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Angļu valodas kurss iesācējiem grāmatā un audioierakstā(mp3).
Pietuka Krustiņa rediģētā versija Latvijas ekonomiskajiem bēgļiem.

2012
...un kaķītis saprata, ka viņ am jā iet.
Viņš teicaa ka gribot vēlapm eklēt citus
radus. N u šim esot vaļa/ nu varot
izstaigāties. Jāy un laiks arī esot labsy
un ciemu varot izstaigāt baltām kājām
- pagraba meistars piezīmēja. Viņ i abi
k uva priecīgi un sirsnīgi, izvadīja veco
kaķīti pa pagraba lodziņ u. Un, kad tas
aiziedams atskatījās atpakaĻ ta d v iņ š
vēl redzēja starp zaļām dadžu lapām
viņ u baltosy laimīgos purnus.
Jāy celšbija sauss un tīrs kā
balināts audekls, pienenes staroja
ceļmalās kā saulītesy bet kājas gan kaķītim ejot bij ļ oti sm agas...
Fragments no pasakas „Kaķīša dzirnavas”
/Kārlis Skalbe./

Satura rādītājs
Esmu izlaidis dažas mazak aktualas nodaļas, kas nav tieši saistītas ar valodas apguvi un vārdnīcu.
/Pietuks Krustiņš —dzimtļaužu skolotājs/
Angļu valodas alfabēts.
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Angliski
apple 'ābols’
way 'ceļš’
air 'gaiss'
a rt 'māksla'
tall 'garš'
ball 'bumba'
cat 'kaķis'
ceiling 'griesti'
day 'diena’
_egg ‘ola’
equal 'līdzīgs'
to meet 'satikt'
factory 'fabrika'
to give 'dot'
to hit 'sist'
if 'ja'
ice 'ledus'
to jum p 'lēkt'
kitty 'kaķītis'
knife (k ir mēms) 'nazis'
lamp 'lampa'
m other 'māte'
nothing 'nekas'
new 'jauns’
box 'kaste'
ought Vajadzēt'
book 'grāmata’
boot 'zābaks'
to p u t 'nolikt'
quiet 'klussļ'
rust (izrunā kaklā) 'rūsa’
to sit 'sēdēt'
pleasure 'izprieca'
to shoot 'šaut'
tea 'tēja'
think (nebals. mēles šņācenis) ‘domāt'
to put 'nolikt'
to b u rn 'dedzināt'
voice 'balss'
west 'rietumi'
extra 'papildu'
yellow 'dzeltens'
zebra 'zebra'
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Piezīmes par izrunu
Divzilbju vārdiem uzsvars parasti ir uz pirmās zilbes: m is-ter 'kungs', fath-er 'tēvs'. Ja divzilbju
vārds sākas ar priedēkli, uzsvars ir uz otrās zilbes: to be-gin 'sākt', to ex-cuse 'atvainot, piedot’.
Vārdiem ar piedēkļiem tāpat jāuzsver pirmā zilbe: harm-less 'nekaitīgs', faith-ful 'uzticīgs'.
Daudzzilbju vārdiem parasti uzsvērta pirmā zilbe: w ea-ther-m an 'laika vīrs', bed-room
'guļamistaba'. Ja daudzzilbju vārds sākas ar priedēkli, uzsver otro zilbi: Ant-arc-tic 'Antarktika',
cor-rec-tion 'labojums'.
Angļu valodā nav diakritisko zīmju kā latviešu valodā, taču dažas iezīmes paliek, piem., dubultu
'e' izrunā kā ‘ī ’: feet fit 'kājas', meet mīt 'satikt'; dubultu 'o' parasti izrunā kā 'ū': pool pūl
'baseins', cool kūl ‘vēss', bet cook kuk 'pavārs' vai to cook tu kuk 'vārīt'. Sh vienmēr izrunā kā
‘š’: shoe šū 'kurpe’, to shave tu šeiv 'skūties'. Taču lielāko daļu pareizas izrunas jūs
iemācīsities, tieši klausoties un runājot.

Kā lietot šo kursu
Valoda ir paradums. Mēs izsakām domas un idejas aiz paraduma, nepievēršot pārlieku
uzmanību lietotajiem vārdiem, frāzēm vai idiomātiskajiem izteicieniem. Kad mēs sakām: "Kā
jums klājas?", "Šodien ir jauka diena" vai "Cik ir pulkstenis?", mēs to darām spontāni. Mēs
atkārtojam runas veidu, ko esam lietojuši tik daudz reižu, ka tas ir kļuvis automātisks -tas ir
kļuvis par paradumu. Katras valodas mācīšanās pamats ir a t k ā r t o š a n a ; ir svarīgi
nepārtraukti atkārtot izņemto vielu, un ir svarīgi jau sākumā apgūt pareizu angļu valodas izrunu
un pareizus valodas paradumus. Šī iemesla dēļ audiokurss VIEGLAIS CEĻŠ UZ ANGĻU
VALODU (Easy Way to English) sniedz tā lietotājiem iespēju vingrināties kā klausīšanās, tā
runāšanas mākā. To var izmantot trīs veidos.
1. Klausoties un iemācoties no galvas frāzes, kas sniegtas trīs sarunās katrā mācību stundā.
2. Klausoties un iemācoties no galvas sarunas un iegaumējot paskaidrojumus, kas sniegti
katrā mācību stundā.
3. Klausoties un iemācoties sarunas un paskaidrojumus un tam pievienojot gramatiku, kas
sniegta atsevišķās lappusēs pirmajās deviņās nodaļās, kā arī iespiesta pielikumā grāmatas
beigās. Tiem, kas vēlas pilnīgi pārvaldīt angļu valodu, būs pēc tam mācības jāturpina vai
nu pašmācības ceļā, vai apmeklējot kursus darbavietā, skolā vai universitātē.
VIEGLAIS CEĻŠ UZ ANGĻU VALODU ir astoņu audiokasešu valodas kurss, kas sniedz
apmēram 720 minūšu mācību materiālu skaidrā un pareizā angļu valodā. Tas sastāv no
vienkāršām, ikdienas situācijās derīgām frāzēm, un tajā kontrolētā veidā tiek lietoti ap-mēram
2000 vārdi. Katru jaunu vārdu vai frāzi jūs vispirms dzirdēsit angļu valodā un tad latviski; starp
teicieniem ir pauze, kurā atkārtot dzirdēto. Katra mācību stunda sastāv no trim īsām sarunām.
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VIEGLAIS CEĻŠ UZ ANGĻU VALODU ir galvenokārt frazeoloģijas kurss, ar uzsvaru uz
r u n āš a n u . Tā mērķis ir sniegt kursa lietotājiem frāzes un teikumus, ko var viegli iemācīties un
tad lietot īstās sarunās. Ir svarīgi, ka skolnieks vai students izlasa katru sarunu skaļā balsī un
atkārto to tik bieži, cik nepieciešams, lai apgūtu to nepiespiesti un pareizi Šādā veidā runātājs ne
tikai iegūs valodas veiklību, bet ar laiku spēs izteikt savas domas angliski tikpat viegli un bez
pūlēm kā latviski.
Šajā kursā nav paredzēta sistemātiska gramatikas mācīšana, bet jums klausoties un
atkārtojot būs iespēja iemācīties pareizās valodas formas. Katrā nodaļā ir iestrādāts papildu vārdu
krājums, un nepieciešamākie gramatikas punkti ir izskaidroti rindkopās, kas seko sarunām. Kursā
ir vingrinājumi, ar kuriem pārbaudīt angļu valodas izpratni, un gramatika, kas sniedz papildu
palīdzību šai izpratnei. Viss magnetofona kasetēs ierunātais teksts ir iespiests grāmatā. Katrai
mācību stundai pievienots teksts "Par angļiem un amerikāņiem", kas, cerams, palīdzēs izprast ne
tikai valodu, bet arī mazliet no kultūras un paražām.
Angļu/latviešu un latviešu/angļu vārdnīcā grāmatas beigās ir iekļauti visi kursā lietotie
vārdi, kā arī šo vārdu paplašinājumi. Piemēram: ja kursā ir lietots vārds reservations
‘rezervācijas', tad vārdnīcā jūs atradīsit arī to reserve rezervēt, -ed - aizņemts, rezervēts; r. seat aizņemta vieta vai iepriekš iegādāta biļete. Lūdzu, lietojiet vārdnīcu pēc iespējas vairāk un
biežāk; kursa beigās jums būtu jāzina un jāspēj lietot jebkurš ne tikai kursā lietots, bet arī vārdnīcā
sniegts papildu vārds!
Katrā vārdnīcas daļā, angļu un latviešu, ir dots mazliet vairāk nekā 2000 vārdu, ja jūs
iemācītos divdesmit jaunus vārdus katru dienu, simts dienu - tas ir, tikai mazliet vairāk nekā trīs
mēnešu laikā jūs zinātu visu, kas ietverts šai iesācēju kursā. Kaut gan angļu valodā ir vairāk nekā
miljons vārdu un vidusmēra cilvēks spējot smelties no vārdu krātuves ar apmēram 25-50
tūkstošiem vārdu, pētījumi rāda, ka tas pats cilvēks ikdienas sarunās nelietojot vairāk par 2600
vārdiem. Tātad, iemācoties tikai 7-8 jaunus vārdus dienā, jūs gada laikā spētu iemācīties lielāko
daļu vārdu ikdienas valodas vajadzībām.
Ne katram no jums būs pašam savas magnetofona kasetes. Kasešu priekšrocība angļu
valodas mācīšanā ir ne tikai tā, ka jūs dzirdat pareizu valodas izrunu, bet arī tā, ka šādā veidā var
viegli mācīties. Kasetes var klausīties gandrīz vienmēr un visur - tās var ielikt kabatā un paņemt
līdzi uz jūrmalu vai klausīties pa ceļam uz darbu. Katrs var viegli un ērti attīstīt pats savus
mācīšanās paradumus, iekārtot savu mācību laiku un progresēt savā tempā.
Ja, kursu pabeidzot, jūs vēlaties turpināt angļu valodas apgūšanu, jums būs jāmeklē
citas grāmatas un vēl citi valodas kursi. Šī kursa laikā mēs mudinām jūs runāt angliski katru reizi,
kad rodas kāda iespēja, un iesakām jums prasīt tiem, ar ko jūs runājat, lai viņi izlabo kļūdas vai
nepilnības jūsu valodā.
P.S. Šajā darba versijā magnetafona ieraksts ir konvertēts audio mp3 form ātā un
sadalīts 648 fragmentos, kuri piesaistīti mācību vielas teksta elektroniskajai versijai. Tas ļoti
atvieglo mācību procesu tiem, kas ir draugos ar datoru. Turklāt arī kasešu ēra ja u ir aizgājusi
un to vietu pārliecinoši ieņem mp3 atskaņotājs. Šodien ir visai problemātiski atrast un
iegādāties kompaktu kasešu atskaņotāju. Tāpēc lieki būtu p a t salīdzināt šo antikvāro ierīci ar
mp3 atskaņotāju. Tagad visu kursu varat ielādēt atslēgas piekariņa fle šk ā un doties pasaulē...
A r cieņu! Pietuks Krustiņš - dzimtļaužu skolotājs.

10.
K o sa g a id īt
Sarunas un
paskaidrojumi
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Lai iegūtu pārskatu par mācību stundu, vispirms, neapstādinot mag
netofona lenti, noklausieties sarunas un paskaidrojumus! iemācieties visus
jaunos vārdus no galvas, tad atkārtojiet katru sarunu, ja iespējams, kopā ar
grāmatu! Apstājieties visur, kur nepieciešams kaut ko pārdomāt, un
neaizmirstiet atkārtot katru teikumu skaļā balsī! Vēlreiz pārbaudiet jaunos
vārdus! Ir vērtīgi pirms katras jaunas mācību stundas īsi atkārtot
iepriekšējās stundas materiālu un īpaši jaunos vārdus. Gramatikas
izskaidrojumi ir svarīgi, un tiem jāpievērš nopietna uzmanība. Tie
noskaidro daudz idiomātisku grūtību un ir noderīgi, jo sniedz papildu
informāciju par to, kā lietot angļu valodu. Skaidrojumu izklāstā saglabātas
trimdas latviešu valodas īpatnības.

Klausieties,
saprotiet

Šai posmā ir vingrinājumi, ar kuriem pārbaudīt izņemto vielu. Lai pa
beigtu vingrinājumus, būs jāstrādā ar grāmatu. Piemēram, jums varētu
prasīt noklausīties lenti un ierakstīt atbildes grāmatā vai uzrakstīt vin
grinājumu un tad pārbaudīt atbildes kasetē. Katrā uzdevumu nodaļā ir arī
daži vingrinājumi, kas ir izpildāmi bez audiokasešu palīdzības.

un runājiet

Šie vingrinājumi dod jums iespēju runāt, balsij parasti uzaicinot jūs pie
dalīties kādā sarunā, jūs dzirdēsit jautājumu vai teikumu angliski, kam
parasti sekos ieteikums latviešu valodā par to, kā vai ko atbildēt. Jūs
atbildēsit angliski un noklausīsities lenti, lai pārbaudītu teikto, ja jūs
kļūdījāties, neraizējieties par to - lietojiet magnetofona STOP un
REWIND podziņas un atkārtojiet vingrinājumu.

G ram atika

Kurss VIEGLAIS CEĻŠ U Z ANGĻU VALODU ir sarakstīts tā, lai jūs
varētu "pārlēkt" Šai daļai un vēl aizvien daudz iemācīties; jūs iegūsit
vairāk un progresēsit ātrāk, ja izmācīsities arī gramatiku. Neaizmirstiet arī
lietot gramatikas pielikumu grāmatas beigās.

T ikai angliski

Ap šo laiku jums vajadzētu būt pietiekamai pašapziņai, lai izturētu vēl
vienu, pēdējo, pārbaudi. Noklausieties iepriekšējās sarunas, kas šeit
ieskaņotas tikai angliski! Vai jūs sapratāt visu teikto, un vai jūs spētu
piedalīties šajās sarunās? Mācību viela ir pilnīgi apgūta tikai tad, kad
kursa lietotājs spēj izlasīt un saprast angļu valodas tekstu, nepievēršot
uzmanību nedz tulkojumiem, nedz paskaidrojumiem.

