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Andrejs Upīts un “Sūnu ciema zēni”
Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Andreja Upīša darbus!
1. “Viens no trim Laimes Lāča meklētājiem gribēja taisīt kāzas. Kurš tas bija?”
No piedāvātajiem variantiem, ieraksti pareizo atbildi atbildes laukā!
1.1. Bukstiņš
1.2. Andrs
1.3. Ješka

2. “Tēja Sūnu Ciemā bija gan dzirdēta, bet redzēta nē — abi zēni vispirms labi novēroja, kā to dzer.”
Kur zēni baudīja tēju?
No piedāvātajiem variantiem, ieraksti pareizo atbildi atbildes laukā!
2.1. Baltajās Mājās
2.2. Ciemos pie mežsarga
2.3. Melnajā Muižā

3. “Baltajās Mājās bija turīgi saimnieki. Bukstiņš centās saskaitīt viņu bagātību.”
Ieraksti atbildes laukā trūkstošos vārdus pareizā secībā un locījumā!
............. Četri ........................ un viens .......................... , - viņš noņurdēja. – Četri apcirkņi
.................................. , ........................................... nav, ūdens akā kā divreiz izkāsts,
............................... nebrūvē ... Brīnuma lietas, vairāk nekas!
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4. Stāsta beigās Sūnu Ciemā notika lielas pārmaiņas. Tās varēja pieredzēt trīs galvenie liecinieki.
Izvēlies pareizās atbildes un ieraksti tās izlaisto vārdu vietā!
Turpmāk notika vēl daudz kas, bet tas ir pavisam cits stāsts. Ja Sūnu Ciema ...........................
vēl nebūs nokaltis, ............................................. aizsērējis un ...........................................
nogrimis pļavas muklājā, pastāstīšu citu reizi.
4.1. Ozols
4.2. Bērzs
4.3. Avots
4.4. Ezers
4.5. Akmens
4.6. Kalns

5. Rakstnieka Andreja Upīša (1877–1970) dzīvoklis Rīgā, Brīvības ielā 38, ir pēdējā dzīvesvieta, tur
1970. gada rudenī noslēdzās viņa garais, ražīgais un pretrunīgais mūžs.
Kura apdzīvota vieta Latvijā īpaši, glabā rakstnieka Andreja Upīša piemiņu?
Atzīmē pareizo atbildi.
5.1. Pļaviņas
5.2. Jēkabpils
5.3. Skrīveri

6. 1905. gadā Andrejs Upīts apprecējās ar Olgu Tīrumnieci. Cik gadus abi nodzīvoja kopā?
Izvēlies un atzīmē no piedāvātajiem variantiem pareizo atbildi!
Piedāvātie varianti
65 gadus
50 gadus
11 gadus
1 gadu

Atzīmē pareizo atbildi
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