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Ievads 

Aleksandrs Čaks un viņa dzeja ir viens no jautājumiem, kas iekļauts mācību 

priekšmeta „Literatūra” obligātajā saturā vidusskolām. Šis metodiskais materiāls ir izstrādāts 

ar mērķi dot skolotājiem ierosmes, kā dažādot mācību metodes, runājot ar skolēniem par šo 

tematu. Materiālā nav iekļauti precīzi stundu konspekti, bet gan sniegts ieskats vairāku stundu 

plānos, lai skolotājs varētu izvēlēties saviem mērķiem un grupai atbilstošākās ierosmes. Tā kā 

literatūras mācību procesā liela nozīme ir skolotāja attiecībām ar konkrēto grupu, grupas 

atvērtībai pārrunājot dažādus tematus, skolotājam, pirms strādāt ar šo materiālu, ir jāpārdomā, 

ko no piedāvātā viņš var izmantot darbā ar konkrētiem audzēkņiem. 

Tā kā mūsdienu jauniešu viena no problēmām ir nespēja vai nevēlēšanās domāt, 

analizēt un izdarīt secinājumus, metodiskajā materiālā ir izmantotas vairākas kritiskās 

domāšanas metodes (brīvais raksts, dzīvais dzejolis, dzejā atrastais dzejolis), kas rosina 

skolēnus strādāt radoši un iegūto informāciju izmantot netipisku uzdevumu veikšanai. Ja 

skolotājs līdz šim nav piedāvājis šādus uzdevumus skolēniem, vēlams būtu pirms metožu 

izmantošanas pastāstīt skolēniem tās būtību un tikai tad skaidrot konkrēto uzdevumu. 

Lai dažādotu mācību procesu un veidotu skolēnos interesi par mācību saturu, 

metodiskajā materiālā ir iekļautas arī dažādas ierosmes, kā izmantot mācību video, fotoattēlus 

un mūziku stundu laikā. Skolotājs var izlemt, cik no piedāvātā izmantot darbā ar konkrēto 

grupu, lai sasniegtu paša izvirzītos mācību mērķus. 

Temata apguve paredzēta 5 mācību stundās (viena no tām – t.s. dubultā stunda) ar 

iespēju pēdējo tematu (A. Čaka dzejas analīze) apgūt vairākas mācību stundas. Pirms sarunas 

par A. Čaku metodiskajā materiālā plānots sniegt skolēniem iespaidu par Rīgu un dzīvi tajā 

19. gs. 30. gados. Tādējādi skolēni vairāk izpratīs A. Čaka dzeju, turklāt šī informācija būs 

noderīga arī vēlāk, apgūstot citu šī paša laika autoru daiļradi. Turpmākajās mācību stundās 

skolēniem tiek piedāvāts uzzināt konkrētus A. Čaka biogrāfijas faktus, iepazīt viņa dzeju un 

pilnveidot prasmes dzeju analizēt. Katrai stundas ir definēti 2–3 stundas mērķi, taču tos 

iespējams arī koriģēt, veicot minimālas izmaiņas stundas plānā.  
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1. stunda – A. Čaka laikmets 

Stundas mērķi 

1. uzzināt, kas raksturīgs Rīgai 20. gs. sākumā. 

2. rosināt skolēnus domāt par mākslinieka sūtību šai laika posmā. 

Stundas gaita 

Pēc sasveicināšanās skolotājs informē, ka šodien tiks uzsākta saruna par 20. gs. 

30. gadu literatūru, taču, pirms ķerties pie konkrētu autoru un to daiļrades iepazīšanas, ir 

jāiepazīst laiks un vide, kādā šie cilvēki dzīvoja. Pēc tam seko saruna par skolēnu 

priekšstatiem par Rīgu un dzīvi tajā konkrētajā laika posmā. Skolotājs aicina apskatīt 

prezentāciju par Rīgu 20. gs. 30. gados un uzminēt attēlos redzamās vietas, reālijas. Pēc 

prezentācijas (sk. pievienotajā failā) noskatīšanās skolēni raksta brīvo rakstu “Rīga agrāk un 

tagad” (3–5 min). Tie skolēni, kuri to vēlas, tiek aicināti nolasīt brīvo rakstu, tādējādi daloties 

pārdomās par uzzināto. 