Atbildes

Atbildes lielākai daļai uzdevumu ir ieskaņotas magnetofona lente. Tiem,
kas mācās bez kasetēm, atbildes ir iespiestas pēdējās vingrinājumu
lappuses apakšā. Mācoties ieteicams atbildes apklāt ar roku vai papīru un
tās pārbaudīt tikai mācību stundas beigās.
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Ieteikumi labakai kursa izmantošanai
Tā kā šī kursa galvenais mērķis ir sniegt frāzes, kas lietojamas ikdienas sarunās, jūs
secināsit, ka ne visa katras mācību stundas viela ir izsmejoši izskaidrota. Neraizējieties par to,
turpinot mācīties, daudz kas kļūs skaidrs.
Mēģiniet mācīties regulāri, bet samērā īsos laika sprīžos! Pusstunda četras dienas
nedēļā ir vērtīgāka nekā četras stundas vienu reizi nedēļā.
Izrunājiet katru vārdu un frāzi skaļā balsī. Šai vajadzībai audiolentē ir atstāti īsi klusuma brīži
starp angļu frāzēm un to latviešu tulkojumiem.
Labākais veids, kā vingrinoties izteikt savas domas, ir nedaudz pārveidot dotos
teikumus un frāzes, piemēram, aizstājot vienu lietvārdu ar otru vai vienu darbības vārdu ar kādu
citu. Mēģiniet ielikt sevi īstās dzīves situācijās un izdomāt, ko jūs jautātu vai atbildētu, bet
nemēģiniet vienā reizē apgūt pārāk daudz. Ja tā varētu teikt, iegaumējiet pietiekami, bet ne tik
daudz, lai jaunās zināšanas kļūtu par galvassāpēm.
Katrā mācību stundā ir vingrinājumi, kurus ieteicams ne tikai rūpīgi izpildīt, bet arī
lie-tot kā sākumu pašu rakstītiem un izstrādātiem vingrinājumiem. Ja kursā sniegti desmit
vingrinājumi, pierakstiet paši sev vēl desmit klāt, līdz materiāls ir pilnīgi apgūts.
Nebaidieties kļūdīties lasot, rakstot vai, vissvarīgāk, runājot! Kļūdas ir vērtīgas, jo tās
atklāj jūsu valodas nepilnības, jūs varat tās novērst, atkārtojot attiecīgo nodaļu vai pārbaudot
gramatiku pielikumā. Šaubu reizēs ir vērtīgāk minēt nepareizi un pārbaudīt nekā minēt pareizi jo tad jūs neuzzināsit, kādēļ atbilde bija pareiza.
Nekautrējieties pierakstīt grāmatas malās piezīmes, jautājumus un komentārus! Katrs
pavada laiku, kaut ko gaidot: vilcienu, stāvot rindā veikalā vai pie zobārsta. Atkārtojiet kaut vai
dažas frāzes, un laiks paies daudz ātrāk! Tāpat izmantojiet īsus braucienus auto-busā vai
garākus lidmašīnā. Braucot ar mašīnu, lietojiet magnetofonu! Būtu pārspīlēti teikt, ka var
iemācīties valodu pa ceļam uz darbu un mājās, bet pavisam noteikti var dabūt startu, tādu ar
pamatīgu ieskriešanos.
Ir labi pēc iespējas biežāk atkārtot. Ja mācāties pašmācības ceļā, laiku pa laikam der
atrast kādu, kas jūs pārbauda. Lai iemācītos angliski, nepieciešams laiks: esiet pacietīgi un
apņēmīgi, un jūs redzēsit - tā lieta ies!
Vēl pēdējais ieteikums: mēģiniet, kad un kur iespējams, atrast kādu, ar ko runāt. Ja
esat ceļojumā, aizejiet uz angļu baznīcu vai amerikāņu koncertu. Ja uzturaties ārzemēs ilgāku
laiku, uzziniet, kur vakaros notiek volejbola treniņi vai satiekas foto entuziasti. Jo vairāk un
biežāk jūs nonāksit situācijās, kur jālieto angļu valoda, jo ātrāk jūs to apgūsit, lai cik jums
pašiem tā liktos vēl nepilnīga.
Un tā, ķerieties klāt, izmācieties pirmās VIEGLAIS CEĻŠ UZ ANGĻU VALODU
nodaļas un speriet pirmo soli: atcerieties, ka nav labāka veida mācīties valodu, kā tas, kā to dara
bērni - runājot. Vienalga, vai jūs esat iesācēji jeb jau zināt mazliet angliski, jūs būsit patīkami
pārsteigti par to, cik daudz būs palicis prātā. Un tad, kad satiksities kaut tikai pāris reizes ar
tiem, kam angļu valoda ir mātes valoda, jūs secināsit, ka protat daudz vairāk, nekā paši domājāt.
Have fun! - un lai jums labi veicas!
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1. stunda

SARUNAS UN.
LABDIEN UN HELLO!

(•

(Lesson number 1 - Hello and labdien!)
Pirms sākat strādāt, lūdzu, izlasiet grāmatas ievadu!
Dažiem no jums patiks izlasīt visu mācību stundas
materiālu, pirms jūs klausāties tā ierakstu magnetofona
lentē, citi vispirms iemācīsies atsevišķās frāzes. Abējādi ir
labi, ja to dara regulāri. Jūsu pirmajā mācību stundā ir
frāzes, ko lietot satiekoties. Iespējams, ka vienu otru jūs jau
zināt.
Hello, Anna!
Hello, Peter!

C

Labdien, Anna!
Sveiks, Pēter!

Anna, meet my friend, George.

Anna, iepazīsties ar manu draugu Džordžu!

Pleased to meet you, George.

Priecājos, Džordž!

This is my friend, Jennifer.

Šī ir mana draudzene, Dženifera.

Hi, Jennifer.
I'm glad to meet you.
How are you?

Labdien, Dženifera!
Prieks iepazīties.
Kā tev iet?

Thank you, fine.
And you?

Paldies, labi.
Un tev?

Thank you, I'm all right.

Paldies, var iztikt.

It's a nice day, isn't it?

Ir jauka diena, vai ne?

Yes, it is. A very nice day.

Jā, tā ir. Ļoti jauka diena.

Piezīmes p a r angļiem un am erikāņiem
Latviešu valodā, tāpat kā lielā daļā citu Eiropas valodu,
pastāv atšķirība starp 'tu' un 'jūs’. Angļu valodā, kaut arī
saka, ka amerikāņi formalitāti it kā necienot, vietniekvārds
'tu' thee vai thou ir izzudis, un to parasti vairs nelieto. Tā
vietā lieto you, formālāko 'jūs'. Tāpat kā citur pasaulē,
jaunieši bieži vien viens otru tūliņ uzrunā priekšvārdā;
uzrunājot vecākus cilvēkus, drošāk sākt ar M r. (ko izrunā
mister un kas nozīmē 'kungs') vai Mrs. (misiz 'kundze'),
vismaz līdz tam brīdim, kad jaunais paziņa piedāvā uzrunāt
viens otru priekšvārdā.
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PASKAIDROJUMI
Līdz šim jūs esat iemācījušies, kā pateikt 'labdien' un kā iepazīties vai iepazīstināt. Vārds
'sveiks' vai 'sveika' angliski ir hello, un to lieto tikpat bieži kā good m orning 'labrīt', good
afternoon 'labu pēcpusdienu' un good evening 'labvakar'. Pavisam neformāls sveiciens ir hi!,
laikam taču arī 'sveiks!'. Good night nekad nesaka satiekoties, bet gan vakarā, atvadoties vai
gulēt ejot, novēlot ‘ar labu nakti!'.
Angļu valodā lietvārdiem nav vīriešu un sieviešu dzimtes: a friend var būt kā 'draugs', tā
'draudzene', un vietniekvārds this - 'šis' vai ‘šī’ Tādēļ arī, sakot this is my friend, der pievienot
vardu vai citu informāciju, piemēram: This is my friend George.
Uzrunā Hello, Peter! vai Hello, Georg! vārds paliek tāds pats kā pamatformā. Piemēram, vārdi
M other 'māte' vai F ather 'tēvs’ patur to pašu formu arī uzrunā - M other! 'Māt!' vai Father!
Tēv!'. Angļu valodā vārda nozīme nav atkarīga no galotņu maiņām, kā tas ir latviešu valodā, bet
gan no vārdu kārtības teikumā un prievārdiem. This is my mother. 'Šī ir mana māte.' How are
you, m other? 'Kā tev iet, māt?’
Nākamajā sarunā jūs dzirdēsit teikumu Pleased to make your acquiantance, kas, tāpat kā
mazāk formālais it's nice to meet you, nozīmē 'priecājos iepazīties'. Angļiem un amerikāņiem,
kas mācās latviski, ir tikpat grūti izrunāt mūsu divu kā jums Šo piecu angļu vārdu savirknējumu.
Vienīgais labums ir tas, ka šī droši vien Ir visgrūtāk izrunājamā frāze visā kursā. Ja jūs spējat to
viegli un veikli pasacīt, tad ar pārējo tiksit galā bez grūtībām.
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p

i
Hlv *

Good morning, Mr. Taylor!
How are you?
I am fine, thank you.
This is my wife, Nancy Taylor.
Pleased to make your acquaintance.
It's nice to meet you, Mrs. Taylor.
Hello. What is your name, please?
My name is George Smith.
And what ir your name?
I am Nora Taylor.
Nora. How are you?
Very well, thank you.
That's nice.
Hi, Mark! What's new?
So-so, nothing much.
And you?
Me, too, nothing much.
And how is your friend Lisa?
She's fine, too.
Excuse me, please, but I'm
in a hurry.
I will call you.
Thank you, that will be nice.
Don't mention it.
I'll see you!
We must go, too.
Good-bye!
Bye!

Labrīt, Teilora kungs!
Kā jums klājas?
Labi, paldies.
Šī ir mana sieva, Nansija Teilora.
Priecājos iepazīties!
Priecājos, Teilora kundze.
Sveiki! Kā jūs, lūdzu, sauc?
Mans vārds ir Džordžs Smits.
Un kā tevi sauc?
Es esmu Nora Teilora.
Nora. Kā tev iet?
Ļoti labi, paldies!
Tas ir jauki.
Sveiks, Mark! Kas jauns?
Nu tā, nekā daudz.
Un tev?
Man tāpat, nekā daudz.
Un kā iet tavai draudzenei Lisai?
Viņai arī iet labi.
Atvaino, lūdzu, bet man
jāsteidzas.
Es tev piezvanīšu.
Paldies, tas būs jauki.
Nav par ko.
Uz redzēšanos!
Mums ari jāiet.
Ardievu!
Čau!
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W illiam Taylor. M r. Taylor. Sarunā jūs dzirdējāt vārdus Mr. (izrunā mister 'kungs') un Mrs.
(izrunā misiz 'kundze'). 'Jaunkundze' ir Miss. Mrs. Taylor 'Teilora kundze' ir M r. Taylor's wife
Teilora kunga sieva’. ‘Virs' ir husband. Lūdzu, ievērojiet piederības ģenitīvu: Taylor's Teilora',
wife's 'sievas', husband's Vīra'...

C

Angļu valodas how are you? (vai how are you doing?) latviski tulko gan 'kā tev/jums iet?', gan
'kā tev/jums klājas?'. Atbilde, kā dzirdējāt, var būt very well, thank you. Tā var arī būt fine 'labi',
quite well 'gluži labi' un I'm all right 'man iet labi'. Un nepaies ilgi, līdz jūs zināsit arī citas,
garākas un sarežģītākas atbildes.

C

Vēl kas: angļu valodā vietniekvārdu you lieto kā vienskaitlī, tā daudzskaitlī, formālās uņ
neformālās uzrunās. How are you? nozīmē 'kā tev iet?' vai 'kā jums iet?’ (vai 'klājas'). Angļu
valoda ir jaunāka valoda nekā latviešu, un jūs drīz ievērosit, ka vismaz gramatiskajā ziņā to būs
viegli apgūt.

C

T hat's nice. Tas ir jauki.’ T hat's good. ‘Tas ir labi.’ Un T hat's bad. vai T hat's too bad. Tas ir
slikti.’ T hat's ir saīsinājums no that is 'tas ir’. Angļu valodā vieglākas izrunāšanas dēļ
vietniekvārdus un darbības vārdus bieži apvieno.

C

T hat'll be nice. 'Tas būs jauki’ Will be (saīsinājums 'II be) ir darbības vārda 'būt' nākotnes
forma. Tagadnes forma ir is, pagātnes - was. Tātad: that is nice (tagadnē), that was nice
(pagātnē) un that will be nice (nākotnē). (Vairāk par darbības vārdiem varat uzzināt pielikumā,
275, Ipp.)

<•

Ievērojiet visās sarunās norādāmos vietniekvārdus this 'šis’ vai 'šī’ un th at 'tas' vai 'tā'. Pirmais
norāda uz priekšmetu, kas ir tuvu, otrais - tālāk, arī tad, ja runa ir par ideju vai sajūtu, ne tiešu
priekšmetu. This is nice ir 'šis ir (tiešām) jauki!’, bet T haf s nice 'tas ir jauki' bieži lieto kā
vienkāršu pieklājības frāzi.
Laiks atvadīties. Jūs zināt good-bye! 'ardievu!' un I'll see you! 'uz redzēšanos' vai I'll see you
later! 'uz redzēšanos vēlāk'. Vakaros novēl good night! vai have a good evening! 'ar labvakaru'
vai 'lai jums labs vakars!'. Angļu valodā bieži saka take care of yourself, kas nozīmē apmēram to
pašu, ko 'dzīvo vesels!'. Bye vai bye, bye! ir līdzīgs ‘čau!', ko lieto neformālu sarunu beigās, vai
'atā!', ko lieto bērni vai runājot ar bērniem.

