
Vidusskola 
 

Saziņa 
1.uzdevums 

1.Lasi tekstu! 
 

Lai iekarotu šos piecus kontinentus, viņam vajadzēja kļūt sava ceļa gājējam. 
Bet to viņš nespēja ar tādu raksturu, kāds viņam bija patlaban. Tas vispirms bija 
pārveidojams, vispirms bija izskaužamas visas nederīgās rakstura īpašības. Tādēļ viņš 
jau pirms kāda gada krusttēva iedāvinātā zaļā piezīmju grāmatiņā sāka atzīmēt savas 
labās un ļaunās īpašības, savus plusus un mīnusus, līdz izveidojās 

ĢIMNĀZISTA ASKOLDA kALNAMALAS 
+ UN – reģistrs 

+ īpašības: 
 

1)drošsirdība 
                                                            2)izturība 
                                                            3)pacietība 

3+(plusi) 
 

- īpašības: 
 

1)neuzņēmība 
                                                          2)piekāpība 
                                                          3)kautrība 

4)nenoteiktība 
                                                          5)neattapība 
                                                          6)kūtrība 

7)neizveicība 
                                                          8)izklaidība 
                                                          9)jūtelība 
                                                         10)paviršība 
                                                         11)lētticība 
                                                         12)lēnprātība 
                                                         13)vientiesība 

13 –(mīnusi) 
- - (mīnusu mīnuss): gribas trūkums. 

Gala slēdziens: nederīgs raksturs. 
(E.Ādamsons. „Sava ceļa gājējs”) 

2. Uzraksti uz lapiņas sava rakstura plusus un mīnusus! Kuru ir vairāk? Padomā, 
kuras sava rakstura negatīvās iezīmes tu varētu izskaust! 
3.Pamatojoties uz savu pašizvērtējumu, uzraksti domrakstu „Mans portrets”! 
4. Ja iespējams, organizējiet klasē publisko runu „Es- sabiedrībai noderīgs cilvēks” 
prezentāciju! 
Variants 
Var veidot klases kolektīva portretu. 

• Katrs skolēns nosauc klases kolektīva pozitīvās un negatīvās iezīmes. 
• Tās tiek rakstītas uz tāfeles, pēc tam apspriestas. 
• Tiek rakstīts domraksts „Manas klases kolektīvs”. 

 
 



2.uzdevums 
 
 

1.Lasi M.Zālītes sarunu ar I.Ziedoni! 
 
I. Un, kad mēs ar komponistu Imantu Kalniņu taisījām „Spēlēju, dancoju”, es ieliku 
Trismegista bauslības likumus iekšā tekstā, un neviens, neviens to neuzķēra... [..] 
M. Operai nebija laimīgs liktenis... 
I. Jā, to jau vispār neviens necieta un nemīlēja, un varētu teikt, ka Imants arī 
neuzrakstīja... Nē, tas jau nav kā pārmetums, tādas lielas lietas nemaz nevar tā 
vienkārši uztaisīt. Tīšām, gribot. Imants arī palika viens pats. Mūs ar Blumbergu 
atšuva. Komanda bija izjaukta. Mēs par agru salielījāmies. Tā apjauta ir autentiska 
tautasdziesmās. Nemaz operu nevajag. Un tajā feinajā zēnā, tajā dziedātājā, nu, tajā... 
M. Kurā? 
I. Nu, ko tā tava meita tur mīlē, nu, visi tie jefiņi... 
M. Kauperiņā? 
I. Kauperītī, jā, viņā ir. 
M. Ir, ir. [..] 
I. Un viņš ir gaišs. 
M. Veselai tīņu paaudzei ir laimējies. 
I. Tādi un tāds ir vienīgais, kas var iznest tautasdziesmu. Kad viņš dzied 
tautasdziesmu, tā pēkšņi atkal ir. Kad viņš dzied, tad uzreiz viņam tic visi un dzied 
līdzi to tautasdziesmu, citādi viņi ne sūda nedziedātu to tautasdziesmu. 
M. Vakar bija ierakstu studiju konkurss, un redz, kas tur vinnēja. Uģis Prauliņš, kurš 
kādreiz bija „Bizīteros”... Folklorists, atceries? Roks un folklora, un gregoriskais 
dziedājums, tas viss sajūgts kopā. Un tas, ko Mielavs dara, arī ir uz to pusi, vai ne? Uz 
to gaišo? [..] 
M. Paklau... 
I. Jā?... 
M. Pasaki, kā tu tiec vaļā no intervētājiem? 
I. Tas nav nekāds jautājums. Kur tik dumjš jautājums! Bet te ir laba mūzika, vispār 
man te patika. 

(M. Zālīte. „To mēs nezinām”) 
 

2. Kā I.Ziedonis un M.Zālīte raksturo dziedātāju R. Kauperu? Kāpēc „veselai tīņu 
paaudzei ir laimējies”? Kāpēc opera „Spēlēju, dancoju” nekļuva populāra? 
3. Analizē sarunu- nosaki intervijas tematu, mērķi un jautājumu veidus (slēgtie, 
atklātie, zondējošie, situatīvie, vērtējošie)! 
4. Uzraksti šīs sarunas fragmenta virsrakstu! 
5. Raksturo I.Ziedoņa valodu! Noskaidro, kuri vārdi nav stilistiski neitrāli! Raksturo 
to emocionālo vai stilistisko nokrāsu! 
6. Noskaidro pasvītroto vārdu nozīmi! Ja nepieciešams, izmanto vārdnīcu! 
7.Skaidro daudzpunkšu lietojumu tekstā! 
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