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7. klase 
 Darbs  latviešu valodā 7. klase 

 

 

 

1. Saliec tekstā nepieciešamās pieturzīmes!  (14 p.)  

Iekavās dotos vārdus uzraksti nepieciešamajā formā! ( 3 p.) 

Svītriņu vietā ieraksti vajadzīgos burtus! (4 p.) 

  

                                      Uzticības persona – plīša lācītis.  

 
      1. Mēs šodien nevaram iedomāties pasauli bez kvēlā uzticamā un lojālā drauga 

rotaļu lācīša     2. Katrā (liels, veikals) ___________________ varam atrast mazu 

veikaliņu kurš ir pārbā__ts ar jaukiem un mīļiem lācīšiem visdažādākajās pozās un 

krāsās  3. Lācītis ir gan kā jauka dāvana mīļam cilvēkam gan kolekcijas priekšmets 

     4. Rotaļu lācītis savas gaitas uzsāka Amerikā ar karikatūru  5. Tomēr vēl pirms 

tam tika izdomāts nostāsts par lāci kurš tika sagūstīts un piedāvāts prezidentam 

Rūzveltam kā medījums taču viņš atteicās jo negribēja šaut uz tik be__palīdzīgu 

mērķi  6. Šī karikatūra radīja sensāciju un tika pārdrukāta lielos apmēros  7. To 

pamanīja arī M. Mičtoms kurš izveidoja taustāmu lāci kā pagodinājumu prezidenta 

au__stsirdīgajai rīcībai un novietoja to sava saldumu un (rakstīt, lietas) 

______________________ veikala skatlogā  8. Atšķirībā no iepriekšējiem lāčiem kuri 

stāvēja uz visām četrām ķepām un izskatījās nežēlīgi šis bija mīļš nevainīgs un 

apzinīgs   

     9. Līdz 1906 gadam rotaļu lācīšu mode bija pārņēmusi Savienotās Valstis ražošana 

laida apgrozībā lāčus visdažādākajās krāsās un veidos no lācīša uz skrituļslidām līdz 

lācītim ar (mirkšķināt) ______________________ acīm 

     10. Par plīša lācīša zelta gadiem tiek uzskatīts laika posms no 1920 līdz 1940 

gadam sāka attīstīties jaunas industrijas Anglijā Francijā Austrālijā 11. Par plīša lācīšu 

norietu uzskata pagājušā ga__simta piecdesmitos un septiņdesmitos gadus 12. Kamēr 

tradicionālās rotaļu lācīšu kompānijas lepojās ar kvalitatīvu roku darbu un dabisko 

materiālu to izveidē jaunās nāca ar ideju par sintētisko materiālu kā arī vēlmi tos 

padarīt mazgājamus Āzijas valstis piedāvāja daudz zemākas cenas par šiem lācīšiem  

    13. Auga lācīšu kolekcijas vērtība tie drīz vien kļuva kā antīki priekšmeti un tika 

izsolīti biržās  14. Par lācīti vārdā Teddy Gril kādā izsolē tika saņemti 176 000 USD  

(Pēc žurnāla „Sieviete” materiāliem.) 
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2. Izskaidro tekstā izcelto vārdu nozīmi, izmantojot saiti 

https://www.letonika.lv/default.aspx (4p.) 

Lojāls _________________________________________________________ 

Karikatūra ______________________________________________________ 

Sensācija _______________________________________________________ 

Antīks _________________________________________________________ 

2. Sameklē tekstā antonīmus dotajiem vārdiem! (4 p.)  

Nežēlīgs ___________________________________________________ 

Zelta gadi__________________________________________________ 

Dabisks ___________________________________________________ 

Tradicionālās _______________________________________________ 

3. Uzraksti sinonīmus dotajiem vārdiem! (2 p.)  

Mīļš _______________________________________________ 

Posms ______________________________________________ 

4. Kāda summa tika samaksāta par lācīti Teddy Gril kādā izsolē? Skaitļa vārdu 

raksti ar burtiem! (2 p.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

    6. Kas ir Tava uzticības persona? Savu domu pamato 5 teikumos. ( 1 p. par pilnīgi 

pareizu un loģisku teikumu, kopā 5 p.) Vienā teikumā iesaisti vienlīdzīgus 

teikuma locekļus! (1 p.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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