C

Atcerieties, ka daudzas frāzes ir idiomātiskas, ko nevar tulkot vārdu pa vārdam; tās jāiemācās no
galvas. Piemēram, How are you? 'Kā tev iet?’ burtiski nozīmē 'Kāds esi tu?'. Frāzes I'm fine un
She's fine ir saīsinājumi no I am feeling fine un She is feeling fine. 'Es jūtos labi' un 'Viņa jūtas
labi'.
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G ra m a tik a
Katrā no nākamajām desmit nodaļām (stundām) būs īss angļu valodas gramatikas pamatu
izklāsts, kas palīdzēs iegūt labāku valodas izpratni. Ieteikums: mācoties, īpaši sākumā, ne
raizējieties pārlieku par kļūdām. Galvenais pašreizējais mērķis ir izteikties angļu valodā tā, lai
klausītājs jūs saprastu. Angļu valodas gramatika ir vienkāršāka nekā latviešu. Tās pamatlikumus
ir viegli iemācīties.
Viena no pirmajām sarunas pamatvajadzībām ir spēt runāt par sevi un par saviem draugiem.
Tādēļ sāksim ar personu vietniekvārdiem. Angļu valodā ir vīriešu dzimtes, sieviešu dzimtes un
bezpersonas vietniekvārdi. Pēdējos lieto attiecībā uz lietām, jēdzieniem un dzīvniekiem.
Vienskaitlī:
I
es
you*
tu
he
viņš
she
viņa
it
tas/tā

Daudzskaitli:
we
mēs
you*
jūs
they
viņi
they
viņas
they
tie/tās

* Ievērojiet, ka vietniekvārdiem ‘tu' un 'jūs' angļu valodā atbilst viena forma you. Tāpat
ievērojiet, ka vienskaitlī ir vīriešu dzimtes he 'viņš’, sieviešu dzimtes she 'viņa' un bezpersonas
vietniekvārds it 'tas/tā', bet daudzskaitlī tiem ir tikai viena forma they, kas nozīmē 'viņi', 'viņas’
un 'tie' vai 'tās'.
Nākamā nepieciešamība ir prast locīt darbības vārdu to be 'būt'; šajā lappusē tas sniegts tikai
tagadnes formā. Tāpat kā latviešu valodā, šīs ir neregulārs verbs; atšķirībā no latviešu valodas tam
ir mazāk maiņu - ievērojiet, ka visās trijās daudzskaitļa personās un 2. personā vienskaitlī tam ir
viena un tā pati forma are. Regulārajiem verbiem, kā redzēsit nākamajā nodaļā, būs vēl mazāk
maiņu.
Vienskaitlī:
1. personā:
2. personā:
3. personā:

I am
you are
he/she/it is

1 st person:
2nd person:
3rd person:

I am not
you are not
he/she/it is not

es esmu
tu esi
viņš/viņa tas/tā ir
es neesmu
tu neesi
viņš/viņa tas/tā nav

Daudzskaitlī:
we are
you are
they are

mēs esam
jūs esat
viņi/viņas - tie/tās ir

we are not
you are not
they are not

mēs neesam
jūs neesat
viņi/viņas - tie/tās nav

Jautājuma formā darbības vārds nāk pirmais: am I? 'vai es esmu?'; are you? 'vai tu esi?', is he?
'vai viņš ir?' utt. Am I glad? 'Vai esmu priecīgs?', A re you at home? 'Vai tu esi mājās?', Is it a
nice day? 'Vai tā ir jauka diena?', A re they here? 'Vai viņi ir te?'
Angļu valodā vietniekvārdu un darbības vārdu bieži apvieno vienā vārdā. Saīsinātās formas ir
I'm , you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Un: I'm not, you're not, he's not utt.
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Angļu valodas vardu klasifikācija

Atšķirībā no latviešu valodas, kas pamatojas uz galotņu maiņām, angļu valoda lielā mērā
balstās uzvārdu kārtību un prievārdiem, partikulām un citiem palīgvārdiem. Angļu valodā,
tāpat kā latviešu valodā, ir lietvārdi, vietniekvārdi, skaitļa vārdi un īpašības vārdi, darbības
vārdi un apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi un dažādas partikulas - jautājuma, nolieguma u. c.
Mūsdienu angļu valodā lietvārdiem saglabājusies tikai viena locījuma galotne - ģenitīva jeb
piederības locījuma galotne -s. Parasti lietvārdu locījumus izsaka ar prievārdiem - ģenitīvu ar
of, datīvu ar to un for un lokatīvu ar in, into un at. Ērtības labad dotās tabulas rāda, kā latviešu
valodas locījumi pārceļami angļu valodā. Ģenitīvu arī apzīmē ar apostrofu un galotni -s (-'s)
vienskaitlī un apostrofu pēc s (-s’) daudzskaitlī.
Nom.:
Ģen.:
Dat.:
Akuz.:
Lok.:

Kas?
Kā?
Kam?
Ko?
Kur?/Kad?

Nom.:
Ģen.:

Kas?
Kā?

Dat.:
Akuz.
Lok.:

Kam?
Ko?
Kur?/Kad?

who vai w hat (teikuma priekšmets)
whose? vai of w hat? (piederības locījums)
to whom? vai for whom? (netiešais papildinātājs)
who? vai w hat? (papildinātājs)
w here? vai when?
George is here.
George's friend is here.
George wants a cup of tea.
Give the book to George.
I see George.
George is at home.
George is in the house.

'Džordžs ir te.'
'Džordža draugs ir te.'
'Džordžs vēlas krūzi tējas.'
'Dod grāmatu Džordžam!'
'Es redzu Džordžu.'
'Džordžs ir mājās.'
'Džordžs ir mājā.'

Jautājumi būtu: Who is here? 'Kas ir te?', Whose friend is here? 'Kā draugs ir te?' utt.
Pamēģiniet paši izdomāt jautājumus pārējiem locījumiem.
Turpmākajās mācību stundās jūs mācīsities, kā angļu valodā lieto dažādos locījumus, kā arī
apskatīsit dažādas vārdu grupas, lai paši spētu veidot savus teikumus, ne tikai iemācīties frāzes,
kas parādās tekstā.
V ingrinājum s, ierakstiet pareizos vietniekvārdus un darbības vārdus! (Atbildes 2 1. Ipp.)
I am here,
But
Is Mr. Taylor at home?
No,

there.
at work.

at home?
at school.
my friends,
but
my girlfriends.
................................ Lisa?
No,
_____ Nancy.

No.

Es esmu te,
tu esi tur.

Vai Teilora kungs ir mājās?
Nē, viņš ir darbā.
Vai Lisa ir mājās?
Nē, viņa ir skolā.
Jūs esat mani draugi,
bet viņas nav manas draudzenes.
Vai tu esi Lisa?
Es esmu Nansija.
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K L A U S IE T IE S , S A P R O T IE T
Šī stundas daļa palīdzēs jums nostiprināt to, ko esat iemācījušies. Lai veiktu dotos vingrinājumus,
jums nepieciešama šī grāmata un ieraksts magnetofona lentē (kasetē). Izlasiet norādījumus, pirms
klausāties lenti! (Atbildes ir ieskaņotas lentē, kā arī atrodamas 21. lappusē. Lūdzu, pa mācīšanās
laiku apklājiet tās!)
1. Jus esat saticis jaunu paziņu, izvelieties atbildes no dota saraksta un ierakstiet tas blakus
jautājumiem! Tad noklausieties lenti, lai pārbaudītu atbilžu pareizību!
a. What's your name? ____________________________________________________
b. How are you?
________________________________________________
c. How are you doing?______________________________________________________
d. What's new?
Nothing much.
I'm fine, thank you.

I am George Smith.
Quite well._______

2. Magnetofona lentē ieskaņotas četru pāru sarunas sasveicinoties. Noklausieties katru pāri
atsevišķi, apstādiniet lenti un atzīmējiet attiecīgajā kvadrātiņā, kad sarunājas pāris a., b., c. un
d.
no rīta

dienā

vakarā

naktī

a. pirmais pāris
b. otrais pāris
c. trešais pāris
d. ceturtais pāris
3. Pārtulkojiet Šis frāzes, tad noklausieties lenti un pārbaudiet atbildes un izrunu!

C

a. Kā jums klājas?
b. Kā tevi sauc?

_________________________________________

c. Es tev piezvanīšu.
d. Es jums piezvanīšu.
4. Pēc katra vingrinājuma un pie katras izdevības rūpīgi vairākkārt izlasiet katru angliski rakstīto
tekstu skaļā balsī! Sāciet lasīt lēnām, tad atkārtojiet to pašu ātrāk un vēl ātrāk. Jo vairāk jūs
lasīsit, jo vairāk 'ielocīsies' jūsu angļu mēle un jo vieglāk būs ne tikai atcerēties, bet arī
iemācīto pareizi pasacīt.
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P a p ild u v in g rin ā ju m i.
5. A tkārtojum s. Darbības vārdam to be 'būt' tagadnē ir šādas formas: I am (I'm), you are (you're),
he is (he's), she is (she's), is (it's), we are (we're), you are (you're), they are (they're). Sarunu
valodā parasti lieto saīsinājumus.
Ierakstiet teikumos darbības vārda to be attiecīgās formas! Uzrakstiet saīsinājumus uz līnijām!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I'm
Jennifer
That
They
John
He
You
It
We
She
I
You

Nancy Taylor.
my friend.
nice.
friends.
in a hurry.
a good friend.
both fine.
a beautiful day.
pleased to meet you.
in a hurry too.
a good student.
a nice teacher.

6. A tkārtojum s. Darbības vārdam to be noliegumu veido, attiecīgajai formai pievienojot not: I
am — I am not (I'm not), you are — you are not (you're not), he/she is - he/she is not (he/she
isn't vai he's not, she's not), we are - we are not (we aren't vai we're not), they are - they are not
(they aren't vai they're not). Lūdzu, tevērojiet saīsinājumus!
Pārveidojiet negatīvā! Lietojiet saīsinājumus visur, kur iespējams!
1 .We are friends.___________________are not vai aren't_________________
2 .This is Jennifer.________________________________________
3.He is glad to meet M ary._________________________________
4 ._She and Mary are sisters._________________________________
5.I am a good speaker.____________________________________
6 .Today is M onday.______________________________________
7 .This is a difficult exercise.
___________________
8 .Mr. and Mrs. Kazlovski are Latvians.______________________
9. You are a good student.
___________________
10. We are friends.

1.stunda

20.

UN RUNĀJIET
Šī posma vingrinājumi atrodami tikai magnetofona lentē, bet atbildes dotas arī 21. lpp. Tie dos
jums iespēju runāt tā, it kā jūs piedalītos īstā sarunā. Noklausieties daļu sarunas angļu valodā.
Tekstam seko klusuma brīdis, kurā jūs atbildat, tad ir dota pareizā atbilde. Ja nepieciešams,
atkārtojiet šo posmu vairākkārt, līdz jūs spējat visu pareizi atbildēt. Šajā vingrinājumā jūs runāsit
ar Teilora kungu, jauna frāze: excuse me! 'atvaino!' vai 'atvainojiet!'

C

7. Mr. Taylor:
Jūsu atbilde:
Mr. Taylor.
Jūsu atbilde:
Mr. Taylor:
Jūsu atbilde:
Mr. Taylor:
Your answer:
Mr. Taylor:
Your answer:

Hello!
What's your name?
Please meet my wife, Nancy Taylor.
And how are you?
Excuse me, but I must go.

Papildu vingrinājum i

8. Teikumiem ar to be vienkāršus jautājumus veido, liekot darbības vārda to be attiecīgo formu
pirms teikuma priekšmeta. Piemērs: She is a good student. - Is she a good student?
1. They are friends.
______________Are they friends?____________
2. He is a bad student.
__________________________________________
3. Today is Tuesday.
__________________________________________
4. Lisa and Mary are at home.
_______________________________________________
5. John is in a h u r r y . __________________________________________
6. You and George are cousins.
________________________________________
__________________________________________
7. You are fine.
8. It is abeautiful day.
___________________________________________
9. We are pleased to meet y o u . _________________________________________________
10. She is in a hurry, too. __________________________________________________
11. They are tired today. ______________________________________________
12. The teacher is tired.
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9. Lietojiet izceltos vārdus, lai pabeigtu dialogu!
m e et

nam e

to d a y

frie n d

v e ry nice

Mary, please________________my friend, George.
Pleased to meet you, George. This is m y _____________________ Nancy.
How are you, Nancy?
________________is a nice day, isn't it?
Yes, a __________________ day. And is this your friend Lisa?
Yes, I am Lisa. My full
__________________ is Lisa Morgan.
10. Izveidojiet dialogu, sakārtojot vārdus pareizā kārtībā!
Morning/Mrs. Jones/good___________________________________________________
are/you/how?______________________________________________________________
fine/thank you/I’m
__________________________________________
g l a d / m e e t / l ' m / y o u / t o ______________________________________
your/is/name/what/please?
__________________________________________
N a n c y / n a m e / i s / m y / S m i t h __________________________________________
day/nice/it's a/isn't it?
__________________________________________
day/nice/very/it is a/yes
___________________________________________
Atgādinājums. Lai uzbūvētu ēku, vajag daudz ķieģeļu, lai uzbūvētu valodu - daudz vārdu.
Iepriekšējos vingrinājumos jūs būsit ievērojuši vārdus, kurus jūs nezinājāt. Jebkurā gadījumā, kad
sastopat vārdu, ko nesaprotat, tūliņ paskatieties vārdnīcā un to iemācieties! Lai kur redzēts vai
dzirdēts, katrs papildu vārds ar laiku noderēs.

ATBILDES. Pirms sākat, apklājiet atbildes, līdz esat pārliecināti, ka tās ir pareizas!
17. Ipp.: I am, you are, he is, is Lisa, she is, you are, they are not, are you, I am;
1.: a. I am George Smith; b. I'm fine, thank you vai Quite well; c. I'm fine, thank you vai Quite
well; d. Nothing much; 2. : a. dienā; b. vakarā; c. no rīta; d. naktī; 3.: How are you; what is your
name; I will call you; 1 will call you; I am/I'm; Jennifer is/Jennifer's; That is/that's; they
are/they're; John is/John's; He is/he's; you are/you're; it is/it's; we are/we're; she is/she's; I am/I'm;
you are/you're; 6.: is not/isn't; is not/isn't; are not/aren't; I am not/I'm not; is not/ isn't; is
not/isn't; are not/aren't; are not/aren't; are not/aren't;
Hello, Mr. Taylor; My name is; Pleased to
meet you vai I'm glad to meet you; I'm fine, thank you; I must
go, too. Good-bye. 8.: Is he; Is today; Are Lisa and Mary; Is John; Are you and George; Are
you; Is it; Are we; Is she; Are they; Is the teacher; 9.: Mary, please meet my friend, George. Pleased to meet you, George. This is my friend Nancy. - How are you, Nancy. Today is a nice
day, isn't it? - Yes, a very nice day. And is this your friend Lisa? - Yes, I am Lisa. My full name is
Lisa Morgan. 10.: Good morning, Mrs. Jones. How are you? - I'm fine, thank you. I'm glad to
meet you. What is your name, please? - My name is Nancy Smith., It's a nice day, isn't it? - Yes, it
is a very nice day.

22.
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Tikai angliski
Šī daļa atkārto to, ko esat iemācījušies. Tās teksts ir tikai angļu valodā. Vai jūs saprotat visu
teikto? Ja ne, noklausieties mācību stundu vismaz vēl vienu reizi! Jo vairāk jūs klausīsities un
atkārtosit, jo pazīstamāka un vieglāk lietojama kļūs angļu valoda.
1. saruna (Conversation number 1)
"Hello, Anna!"
"Hello, Peter!"
"Anna, meet my friend, George."
"Pleased to meet you, George.
This is my friend, Jennifer."
"Hi, Jennifer. I'm glad to meet you.
How are you?"
"Thank you, fine. And you?"
"Thank you, I'm all right."
"It's a nice day, isn't it?"
"Yes, it is. A very nice day."
2. saruna (Conversation number 2)
"Good morning, Mr.Taylorl
How are you?"
"I am fine, thank you. This is my wife, Nancy Taylor."
"Pleased to make your acquaintance.
It's nice to meet you, Mrs. Taylor."
"Hello! What is your name, please?"
"My name is George Smith. And what ir your name?"
"I am Nora Taylor."
"Nora. How are you?"
"Very well, thank you."
"That's nice."
3. saruna (Conversation number 3)
"Hi, Mark! What's new?"
"So-so, nothing much. And you?"
"Me, too, nothing much.
And how is your friend Lisa?"
"She's fine, too. Excuse me, please,
but I'm in a hurry. I will call you."
"Thank you, that will be nice."
"Don't mention it. I'll see you!"
"We must go, too. Good-bye!"
"Bye!"

