ redzams.” 

Vārdam „atlaisties” ir daudz sinonīmu.  

Kurš no piedāvātajiem sinonīmiem atbilst 

pēc konteksta? 

atgulties  

atgāzties  

mest mieru  

zaudēt spēkus  

atkust  

 

 

2. Ješka kopā ar saviem ceļabiedriem nokļuva Melnajā Mežā.  

 

„Bet iznāca tas, ka stiga pēkšņi izbeidzās. Šķērsām pāri dziļš piesnidzis grāvis, aiz tā dumbrains 

mežs ar eglēm, melnalkšņiem un bieziem krūkļu ceriem, pēdas pazuda biezoknī.” 

Izvēlies vārdam „dumbrains” kontekstam atbilstošus sinonīmus! 

brikšņains  

dūkstains  

brīnumains  

staigns  

slīkšņains  

 

 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111712


Darba lapas autors: Rīgas Imantas vidusskola, Gunta Kaula  
Darba lapas nosaukums: Iepazīsti Andreja Upīša daiļradi un iepazīsties ar sinonīmiem!   
Darba lapa paredzēta: 6. klasei. 
 

2 
 

3. Ješka, viens no galvenajiem stāsta varoņiem, Sūnu Ciema iedzīvotājus aicināja mainīties, sakot: 

„Vai tad mēs arī reiz nevaram Sūnu Ciemu iztīrīt klaju un spodru? Lai rodas ceļi uz upi, uz mežu 

pie malkas, uz siena kaudzēm pļavā! Lai saslauku gubas nemētājas pa kājām un vārnas 

skursteņus nelauž nost!” 

Atzīmē, kuri no vārdiem nav sinonīmi vārdam „saslaukas”! 

atkritumi  

čužas  

putekļi  

gruži  

čagas  

 

4. Par seno laiku beigām Sūnu Ciemā Andrejs Upīts raksta: 

„Bija sacēlusies tāda kņada, ka cits citu vairs nevarēja saprast. Durvis klaudzēja, slaistījās darba 

rīki un ragavu ilksis, zirgi sprausloja, pār kupenām vēlās baļļas un toveri, zēni smējās, meitenes 

spiedza, sievas rājās, veči plātīja rokas. Sūnu Ciems savu mūžu tādu jūkli vēl nebija piedzīvojis.” 

4.1. Dotajā teksta fragmentā atrodi un izraksti 

sinonīmu pamatformā vārdam „kņada”! 

 

 

4.2. Izvēlies vārdam „slaistīties” kontekstam 

atbilstošu sinonīmu! 

 

dauzīties  

slinkot  

mētāties  

slieties  

vaļoties  

 

 