Stundas otrajā daļā skolēni skatās mācību filmu “A. Čaka muzejs. Bohēma”, kas 

pieejama ciklā “Latviešu rakstnieku muzeji” (sagatavojusi Latviešu valodas aģentūra). Pēc 

filmas noskatīšanās skolēni tiek aicināti nosaukt tos māksliniekus, kuri tika pieminēti mācību 

video, notiek saruna par to, kas ir mākslinieks, bohēma, kā vide ietekmē mākslu un otrādi. 
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2. stunda – A. Čaka biogrāfija 

Stundas mērķi 

1. Uzzināt galvenos faktus par A. Čaka dzīvi. 

2. Atkārtot, kā rakstāms CV. 

3. Pilnveidot prasmi strādāt ar informāciju – atlasīt galvenos faktus, strukturēt tos. 

Stundas gaita 

Pēc sasveicināšanās skolēni tiek informēti, ka turpmākajās literatūras stundās mēs 

runāsim par dzejnieku A. Čaku un šodien skolēniem būs iespēja uzzināt ko vairāk par viņa 

dzīvi. Pēc tam, kad ir noskaidrotas skolēnu zināšanas par dzejnieku, tiek uzdots stundas 

uzdevums – ņemot vērā A. Čaka biogrāfiju (sk. 1. pielikumu) skolēniem ir jāizveido A. Čaka 

CV. Pirms uzdevuma izpildes tiek pārrunāts, kā tie veidots CV, kādas ir tā obligātās daļas, ar 

ko šis CV atšķirsies no CV, ko skolēni rakstītu par sevi. Kad skolēniem ir skaidrs uzdevums, 

skolēni tiek aicināti uzrakstīt CV (vēlams uz baltām A4 formāta lapām, lai tas atbilstu CV 

noformēšanas prasībām).  

Stundas noslēgumā skolēni dalās pārdomās par uzzināto, grūtībām, ar kurām saskārās 

darba izpildes laikā. Ja klasē ir vieta, sagatavotos CV iespējams izlikt izstādē. 
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3. stunda – A. Čaka dzeja 

Vēlams šai tēmai atvēlēt divas 40 minūšu stundas. 

Stundas mērķi 

1. Rosināt skolēnus lasīt A. Čaka dzeju, meklēt tajā interesantus tēlus, vārdu 

spēles, tēlainās izteiksmes līdzekļus. 

2. Sekmēt skolēnu radošumu. 

Stundas gaita 

Stundas ievaddaļā skolotājs pastāsta skolēniem, ka A. Čaks savam laikam bija 

netipisks dzejnieks, jo rakstīja par ikdienišķām lietām, kuras līdz šim nebija apdzejotas. (Var 

izmantot Zvaigznes ABC mācību grāmatu „Literatūra 11. klasei” 2014., 186.–187. lpp.) Pēc 

tam skolotājs pastāsta, ka šajā stundā ir ieplānots pāru darbs un stundas uzdevumu ir, lasot A. 

Čaka dzeju, uzrakstīt „Dzejā atrasto dzejoli”, kuram jāizdomā arī virsraksts. Dzejoļa apjoms – 

vismaz 16 rindas, turklāt no viena A. Čaka dzejoļa var izmantot tikai 1 rindu. Vēlams ļaut 

skolēniem pašiem izvēlēties dzejoļa tematiku, taču var arī grupa vienoties par vienu tematiku.  

Stundas noslēgumā pāri prezentē (lasa) savus dzejoļus. Vēlams pirms tam izdalīt 

katram pārim nelielas lapiņas, uz kuras anonīmi uzrakstīt, viņuprāt, labākos dzejoļus. Tas 

mudinās skolēnus vērīgāk ieklausīties grupas biedru darbos, vērtēt un analizēt tos. Kad visi 

darbi nolasīti, tiek apkopoti vērtējumi, un tikai pēc tam, lai neietekmētu skolēnu viedokli, 

skolotājs izsaka savus novērojumus par darbu stundā un skolēnu sasniegumiem. 