23.

L a b d ie n u n hello!
How are you? 'Kā tev iet?' Tiešs
tulkojums: 'Kā esi tu?' vai 'Kāds esi tu?'
I ’ll see you. 'Uz redzēšanos!' vai 'Es
redzēšu tevi.'
Vēl viens piemērs: Take off your coat.
'Novelc mēteli!' vai 'Ņem nost tavu
mēteli!'
Ar šo piemēru pietiek, lai pārliecinātos,
ka ne katru frāzi var tulkot vārdu pa
vārdam.

1.stunda
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Turklāt angļu (un latviešu) valodā ir daudz šādu
idiomātisku frāžu, kas ir neatvietojama valodas
sastāvdaļa un sniedz interesantu informāciju par
valodas lietotājiem.

Vienīgais praktiskais ieteikums tam, kas
valodu mācās, ir - vienkārši iemācīties k atru idiomātisko frāzi no galvas!

}
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SARUNAS
IEPAZĪŠANĀS
(Lesson number 2 - Getting acquainted)
Viena no pirmajām iespējām jums runāt angliski varētu rasties, ciemojoties pie kāda angļa vai
amerikāņa. Šajā stundā jūs turpināsit iepazīties; jūs sāksit arī mācīties par ģimeni un radiem. Un,
kamēr jūs klausāties un mācāties, lūdzu, sāciet ievērot, kad un kā angļu valodā lieto noteikto
artikulu the un nenoteikto artikulu a vai an.
Hello, Peter. Please come in. Take
off your coat.

Labdien, Peter! Ludzu, nac iekša!
Novelc meteli!

Hello, Anna.
How are you doing?

Sveika, Anna!
Ka tev iet?

Thank you, fine.
And you?

Paldies, labi!
Un tev?

I'm fine, too, thank you.

Man arī iet labi, paldies.

Peter, this is my sister Barbara.

Peter, šī ir mana masa Barbara.

Glad to meet you.

Priecājos (tevi satikt).

And that is my brother. His name is
John.

Un tas ir mans brālis. Viņa vārds ir
Džons.

Hi, John!
I know him.
We go to school together.
It's nice to have a large family.
I am an only child.

Sveiks, Džon!
Es viņu pazīstu.
Mes ejam kopa skola.
Ir jauki, ka ir liela ģimene.
Es esmu vienīgais berns.

Piezīmes p a r angļiem un am erikaņiem
Cilveku vārdi sniedz interesantu ieskatu viņu kultūras attīstībā. Tādi 80. gados Amerikā iecienītie
priekšvārdi kā Lisa, Laura vai Sandra meitenem un Roberts, Dāvids vai Čārlzs zeniem ir
pazīstami visā pasaule. Tādi uzvārdi
kā Holikopoulos (grieķu), McGrady
(skotu) vai Kulikowski (poļu)
norāda to īpašnieku etnisko
izcelsmi. Un ir uzvārdi, kas radušies
līdzīgos apstākļos. Labs piemers ir
iepriekšejā nodaļā lietotais uzvārds
Smith: latviski tas ir Kalejs, arābiski
Haddad, krieviski Kuznetsov,
portugāliski Ferreiro, spāniski
Hernandez, ungāriski Kovacs,
vāciski Schmidt...
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UN PASKAIDROJUM I

Norādāmo vietniekvārdu this 'šis’
THIS IS LATVIA!
vai 'š f, ko jūs iemācījāties
^
AIZVER MUTI!!!
iepriekšējā stundā, lieto, lai norādītu
uz cilvēku vai priekšmetu, kas
\
atrodas aizsniedzamā attālumā vai ir
v J
tuvākais no diviem vai vairākiem.
That 'tas' vai 'tā’ lieto, runājot par
cilvēkiem vai priekšmetiem, kas ir
vV
ļ^
tālu vai tālāk projām. Norādāmo
vietniekvārdu daudzskaitļa formas ir
these 'šie', 'šīs' un those 'tie', 'tās’. Tā
this chair un these chairs ir 'šis
krēsls' un 'šie krēsli'; that girl un
those girls ir 'tā meitene' un 'tās meitenes'.

C
(•

"i

*i

Iepriekšējā sarunā runātājs jūs iepazīstināja ar b rother 'brāli' un sister 'māsu'. Citi ģimenes
locekļi ir son 'dēls', daughter 'meita', child 'bērns' (daudzskaitlī children), m other 'māte',
father 'tēvs', parents 'vecāki', grandparents 'vecvecāki', grandm other 'vecmāmiņa' un
grandfather Vectēvs'. Vēl citi: boy 'zēns' jeb 'puika', girl 'meitene', godm other 'krustmāte',
godfather 'krusttēvs’, grandchild 'mazbērns', uncle 'tēvocis', aunt 'tante' un cousin 'māsīca'
vai 'brālēns'. Family ir 'ģimene'.
Angļu valodā, kā esat jau ievērojuši, reti mainās lietvārdu galotnes. Viens izņēmums ir
ģenitīvs: father 'tēvs', fath er’s 'tēva'; m other 'māte', m other's 'mātes'.
Ievērojiet ari, ka vietniekvārdus un darbības vārdus bieži apvieno: I am — Im , you are you're, th at is - that's. Liela
daļa
saīsinājumu
radušies
valodas ērtības labad - arī
angļiem un amerikāņiem ir
vieglāk izrunāt don’t kā do not.
Please 'lūdzu’ saka, ja kaut ko
lūdz, bet ne tādā gadījumā, ja
kaut ko nesaprot. Šai gadījumā
'Kā, lūdzu?' ir Excuse me!
'Atvainojiet!' vai I beg your
pardon. 'Lūdzu piedošanu.’

(•
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Good evening, Mr. Taylor!
Good evening, Anna!
How nice to see you.
Please come in!
Do you know my sister Barbara?
Pleased to meet you, Barbara.
These are her children.
How many children do you have?
I have three children,
one daughter and two sons.
I don't have any children.
You have a nice family!

2.stunda

Labvakar, Teilora kungs!
Labvakar, Anna!
Cik jauki jūs satikt.
Lūdzu, nāciet iekšā!
Vai jūs pazīstat manu māsu Barbaru?
Priecājos (jūs satikt), Barbara.
Šie ir viņas bērni.
Cik jums ir bērnu?
Man ir trīs bērni,
viena meita un divi dēli.

I am seven years old.

Man nav bērnu.
Jums ir jauka ģimene!
Paul, šis ir Teilora kungs.
Cik tev gadu, Paul?
Man ir septiņi gadi.

Good morning, Paul.

Labrīt, Paul!

Good morning, Mrs. Taylor.

Labrīt, Teilora kundze!

Paul, this is Mr. Taylor.
How old are you, Paul?

Are your parents at home?

Vai tavi vecāki mājās?

No, they are not at home.

Nē, viņi nav mājās.

Where are your parents?

Kur ir tavi vecāki?

Mother is at work.

Māte ir darbā.

And where is your father?

Un kur ir tavs tēvs?

He went to the store.

Viņš aizgāja uz veikalu.

Will he be back soon?

Vai viņš drīz būs mājās?

Yes. Do you want to wait for him?

Jā. Vai jūs gribat viņu pagaidīt?

Yes, I would like that.

Jā, man tas patiktu.

Then let's go inside.
There he comes.
No, that is my grandfather.
Here I am, grandfather!

Tad iesim iekšā!
Tur viņš nāk!
Nē, tas ir mans vectēvs.
Te es esmu, vectētiņ!

•
•)

Do you w ant to w ait for him ? 'Vai jūs gribat viņu pagaidīt?' Prepozīcija for + vietniekvārds him
šajā gadījumā kļūst par latviešu 'viņu'. Prepozīciju for lieto arī latviešu datīva izteikšanai. This is
for h er. 'Šis ir viņai'. Is this for you? 'Vai šis ir tev?'
Do you have any children? vai Do you have children? abi nozīmē Vai jums ir (kādi) bērni?'
Tāpat varētu teikt I don’t have any children vai I don’t have children. 'Man nav (nekādu)
bērnu.'

•)

•

•

•)

Ikdienas valodā nepieciešamie skaitļa vārdi ir: one 'viens', two 'divi', three 'trīs', four 'četri', five
'pieci', six 'seši', seven 'septiņi', eight 'astoņi', nine 'deviņi' un ten 'desmit'. Nākamajās stundās jūs
iemācīsities pārējos skaitļa vārdus.

'•)
^
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H ere he comes. Te viņš nāk.' Uzšķiriet 28. lappusi un iemācieties darbības vārda locīšanu
tagadnē visās personās un abos skaitļos! Ievērojiet, ka visās personās, izņemot 3. pers. vienskaitlī,
lieto vietniekvārdu plus darbības vārda nenoteiksmes formu (bez to); 3. pers. verbam vienskaitlī
pievieno burtu ‘s’. To come 'nākt’. I come 'es nāku', you come 'tu nāc', he/she comes 'viņš/viņa
nāk'.
īpašības vārdus vienkāršos teikumos latviešu valodā lieto arī kā apstākļa vārdus: vārds nice
nozīmē 'jauks/jauka', kā arī 'jauki'. You have a nice family. 'Jums ir jauka ģimene.' T hat’s nice.
‘Tas ir jauki.’ I am a good friend. 'Es esmu labs draugs.’ Good! 'Labi!"

Jautājumus, kas prasa tikai yes vai no atbildi un ko latviešu valodā ievada jautājuma partikula
'vai', veido divējādi. Piemēram, lietojot darbības vārdu to be 'būt' vai modālo darbības vārdu can
'varēt, spēt', teikumā apgriež vārdu kartību. You are at home. Tu esi mājās.' - A re you at home?
'Vai tu esi mājās?' You can do it. Tu vari to darīt.' -Can you do it? Vai tu vari to darīt?' Lietojot
pārējos darbības vārdus, teikuma priekšā liek do vai does. Do you have a sister? Vai tev ir
māsa?' Does she w ant to wait? 'Vai viņa grib pagaidīt? (Ievērojiet, ka jautājuma formā 3.
personā pazūd -s: she w ants 'viņa grib', does she w ant? 'vai viņa grib?'!)
Darbības vārdu to do loka I do, you do, he/she/it does, we do, you do un they do. Ievērojiet, ka
negatīvā lietojamas tās pašas formas. Saīsinājumi ir don’t un doesn’t. Do you have any
brothers? - Yes, I do. - No, I do not (don’t).
Nākamā jautājumu grupa, W h- jautājumi. līdzinās K-jautājumiem latviešu valodā. W hat is that?
[vai Who is that?, ja runā par cilvēku] 'Kas tas ir?' W here is your father?'Kur ir tavs tēvs?'
W hat is your name? 'Kā tevi sauc?' W hat are you doing? 'Ko tu dari?' W hy is your m other at
w ork? 'Kāpēc tava māte ir darbā?' W hen will she be home? 'Kad viņa būs mājās?'
Vēl viens derīgs jautājums sākas ar vārdu How 'cik'. How many ir 'cik daudz', ja runā par
saskaitāmu daudzumu (How many friends? 'Cik draugu?'), un how much, ja par nesaskaitāmu
(How much time? 'Cik laika?'). How atkarībā no teikuma satura var nozīmēt arī 'kā'. How are
you? ‘Kā jums iet?'
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G ra m a tik a
Darbības vārdiem angļu valodā ir trīs pamatformas - nenoteiksme, vienkāršā pagātne un
pagātnes divdabis: to ask, asked, asked 'jautāt'. Angļu valodā, tāpat kā latviešu valodā, ir
vienkāršie un saliktie laiki; šajā kursā mēs apgūsim vienkāršo tagadni, pagātni un nākotni.
V ienkāršā nepabeigtā tagadne

1. pers.
2. pers.
3. pers.

Vienskaitlī
I ask 'es jautāju'
you ask 'tu jautā'
he/she asks 'viņš... '

Daudzskaitlī
we ask 'mēs jautājam'
you ask jū s jautājat'
they ask 'viņi...'

Ievērojiet, ka vienkāršai tagadnei lieto nenoteiksmes formu (bez to) un personu formās maiņu
nav, izņemot vienskaitļa 3. pers., kurai ir galotne -s (-es), ilgstošajiem laikiem tagadnē, pagātnē
un nākotnē lieto tagadnes divdabi: darbības vārda nenoteiksmi + -ing.
V ienkāršā ilgstošā tagadne

1. pers.
2. pers.
3. pers.

Vienskaitlī
I am asking 'es jautāju'
you are asking 'tu...'
he/she is asking 'viņš...

Daudzskaitlī
we are asking 'mēs jautājam'
you are asking 'jūs jautājat'
they are asking 'viņi... '

Izņēmumi ir darbības vārdi to be un to have, kuru locīšana seko. Šī kursa vajadzībām tie lokāmi
tikai vienkāršajā tagadnē, un to pagātnes un nākotnes formas iemācīsities nākamajā nodaļā.
(Neregulāro darbības vārdu pamatformas dotas, sākot ar 287. lappusi.)
Darbības vārdi to be un to have 'būt'
Latviešu valoda esamību un piederību izsaka tas pats darbības vārds,
angļu valodā vietniekvārds paliek tas pats, bet mainās verbs. Lūdzu

mainās
vietniekvārds;
iemācieties !

But: esamības nozīmē
I am*
es esmu
you are tu esi
he is
viņš ir
she is
viņa ir
we are
mēs esam
you are jūs esat
they are viņi/viņas ir'

man ir/man nav
tev ir/tev nav
viņam ir/nav
viņai ir/nav
mums ir/nav
jums ir/nav
viņiem/viņām ir/nav

Būt: piederības nozīmē
I have/I do not have
you have/you do not have
he has/he does not have
she has/she does not have
we have/we do not have
you have/you do not have
they have/they do not have

Salīdziniet šos piemērus!
Viņš ir brālis.
You area mother. Tu esi māte.
Boys are friends.
Zēni ir draugi.
He is a brother.

He has a brother.
You have a mother.

Boys have friends.
1Nolieguma formā:I am not 'Es neesmu',you are not 'tu neesi',he is not, she is...

Viņam ir brālis.
Tev ir māte.
Zēniem ir draugi.
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Vingrinājums. Izrakstiet visus darbības vārdus, kas apgūti iepriekšējās stundās! Izlokiet katru
vienkāršajā nepabeigtajā un ilgstošajā tagadnē! Sākot ar nākamo nodaļu, dariet to pašu ar katru
jaunu darbības vārdu - izliet to tagadnē, pagātnē un nākotnē! (Neregulāro verbu trīs pamatformas
iespiestas 287. lappusē.)
I vingrinājums. Mutiski vai rakstiski ievietojiet pareizos vietniekvārdus un citus vārdus!
(Atbildes 33. lappusē.)
I am

Jennifer Kelly.
____ children.
Jennifer Kelly?
_ very pretty.
good mother.
friends.

