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

Darba lapa 

Salikts sakārtots teikums 

1. uzdevums. Izlasi tekstu! Pasvītro saliktus sakārtotus teikumus!  

Šodien ārā ir dzestrs gaiss. Vakar sasnigušais sniegs vēl nav nokusis, koki uzvilkuši sarmas mēteļus. 

Debesīs tumšie mākoņi slīd lēnām. Krūmi un koki sastinguši. Tikai vārnas ķērc, un zīlītes lidinās, 

meklē ēdamo. Zeme iegūlusi miegā. Zāles stiebri sasaluši balti, bet puķes nosalušas melnas. 

2. uzdevums. Izlasi teikumus! Punktiņu vietā ieraksti atbilstošus saistītājvārdus, kas saista salikta 

teikuma daļas! Pasvītro teikuma virslocekļus!  

Aina vecmāmiņas aitas ielaiž aplokā, .......... pati nostājas pie šķūņa. Saulīte spīd, ....... putni čivina. 

Mazs zaķēns grib pienākt pie Ainas, .......... viņš baidās. Tad zaķēns ierauga pagalmā suni, ......... 

viņš ieskrien mežā.  

3. uzdevums. Izlasi teikuma daļas! Katrai teikuma daļai izdomā piemērotu otro teikuma daļu! 

Pasvītro virslocekļus katrā daļā! 

Kādam tēvam bija meita, un................................................................................................................... 

Meita mācījās augstās skolās, bet .......................................................................................................... 

Pie viņas jāja precinieki, un ................................................................................................................... 

Kāds gudrs tēva dēls izglāba meitu, bet ................................................................................................  

4. uzdevums. Uzraksti saliktus teikumus, savienojot pirmā un otrā stabiņa teikuma daļas! 

Neaizmirsti par saistītājvārdiem!  

Zaķēns lēkā māmiņa atļāva tiem iziet no ligzdas. 

Vējiņš viegli pūš svīda gaisma. 

Vāverēni bija paaugušies ezītis čāpo. 

Aizritēja nakts meldri šūpojās. 

Zibens zibeņo pērkons ducina. 

 

5. uzdevums. Pasvītro teikumu GC! Liec komatus! Uzzīmē saliktu sakārtotu teikumu shēmas! 

1. Upe pielocījās pie laukiem ūdens bija tīrs un zivis mierīgi peldēja starp ūdenszālēm. 

2. Dzeltenajās smiltīs gulēja dažādi gliemežvāki un krāsaini akmentiņi tomēr šoreiz cilvēki 

nepievērsa tiem uzmanību.  

3. Svelmainā saule pamatīgi sakarsēja zemi un neviens nevarēja izturēt milzīgo karstumu. 

4. Tikai daži koki upmalā sniedza ēnu tie bija kupli. 

5. Pavasara saule ir patīkama bet vasarā tās stari dažreiz karsē pārāk stipri. 

6. Vientulīgs makšķernieks stāvēja upes malā turpretī daudzi cilvēki peldējās siltajā ūdenī.  

7. Pēcpusdienā visi redzēja debesīs tumšus mākoņus taču tie tuvojās pavisam lēni. 


