
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  
Darba lapas nosaukums: Salikts sakārtots, salikts pakārtots teikums 

Darba lapa 

SALIKTS SAKĀRTOTS, SALIKTS PAKĀRTOTS TEIKUMS 

 

1. uzdevums. Liec pieturzīmes, pasvītro gramatisko centru (teikuma priekšmets, izteicējs), uzzīmē 1., 3., 7. 

teikuma shēmas!  

1. Daudzās kultūrās varavīksne savieno zemi ar debesīm un miglai piemīt mītiskais un noslēpumainais.  

2. Ķīniešiem ūdenkritums simbolizē sievišķo un kalns vai klints saistās ar vīrišķo. 

3. 16. gadsimtā cilvēki koraļļu gabaliņiem piedēvēja spēju savaldīt vētru un zinātnieki to izmantoja 

asiņošanas apturēšanai kā arī pasargāšanai no burvestībām.  

4. Kā Austrumos tā Rietumos pērles ir vispārātzīts skaistuma un pilnības simbols un ziloņkauls sava 

neparastā krāsas toņa dēļ ir šķīstības un morālā spēka simbols.  

5. Senatnē ametists bija dvēseles miera un dievbijības akmens un tas kļuva arī par skaidra prāta simbolu.  

6. Indijā rubīns ir akmeņu karalis un mēness akmens ir veiksmes nesējs.  

7. Krāsas dēļ smaragds ir pavasara auglības un lietus simbols un safīrs simbolizē ne tikai debesu zilgmi bet 

arī patiesību šķīstību un apcerīgumu.  

(Pēc enciklopēdijas “Zīmes un simboli”) 

 

2. uzdevums. Saliec pieturzīmes, apvelc saikļus, kas ievada palīgteikumus! 

1. Ko tu patlaban dari lai ar savu pieredzi neatkārtotu vecās kļūdas?  

2. Veido paradumu vienmēr darīt to no kā baidies visvairāk.  

3. Ja tu vispār nebaidītos no kļūdām kādu mērķi sev izvirzītu? 

4. Viss kam nešaubīdamies tici pārvērtīsies īstenībā.  

5. Godprātība stāv augstāk par citiem principiem ko garantē visas pārējās vērtības.  

6. Vienīgais kas kopīgs visiem veiksminiekiem un veiksminiecēm ir likteņa izjūta. 

7. Izvirzot lielus mērķus celsies tava pašapziņa un ticība ka tie ir sasniedzami.  

8. Katru reizi kad dari otram labu proporcionāli aug tava pašcieņa un pašapziņa.  

9. Tiklīdz cilvēks iemācās runāt publiski neticami strauji ceļas viņa pašapziņa.  

10. Izvēlies nozari kas tev patīk un ar visu sirdi meties tajā iekšā.  

11. Lai uzturētu sevī pozītīvu noskaņu un pašapziņu pastāvīgi domā par saviem mērķiem! 

12. Vislielākā laipnība ko vari izrādīt saviem mīļajiem ir kļūt par laimīgu un līksmu cilvēku.  

13. Mērķa izvirzīšana ir zinātne kas apgūstama tikai mācoties un pielietojot dzīvē.  

14. Kam tavā dzīvē ir liela nozīme tam esi ar visu sirdi un bez noteikumiem uzticīgs!  

(Pēc Braena Treisija “Zelta gudrības grāmata”) 