We have
Anna's grandfather?
a beautiful sister.
____ in the garden?
___ many relatives.

Es esmu Dženifera Kellija
M an ir trīs bērni.
Vai jūs esat Dženifera Kelija?
Vai jum s ir divas māsīcas?
Viņa ir ļoti glīta.
V iņam ir laba māte.
Mēs neesam labi draugi.
Mums ir seši draugi.
Vai jūs esat Annas vectēvs?
Jum s ir skaista māsa.
Vai viņi ir dārzā?
Viņiem nav daudz radu.

II vingrinājums. Atkārtojiet skaitļa vārdus no I līdz 10! Izdomājiet pa teikumam ar katru skaitļa
vārdu!
III vingrinājums. Pārbaudiet, vai jūs zināt apgūtos jautājamos vārdus! Savienojiet ar svītriņu angļu
vārdu un tā latvisko tulkojumu!
why?
what?
who?
how?
where?
when?
how much?
how many?

(•

kas? (par cilvēku)
kas? (par priekšmetu)
kur?
cik? (saskaitāms daudzums)
kad?
kāpēc?
kā?
cik? (nesaskaitāms daudzums)

Vai tā v ar būt? Cik jaunu vārdu jūs spējat iemācīties vienā dienā - vienu, desmit, piecpadsmit? Ja jūs
iemācītos tikai vienu jaunu vārdu dienā, gada beigās jums būtu 365 vārdu krājums, desmit vārdus 3650, piecpadsmit vārdus - 5475 lietojamu vārdu krājums. Angļu valodā ir vairāk nekā miljons vārdu,
kaut pētījumi rāda, ka vidusmēra runātājs savās ikdienas sarunās nelietojot vairāk kā 2500 līdz 3000
vārdu. Un tā, iemācoties tikai 7-8 jaunus vārdus dienā, gada laikā jums būs vārdu krājums, ar kuru jūs
d ro ši v a rē s it doties p a s a u lē m e k lē t d a r b u u n s ā k t d zīv o t nevis izdzīvot!
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Pirms klausāties ierakstu lentē, lūdzu, izlasiet norādījumus pirms katra vingrinājuma!
1. Ir ieradies ciemiņš, kas ir jāiepazīstina. Grāmatā latviski ierakstiet, ar ko iepazīstina.
a.
b .
c. _____________________________________________________________________
d _______________________________________________________________________
2. Lentē jūs dzirdēsit teikumus ar skaitļa vārdiem. Uzrakstiet, cik un kas ir katram runātājam!
(Ievērojiet, ka angļu valodā, izņemot vietniekvārdus, nav gramatiskas atšķirības starp sieviešu un
vīriešu dzimtes formām!)

3. Teilora kungs uzdod Paulam jautājumus. Noklausieties jautajumus un atbildes un ierakstiet
atbildes pareizajās vietās, atzīmējot tās ar 1,2, 3 un 4! Teilora kungs prasa:
a. Paula vecumu.
b. Kur ir viņa vecāki.
c. Kā Paulam klājas._________________________________________________________
d. Kā Paulu sauc.
4. Izstrādājiet rakstiski vai tāpat prātā katru sarunu, kura iespējama, lietojot pašreizējo vārdu
krājumu! Ja angļu valodu mācāties skolā vai vakara kursos, izmantojiet dialogus stundās!
Neaizmirstiet, ka tur, kur aptrūkstas vārdi, labi lietojams smaids vai rokas vēziens! Saka, ka itāļi
runājot vairāk ar rokām nekā ar muti; un šāda veida sazināšanās Amerikā ir pat iedalīta atsevišķā
"valodā": body language 'ķermeņa valoda’.
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Papildu vingrinājumi.
5. A tkārtojum s. Darbības vārds to have 'būt' piederības nozīmē un tagadnē ir i have, you have,
he/she/it has, we have, you have, they have. Atkārtojiet to un, izpildot nākamos vingrinājumus,
atkārtojuma vairs neskatieties! Un neaizmirstiet pārbaudīt vārdnīcā katru vārdu, kura nozīmi jūs
nezināt!
Ierakstiet attiecīgo darbības vārda to have formu tukšajās vietās!
1. G eorge__________________ a new coat.
2 .1
many books at home.
3.W e
five children.
4._You__________________ a nice grandfather.
5. My brother__________________ three sisters.
6. S h e_________________a good grandmother.
7 .1
a new car.
8. M ary_______________a red sports car.
9. John and Henry__________________ many friends.
10. H e_________________ a large family.

has

6. Atkārtojums. Lai veidotu noliegumu ar to have, jālieto do not vai does not pirms to have. Parasti
lieto saīsinātās formas don’t un doesn’t. Lai veidotu jautājumu, jālieto do vai does pirms teikuma
priekšmeta. 3. pers. vienskaitļa forma has mainās uz have kā nolieguma, tā jautājuma teikumos.
Pārveidojiet pirmos sešus teikumus nolieguma formā, nākamos sešus - jautājuma formā!
1. I have two sisters.

___________ don 't h a ve_____________

2. They have friends in the United States.
3. That boy has a large family.
4. You have a nice grandchild
5. She has a red coat.
6. Peter and Paul have a dog.
1. She has a new house,
2. This girl has a good book.
3. They have a large dog.
4. Mary has many cousins.
5. John has a small sports car.
6. You have an aunt and an uncle.

___________ Does she have?____________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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UN RUNĀJIET
7. Noklausieties šo situāciju aprakstus! Atbildiet, vadoties pec apraksta, tad noklausieties
lenti, lai pārbaudītu atbildes!
a. Kāds ir pie durvīm, jūs gribat, lai viņš vai viņa nāk iekša.
Jūs sakāt:
____________________________________________________________
b. Jūs vēlaties iepazīstināt ar savu vīru.
Jūs sakāt:
_____________________________________________________________
c. Jūs gribat zināt, kur ir jūsu draugu bērni.
Jūs sakāt:
____________________________________________________________
d. Kāds jūs iepazīstina ar kādu, ar ko jūs jau esat pazīstami.
Jūs sakāt:
8. Šoreiz jautājumus uzstādīsit jūs. Jautājiet angliski, tad noklausieties atbildes! (]a esat pie
mirsuši personu vietniekvārdus, pārlasiet gramatikas aprakstus vai pielikumu 275. lappusē!)
a.
b.
c.
d.

Kā jums klājas?
Vai jūs gribat pagaidīt?
Cik tev ir gadu?
Kur ir jūsu sieva?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9. Uzrakstiet tulkojumus šiem teikumiem, tad noklausieties lenti! Atkārtojiet katru teikumu
skaļā balsī šim nolūkam atstātajās pauzēs!
a.
b.
c.
d.

Šī ir mana m
ā s a
Tas ir mans brālis Džons.
Tas ir Teilora kungs.
Tā ir mana draudzene.

. ______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

Vai tā v ar būt? Atcerieties apgalvojumu, ka, iemācoties tikai dažus vārdus dienā, jūs gada laikā
apgūsit pietiekami, lai spētu piedalīties jebkurā ikdienas sarunā. Vēl vairāk. Bībelē esot apmēram
6000 dažādu vārdu, tātad, lai to varētu izlasīt, vajag pusotra gada mācīšanās ar desmit jauniem
vārdiem dienā. Šekspīrs uzrakstīja savus kopotos rakstus, lietojot mazāk kā 20 000 vārdu dažādās
kombinācijās - lai tos apgūtu, vajag ne vairāk kā trīs ar pus gadu mācīšanās un 15 jaunu vārdu
dienā. Taču, atgriežoties ikdienā, jābrīdina, ka vienkārša vardu sarakstu 'iekalšana' galvā nav īpaši
derīgs mācību paņēmiens. Atsevišķi vārdi, ja tos neievieto saprotamā kontekstā, neko daudz
nenozīmē, bet vārdi, ko iemācīsities vienkāršās sarunās, pielietojot tieši jums derīgas frāzes,
paliks atmiņā daudz ilgāk. Lai iemācītos valodu, ir jāpierod ne tikai iemācīties jaunos vārdus, bet
tos arī atkārtot, mainīt un dažādot, līdz tie nonāk jūsu neizdzēšamajā atmiņā - un tur paliek.
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojum s. Vienkāršajā tagadnē visās personās lieto darbības vārda nenoteiksmi (bez to),
izņemot 3. personā vienskaitlī, kur vārdam pievieno -s. To w ork 'strādāt': I work, you work, he/she/it
works, we work, you work, they work, (izņēmumi ir: a) kad darbības vārds beidzas ar -o: go - goes
'iet', do - does 'darīt'; b) kad darbības vārds beidzas ar -s, -sht -ch, -x vai -z: teach - teaches 'mācīt',
wash - washes 'mazgāt';
c) kad darbības vārds beidzas ar -y: study - studies 'mācīties', h u rry -hurries 'steigties'.)
Izvēlieties pareizo darbības vārda formu un ierakstiet to tukšajās vietās!
_______________ I wait (vai I am waiting)
1 .I(to wait) for my grandfather.
2. Peter (to want) to meet Mary.
_________________________________
3.1 (to like) your family.
_________________________________
4.John (to like) my friends.
_________________________________
5.Mr. Taylor (to take off) his coat.
_________________________________
6.We (to come) home early.
_________________________________
7._I (study, studies) English every day.
__________________________________
8. Mary (teach, teaches) Latvian._____________________________________________
9. I (go, goes) to w
o
r k
. _________________________________
10.Anna (wash, washes) the dishes.
_________________________________
11.Lisa (do, does) this well.
_________________________________
12.He (hurry, hurries) to school.
_________________________________

ATBILDES. Pirms sākat, apklājiet atbildes, līdz esat pārliecināti, ka katra atbilde ir pareiza!
29. Ipp. 1.: I am, I have. Are you, Do you have two cousins?, She is, He has, We are not, six friends.
Are You, You have, Are they, They do not have: 111: why - kāpēc, what - kas (par priekšm.),.who kas (par cilv.), how - kā, where - kur, when - kad, how much -cik (nesaskaitāms), how many - cik
(saskaitāms);
30.-33. Ipp. 1. a. ar māti, b. ar vectēvu, c. ar māsīcu, d. ar brāli; 2.: a. 6 dēli, b. 5 meitas, c. 3 brālēni,
d. 2 vecmāmiņas; 3.: a. 3, b. 2, c. 4, d. 1: 5.: has, have, have, have, has, has, have, has, have, has; 6.:
don't have, don't have, doesn't have, don't have, doesn't have, don't have; does she have, does this girl
have, do they have, does Mary have, does John have, do you have; 7 / a. Hello! Please come in. b.
This is my husband, c. Where are your children? d. I know him. Vai I know her.; 8.: a. How are you?
b. Do you want to wait? c. How old are you? d. Where is your wife?; 9.: a. This is my sister, b. That is
my brother John. c. That is Mr. Taylor, d. That is my friend.; 10.: wait (vai I am waiting), wants, like,
likes, takes off, come; study, teaches, go, washes, does, hurries.
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Tikai angliski
Tapat ka iepriekšēja nodaļa, noklausieties magnetofona lente ierakstītas sarunas! Parbaudiet, vai
jūs saprotat visu teikto! Ja ne, pirms turpināt mācības, atkārtojiet šo macību stundu!
1. saruna (Conversation number 1)
"Hello, Peter. Please come in.
Take off your coat."
"Hello, Anna. How are you doing?"
"Thank you, fine. And you?
"I'm fine, too, thank you."
"Peter, this is my sister Barbara."
"Glad to meet you."
"And that is my brother. His name is John."
"Hi, John! I know him. We go to school together.
It's nice to have a large family. I am an only child."
Conversation N um ber 2
"Good evening, Mr. Taylor!"
"Good evening, Anna!"
"How nice to see you. Please come in!
Do you know my sister Barbara?"
"Pleased to meet you, Barbara."
"These are her children."
"How many children do you have?"
"I have three children, one daughter und two sons."
"I don't have any children. You have a nice family!"
"Paul, this is Mr. Taylor."
"How old are you, Paul?"
"I am seven years old."
Conversation #3
"Good morning, Paul."
"Good morning, Mrs. Taylor."
"Are your parents at home?"
"No, they are not at home."
"Where are your parents?"
"Mother is at work."
"And where is your father?"
"He went to the store."
"Will he be back soon?"
"Yes. Do you want to wait for him?"
"Yes, I would like that."
"Then let's go inside. There he comes.
No, that is my grandfather.
Here I am, grandfather!"
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Ka mācīties
Mācoties (un var gadīties, ka tas ir jau noticis šajā, tikai
otrās stundas posmā) jūs traucēs un kaitinās kāda pēkšņi
nepieciešama vārda vai paskaidrojuma trūkums. Lūdzu,
_____________
atcerieties, ka šī
pirm ām k ārtām ir
frazeoloģijas
mācība.
Tā dos jums iespēju
kaut ko pateikt
dažādos, bieži
sastopamos
apstākļos - atrodoties
lidlaukā, prasot ceļu
uz kazino, restorānu,
hoteli, patversmi, skvotu vai sociālās palīdzības centru.
Kā arī uzturoties pie jau n iem angļu vai am erikāņu paziņām
Mācoties
iedomājieties, kā
jaunās frāzes
pielietot tūlītējās
sarunās! Tad
mēģiniet izdomāt,
ko jūs vēl varētu
pateikt. Ja jūs
vajadzīgo neatrodat
nākamajās pāris
mācību stundās - un
ir stipri iespējams,
ka jūs atradīsit, pierakstiet
vajadzīgo un pie
pirmās izdevības
pameklējiet
grāmatās vai kādam
paprasiet!
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S A R U N A S UN
KUR TU DZĪVO?
(Lesson #3 “ Where do you live?)
Iepazīšanās nu ir nokārtota, laiks mazliet kaut ko uzzināt
par cilvēkiem, kas tikko satikti. Šajā mācību stundā jūs
iemācīsities skaitļa vārdus, kas nepieciešami, lai uzzinātu
jaunā paziņas adresi vai telefona numuru. Jūs ari
iemācīsities, kā sniegt informāciju par sevi, kā arī šo un to
par kaimiņiem vispār.
Here you are, Ilze.
Please meet
my friend, Mark.

Te tu esi, Ilze.
Lūdzu, iepazīsties
ar manu draugu Marku!

It is nice to meet you, Mark.
What is your last name?

Patīkami tevi satikt, Mark!
Kāds ir tavs uzvārds? -

My last name is Zurek.

Mans uzvārds ir Zureks.

Where do you live?

Kur tu dzīvo?

I live on Linden Street.

Es dzīvoju Lindena ielā.

Where is that?
What is your address?
It's quite near here.
My address is 17 Linden Street.

