Mājasdarbi, B2 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

ZEME, GAISS, ŪDENS
/ Lasiet tekstu par Latvijas ezeriem!
1. Lielākais ezers ‒ Lubāns. Ezers atrodas Rēzeknes novada Nagļu pagastā. Vidējais dziļums ir
70 centimetru, bet maksimālais dziļums ‒ 3,5 metri. Pie ezera atrodas arī ciems Īdeņa, kuras
nosaukums cēlies no vārda ūdens. Akmens laikmetā Lubāna apkārtne bija visblīvāk apdzīvotā
vieta Latvijā.
2. Dziļākais ezers ‒ Drīdzis. Ezers atrodas Krāslavas novada Skaistas pagastā. Vidējais dziļums ir
12,8 metri, bet maksimālais dziļums ‒ 65,1 metri. Ezerā ir deviņas salas.
3. Augstāk novietotais ezers ‒ Ģērķēnu ezers. Ezers atrodas Madonas novadā, Liezēres pagastā.
4. Viens no aizaugušākajiem ezeriem ‒ Kalna dzirnavezers. Ezers atrodas Strenču novada Jērcēnu
pagastā. Skaitās simtprocentīgi (100 %) aizaudzis. Bet līdzīgu ezeru ir diezgan daudz.
5. Engures ezers atrodas Talsu rajona Mērsraga pagastā. Vidējais dziļums ir 0,4 metri, bet
maksimālais dziļums ‒ 2,1 metrs. Ezeram ir vairākas (deviņas) salas. Šeit mīt tādas zivis kā asaris,
ausleja, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, trīsadatu stagars, vīķe, ālants, karpa,
sudrabkarūsa, vēdzele, ķīsis, sapals, sīga, zutis u. c.
(Pēc interneta materiāliem)

/ Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!
Apgalvojums

Jā

Nē

1. Rēzeknes novadā atrodas lielākais ezers.
2. Lubāna apkārtnē senos laikos dzīvoja diezgan maz cilvēku.
3. Vislielākais dziļums Latvijas ezeros ir 12,8 metri.
4. Ģērķēnu ezerā ir visaukstākais ūdens.
5. Vienīgais aizaugušais ezers atrodas Strenču novadā.
6. Ģērķēnu ezerā mīt ļoti daudz zivju.
7. Visvairāk salu ir Engures ezerā.
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/ Lūdzu, aizpildiet aptaujas anketu, lai tūrisma firma „Ceļotprieks” var izveidot katram
piemērotāko ceļojuma maršrutu!
Aptaujas anketa
1. Vecums
2. Dzimums
3. Kādas valodas jūs protat?
4. Jūsu intereses
5. Cik bieži Jūs ceļojat?
6. Kāpēc Jūs ceļojat?

7. Kāds, Jūsuprāt, ir izdevies ceļojums?

8. Uz kurieni Jūs vēlētos aizbraukt šovasar? Kāpēc? (15–20 vārdu)
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