Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

LATVIJAS DABA
/ Izlasiet tekstu! Norādītajās vietās ierakstiet atbilstošos priedēkļus!
/ Katru priedēkli izmantojiet vienu reizi!
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Ar ko dižojas Rīga
„Jau septiņdesmitajos gados pār liecinājos, ka Latvija ir dižkoku brīnumzeme, un Rīgu ar saviem
vairākiem simtiem milzeņu varētu

sludināt par dižkoku galvaspilsētu,” teic fonda „Dabas

retumu krātuve” vadītājs.
No ilgdzīvotājiem vairāk nekā puse ir ozoli, tad liepas, priedes, vīksnas, kļavas, bet Rīgā vieni no
platītākajiem dižkokiem ir melnalkšņi. Rīgā kokus stādīja gan vācu muižnieki, gan zemnieki,
ceļoties uz dzīvi pilsētā. Piemēram, Ziepniekkalnā dažādu organizāciju

rūpēts aug

Ēbeļmuižas dižozols, priecējot cilvēkus, kuri pastaigājas pa bijušo muižas parku.
Senās Bišumuižas teritorijā apskatāms Rīgas kuplākais ozols, kura apkārtmērs

sniedzis

5,55 metrus. Kuplajam ozolam varētu būt apmēram 220 gadu.
Lieliem kokiem bagātākā vieta Rīgā ir Lucavsala, kur pastaigājoties var

raudzīt Rīgas resnāko

vīksnu un liepu.
Turpat blakus gandrīz pašas Mazās Daugavas malā slejas Lucavsalas dižliepa, kura ir ne tikai dižākā
Rīgā, bet arī viena no

spaidīgākajām Latvijā. Liepa

gādina milzu telpisku svečturi ar resnu

kātu. Kad liepa mērīta pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, tās apkārtmērs bija pieci ar pusi
metri, tagad tā

ņēmusies pāri sešu metru atzīmei.

Rīgas lielākā – Zasulauka – kļava atrodas Kuldīgas ielā kādas mājas sētā

tālu no Botāniskā

dārza dienvidu sētas.
Pēc Silvija Veckalnes raksta (no VISC latviešu valodas eksāmena)
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/ Lasiet tekstu! Ievietojiet izlaistos vārdus!
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Kurzemes jūrmalas piekrastē

no Melnsila līdz Lūžņai atrodas senie lībiešu zvejniekciemi, to

arī Kolka (Kūolka). Lībieši

līvi ir maza, vistālāk rietumos

dzīvojoša Baltijas jūras somugru tauta. Mazie zvejniekciemi Kurzemes jūrmalā viesus sagaida ar
piestātnēm, tīklu mājām, senu zvejniekciemu koka apbūvi (sākot ar 18. gs.) un
senlietu ekspozīcijām, kā arī ar plašu lauku tūrisma mītņu piedāvājumu.
Kolkasrags ir izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē, un tajā

divu

jūru – atklātās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča – viļņu saduršanās. Putnu migrācijas laikā
to pārlaižas desmitiem tūkstošu putnu, un šī ir vieta, kur sākt ceļojumu pa
Slīteres Nacionālo parku.
Mūžam

Kolkasrags ir vieta, kur satiekas saullēkts ar saulrietu, jo no viena un tā

paša punkta pārskatāms bezgalīgais horizonts
Kolkasrags pavasarī ir

, gan rietumu virzienā.

vieta putnu migrācijas vērošanai, vasarā tā ir paradīze

atpūtai jūras krastā, bet rudeņos un ziemā tā ir dabas varenības vērošanas vieta.

/ Rakstiet darbības vārdus pareizā formā!
Kolkasragā es:
(vērot) Mazjūras (Rīgas jūras līča) un Dižjūras (Baltijas jūras) satikšanos;
(apmeklēt) Kolkasraga priežu taku un uzkāpju Kolkasraga skatu tornī;
(nobaudīt) vietējo zvejnieku kūpinātās zivis;
(vērot) saulrietu un sagaidu saullēktu;
(apskatīt) Kolkas ciemu – Kolkas Lībiešu saieta namu un trīs konfesiju baznīcas –
Kolkas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Kristus dzimšanas Kolkas Pareizticīgo
baznīcu un Kolkas Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcu;
(sākt) savu ceļojumu pa Slīteres Nacionālo parku.
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