I

VHtRt oo ion
L

xve

?

Kur tas ir?
Kāda ir tava adrese?
Tas ir te, pavisam tuvu.
Mana adrese ir Lindena ielā 17.

I know.
That is right here,
in the neighborhood.
And what's your telephone number?

Es zinu.
Tas ir tepat
kaimiņos.

Nine six four - five eight three two.

964-5832.

Piezīmes p a r angļiem un am erikāņiem
Pasaulē pašlaik dzīvo aptuveni 6 miljardi cilvēku, kas
runā vairāk nekā 4000 dažādās valodās. No tiem
apmēram 350 miljoniem angļu valoda ir dzimtā valoda,
bet oficiālā, valsts valoda, vēl kādiem 1400 miljoniem.
Angliski runā ne tikai Lielbritānijā, ASV, Kanādā un
Austrālijā, bet tā ir oficiālā vai viena no oficiālajām
valodām tādās valstīs kā Indijā, Bermudu salās,
Kamerūnā, Fidži salās, Lesoto, Nigērijā, Pakistānā,
Papua-Jaungvinejā,
Filipīnās,
Dienvidāfrikā,
Svazilendā, mūsu, latviešu, senajās kolonijās Gambijā
un Tobāgo un vēl daudzās citās zemēs. Ir maz vietu
pasaulē, kur neatradīsies kāds, kas nerunā angliski.

Un kāds ir tavs telefona numurs?
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PASKAIDROJUM I

C

Pagājušajā mācību stundā jūs iemācījāties skaitļa vārdus no 1 līdz 10. Tagad jūs mācīsities eleven
'vienpadsmit', twelve 'divpadsmit', th irteen 'trīspadsmit', fourteen 'četrpadsmit', fifteen
'piecpadsmit', sixteen 'sešpadsmit', seventeen 'septiņpadsmit', eighteen 'astoņpadsmit' un
nineteen 'deviņpadsmit'. Ievērojiet, ka skaitļa vārdi no 13 līdz 19 angļu valodā sastāv no
pamatskaitļa + piedēkļa -teen '-padsmit'; izņēmumi ir eleven un twelve! Tāpat ievērojiet arī
pamatskaitļa maiņu vārdos th irteen un fifteen!

&

Jūs zināt, ka w hat is your nam e? nozīmē gan 'kā tevi/jūs sauc?', gan 'kāds ir tavs/jūsu vārds?'.
Vārdi last name (vai family nam e un surnam e) nozīmē 'uzvārds' - w hat is your last nam e? jeb
w hat is your surnam e? 'kāds ir tavs/jūsu uzvārds?'. First vai given nam e ir 'vārds' vai
'priekšvārds'.

C

No sarunas satura izriet, ka Marks dzīvo tuvu saviem draugiem. He is a neighbor. 'Viņš ir
kaimiņš.' M ark lives nearby. 'Marks dzīvo tuvu' jeb 'tuvumā’. Antonīms vārdam n ear ir far vai
far away 'tālu', kā, piemēram: Do you live far away? Vai tu dzīvo tālu?' Am erica is fa r away.
'Amerika ir tālu.' My m other lives nearby. 'Mana māte dzīvo tuvu'. N earby var arī tulkot kā
'netālu'.

C

Angļu valodā lieto daudz saīsinājumu. Šīs sarunas it is nice to meet you parasti saīsinātu uz it’s
nice to meet you: darbības vārdam is atmet patskani un ar apostrofu pievieno iepriekšējam
vārdam. W here is that? kļūst par W here’s that?, W hat is your address? par W hat’s your
address? un That is right here par T hat’s right here.
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Where do you live?

Kur jūs dzīvojat?

May friend and I live in Chicago.

Mans draugs un es dzīvojam Čikāgā.

What is your address?

Kāda ir jūsu adrese?

We live at 274 Grant Street,
in a new apartment house.
During summers I live in
the country, with my parents.
They have a nice summer house.
Do you like to live in the city?
No, I don't like cities.
I prefer to live in the country.
Yes, I like the country, too.

Mēs dzīvojam Granta ielā 274,
jaunā dzīvokļu mājā.
Vasarās es dzīvoju
uz laukiem pie (saviem) vecākiem.
Viņiem ir jauka vasaras māja.
Vai jums patīk dzīvot pilsētā?
Nē, man nepatīk pilsētas.
Man labāk patīk dzīvot uz laukiem.
Jā, man arī patīk lauki.

George, would you like
to see our house?

Džordž, vai tu gribētu
redzēt mūsu māju?

Gladly.
You have a large house.
Our house is small.
This is the living room.

Labprāt.
Jums ir liela māja.
Mūsu māja ir maza.
Šī ir dzīvojamā istaba.

I like your paintings.
And you have many books.
Here is the kitchen.
The bedrooms are upstairs.
Downstairs is the guest-room.
Show me the garden, too.

Man patīk jūsu gleznas.
Un jums ir daudz grāmatu.
Šeit ir virtuve.
Augšā ir guļamistabas.
Lejā ir viesu istaba.
Parādi man arī dārzu!
Labi, iesim ārā!
Cik skaistas puķes!
Kas dzīvo tur, tajā mājā?
Tur dzīvo mana draudzene Anna.

Fine, let's go outside.
What beautiful flowers!
Who lives there, in that house?
My friend Anna lives there.
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Nākamā grupa atvasināto skaitļa vārdu ir ar piedēkli -ty '-desmit': (ten 'desmit'), twenty
'divdesmit', thirty 'trīsdesmit', forty 'četrdesmit', fifty 'piecdesmit', sixty 'sešdesmit', seventy
'septiņdesmit', eighty 'astoņdesmit', ninety 'deviņdesmit’. Tāpat kā -teen skaitļiem, lūdzu,
ievērojiet maiņas pamatskaitļos. A hundred ir 'simts', a thousand 'tūkstotis' un a million
'miljons’.
I like, locīts tāpat kā jebkurš cits verbs, nozīmē 'man patīk’. I like John. 'Man patīk Džons.' Bet
'Džonam patīku es' ir John likes me. Šajā vietā, lūdzu, iemācieties personu vietniekvārdu
papildinātāja locījumus (280. lappusē) un izlokiet teikumu Jo h n likes me visās personās,
vienskaitlī un daudzskaitli!
I do not like to live in the city. 'Man nepatīk dzīvot pilsētā.' Angļu valodā negatīvu veido ar do
not palīdzību. You study - you do not study. 'Tu mācies - tu nemācies.' Šo do not lieto visās
personās, izņemot trešo personu vienskaitlī. He wants - he does not want. 'Viņš grib - viņš
negrib.'
Šajā sarunā sākam lietot noteikto the, nākamajā - arī nenoteikto artikulu a un an. Nākamajā
nodaļā, 52. lappusē, kā arī gramatikas pielikumā, 275. lappusē, ir izskaidrots, kā tos lietot. Ja
vēlaties, uzšķiriet attiecīgo lappusi un izlasiet jau tagad!

In that house 'tajā mājā', in a large house 'lielā mājā', in this garden 'šajā dārzā': angļu valodā
lokatīvu, kas norāda, kur kaut kas atrodas, veido ar in 'iekša'. On Linden Street arī tulko ar
lokatīvu - 'Lindena ielā' vai burtiski 'uz Lindena ielas'.
Šī saruna ir par istabām: living room 'dzīvojamā istaba', bedroom 'guļamistaba', guest-room
'viesistaba' un kitchen 'virtuve'. Vēl citas ir dining room 'ēdamistaba', recreation (rec) room
'spēļu istaba', kas parasti ir in the basement 'pagrabā', bathroom Vannasistaba', study 'darba
istaba', porch 'lievenis'. Publiskās vietās labierīcības parasti sauc par rest room, un tām uz
durvīm rakstīts men vai gentlemen 'vīriešiem' un women vai ladies 'sievietēm'.
Nepieciešamākas furniture 'mēbeles’ ir chair 'krēsls', table 'galds', couch vai sofa 'dīvāns',
bed 'gulta', bookshelf 'grāmatu plaukts', curtains 'aizkari', closet vai cupboard 'skapis', TV
'televizors', lamp 'lampa', rug vai carpet 'tepiķis' jeb 'paklājs', desk 'rakstāmgalds', sink
'izlietne', stove 'plīts' un refrigerator 'ledusskapis'.
Iepriekšējā nodaļā jūs mācījāties, ka dažus īpašības vārdus angļu valodā var lietot arī kā
apstākļa vārdus: nice ir kā 'jauks/jauka', tā 'jauki’. Šādus apstākļa vārdus parasti lieto teikumos
ar darbības vārdu 'būt’. Pārējos gadījumos īpašības vārdam pievieno piedēkli -ly. Šīs sarunas
gladly, 'labprāt' ir atvasināts no glad 'priecīgs' vai 'priecīga'.
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G ram atika
D arbības vārdi pagātnē un nākotnē
Atkārtojumam atgādinām, ka, lai varētu locīt darbības vārdus, jāzina darbības vārdu trīs'
pamatformas - nenoteiksme, vienkāršā pagātne un pagātnes divdabis. Tagadnes divdabi veido,
nenoteiksmei pievienojot galotni -ing. Piem.: to ask, asked, asked (asking) 'jautāt'. Darbības
vārda locīšana tagadnē sniegta 28. un 285. lappusē.
Regulāriem darbības vārdiem vienkāršo pagātni veido, nenoteiksmei pievienojot galotni -d vai
-ed: I asked, you asked, he/she asked, we asked, you asked, they asked. Izņēmumi ir nekārtnie
darbības vārdi un īpaši to be [was, been] un to have [had, had].
Vienkāršā nepabeigtā pagātne
Vienskaitlī
1.pers. I was es biju/l had man bija
2.pers. you w ere tu biji/you had tev bija
3.pers. he/she was/had

Daudzskaitlī
we were mēs bijām/we had mums bija
you were jūs bijāt/you had jums bija...
they were/they had

V ienkāršā ilgstošā pagātne, ko veido ar darbības vārdu to be + tagadnes divdabi, ir:
I was
asking, you were asking, he/she was asking, we w ere asking, you were asking, they were
asking.
Nākotni veido ar palīgdarbības vārdu will un lokāmā darbības vārda nenoteiksmi bez to: I will
ask 'es jautāšu', you will ask 'tu jautāsi', utt. (Formālā un novecojušā angļu valodā pirmajā
personā vienskaitlī un daudzskaitlī will vietā lieto shall.)
Ievērojiet, ka darbības vārdam to be un to have (ari jebkuram citam darbības vārdam) nākotnē
lietojama tā pati forma visās personās: will be/will have/will ask.
V ienkāršā nepabeigtā nākotne
Vienskaitlī
1.pers. I will be es būšu /I will have man būs
2.pers. you will be/you will have
3.pers. he/she will be/ he/she will have

Daudzskaitlī
we will be mēs būsim /we will have...
you will be/you will have
they will be/they will have

Vienkāršo ilgstošo nākotni. I will be asking, you will be asking utt. lieto retāk, un, kaut ari tā
sniegta gramatikas pielikumā, par to pagaidām neraizējieties.
Nekārtno darbības vārdu pamatformas ir dotas, sākot ar 287. lappusi, kā ari angļu-latviešu
vārdnīcā. Nekārtnajiem darbības vārdiem vienkāršo pagātni veido, lietojot pagātnes pamatformu.
To come [came, come] 'nākt'. Pagātnē: I came, you came, he came utt. un ilgstošajā pagātnē:
I was coming, you w ere coming utt.
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I vingrinājums. Apstaigājiet māju vai dzīvokli un nosauciet angliski pēc iespējas vairāk
priekšmetu! Tos, kurus nezināt, sameklējiet vārdnīcā! Jo drīzāk jūs pieradīsit pēc iespējas biežāk
lietot vārdnīcu, jo labāk veiksies mācības. Tad, kad dažādie priekšmeti ir nosaukti, sāciet vārdu
spēli: W here is the lamp? 'Kur ir lampa?' H ere is the lamp. Te ir lampa.' W here are the
chairs? 'Kur ir krēsli?' There are the chairs. Tur ir krēsli.' Tā turpiniet, līdz apgūts katrs jaunais
vārds, un dariet to ne tikai mājās, bet arī dārzā, vilcienā un darbā. Pamēģiniet atbildēt aizvien
pilnīgākos teikumos. W here is the lamp? The lamp is by the window. 'Lampa ir pie loga.' un,
beidzot, The lamp is by the window with the w hite lace curtains, next to the rocking-chair.
'Lampa ir pie loga ar baltajiem mežģīņu aizkariem, blakus šūpuļkrēslam.'
II vingrinājums. Pārtulkojiet jautājumus un atbildes! Atcerieties, ka 'uz' ir on the!
Kur ir lampa? Lampa ir uz galda.
_________________________________
Kur ir mētelis? Mētelis ir skapī.
_________________________________
Kur ir gulta? Gulta ir guļamistabā.
_________________________________
Kur ir grāmata? Grāmata ir uz plaukta.
_________________________________
Kur ir rakstāmgalds? Rakstāmgalds ir augšā, darba ista b ā ____________________________
III vingrinājums. Pamēģiniet skaitīt angliski, kamēr jūs, teiksim, no rīta tīrāt zobus, vingrojat vai
vēlāk braucat uz darbu! Cik tālu jūs varat aizskaitīt starp divām trolejbusa pieturām? Cik ātri iet,
ja skaita katru otro skaitli - 2,4, 6,...? Tagad atpakaļ - 100,99, 98, 97 ... Turpiniet vingrināties, līdz
spējat skaitīt tikpat ātri un tekoši kā latviešu valodai
IV vingrinājums. Turpinot apgūt skaitļa vārdus, jūs arī sāksit lietot svarīgo frāzi -I would like 'es
gribētu'. W ould you like...? ir 'Vai jūs gribētu?' Ierakstiet tukšajās līnijās skaitļa vārdus, kas
atrodas iekavās!
How many flowers would you like? 'Cik ziedu jūs vēlētos?'
I would like (1 5 )_________________________ flowers.
How many paintings would he like?
He would like (10)_______________________ paintings.
How many bathrooms would you like in your house?
We would like ( 3 ) _________________________ bathrooms in our house.
Would they like (2 6 )_______
No, but they would like (700)

children on their porch?
_______relatives in their garden.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

Ludzu, izlasiet norādījumus nakamajiem uzdevumiem un tad noklausieties ierakstu lente!
(Atbildes ir gan ieskaņotas lente, gan atrodamas 45. lappuse.)
1. Noklausieties lenti un uzrakstiet latviski, kur katrs dzīvo!

(•

a. M a r k : _____________________________________________________________
b. J e n n i f e r : ______________________________________________ .______________
c. Mr. Taylor: _____________________________________________________________
d. Anna:
2. Šaja uzdevuma, pirms klausāties lenti, izvelieties atbildes no kvadrātiņa, kas atrodas tieši
zem uzdevuma! Tad pārbaudiet tās, noklausoties lenti!
a. What is your address?
b. Where does your friend live?
c. What is your last name?
d. Do you want to see the garden?