Kā mājasdarbu skolēniem var piedāvāt mūzikas komponēšanu savam dzejolim, jo 

A. Čaka dzeja ir ļoti muzikāla. Tā kā ne visiem skolēniem ir muzikālās dotības, šo 

nevajadzētu veidot kā obligātu uzdevumu, kas tiks vērtēts ar atzīmi, bet piedāvāt skolēniem kā 

papildu uzdevumu, ko pēc izpildes skolotājs arī novērtē. Ja skolēnu atsaucība ir liela, vēlāk 

šos muzikālos darbus var izmantot klases vai skolas pasākumos. Tiem skolēniem, kuri 

apzinās, ka mūziku sakomponēt savam dzejolim nespēs, var piedāvāt veidot dzejoļa 

vizualizāciju.  
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4. stunda – A. Čaka dzejas analīze 

Stundas mērķi 

1. Pilnveidot skolēnu prasmes analizēt dzejas tekstus, saskatīt tajā dažādus 

tēlainās izteiksmes līdzekļus. 

2. Apzināt galvenos A. Čaka dzejas tematus. 

Stundas gaita 

Stundas ievaddaļā skolotāja rosina skolēnus atcerēties iepriekšējās stundas darbu un 

aicina skolēnus izteikt savus novērojumus par A. Čaka dzeju. Sarunas mērķis – noskaidrot 

skolēnu priekšstatus par autora dzeju.  

Pēc sarunas skolēniem tiek izdalītas darba lapas (sk. 2. pielikumu). Ar šeit 

apkopotajiem dzejoļiem skolotājs var strādāt pēc saviem ieskatiem, izvērtējot skolēnu 

iepriekšējo sagatavotību analizēt dzeju, laika resursus un skolotāja mērķus. Darba lapā ir 

apkopoti gan labi zināmi, gan mazāk pazīstami A. Čaka dzejoļi, lai sniegtu pēc iespējas 

plašāku ieskatu A. Čaka daiļradē. Tā kā daļa šo dzejoļu ir komponēti, skolotājs var atskaņot 

arī dziesmas (gan pirms dzejoļa lasīšanas, gan pēc tā analīzes). 

Stundas noslēgumā skolotājs uzdod mājasdarbu. Tā kā šī uzdevuma izpildes laikā 

skolēnam ir jāizmanto visa iegūtā informācija par A. Čaka dzīvi un dzeju, mājasdarbu ir 

ieteicams vērtēt ar atzīmi, par to laikus brīdinot skolēnus. Mājasdarba uzdevums ir izveidot 

„Dzīvo dzejoli”. Lai to izdarītu, skolēnam pēc iespējas precīzāk jāatbild uz šādiem 

jautājumiem: 

 Vārds uzvārds, pseidonīms 

 Kādas četras iezīmes to raksturo? 

 Kā? (māsa, brālis, sieva, vīrs, draugs utt.) 

 Kas mīl (ko?) (trīs lietas vai cilvēkus) 

 Kas jūtas (kā?) (trīs pazīmes) 

 Kam vajadzīgs (kas?) (trīs lietas vai cilvēki) 

 Kas baidās no (kā?) (trim lietām vai cilvēkiem) 

 Kas veltī sevi (kam?) (trim lietām vai cilvēkiem) 

 Kas gribētu redzēt (ko?) (trīs lietas vai cilvēkus) 

 Kas dzīvo (kur?) 
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Pielikumi 

1. pielikums 

Aleksandra Čaka biogrāfija 

1901. gada 27. oktobrī – A. Čaks piedzima Rīgā, Blaumaņa ielā 9, drēbniekmeistara Jāņa 

Čadaraiņa ģimenē. 

1904.–1906. – ģimene  dzīvo Ģertrūdes ielā 57. 

1906.–1910. – pārceļas uz dzīvi Bruņinieku ielā 44/46. 

1908.–1911. – Aleksandrs uzsāk mācības Stabušas proģimnāzijā, Kr. Barona ielā 11. 

1910.–1915. – ģimene pārceļas uz Lāčplēša ielu 47–2. 

1911. – Aleksandrs Čaks mācās Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. 

1915. – kopā ar ģimnāziju evakuējas uz Igauniju, Veravu (tagad – Viru). 

1917. – skolu evakuē uz Penzas guberņas pilsētu Saransku Krievijā. 

1919. septembris–1921. maijs – dzīvo Penzā, mācās Penzas Strādnieku–zemnieku 

universitātē. 

