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ATKĀRTOJUMS! 
 

1. uzdevums. Izpēti kopā ar solabiedru mācību grāmatu, atceries, ko esi mācījies šajā mācību 

gadā, pierakstu kladē izveido divus domu zirneklīšus, vienu, kuras tēmas un valodas jautājumi ir 

saprotami, labi apgūti, otrs, kuras tēmas jāpēta sīkāk, kas visvarāk sagādāja grūtības. Salīdzini ar 

klasesbiedru domu zirnekļus, seciniet, kā katram no jums šajā mācību gadā ir veicies.  
 

2. uzdevums. Uzraksti personu vārdus un uzvārdus datīva un akuzatīva locījumā! 

Mairis Bērzs, Melisa Bērza, Jēkabs Gailis, Inese Gaile, Aigars Cielavs, Alisa Cielava, Leo Eglītis, 

Vita Eglīte, Zintis Baltais,  Jasmīna Baltā, Verners Janaus, Māra Janaua, Vilnis Laus, Adriana Laua, 

Jānis Ledus, Lelde Ledus, Juris Cinkus, Ilze Cinkus, Pēteris Markus, Ieva Markus, Marita 

Zielaiskalna. 
 

3. Uzdevums. Labo lielo burtu lietojumu!  

viņa majestāte, tuvie austrumi, rīgas 1. ģimnāzija, laima, latvijas republika, apvienoto nāciju 

organizācija, glezna “meitene ar kaķi”, žurnāls “mājas viesis”, latvijas universitāte, rīgas tehniskā 

universitāte, pasaules banka, apvienoto nāciju organizācija, filma “mans draugs nenopietns cilvēks”, 

latvijas eiro, ķīnas tautas republika, svētā romas impērija, latvijas padomju sociālistiskā republika, 

triju zvaigžņu ordenis, lāčplēša kara ordenis, latvijas republikas ministru kabinets, dānijas kultūras 

institūts, latvijas mākslas muzejs, latvijas zinātņu akadēmija, eiropas brīvās tirdzniecības asociācija, 

valsts ieņēmumu dienests, rīgas dome, rīgas bāriņtiesa, dabas aizsardzības pārvalde, ģeogrāfiskas 

vietas: māras kambari, zilais kalns, kuršu joma. 
 

4. uzdevums. A) Sadali vārdus monfēmās ar defisēm un pasvītrojumiem! B) Sadali vārdus zilbēs jeb 

veic pārnesumsadali.  

Pasaule, kalns, liktenis, metode, vaļasprieks, reklāma, ievērot, valoda, apmeklēt, viltīgs, valdonīgs, 

praktisks, pelēcīgs.  
 

5. uzdevums. Liec pieturzīmes, nosaki un pasvītro gramatisko centru, apvelc divdabja teicienu! 

1.Vienā pusē norai mežs ziemas mēteli nometis kļuvis pavisam raibs.  

2. Saule slīdēja zemāk laistīdama upē zeltainu atblāzmu kas kā laipa savienoja vienu upes krastu ar 

otru.  

3. Garām lidojošās pīles skaļi trokšņodamas nosēdās kristālu piebārstītās pļavās.  

4. Paklusu pukodamies pa noru soļoja dīvains dzīvnieks.  

5. Visu apostījis skudrulauva ar galvu ieurbās zemē.  

6. Pēc brīža viņš sāka griezties apkārt ar tuklo vēderu smilšu laukumiņā iezīmēdams apli.  

7. Izcēlis galvu no bedrītes mazais dzīvnieciņš nosprauslojās un sāka steidzīgi rakties zemē.  

8. Nopurinājies appētījis apkārtni zirneklis čāpoja lejā pa dēli.  

9. Zirneklis brūni svītraino pavēderi piespiedis pie dēļa izlikās samiegojies un nevērīgs mušas 

viņam bijušas nebijušas.  

10. Citi pumpuri vēl snauduļoja ietinušies gaiši zaļos zīdmīkstos apvalkos. 
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6. uzdevums. Pasvīto pareizo variantu!  

 

a b c 

Patreiz 

Noslaukiet! 

Kaut kur 

Ūdeņa malka 

Plātamies 

Nokrisdams 

Koks lūzt 

Tortu kastu vāki 

Krišana 

Supermenis 

Četrupadsmt 

Abpusējs 

Viņš protās 

Ikkatrs 

Tēmeklis 

 

Pašreiz 

Noslauciet! 

Kautkur 

Ūdens malks 

Plātāmies 

Nokrizams 

Koks lūst 

Vāki tortes kastēm 

Krisšana 

Supermens 

Četrpatsmit 

Appusejs 

Viņš protas 

Ik katrs 

Temēklis 

 

Noslaukat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četrpadsmit 

Abpusēji 

 

 

Tēmēklis 

 

 

 

7. uzdevums. Saliec pieturzīmes, ieraksti izlaistos burtus, pasvītro pareizo variantu.  
 

1. Kāds ir slinks cilvēks? 

2. Pirmā pazīme pēc kuras var pazīt slinku cilvēku viņš bez at__aisnojuma a __stāj novārtā 

savus pienākumus vai laikā neizpilda uzdotos darbus. 3. Slinks cilvēks ir arī tāds kuru i__tabā 

nekad nav kārtības un kurš nerūpēj__s par savu izskatu. 4. Katram mums ikdienā/ik dienā var 

gadīties kāda nekārtība bet ja tu stundas laikā visu vari sakātot tad tā ir zīme ka nemaz tik slinks 

n__si.  

Slinks nekārtī__s citus necieno___ cilvēks ir liekēdis un dzīvo uz citu r__ķina. Sli__ķis 

neparko/ne par ko nevēl__s mācīties kādu darbiņu viņš zina/zin un baid__s ka viņam liks to padarīt. 

Toties ja tas nebūs a__gūts tad viņš atrunāsies Neprotu. Gadās ka tev kopā ar slinku cilvēku 

jāpaveic kād__ darb__ tad zini ka uz viņu nevar paļauties jo slinks cilvēks netur vārdu.  

Lai atbrīvotos no slinkuma saplānoj__t savu dienu pēc iespējas sīk__k un vakarā atskait__ties 

par katrām pie__pa__mit minūtēm. Tad redzēs__t cik pilnvērtīgi jūs es__t izmantojis dienu.  

Ļoti strādīgiem cilvēkiem dažkārt liek__s ka viņi ir slinki bet tas tā na__ viņi ir tikai 

pašreiz/patreiz paguruši brīžiem izšķie__dami savus spēkus vējā.  

 

 