________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________

My last name ir Blackman.
Gladly! Please show me the garden.
My friend lives in New York.
My address ir 345 Washington Street, in Boston.

C

3. Noklausieties lenti! Dženifera nosauc savu draugu telefona numurus, ierakstiet tos
attiecīgajās ailēs!
a.
b.
c.
d.

George:
Sandra:
Rose:
Mr. Bell:

4. Šis uzdevums ir bez īpaša norādījuma: lai palielinātu vārdu krājumu, sāciet pierakstīt
atsevišķā burtnīciņā dažādus vārdus un frāzes, pie viena atstājot vietu, kur pievienot
jaunus šo vārdu vai frāžu lietojumus. Piemēram: to have - I have it 'man ir!' - do you
have it? 'vai tev ir?' - she has lots of it Viņai ir daudz' - he ju st doesn’t have it
Viņam tiešām tā nav’ - w hat’ll you have? 'ko jūs vēlētos?' I ’ll have a cup of tea
'es gribētu krūzīti tējas' - have you heard? Vai tu esi/jūs esat dzirdējis?' - I haven’t
seen him 'es neesmu viņu redzējis', utt.
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Papildu vingrinājumi
5. A tkārtojum s. Darbības vārds to be 'būt' vienkāršajā pagātnē ir: I was, you were,
he/she/it was, we were, you were, they were; nākotnē ir I will be, you will be, he/she/
it will be utt.
Pārveidojiet teikumus pagātnē, tad nākotnē! Ierakstiet atbildes slejās!
1. He is a good student.
was
will be
_________
2. I am also a good student.
3. John is on the porch.
_________
4. We are good friends.
_________
5. Lisa and Peter are in the same room.
___________
6. Grandfather is at work.
_________
7. My address is 105 Church Street.
_________
8. The coat is in the closet.
_________
9. They are in the kitchen.____________________________________________
10. This is an easy exercise.
_________
________
6. Atkārtojum s. Regulāriem darbības vārdiem vienkāršo pagātni veido, pievienojot nenoteiksmei -d
vai -ed: to ask: I asked, you asked: to live: I lived, you lived. Ja darbības vārds nenoteiksmē
beidzas ar -y, y pārmaina uz i un tad pievieno -ed: study - studied. Vienkāršo nākotni veido ar
palīgdarbības vārdu will + nenoteiksme: I will ask, you will live, he will study utt.
Pārveidojiet katru teikumu vispirms pagātnē, tad - nākotnē!
1. I wait for the bus right here.
waited
will wait
2. He wants to live in the country.
______ ___________
3. I study English every day.
______ ___________
4. He lives in Miami.
___________
5. They show us their garden.
__________________
6. We like to study art and music.
______ ___________
7. I like your house._________________________________________________
8. We need a new book.
______ ___________
9. I work in Riga and in Chicago.
______ ___________
10. We learn many new words in class.
______ ___________
Piezīme, la darbības vārda nenoteiksme beidzas ar burtu -t vai -d. pagātnes formu izrunā kā atsevišķu
zilbi: count - count-ed, need - need-ed. Ja nenoteiksme nebeidzas ar -t vai -d, pagātnes formu
neizrunā kā atsevišķu zilbi, bet gan bez 'e' skaņas un kā d vai t: show - showed (izrunā d) vai walk walked (izrunā t).
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UN RUNĀJIET
Atkārtojiet šis mācību stundas sarunas, ja jums liekas, ka tas butu dengi! Tagad ir jusu karta runāt.
Noklausieties lenti! Tur bus norādīts, kas jums jāsaka.

C

7. Jus apmeklējat cilvēkus, ko vēl nepazīstat. Noklausieties jautājumus un atbildiet
angliski! Neaizmirstiet, ka Excuse me! vai I beg your pardon! ir 'Kā, lūdzu?' vai
'Ludzu, atvainojiet!'. Jūs varētu arī sacīt: "Please say that again!" 'Lūdzu, atkār
tojiet! " vai 'Ludzu, pasakiet to vēlreiz!".
Hello. Pleased to meet you.
____________________________________________
a. What is your name?
b. What is your last n a m e ? ___________________________________________
c What is your address?
_______________________________________
d. And your telephone number? ____________________________________________

8. Kāds prasa: W here is ...? 'Kur ir ...?' Atbildiet, vadoties pēc ieteikumiem lentē!
a. Where is the telephone?
b. Where is the bathroom?
c. Where is your father?
d. Where are y
o
u

?

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

9. Atbildiet uz šiem jautājumiem pilnos teikumos, lietojot darbības vārdu to like; ja vēlaties īsi
atbildēt, sakiet Yes, I do vai No, I don’t.
a.
b.
c.
d.

Do you like modern art?
Do you like our house?
Do you like my brother?
Do you like flowers?

N o , _______________________________________
Y es,_______________________________________
Yes,________________________________________
No, ___________________________________
10. Papildu uzdevums. Laiks apstādināt audio
un izdomāt angliski nepieciešamāko infor
māciju par sevi: kāds ir jūsu vārds, vecums,
adrese, cik liela ir jūsu ģimene utt. Šajā
gadījumā nav iespējams apgādāt jūs ar
pareizām atbildēm. Tās būs pašiem, vadoties
pēc tā, ko esat iemācījušies, jāpārbauda
grāmatā. Ja jums ir šaubas, paprasiet kādam
angļu valodas pratējam.
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Papildu vingrinājums
11. A tkārtojum s. Daudz angļu valodas darbības vārdu ir nekārtni, tas ir, tiem ir īpaša pagātnes
forma. Šie vārdi, kas sniegti, sākot ar 287. lappusi, un arī vārdnīcā, ir jāiemācās no galvas. Tie
pagātnē ir tādi paši visās personās, vienskaitlī un daudzskaitlī. Nākotnē visiem darbības
vārdiem lieto nenoteiksmi bez to. Šajā vingrinājumā lietotie nekārtnie darbības vārdi ir come
- came, drink - drank, eat - ate, go (goes) - went, have (has) - had, know - knew, meet - met,
speak - spoke. Piemērs: I went, you went, he/she/it went utt.
Pārveidojiet šos teikumus pagātnē, pēc tam - nākotnē.
1.1 come home quite late.
2.Mary drinks coffee.
3.We eat chocolate in the morning.
4.Peter goes to school in New York.
5.He has many friends.
6.1 know where you live.
7.Mary meets her sister at work.
8.You speak with your aunt.

came
will come
_______________ ___ ______________
_______________ ___ ________________
______________ ____ ________________
_______________ ___ ________________
__________________ ________________
_______________
_______________
_______________
_______________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apsedziet atbildes, līdz esat pārliecināti, ka tās pareizas!
41. Ipp.: II: Where is the lamp? The lamp is on the table. Where is the coat? The coat is in the
closed. Where is the bed? The bed is in the bedroom. Where is the book? The book is on the shelf.
Where is the desk? The desk is upstairs, in the study. IV: fifteen, ten, three, twenty-six, seven
hundred; 42.-45. Ipp.: Lj. a. Lindena ielā 17, b. uz laukiem, c. pilsētā, d. kaimiņos; 2.: a. My
address is 345 Washington Street, in Boston., b. My friend lives in New York., c. My last name is
Blackman., d. Gladly! Please show me the garden., 3.j. a. 641 -9300, b. (708) 427-9931, c
285-1547, d. (202) 856-8273; 5.: pagātnē: I. was, 2. was, 3. was, 4. were, 5. were, 6. was, 7. was,
8. was, 9. were, 10. was; nākotnē: 1 — 10 — will be; 6.1 I. waited - will wait, 2. wanted - will
want, 3. studied - will study, 4. lived - will live, 5. showed - will show, 6. liked - will like, 7. liked
- will like, 8. needed -will need, 9. worked - will work, 10. learned - will learn; 7.: a. My name is
(jūsu vārds), b. My last name is (jūsu uzvārds), c. My address is (jūsu adrese), d. My telephone
number is (ūsu tel. #); 8 / a. The telephone is in the dining room, b. The bathroom is in the
basement, c. My father is in the kitchen, d. Here I am. I am at home; 9 / a. No, I don't like modern
art, b. Yes, I like your house, c. Yes, I like your brother, d. No, I don't like flowers; 11.: I. came will come, 2. drank - will drink, 3. ate - will eat, 4. went - will go, 5. had - will have, 6. knew - will
know, 7. met - will meet, 8. spoke - will speak.
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T ik a i an g lisk i
Ja jums liekas, ka šis un tas ir vēl neskaidrs, noklausieties un atkārtojiet trešās mācību stundas
tekstu vēl vienu reizi. Tad klausieties nākamās trīs sarunas! Ja jūs saprotat katru vārdu, brīnišķīgi!
Un, pa ja šur tur ir vēl pa "tukšumam", arī tas nav tik slikti, jo patiesībā iet tīri labi. Vai ne?
Conversation #1
"Here you are, Ilze. Please meet my friend, Mark."
"It is nice to meet you, Mark. What is your last name?"
"My last name is Zurek."
"Where do you live?"
"I live on Linden Street."
"Where is that? What is your address?"
"It's quite near here. My address is 17 Linden Street."
"I know. That is right here, in the neighborhood.
And what's your telephone number?"
"Nine six four-five eight three two."
Conversation #2

(•

"Where do you live?"
"May friend and I live in Chicago."
"What is your address?"
" We live at 274 Grant Street, in a new apartment
house. During summers I live in the country,
with my parents. They have a nice summer house.
"Do you like to live in the city?"
"No, I don't like cities. I
prefer to live in the country."
"Yes, I like the country, too."
Conversation #3

<•

"George, would you like to see our house?"
"Gladly. You have a large house. Our house is
small."
" This is the living room.”
"I like your paintings. And you have many
books."
"Here is the kitchen. The bedrooms are upstairs.
Downstairs is the guestroom."
"Show me the garden, too."
" Fine, let's go outside."
"What beautiful flowers!
Who lives there, in that house?"
“My friend Anna lives there."
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Kur tu dzīvo?

Ka macities
Mācoties vajadzētu censties galvenokārt apgūt angļu valodas frāzes (katru atkārtojot skaļā balsī
un bez izņēmuma vietās, kas šim nolūkam audio ierakstā) un pēc iespējas mazāk klausīties vai
lasīt to tulkojumus latviešu valodā. Tādā veidā jūs drīzāk sāksit saprast angliski, turklāt
nepaļaujoties uz tulkojumu.
Pārlasiet iepriekšējo mācību stundu! Tur ir sastopami vārdi un frāzes, kuras lietotas jau divas
vai pat trīs reizes un kuras jums vajadzētu zināt. Pierodiet paļauties tikai uz angļu valodu un
izmantot latvisko tulkojumu tikai tad, kad parādās jauni vārdi vai izteicieni!
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SARUNAS UN
VAI JŪS RUNĀJAT
ANGLISKI?
(Lesson #4 - Do you speak English?)
Jūs esat cītīgi mācījušies un tagad spējat pateikt 'hello' un tikt galā ar
iepazīšanos. Bet ko jūs darīsit, ja kāds jums blakus uzsāks sarunu, no
kuras jūs saprotat labākajā gadījumā katru piekto vārdu? Jūs varētu
teikt Excuse me, I do not speak much English. 'Piedodiet, es
nerunāju daudz angliski.' Pēc tam runātājs, cerams, sarunu turpinās
vienkāršākā valodā, un šādā gadījumā jums varētu noderēt arī vēl citas
frāzes.

C

Mark, this is my friend Inga.
I'm glad to meet you.
I am from San Francisco.
Where are you from?
Are you American?
No, I am Latvian.
I am learning English.
But you speak English quite well!
Thank you for the compliment.
I just recently began studying.
I don't understand quite a lot.
Still, it's nice
that you are learning English.'
What did you say?
Can you repeat that, please?
It's nice that you're studying...
Please talk more slowly!
Otherwise I don't understand.

Mark, šī ir mana draudzene Inga.
Priecājos iepazīties.
Es esmu no Sanfrancisko.
No kurienes jūs esat?
Vai jūs esat amerikāniete.
Nē, es esmu latviete.
Es mācos angliski.
Bet jūs labi runājat angliski!
Paldies par komplimentu!
Es tikai nesen sāku mācīties.
Es daudz ko nesaprotu.
Tomēr jauki,
ka jūs mācāties angliski.
Ko jūs teicāt?
Vai jūs varat to atkārtot, lūdzu?
Tas ir jauki, ka jūs mācāties...
Lūdzu, runājiet lēnāk!
Citādi es nesaprotu.

Piezīmes p a r angļiem un am erikaņiem
Kas ir angļu valoda? Vadoties pēc klasiskās valodu sadales, angļu valoda pieder pie indoeiropiešu
valodu saimes un ģermāņu valodu nozarojuma. Taču, ņemot vērā, cik daudz vārdu ir aizgūts no
franču un itāļu valodas, un šo valodu ietekmi uz angļu gramatiku un fonoloģiju, kulturālā ziņā
angļu valodai ir daudz līdzību ar romāņu valodām. Ja papēta Ziemeļamerikas vietvārdus, tad
parādās radniecība ar amerindiāņu valodām, kā čapak-vidiku un suskvehanu valodām. No
topogrāfiskā viedokļa angļu valodai ir līdzība pat ar tik tālu valodu kā ķīniešu valoda, jo tā, tāpat
kā angļu valoda, nebalstās uz galotņu maiņu, bet gan uz vārdu kārtību teikumos. Tas viss padara
angļu valodu ne tikai par praktisku, bet arī par interesantu valodu, ko mācīties.
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P A S K A ID R O JU M I
W hat is your nationality? 'Kādas tautības jūs esat?' vai,
burtiski, 'Kas ir jūsu tautība?'
I am American. 'Es esmu
amerikānis' vai 'Es esmu amerikāniete.’ Runājot par tautībām,
angļu valodā nepieciešama papildu informācija, lai zinātu, vai
runātājs ir vīrietis vai sieviete. He is German. 'Viņš ir vācietis.'
Linda is English. 'Linda ir angliete.' My m other is Latvian,
but my father is Estonian. 'Mana māte ir latviete, bet mans
tēvs ir igaunis.'
Do you know English? 'Vai tu proti/jūs protat
angliski?' jeb tiešā tulkojumā Vai tu zini/ jūs zināt
angliski?' Angļu valodā darbības vārdam to know ir
trīs nozīmes - zināt, prast un pazīt. I know w here you
live. 'Es zinu, kur tu dzīvo.' She knows three
languages. 'Viņa prot trīs valodas.' I know your sister.
'Es pazīstu jūsu māsu.’ Cits jautājums par valodas
zināšanām būtu Do you understand English? Vai tu
saproti angliski?' jeb 'Vai jūs saprotat angliski?'
I learn ir 'es mācos'; I am learning ari ir 'es mācos'.
Atcerieties, ja latviešu valodā nav īstas atšķirības starp
vispārējo un pašreizējo darbību, angļu valodā
pašreizējās darbības izteikšanai parasti lieto ilgstošo
darbības vārda formu: I am learning to read 'es mācos
lasīt' vai you are studying for exams 'tu mācies eksāmeniem’.
Ja jūs nesaprotat valodu, ir prātīgi
lūgt sarunu biedru runāt lēnām:
slowly. Please speak slowly!
nozīmē 'Lūdzu, runā' vai 'runājiet
lēni!', more slowly! 'lēnāk!'. Citas
pamācības varētu būt: speak fast!
vai faster! 'runā/runājiet ātri!' vai
'ātrāk!'; speak quietly! vai more
quietly! 'runā/runājiet klusi!' vai
'klusāk!'; speak loudly! vai more
loudly! 'runā/runājiet skaļi!' vai
'skaļāk!'.

c
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Hello, Mr. Taylor! This is
Robert.
He is learning English.
Where are you studying?

