Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

PAMATINFORMĀCIJA PAR SEVI UN ĢIMENI
/ Izlasiet tekstu! Atrodiet katram teksta fragmentam atbilstošu jautājumu un ierakstiet tā burtu!
Šī ģimene no Latvijas lauzusi daudzus stereotipus: ka ceļošana ir dārga, ka ceļot ar bērnu ir
sarežģīti, ka mācīties skolā var tikai, dzīvojot uz vietas.
Mūsu ģimenē esmu es – Jānis, sieva Katrīne un 10 gadus vecā meita Anna. Es 20 gadus
nostrādāju slimnīcā, bet tagad veltu laiku ģimenei, ceļojumu plānošanai un spāņu
valodas apguvei. Pašlaik atrodamies Meksikas otrajā lielākajā pilsētā Gvadalaharā.
Tālmācība mums bija pilnīgs jaunums, taču nolēmām pamēģināt, un varu teikt, ka
Anna ir daudz apmierinātāka un laimīgāka.
Mūsu pirmais ceļojums bija kāzu ceļojums uz Dāniju 2012. gadā.
Ceļošana mūs aizrāva pēc Malaizijas un Taizemes apmeklējuma. Tad mēs sapratām, ka
divas nedēļas gadā ir par maz, un bijām gatavi darīt jebko, lai varētu Āzijā atgriezties uz
ilgāku laiku.
Gada laikā mūs apciemoja arī Latvijas draugi un radi, kuriem tā bija eksotiska pieredze.
Visās valstīs, kur mēs esam bijuši, ģimenes ar bērniem tiek uzņemtas sevišķi viesmīlīgi.
Esam ieguvuši daudz jaunu draugu, pateicoties Annai.

A Kā vietējie Jūs uzņem, redzot, ka ceļojat kopā ar bērnu?
B Pastāstiet mazliet par sevi. Kas jūs esat, ar ko nodarbojaties un kur šobrīd atrodaties?
C Kuru valsti apmeklējāt pirmo un kāpēc?
D Vai tas bija viegli – tik ilgu laiku būt prom no mājām?
E Jūs ceļojat kopā ar meitu, kas vēl apmeklē skolu. Kā izdodas ceļošanu savienot ar mācībām?
F Pēc kuru valstu apmeklējuma jums iepatikās ceļot?
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/ Uzrakstiet savu dzīvesgājumu (CV)!
Adrese:

Tālruņa nr.:

E-pasta adrese:

IZGLĪTĪBA
Izglītības iestādes nosaukums

Izglītības līmenis, iegūtais grāds

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads)

DARBA PIEREDZE
Uzņēmuma nosaukums (var papildināt ar uzņēmuma aprakstu, tīmekļvietnes adresi)

Amats

Nostrādātais periods

Īss pienākumu apraksts:

VALODU PRASME
Dzimtā valoda
Citas valodas un to prasmes līmenis (pamatlīmenis, vidējs līmenis, augstākais līmenis)
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