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Kā pirmo vēlos visiem 

lasītājiem novēlēt priecīgas 

Lieldienas! Arī „Aģentiņš” ir uz 

Lieldienu viļņa, un tā kā 

Lieldienas šogad iekrīt 1. 

aprīlī, būs arī daudzi jociņi. 

Šajā numurā uzzināsiet kaut 

ko vairāk par Lieldienām un kā 

gadās, rakstot atstāstījumu. 

Pēc marta brīvlaika līdz 

vasaras brīvlaikam palicis 

pavisam nedaudz, tāpēc 

jāpabeidz mācību gads ar 

paceltu galvu un labām 

atzīmēm! 

        Avīzes redaktors Roberts 

Kārkliņš 

Lieldienas šogad noteikti svinēja katrs no mums, taču ko 

tu patiesībā par tām zini?  Tikai to, ka Lieldienu simboli 

ir zaķis, cālis un ola? Ja tā, tad piedāvājam tev ielūkoties 

mūsu atrastajos Lieldienu faktos. 

 

1. Pirmais Lieldienu svinēšanas notikums reģistrēts ar 2. 

gadsimtu, lai gan Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir atzīmēta 

arī agrāk. 

2. Lielākā Lieldienu olu meklēšana notika 2007. gada 1. aprīlī, 

Floridā. 9753 bērni meklēja 501000 olu. 

3. Amerikāņi dažādām Lieldienu dāvanām un dekoriem kopā 

iztērē 14,7 miljardus dolāru. 

4. ASV gadā izgatavo 90 miljonus šokolādes zaķu. 

5. Pašas slevenākās lieldienu olas nav ēdamas, tās ir 

izgatavotas no dārgmetāliem un dārgakmeņiem. Šīs olas 

sauc par Faberžē olām, un tās 1885. gadā, speciāli priekš 

Krievijas cara izgatavoja Karls Faberže. Šīs, protams, ir arī 

vienas no dārgākajām Lieldienu olām uz pasaules. 

6. Pasaules lielākā šokolādes ola tika izveidota 2011. gadā, 

Itālijā. Tās augstums bija 10,39 metri, tās apkārtmērs bija 

19,6 metri, bet svars 7200 kilogrami. Izklausās garšīgi! 

7. Ēdot šokolādes zaķi, 76% cilvēku vispirms apēd tā ausis. 

8. Katru dienu visā pasaulē vistas izdēj 1,2 triljonus olu . 

Katrs 

cilvēks gada laikā apēd vidēji 173 olas . 

9. Latvijā dienā vidēji patērē 1,3 miljonu olu. 

10.  

Krišs Olafs Merirands 
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Sniegs, 

Auksts un kluss, 

Lēni jo lēni kūst. 

Liek man smaidīt 

Atkusnis. 

Līna Karlsone, 6.a 

Strautiņi, 

Ātri un urdzoši, 

Čalo, pamostas, atsalst 

Tā, it kā tie būtu dzīvi. 

Prieks! 

Ance Sproģe, 6.a 

Gaisma, 

Silta un gaiša, 

Mirdz, iepriecina, atdzīvina. 

Gaisma, manuprāt, rada pavasari. 

Jauns sākums. 

Rasa Ozola, 6. b 

Osterfest. 

Osterhase 

lange  Nase 

weiche weiβe Ohren 

Ostereier blau, grau, rosa. 

Ostern!  

  Gruppenarbeit, 6.d 

Bunt 

die Wiese 

riecht so gut 

ich liege in Blumen. 

Frühling. 

 Elīza Riekstiņa, 6.c 

Wärme. 

Die Sonne 

erwärmt die Luft. 

Ich freue mich über 

Ostern! 

 Agnese Krūmiņa, 6.c 
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Vecaimātei kļuva nelabi. Uznāca sirds 

vājums. Ar lielu piepūli viņa sasniedza 

tālruni. Meita Lukrēcija atskrēja no 

darba, gluži izmisusi un apjukusi. 

„Māmiņ, tev slikti? Ārprāts!” viņa izdvesa, 

žēli iekunkstējās un paģība. 

„ Tā tik vēl trūka!” znots satraukts 

iesteidzās istabā un, satvēris abām rokām 

to vietu, kur jābūt aknām, garšļaukus 

izstiepās uz dīvāna. 

„ Ak šausmas!” mazmeita Oktāvija lauzīja 

rokas un vaimanāja. „ Kas tagad notiks?” 

Mazais Jancītis metās uz aptieku pēc 

zālēm. Bet drīz vien atgriezās raudādams. 

Viņš steigdamies bija ieskrējis stabā un 

dabūjis pamatīgu punu pierē. 

Pa to starpu vecāmāte lēnītiņām piecēlās, 

atnesa meitai glāzi auksta ūdens, pārsēja 

puikam galvu, noglaudīja mazmeitu, 

pasniedza znotam mīkstās čības, un tad 

atkal virtuvē bija dzirdama ierastā trauku 

šķindoņa. Pēc laiciņa vecāmāte pabāza 

galvu durvīs un aicināja pusdienās. 

„Nu, mudīgi, kamēr zupa nav atdzisusi,” 

viņa labsirdīgi skubināja, slaucīdama 

rokas priekšautā 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzes veidotāji: Jauno žurnālistu redakcija. 
Redaktors Roberts Kārkliņš (6.b), maketētājs Krišs  
Olafs Merirands (6.b). 
Atbildīgie skolotāji: Benita Trasūne, Ivars 
Lipsbergs 

Meita Lukrēcija atskrēja no darba gluži izmisusi 

un...

  

• gauži iepīkstējās un paģība 

• izdvesa vaiminošu skaņu 

• par nelaimi satvēra aknu un nokrita 

Znots satraukts iesteidzās istabā un ... 

• satvēra aknas un no šausmām iekrita gultā 

• satvēra ar rokām to daļu, kur ir aknas, un noguldīja 

garšļaukus uz dīvāna 

• iekrita gultā tajā vietā, kur parasti stāv aknas 

• redzēja, ka ir noģībusi sieva, un apgūlās gareni un 

izstiepās uz dīvāna 

• paņēma vecomāti aiz tās vietas, kur ir aknas, un 

noguldīja taisni dīvānā  

• paņēma pie gūžām un izguldīja dīvānā 

• sataustīja vecaimātei aknas un uzlika uz dīvāna 

• glāstīja to vietu, kur vecaimātei bija plaušas 

„ Ak šausmas!” mazmeita Oktāvija lauzīja rokas un... 

• pataustīja vecaimātei aknas un apgūlās uz dīvāna 

Pēc laiciņa vecāmāte 

• klabinājās pa virtuvi 

• noslaucīja rokas palātā 

pēc brīža palūrēja un teica: ” Bistri! Mauciet aši!” 

• kad visi sanāca, vecāmāte gribēja pateikties, ka 

palīdzēja viņai 

 


