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Darba lapa „Teksta vērtēšanas un rakstīšanas kritēriji ”  

Skolēna vārds, uzvārds_____________________________ klase___ datums____  

 
3. Lasi vēstuļu paraugus konkursam, kuru izsludināja avīze „Latgales Laiks” par 1. 
aprīļa jokiem skolā!  
 
1. vēstule 
                                          Sveika, avīze „Latgales Laiks”! 
             Gribu Tev pastāstīt  interesantu un smieklīgu notikumu manā skolā. 
             Pagājušajā gadā 1. aprīlī mūsu klase izdomāja tā, ka sportā darīsim tieši pretējo, ko 
skolotāja saka. Tad sportā mēs arī tā darījām. Piemēram, kad skolotāja lika mums pietupties, 
mēs lēcām. 
              Tāda bija 1.aprīļa diena pagājušajā gadā. 
              Gaidu Tavu atbildi! Uz redzēšanos! 
2018. gada 27. martā                                                                               Andris 
 
2. vēstule 
 
                                         Sveika, avīze „Latgales Laiks”! 
              Tuvojas 1. aprīlis un Tu un Tavi darbinieki izsludināja konkursu, kurš veltīts Joku 
dienai skolā. Ik dienu mēs daudz laika pavadā skolā. Tur notiek ne tikai stundas, bet atgadās 
arī daudzi jautri brīži, pat pārsteigumi.  
              Man šāds notikums saistīts ar pagājušā gada 1. aprīli mūsu skolā. Lai tā būtu īsta 
Joku diena, mūsu paralēlklases samainījās ar skolēniem. Pirmajā stundā, kas bija latviešu 
valoda, mūsu meitenes aizgāja uz paralēlklasi, bet viņu meitenes atnāca pie mums. Kad 
ienāca skolotāja, viņa uzreiz samainīšanos nepamanīja. Taču drīz viņa dīvaini pieklusa un 
mūs visus izbrīnīta aplūkoja. Tad viņa sāka smieties. Mēs visi jutāmies priecīgi un gan mums 
skolēniem, gan skolotajai bija saulaini smaidi. Atmosfēra klasē bija nepiespiesta un jautra.  
              Šī Joku diena bija izdevusies, jo ir labi, ka humora izjūta ir arī skolotājiem. Grūtie 
skolas darbi mūs nogurdina, bet šādi notikumi paliek atmiņā vēl ilgi un padara garlaicīgo 
ikdienu vieglāku. 
                     Ar nepacietību gaidu konkursa rezultātus! Uz redzēšanos! 
 2018. gada 27. martā                                                                               Daniils 
 
 
3. vēstule 
                                                                   

Sveika, avīze „Latgales Laiks”! 
               Vai tu vēlies uzzināt vairāk par pirmo aprīli? Aprīļa joku diena ir pazīstama visās 
pasaules pilsētās un tiek svinēta 1. aprīlī katru gadu. Joku diena nav nacionālie svētki, bet visi 
to atzīmē mēģinot viens otru izjokojot vai apmuļķojot. Visa diena tiek pavadīta labā 
garastāvoklī, jokojoties ģimenes lokā, ar draugiem, radiem, skolotājiem vai kolēģiem. Ir 
dzirdētas daudz un dažādas versijas par joku dienas rašanās vēsturi, piemēram, ka 1.aprīlī 
mostas mājas gariņš no ziemas miega un viņš ir jāuztur īpaši labā noskaņojumā visu dienu, 
savādāk sāksies niķi.  
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                Tādu mēs šodien zinām 1.aprīli – pozitīvu un smieklīgu. Šogad mūsu joku dienai 
jābūt īpaši pozitīvai. Cilvēki visbiežāk jau laicīgi sāk plānot kā lai šogad izjoko savus draugus 
un radus ar nedzirdētiem jokiem vai smieklīgām dāvanām. 
                Gaidu tavu atbildi! Uz redzēšanos! 
2018. gada 27. martā                                                                      Oļesja                                        
 

 

4. Izmantojot savus izstrādātos vēstules vērtēšanas kritērijus (sk. 2.uzd.), novērtē, kura 
vēstule no trim, tavuprāt, ir vislabākā un var uzvarēt konkursā? Pamato savu viedokli, 
izmantojot savus vērtēšanas kritērijus! 

 

Manuprāt, vislabākā ir ____. vēstule, jo _________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Veido vēstules teksta pasi, izmantojot vērtēšanas kritērijus! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teksts 

Kas jāievēro, rakstot tekstu? 
Kritēriji 

 
Paskaidrojums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