1919.–1920. gada ziemā – strādā Penzas slimnīcā un kara hospitālī par asistentu. 

1920. augusts – Latvijā atgriežas dzejnieka vecāki, apmetas Rīgā, Matīsa ielā 29 –12. 

1922. gada 24. jūnijā – A. Čaks atgriežas Latvijā. 

1922. gada 17. augustā – dzejnieks nosūta 6 dzejoļus izdevumam “Jaunības Tekas”, taču tie 

netiek publicēti. 

1922.–1937. – kopā ar vecākiem dzīvo Rīgā, Marijas ielā 51. 

1922. – iestājas Latvju Jaunatnes Savienības vidusskolā. 

1923.–1924. – mācās Rīgas II. Valsts vidusskolā Pārdaugavā; draudzējas ar klasesbiedreni 

Leontīni Amāliju Rundeli. 

1924. – iestājas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 

1926. gada 10. augustā – lūdz pārskaitīt uz Filoloģijas–filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas 

nodaļu. 

1925. vasarā – apmeklē Izglītības ministrijas Tautskolu direkcijas obligatorisko skolu 

skolotāju sagatavošanas kursus. 

1924.rudenī – brīvklausītājs Dailes teātra 1. studijā. 

1925. gada 25. februārī – 1. publicētais dzejolis avīzē “Latvijas Kareivis” – “Sapņi”. 

1925. gada 13. novembris–17.decembris – strādā Cēsu apriņķa valdes Drabešu bērnu namā un 

sešklasīgajā pamatskolā kā skolotājs–audzinātājs. 

1925. gada 17. decembris–1928. gada 15.septembris – skolas pārzinis Drabešu bērnu namā. 

1927. – organizē izdevniecību “Seši”, kas izdod žurnālu “Jaunā Līra”. 
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1928. – iznāk pirmie dzejoļu krājumi “Sirds uz trotuāra” un “Es un šis laiks”. 

1928. gada 21. jūnijā – iestājas mākslinieku un literātu biedrībā “Zaļā Vārna”. 

1929. – “Zaļā Vārna” izdod dzejoļu krājumus “Pasaules krogs” un “Apašs frakā”. 

1930. – “Poēma par ormani”. 

1931. gada 19. aprīlis – Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības pilnsapulcē ievēl par 

valdes locekli. 

1931. – iznāk dzejoļu krājums “Mana paradīze”, kurā ietvertas arī iepriekšējo grāmatiņu 

populārākās dzejas. 

1932. – poēma “Umurkumurs”. 

1932. – Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības sekretārs. 

1934. vasarā–1935. – dzīvo tēvabrāļa Pētera Čadaraiņa mājās “Pelladas” pie Gaiziņkalna. 

1935. – tiek izdots pirmais stāstu krājums “Eņģelis aiz letes”, strādā par lektoru Rūdolfa Egles 

literatūras studijā, iesaistās krājuma “Latviešu strēlnieki” veidošanā, ir tā tehniskais redaktors. 

1936.–1939. vasara – strādā Rīgas pilsētas krājkasē, Kaļķu ielā 9, nodarbojas ar slimokasu, 

biržas un dažādu statistisku datu apkopojumu. 

1936. gada 26. martā – no plaušu vēža mirst māte Emīlija. 

1937.–1950. – kopā ar tēvu dzīvo Lāčplēša ielas 48/50 – 14. dzīvoklī. 

1937. – dzejoļu krājums “Iedomu spoguļi”. 

1937. – “Mūžības skartie. I. Poēmas.”  

1938. – stāstu krājums “Aizslēgtās durvis” un jaunatnes stāstu krājums “Debesīs”; draudzējas 

ar Annu Bērziņu. 

1939. vasara – sāk strādāt žurnāla “Atpūta” un laikraksta “Jaunākās Ziņas” redakcijā. 

1939. – “Mūžības skartie. II. Poēmas.” 

1940. - “Mūžības skartie. Poēmas.” 

1940. gada 10. janvārī – Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē par “Mūžības skartajiem” 

saņem Annas Brigaderes prēmiju.  

1941. jūnijs – Rakstnieku savienības orgkomiteja ieceļ par literārā mantojuma komisijas 

priekšsēdētāju. 

