
Sagatavošanas kursi  

“Angļu valoda skolniekiem” 

Kursa mērķis: padziļināt skolnieku angļu valodas gramatikas zināšanas, kā arī pilnveidot 

skolnieku iemaņas pielietot gramatikas zināšanas mutvārdu un rakstveida komunikācijā. 

Paplašināt skolnieku vispārējo vārdu krājumu un pilnveidot viņu iemaņas izmantot vārdu 

krājumu gan klausīšanās, gan rakstveida komunikācijā, gan runāšanā, gan lasīšanā.  

Kursa saturs: 

 Gramatikas aspekti: 

 Teikuma struktūra: vārdu secība 

 Lietvārds: struktūra un formas 

 Lietvārds: artikuli 

 Prievārdi un sintaksiskas struktūras pēc lietvārdiem I 

 Prievārdi un sintaksiskas struktūras pēc lietvārdiem II 

 Prievārdi un sintaksiskas struktūras pēc lietvārdiem III 

 Lietvārds: kopsavilkums 

 Īpašības vārds: struktūra un formas (t.s. salīdzinājumi) 

 Īpašības vārds lietvārdu frāzē un teikumā 

 Prievārdi un sintaksiskas struktūras pēc īpašības vārdiem I 

 Prievārdi un sintaksiskas struktūras pēc īpašības vārdiem II 

 Īpašības vārds: kopsavilkums 

 Darbības vārds: teikuma struktūra 

 Darbības vārds: laiki Present Simple vs. Present Continous. Gerundijs I 

 Darbības vārds: laiki Present Perfect vs. Past Simple. Gerundijs II, kā teikuma 

priekšmets 

 Darbības vārds: laiki Present Perfect vs. Present Perfect Continuous. Nenoteiksme vs. 

Ģerundijs 

 Kopsavilkums: darbības vārdu tagadnes laiki, nenoteiksme vs. Ģerundijs 

 Darbības vārds: laiki Past Simple vs. Past Continous. Modālie darbības vārdi tagadnē 

 Darbības vārds: laiki Past Perfect vs. Past Simple. Modālie darbības vārdi pagātnē 

 Darbības vārds: laiki Past Perfect vs. Past Perfect Continuous. Modālie darbības vārdi 

nākotnē 

 Darbības vārds: pagātnes laiku kopsavilkums 

 Darbības vārds: tagadnes un pagātnes laiku mijierdarbība  

 Darbības vārds: laiki Future Simple vs Present Continous vs Present Simple. Ciešamā 

kārta tagadnē 

 Darbības vārds: laiki Future Simple vs. Future Continuous. Ciešamā kārta pagātnē 

 Darbības vārds: laiki Future Simple vs. Future Perfect vs Future Perfect Continuous. 

Ciešamā kārta nākotnē 

 Darbības vārds: nākotnes laiku kopsavilkums. Reportedspeech I 

 Darbības vārds: tagadnes, pagātnes  un nākotnes laiku mijiedarbība 

 Reportedspeech II 

 Prievārdi un frāžu struktūras pēc darbības vārdiem I 

 Prievārdi un frāžu struktūras pēc darbības vārdiem II 

 Prievārdi un frāžu struktūras pēc darbības vārdiem III 



 Prievārdi un frāžu struktūras pēc lietvārdiem, īpašības un darbības vārdiem 

 Kursa kopsavilkums 

 

 Vārdu Krājumu Tēmas: 

 Cilvēka raksturs dzīve un ģimene 

 Cilvēka raksturs un darbs 

 Cilvēka izskats 

 Cilvēka uzvedība un manieres 

 Darbs, darba vietas un izglītība 

 Profesijas 

 Uzņēmumi, to struktūras un tirgus 

 Darba tirgi tagadnē un nākotnē 

 Nauda un finanses 

 Mārketings un reklāma 

 Ekonomikas attīstība 

 Biznesa un ekonomikas attīstības izaicinājumi tagadnē un nākotnē 

 Mācības un skola 

 Mācības un augstskolas 

 Izglītība un dzīves stils 

 Izglītība un uzvedība 

 Pārtika un dietas kafejnīcās un restorānos 

 Sports 

 Veselīgs dzīves stils: ēdiens un vingrinājumi.Ceļojumi: lidojumi un kuģi 

 Ceļojumi: vilcieni, autobusi un mašīnas 

 Ceļojumi: viesnīcas un vietas, kur palikt pa nakti 

 Ceļojumi: ievērojamu vietu apskatīšana 

 Cilvēka veselība 

 Medicīniskā palīdzība 

 Noziegumi 

 Internets un mūsdienu tehnoloģija 

 Cilvēka dzīve pilsētā un ciematā 

 Cilvēka dzīves veidi un stili 

 Cilvēka nodarbošanās 

 Cilvēka evolūcija 
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