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Atpūtas vietas  

1.Izlasi vēstuli no Oskara un izpildi uzdevumus! 
 

          
 
 
 

Vārdu tulkojums 
 
nosvinēt – отпраздновать  
pretīgs – противный 
rūpēties – заботиться 
ārējais izskats – внешний 
вид 
saaukstēties – 
простужаться 
šautriņas  – дротики 
trāpīgāks – более меткий  
 

Sveiki, 4.klases skolēni! 
Mani sauc Oskars. Esmu septiņus gadus vecs, un es vēlos atbraukt 

pie Jums ciemos. Šajā rudenī es sāku iet pirmajā klasē. Pagaidām man ļoti 
grūti mācīties, jo man patīk kustēties, skriet un lēkt, bet stundu laikā to 
nedrīkst darīt. Kopā ar mani atbrauks mana māsa Eva, kura nesen 
nosvinēja 19 gadus. Viņa jau ir liela un mācās par veterināri. Nesen Eva 
nopirka sev pretīgu suni, kurš visu laiku rej, grauž mēbeles, bet nesen tas 
pretīgais suns iekoda mani pirkstā. Kad Evai ir brīvais laiks, viņa labprāt 
sēž internetā un sarakstās ar draugiem.  Kā jau visas meitenes, Eva rūpējas 
par ārējo izskatu – par frizūru, nagiem, seju un figūru, un bieži izliek savas 
fotogrāfijas Facebook.Nesen Eva slimoja, jo viņai ir vāja imunitāte un viņa 
bieži saaukstās. Kopā ar mums atbrauks mūsu vectēvs Igors. Viņam ir 57 
gadi. Vakar es ar vectēvu spēlēju šautriņas un vectēvs atkal mani uzvarēja, 
jo viņš ir trāpīgāks par mani un viņš ir bijušais policists. 

Labprāt paciemošos pie Jums, bet problēma ir tāda, ka es nezinu, 
kur vislabāk atpūsties manai ģimenei. Vai Jūs,lūdzu, varat palīdzēt mums 
izvēlēties atpūtas vietu? 

 2018.gada 22.septembrī                                                      Oskars 
 
2. Vēlreiz lasi vēstuli no Oskara un pirmajā stabā (столбец) izraksti visu 
informāciju par katru  ģimenes locekļi (каждый член семьи). Kādas prasības 
(требования) ir katram ģimenes loceklim atpūtas vietai? 
 

 Informācija par katru ģimenes locekli Prasības atpūtas vietai 

Oskars  
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3. Lasi atpūtas vietu aprakstus un izraksti svarīgus faktus, kuri tev  būs 
nepieciešami, lai rakstītu vēstuli  Oskaram! 
 

 
 
Svarīgi  fakti par atpūtas vietu 
 

 Piedzīvojumu parks 
“Tarzāns” 

Atpūtas parks pie 
ezera “Silene” 

Akvaparks 
“Labàdienà” 
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Punktu skaits              .............................         .............................           ............................. 
 
4. Kādi svarīgi fakti par Oskara dzīvi nebija minēti vēstulē, bet kuri var palīdzēt 
ieteikt atpūtas vietu?  Uzdod Oskaram jautājumus par šiem faktiem! 

Fakts Jautājumi 

  

  

  

  

 
5. Uzraksti vēstuli Oskaram un iesaki viņam, kura atpūtas vieta vislabāk 
der(годиться) viņa ģimeni.  
Uzraksti  vismaz 3 iemeslus, kāpēc viņiem jāapmeklē tieši šī vieta.   
Uzraksti,  kādas aktivitātes tur ir 
                  kas jāņem līdzi  
                  apraksti šo atpūtas vietu.                 
Uzdod Oskaram 3 svarīgus jautājumus par atpūtas vietu, kuru viņš grib apmeklēt.  
Raksti 80-100 vārdus. 
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