LASĪŠANA
4. uzdevums
 Izlasiet informācijas zīmes (1.-5.) lapas kreisajā pusē!
 Izvēlieties pareizo nozīmi (A, B vai C) katrai informācijas zīmei ( 1.-5. )!
 Atzīmējiet pareizo atbildi darba lapā!

1.

1.
Lūdzu,
aizveriet
durvis!

A Ienākot jāatstāj durvis vaļā.
B Ienākot jāaizver durvis.
C Ienākt šeit nedrīkst.

2.

Biļetes iegādājieties pie
vadītāja!

A Biļetes pārdod kasē.
B Biļetes pārdod kioskā.
C Biļetes pārdod transporta līdzeklī.

3.

Uzmanību! Šonedēļ
nebūs karstā ūdens

A Šonedēļ būs tikai aukstais ūdens.
B Šonedēļ būs tikai karstais ūdens.
C Šonedēļ nebūs ūdens 5.stāvā.

4.

Viss jūsu mājai

5.

Kiosks atvērts katru
dienu no 8.00 – 16.00

A Te var pasūtīt māju.
B Te var nopirkt māju.
C Te ir visas preces mājai.

A Kiosks strādā bez brīvdienām.
B Kiosks strādā tikai darbdienās.
C Kiosks strādā visu diennakti.

5. uzdevums
 Izlasiet vēstuli!
 Atrodiet zīmējumus, kas parāda, ko māsa grib nopirkt!
 Izvēlieties pareizos zīmējumus (A, B vai C) un atzīmējiet tos darba lapā!
Mīļā māsa,
būšu mājās vēlāk nekā plānoju, tādēļ lūdzu Tevi- nopērc veikalā produktus vakariņām.
Domāju, ka vajag paņemt svaigu baltmaizi, sieru un olas.
Ja gribi gaļas salātus, tad jānopērk arī desa. Un vajadzētu laikam nopirkt ievārījumu tējai.
Visu labu līdz vakaram!
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6. uzdevums
 Izlasiet uzmanīgi tekstu, jautājumus un dotās atbildes!
 Atzīmējiet darba lapā pareizo atbildi (A, B vai C) uz katru jautājumu (1.-5.)!

Svešvalodu kursi
Mūsu dzīvē arvien lielāka nozīme ir valodu prasmei. Cilvēkam, kurš prot vairākas
valodas, ir vieglāk atrast darbu. Bieži valodu prasme ir viens no galvenajiem nosacījumiem,
kad cilvēku pieņem darbā. Arī jauniešiem, kas vēlas studēt ārzemēs, ir jāprot valodas. Lai
iemācītos valodu, ar vēlēšanos vien ir par maz. Valodas apgūšanai ir vajadzīga gan nauda, gan
nopietns darbs.
Mūsu valstī ir daudz svešvalodu kursu, kas garantē labus mācību materiālus un
kvalificētus pasniedzējus, bet mācīšanās rezultāts tomēr ir atkarīgs no katra cilvēka darba.
Svešvalodu kursos var iemācīties valodu dažādos līmeņos. Kad tie ir apgūti, tad ieteicams
valodas mācīšanos turpināt ārzemēs.
Lai saglabātu valodas prasmi, ir jālasa, jāraksta, jāklausās un jāsarunājas šajā valodā
pēc iespējas vairāk. Tas nozīmē, ka jāmācās ir nepārtraukti. Ja cilvēks pabeidz kursus, bet pēc
tam valodu nelieto, tad viņš ātri aizmirst visu, ko ir iemācījies. Tāpēc ir svarīgi pēc kursu
beigšanas aktīvi izmantot iegūtās zināšanas visas dzīves garumā.
( Pēc preses materiāliem)

1. Kam ir vieglāk atrast darbu?
A) Tiem, kas studējuši ārzemēs.
B) Tiem, kas prot vairākas valodas.
C) Tiem, kas labi prot dzimto valodu.
2. Kas nepieciešams, lai apgūtu valodu?
A) Tikai vēlēšanās zināt valodu.
B) Mācīšanās un nauda.
C) Tikai labi kursi.
3. Ko nodrošina svešvalodu kursi?
A) Labas zināšanas.
B) Labus pasniedzējus.
C) Labus grupas biedrus.
4. Kad ieteicams valodu mācīties ārzemēs?
A) Tad, kad sāk mācīties valodu,
B) Tad, kad ir nauda mācībām.
C) Tad, kad prot valodu vairākos līmeņos.
5. Cik ilgi jāmācās valoda?
A) Dažus mēnešus.
B) Visu mūžu.
C) Dažus gadus.

7. uzdevums
 Attēlos redzamajiem cilvēkiem nepieciešama informācija.
 Izlemiet, kurš sludinājums (no A līdz F) ir visderīgākais katrai personai (1. - 5.)!
 Atzīmējiet pareizo atbildi darba lapā!
1.

Andrejs gatavojas kāzām. Viņš vēlas iemācīties dejot valsi.

2.

Kotova kungs ir sporta skolas direktors. Viņam bieži ir jārūpējas, lai sagādātu
autobusu skolēnu vešanai uz sacensībām.

3.

Anna Lapiņa ir pieredzējusi žurnāliste. Viņa meklē radošu, interesantu darbu.

4.

Artūram ir 10 gadus veca meita. Viņš vēlas atrast viņai nodarbības vasaras
brīvlaikā, vēlams pie jūras.

5.

Dina šogad beigs vidusskolu. Viņa vēlas iestāties augstskolā, tāpēc grib labi
sagatavoties eksāmeniem.

INTEREŠU CENTRS piedāvā
Radošas un aktīvas atpūtas nometni (bērniem līdz 12 g.)
Apšuciemā, jūras krastā.

A

Pieteikties Akas ielā 7

Izdevniecība „Mēness” izsludina konkursu uz
žurnāla „Logi” galvenā redaktora vietu.
Prasības – pieredze žurnālistikā,
organizatora spējas Tālr.7788990

B

Tel. 67378405

Latvijas Universitātes Studiju centrs aicina
kursos, lai sagatavotos iestājeksāmeniem un
studijām.
Pieteikties Kronvalda bulv.4

AUTOBUSU NOMAS CENTRS piedāvā ērtus
autobusus un mikroautobusus (8- 27 vietas).

Deju klubs pieaugušajiem aicina
BALLES DEJU KURSOS
Nodarbības notiek Kaļķu ielā 1

Grāmatveži, piedāvājums jums!
Mūsu kursos jūs varat paaugstināt savu
kvalifikāciju.
Pieteikties Koku ielā 5-2
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Rīgā, Lāčplēša ielā 17, tālr.8795432