1941. jūlijs – dzīvo “Pelladu” mājās pie tēvabrāļa Pētera Čaka. 

1941. gada 18. oktobrī – apprecas ar Annu Bērziņu. 

1942. rudens–1943. pavasaris – raksta dramatisko poēmu “Matīss kausu bajārs”. 

1943. – poēma “Tētis karavīrs”. 

1944. gada 20. oktobrī – kļūst par laikraksta “Cīņa” kultūras nodaļas vadītāju. 

1944. gada 18. decembrī – tiek uzņemts Rakstnieku Savienībā. 
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1946. gada 30. augustā – laikrakstā “Literatūra un Māksla” A. Čakam tiek pārmests 

apolitiskums 

1946. – Dzejoļu krājums “Zem cēlās zvaigznes”. 

1947.–1949. – paralēli laikrakstam “Cīņa” strādā arī PSRS ZA Valodas un literatūras institūtā 

par literatūras nodaļas vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. 

1948. – Dzejoļu krājums “Patrioti”. 

1948. – Dzejoļu krājums “Zem cēlās zvaigznes”. 

1949.  ārstējas Ķemeru sanatorijā. 

1950. gada 8. februārī – mirst Mildas Grīnfeldes dzīvoklī Rīgā, Brīvības ielā 68 - 42. 

(Pēc A. Čaka muzeja mājaslapā publicētās informācijas) 
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2. pielikums 

A. Čaka dzejas analīze 

Izlasi dzejoļus un veic uzdevumus. 

Tev 

Liepas satumst. Lapās apklust vēji, 

Savāds gurdums zāli lejup māc, 

Un tu atkal šodien nevarēji 

Atnākt šurp, kā bija norunāts. 

 

Kamdēļ teikt un smaidot solīt klusi, 

Ka tu nāksi tad, kad saule riet, 

Ja tu zini, ka uz citu pusi 

Gribas tev tai pašā brīdī iet? 

 

Laikam tīk tā doma tev un jūta, 

Ka es mokos, tevi gaidot viens, 

Kamēr vējš pār zemi nakti sūta, 

Tumsā pazūd ceļu baltais piens. 

 

Kā lai zin, varbūt tā arī labi, 

Ka te sēžu skumjš un vientulīgs, - 

Mani draugi tagad - ceļa stabi, 

Nakts un klusums, klusums brīnišķīgs. 

 

Liepas satumst. Lapās apklust vēji, 

Savāds gurdums zāli lejup māc, 

Un tu atkal šodien nevarēji 

Atnākt šurp, kā bija norunāts. 

 

 

 

 

 

 

 

Atzīšanās 

Miglā asaro logs. Ko tur liegties, nav vērts: 

Tikai tevi es mīlējis esmu. 

Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, 

Ka tās kvēl ar tik sarkanu dvesmu? 

 

Tur, kur bulvāri kūp, tevi satiku reiz 

Un vairs nezinu miera ne mirkli. 

Uz tā stūra, kur lūdz naudu ubags sev greizs, 

Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. 

 

Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats, 

Rauju lapas no kokiem un ceru, 

Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts vai tavs 

mats, 

Bet – tās tukšas es notekās beru. 

 

Tad es veros tāpat visos logos, varbūt 

Tavas acis tur redzēšu spīdam, 

Bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd, 

Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. 

 

Kur tu esi mans draugs?...Vai tai blāzmā kas 

kūst 

Man no vientuļā mākoņa sejā?... 

Jeb no tevis man tik kā šīs ilgas, kas lūst 

Manā asā un satrauktā dzejā? 

 

Miglā asaro logs. Ko tur liegties, nav vērts: 

Tikai tevi es mīlējis esmu. 

Laikam asinīs manās savas lūpas tu mērc, 

Ka tās deg ar tik sarkanu dvesmu? 
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Dzejolis par to, kur es šovakar sēdēšu 

Mazā, 

Šovakar es sēdēšu pie tavām kājām 

Uz dzeltena spilvena. 

 

Lampai mēs atņemsim spuldzi,  

Lai tikai mēness mūs glāsta. 

 

Skaties, 

Zilgme tik zila - 

Kā bagātos namos trepju krāsainie stikli. 

