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Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: “Iespraudumi. Rozes” 

IESPRAUDUMI 

Rozes 

Vai tu zini, ko simbolizē rozes, kuras tu saņem īpašos brīžos? Vai tu mēdz pārdomāt, kādas 

krāsas ziedu izvēlēties dāvināšanai draugiem, kādai krāsai dot priekšroku svinīgos gadījumos?  

1. Iekrāso iespraudumus! 

Sarkana 

Sarkanas rozes, šķiet, ir tradicionāls mīlestības un romantiskas pieķeršanās simbols. Tās, starp citu, 

ir vislabāk pārbaudītais veids, kā vistiešāk un galantāk apliecināt savu mīlestību. Sarkana roze jau 

kopš sendienām simbolizē skaistumu un ideālu – ne velti tā sengrieķu un romiešu mitoloģijā ir cieši 

saistīta ar mīlestības dievieti. Sarkanu rožu klēpis ir nepārprotams mājiens, kā paust savas dziļākās 

jūtas. Reizēm, vārdu sakot, tāpat kā oranža roze, arī sarkana var liecināt par dāvinātāja vēlmi 

draudzīgas attiecības vērst romantisku attiecību virzienā. Sarkanai rozei ir vislielākais „svars”, 

piemēram, pietiek ar vienu ziedu, lai pateiktu ļoti daudz. 

2. Iekrāso iespraudumus, kur nepieciešams liec trūkstošās pieturzīmes.  

Rozā 

Rozā rozes redziet simbolizē eleganci un grāciju. Tās bieži tiek pasniegtas ar nolūku paust apbrīnu. 

Savukārt tumšāku nokrāsu rozā rozes tradicionāli dāvina, lai pateiktu, cik ļoti dāvinātājs novērtē 

ziedu saņēmēju respektīvi lai pasvītrotu dāvinātāja prieku. Tās protams ir lielisks veids, kā 

pateikties. Iespējams atšķirībā no sarkanā gaiši rozā rožu klēpis ir piesardzīgāks, maigāks veids, kā 

paust savu mīlestību. 

3. Liec pieturzīmes, iekrāso iespraudmus!  

Dzeltena 

Dzelteno rožu sulīgā saulainā krāsa savukārt rada dvēseles siltuma un protams laimes izjūtu. Šīs 

izjūtas īsi sakot parasti asociējas ar patiesi tuvu un dziļu draudzību. Dzeltenās rozes domājams ir 

vislabākā izvēle lai iepriecinātu tuvus draugus un izrādītu viņiem savu lojalitāti. Var teikt nav citu 

ziedu kas spētu tā iepriecināt noskumušu dvēseli draņķīgā dienā! 

Balta 

Baltas rozes pirmkārt simbolizē nevainību un otrkārt dvēseles skaidrību. Tās parasti asociē ar visa 

jaunā labu sākumu – ne velti baltās rozes bieži atrodamas līgavas pušķī kā arī tās labprāt līgavai 

pasniedz viesi. Protams paužot cieņu un godbijību arī var pasniegt baltas rozes. Tāpat tās tiek 

lietotas kā gaišas piemiņas apliecinājums. Ar baltajām rozēm starp citu ir visgrūtāk kļūdīties  to 

saņēmējs vienmēr novērtēs šos ziedus lai kādas jūtas arī dāvinātājs paustu. 

(Pēc interneta materiāliem) 

 