Un zvaigznes, 

Vai tās nav visu pilsētas zēnu 

Kabatas lampiņas, 

Kas meklē kādu zudušu kucēnu? 

 

Zini, 

Kafejnīcas tagad pilnas zilganu dūmu - 

It kā būtu paceltas mākoņos. 

Bet mēs sēdēsim vieni. 

Tu gribi mūziku dzirdēt? 

Klausies, aiz loga dūc tramvajs, 

Un kā no pumpja pil ūdens. 

 

Ceļi tev silti kā elpa. 

Tavas plaukstas uz maniem vaigiem 

Smaržo un sapņo. 

Un tavas pavērtās lūpas 

Vilina mutē 

Istabas gaisu, 

Kas dvesmo pēc mirtēm 

Un vecām saimnieces mēbelēm. 

 

Mazā, 

Šovakar es sēdēšu pie tavām kājām 

Uz dzeltena spilvena. 

 

 

Pavasaris pilsētā 

Jau smaržo rensteles un brūns kā šokolāde 

Tek netīrumu strauts. 

Sen asfalts nometis no sevis sniega ādu 

Un gājējsoļiem ļauts. 

 

No sētām izvests sniegs. Kūp saulē mēslu akas, 

Kur nevaldāms un spējš 

Sev uzpērk vairumā visbrīnišķākās smakas 

Un iznes ielās vējš. 

 

Sāk kino aizmirsties. Spīd saule caurām 

dienām. 

Uz soliem sēdēt var. 

Es šodien redzēju pat mušas jau uz sienām 

Un tarakānus ar. 

 

Un tālās nomalēs, kur var ar īstiem dubļiem 

Sev piesmelt zābakus, 

Uz spalvām, atslēgām un veciem cara rubļiem 

Sit puikas zeksterus.  
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Pilsētas zēns 

Jums, o, bijušie cūkgani, klausaities, 

Talkā nāku es – pilsētas zēns, 

Ielu smakas un rupjības piezīdies, 

Nīstot visu, kas mierīgs un lēns. 

Vēl tāds pat es, kāds biju reiz zēnībā, -  

Traks, ar spļāvienu mutē kā zvērs: 

Man jau nebij, kas ievada lēnībā 

Tā kā jūs, - pļavas, govis un jērs. 

Tamdēļ tīk jums uz stabules dudināt 

Un zem vītoliem sapņot un skumt, 

Man – uz bulvāra uzsvilpt un putināt, 

Dzīvi tāļāk kā divričus stumt. 

Es, kam tēvs bijis sētnieks un kārtībnieks, 

Lai kā boā jums palieku maigs? 

Sirdi rīziņā iespļaut un aizmirst nav nieks,  

kas par to, ka man burlacīgs vaigs! 

Es no torņiem un skursteņiem mācījos 

Vēl pirms miršanas debesīs kāpt 

Un no spuldzēm, kas iepirktas Vācijā, 

Naktīm spītēt un gaišumu glābt. 

Kas par niekiem uz stūra kā ekspresim 

Salt un gaidīt, kad gadījums būs! 

Ek, uz to, ka es nekauņa iedzersim, 

Mīļie bijušie cūkgani ... jūs. 

Marijas iela 

O, Marijas iela, 

žīdu 

un naktstauriņu 

monopoliskā iela, - 

atļauj man 

apdziedāt tevi 

pantos garos un slaidos 

kā žirafu kakli. 

 

Marijas iela- 

mūžīgā tirgone - 

saule vai mēness, 

tu pārdod un pērc 

visu,  

sākot no lūžņām 

līdz dievišķai cilvēka miesai. 

 

O, tavā drebošā ķermenī 

jūtu, 

kas laikmetisks mīt 

čūskādai ņirbošai - 

dvēselei manai - 

daudz rada; 

bezgala trauksmes 

un bezgala nemiera pilna, 

šurp turpu šaudīga 

kā sunim elsojot mēle. 

O, Marijas iela! 

 

1. Nosauciet un raksturojiet dzejoļa motīvu! 

2. Raksturojiet dzejoļa liriskā “Es” pārdzīvojumu! 

3. Raksturojiet dzejoļa kompozīciju, panta formu, ritmu! 

4. Raksturojiet dzejoļa tēlus! 

5. Raksturojiet dzejolī izmantotos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus! 

 

 