Sveiki, Teilora kungs!
Šis ir Roberts.
Viņš mācās angliski.
Kur jūs mācāties?

I am studying with Mrs. Klein.

Es mācos pie Klaina kundzes.

Do you like learning English?

Vai jums patīk mācīties angļu valodu?

Excuse me, please don't talk so fast.

Kā, lūdzu? Lūdzu, nerunājiet
tik ātri!
Es vaicāju, vai jums patīk...

I asked whether you like...
I understand!
Yes, I like to study languages. But it seems
to me that
the English language is...
how do you say that in English?
Quite difficult?
No. Much easier than
Latvian.

C

Es saprotu!
Jā, man patīk mācīties valodas.
Bet man liekas, ka
angļu valoda ir...
kā to saka angliski?
Diezgan grūta?
Nē. Daudz vieglāka nekā latviešu valoda!

Do you know anyone
in the United States?
Yes, of course. I have a cousin

Vai jūs pazīstat kādu
Savienotajās Valstīs?

who lives in New York.

kas dzīvo Ņujorkā.

Does she usually
speak English at home?

Vai viņa parasti
runā angliski mājās?

Sometimes. Her parents also speak
Latvian and French.

Dažreiz. Viņas vecāki arī
runā latviski un franciski.

My mother-in-law, too,
knows three languages.
Does your sister speak
English as well as you?
My sister speaks quite well.
Only my brother-in-law
speaks English poorly.
But he, too, is learning.

Mana vīramāte arī
prot trīs valodas.
Vai jūsu māsa runā
angliski tikpat labi kā jūs?
Mana māsa runā diezgan labi.
Tikai mans vīrabrālis
runā angliski vāji.
Bet arī viņš mācās.

Jā, protams. Man ir māsīca,
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Ka ievērojat, Excuse me! ir 'Ka, ludzu?' Excuse me! ir an 'Atvaino!' vai 'Piedod!' Please excuse
me! 'Ludzu, piedod/piedodiet' vai 'atvaino/atvainojiet!'
Difficult latviešu valoda ir īpašības vārds 'grūts' vai apstākļa vards 'grūti’. Is that difficult? 'Vai
tas ir grūti?' Bieži lietots sinonīmvards ir hard, kas nozīme arī 'ciets'. This bread is hard. 'Si
maize ir cieta.', bet This is a hard problem. 'Sis ir grūts uzdevums.'
I like to study. 'Man patīk macīties.' Vel cits darbības vards ir to enjoy 'patikt' vai 'izbaudīt'. I
enjoy studying. Do you enjoy studying? Ievērojiet, ka pec darbības varda to enjoy lieto
gerundiju, nevis nenoteiksmi, ka to dara parasti, ja viens darbības vards seko otram. Vel viens
piemērs: I like to walk, un I enjoy walking. 'Man patīk staigat.'
Vel vienu reizi, lūdzu, ieverojiet visparejas un pašreizejas darbības lietošanu. I study un I am
studying abus tulko ka 'es macos'. Taču vēl otrs piemērs: I speak English nozīmē, ka es runaju,
tas ir, protu angliski, bet I am speaking English - ka es to daru šaja acumirklī. Lūdzu, pievērsiet
uzmanību šai atšķirībai turpmakaja teksta.

C

Šaja brīdī jums noteikti derētu mazliet uzmundrinašanas. Ja kaut ko nezinat (bet drīz zinasit),
paprasiet: W hat is that? 'Kas tas ir?', W hat does that mean? 'Ko tas nozīmē?' un Is th at right?
'Vai tas ir pareizi?'Jo vairak jūs prasīsit, jo drīzak nebūs japrasa.

C

Kur tu runa angliski? - Es runaju angliski at home 'majas'. 'Maja' (ēka) un 'majas' (vieta, kur
dzīvo) angliski tulko ka house un home. W here do you live? 'Kur jūs dzīvojat?' -I live in that
house. 'Es dzīvoju taja maja.' vai I live at home. 'Es dzīvoju majas.' W here is he going? 'Kur
viņš iet?' He is going home. 'Viņš iet majas.'

(•

Angļu valoda ir ērts apzīmējums ieprecētam radam: in-law (tiešais tulkojums - 'likumdošana').
M other-in-law ir 'sievasmate' vai 'vīramate', father-in-law 'sievastēvs' vai 'vīratēvs', son-in-law
'znots', daughter-in-law 'vedekla', brother-in-law un sister-in-law 'svainis' un 'svaine'. My
in-laws live in Chicago. 'Mani vīra (vai sievas) vecaki dzīvo Čikaga.'

^

Daži derīgi apstakļa vardi ir sometimes 'dažreiz', often 'bieži', seldom 'reti', usually 'parasti',
always 'vienmēr' un never 'nekad'. Ievērojiet, ka angļu valoda nelieto dubult-negatīvus, kato dara
latviešu valoda! I never talk loudly. 'Es nekad nerunaju skaļi.'

^

She speaks English well. 'Viņa runa angliski labi.' Šis ir nekartnais apstakļa vards, kam
salīdzinamas formas ir tadas pašas ka nekartnajam īpašības vardam good 'labs, laba'.
Salīdzinamas formas abiem ir b etter 'labak' un best 'vislabak’.
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G ram atika
Artikuli
Angļu valodā, kā būsit ievērojuši, lietvārdu priekšā parasti lietojami artikuli the, a vai an, kas
nemainās ne skaitlī, ne dzimtē. Ir divējādi artikuli - nenoteiktais artikuls a, kas patskaņa priekšā
lietojams kā an, un noteiktais artikuls the. Nenoteikto artikulu lieto tikai ar lietvārdiem
vienskaitlī.
Nenoteikto artikulu a vai an lieto veselas grupas apzīmēšanai: I need a car. 'Man vajadzīga
(vienalga kura) automašīna.' I like a red car. 'Man patīk sarkana automašīna (vispār).' I am
looking for an address. 'Es meklēju adresi.'
Noteikto artikulu the lieto, lai no grupas izceltu kādu atsevišķu tās locekli. I like the car. 'Man
patīk auto (šis, nevis kāds cits)'. I like the red car. 'Man patīk sarkanais (ne zilais, ne zaļais) auto.'
The address is wrong. 'Adrese (šī, ne visas) ir nepareiza.'
Artikulu nelieto, ja aprakstīta grupa, kā, piemēram, tautības. He is American. Viņš ir amerikānis/
Bet He is an American, ja izvēle ir starp vairākām tautībām; He is a good American. 'Viņš ir
labs amerikānis' - viens no daudziem, un This is the good American. 'Sis ir tas labais amerikānis'
- viens īpašais, kaut ne jau nu vienīgais.
Lietvārdu daudzskaitli
Lai veidotu daudzskaitli, lielākajai daļai lietvārdu vienkārši pievieno -s, piemēram, table -tables
'galds/galdi', room - rooms 'istaba/istabas'.
Ja lietvārds beidzas ar -y, tad daudzskaitļa galotne ir -ies, piem., family - families
'ģimene/ģimenes' vai city - cities 'pilsēta/pilsētas'. Ja lietvārds beidzas ar -y pēc patskaņa, tad
lietvārdam pievieno -s, piem., boy - boys 'zēns/zēni' vai toy - toys 'rotaļlieta/rotaļlietas'.
Lietvārdiem, kas beidzas ar -s, -ss, -sh, -x, -zz, daudzskaitlī pievieno -es: bus - buses
'autobuss/autobusi', box - boxes 'kaste/kastes'. Lietvārdiem, kas beidzas ar līdzskani +o,
daudzskaitlī parasti pievieno -es: potato - potatoes 'kartupelis/kartupeļi'. Ja lietvārds beidzas ar
-f(e), tad daudzskaitļa formai galotne ir -ves: bookshelf - bookshelves 'grāmatu plaukts/plaukti'
vai knife - knives 'nazis/naži'.
Trīs izņēmumi: child - children 'bērns', man - men 'vīrietis', woman - women 'sieviete'. Šiem un
citiem izņēmumiem vārdnīcā sniegtas abas - vienskaitļa un daudzskaitļa forma.
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I vingrinājums. Uzrakstiet daudzskaitli šos lietvārdus!
father _____________
w om an_______________
cooky
_____
b anana_______________

house
cousin
city
knife

___________
___________
___________
___________

____
____
____
____

boy
man
child
spoon

II vingrinājums. Atkārtojiet skaitļa vārdus, izlasot tos skaļā balsī! Pēc tam apklājiet pirmās
divas skaitļu slejas ar roku vai papīra loksni un vārdiem ierakstiet dotās darbības tukšajās
vietās! (+) ir plus; (-) ir minus; (:) ir divided by; (x) ir multiplied by jeb times; (=) ir equals
jeb is)
10
11
12
13
14
15
16
20
30
70
90
100
1000

ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
twenty
thirty
seventy
ninety
hundred
thousand

4 + 6 = 10
3+8=11
36:3 = 12
5+8=13
2 X 7 = 14
30:2 = 15
4x4 = 16
9 + 1 1 = 20
10 +20 = 30
75 - 5 = 70
45 + 45 = 90
500 - 400 = 100
7 + 993 = 1000

III vingrinājums. Pārtulkojiet latviski! Ja vajadzīgs, lietojiet vārdnīcu! .
"Hello, Mr. Miller."
"Hello, Miss Kalniņa, how are you? What are you doing?"
"I am studying English. I do not speak English well."
"You speak English very well. The English language is not very difficult. We will speak only English
from now on. I will be your teacher."
Jūs zināt, ka šo kursu var mācīties vairākos līmeņos, no
kuriem vieglākais ir tikai iegaumēt nepieciešamākās frāzes.
Turpmākai valodas attīstībai nepieciešams zināt pietiekami
gramatikas, lai varētu attiecīgajos brīžos ne tikai lietot
pareizās frāzes, bet arī izteikt jebkuru domu vai ideju.
Turpinot regulāri mācīties u n atkārtojot gramatiku
atsevišķajās nodaļās un grāmatas beigās, jūs pārsteidzoši
drīz spēsit sarunāties angliski.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

Esam nonākuši līdz daļai, kas dod iespēju pārbaudīt, cik labi jūs saprotat runātu angļu valodu.
Tāpat kā iepriekšējās reizēs, jūsu kārta runāt nāks vēlāk Šajā stundā. Izlasiet norādījumus, pirms
klausāties lenti, un neaizmirstiet apstādināt to ikreiz, kad vajadzīgs vairāk laika domāšanai un
runāšanai.
Noklausieties lenti un uzrakstiet uz līnijas to cilvēku vārdus, par kuriem iet runa!
a.
b.
1
c.
d.
e.

nesaprot angliski
patīk mācīties v a l o d
nekad nerunā angliski
mācās pie Klaina kundzes
runā angliski un latviski

___________________ A n ita __________________
a s _________________________________________
____________________________________
__________________________________________
___________________________________________

2. Uzrakstiet katram teikumam pareizo tulkojumu, izveļoties to no rāmīti esošajiem teikumiem.

C

a.
b.
c.
d.

What does that mean?
_________________________________________
My friend speaks English poorly._______________________
Please talk more s l o w l y ! _________________________________________
Excuse me. What did you say?
___________________________________________
Lūdzu, runājiet lenāk! Kā, lūdzu? Ko tu teici? Ko
tas nozime?
Mans draugs vāji runā angliski.

3. Noklausieties rindkopu un varat atbildēt uz jautājumiem latviski! Ieverojiet, ka daži jau
tājumi ir atkārtojums no iepriekšējās stundas!
a.
b.
c.
d.

Does Inga live in a rented apartment?
_____________________________________
What is her telephone number?
____________________________________
Is Inga English?
____________________________________
Does she speak E n g lish ?___________________________________________________

4. Atgādinājums. Neaizmirstiet laiku pa laikam
atkārtot
iepriekšējās
nodaļas!
Lai
cik
rūpīgi jūs mācītos, vienmēr gadīsies kaut kas, kas,
kā amerikāņi saka, slipped
my
mind
'izslīdēja no prāta' vai - atkal piemirsās.
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Papildu vingrinājumi
5. A tkārtojum s. There is un there are 'tur ir' latviešu valodā bieži izlaiž, kā, piem., There is a
lamp on the table. 'Uzgaida ir lampa.' Nolieguma teikumos pēc there is vai there are lieto not,
bieži saīsinot uz there isn’t un there aren’t. Jautājuma teikumos darbības vārdu liek pirms
apstākļa vārda: is there un are there vai isn't there un aren't there?
Pirmajiem pieciem teikumiem izvēlieties pareizo darbības vārdu, nākamos piecus teikumus
pārveidojiet nolieguma formā un pēdējos piecus - jautājuma formā - apgalvojumā un
noliegumā!
1.There (is, are) two cousins in my family.
2.There (is, are) a bookshelf in the study.
3.There (is, are) many children in the park.
4.There (is, are) seven people on the bus.
5.There (is, are) an Englishwoman here.

____ are__________________
_________________________
_________________________

6.There are many chairs in this room.
7.There is a window in the basement.
8.There is a mouse in the house.
9.There are two telephones in my office.
10. There is a book here for you.

____ There ore not/aren 't________
______________________________
______________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------

11.There are many students m our class.
12.There is a rug on the floor.
13.There are several pictures on the wall.
14.There is only one person on the bus.
15. There are two dishes on the table.

A re there/aren't there?
?
?
?
9

6. A tkārtojum s. Artikuls a pārmainās uz an patskaņa priekšā. Dažos angļu valodas vārdos, kas
sākas ar h, h skaņu neizrunā. Arī šo vārdu priekšā lietojams artikuls an. Ierakstiet lietvārdu
priekšā a vai an!
1.
2.
3.
4 .
5.
6 .
7 .
8.
9.

-friend
_hour
_name
_child
_aunt
_sink
_America
_Latvian
_uncle

____________ good friend
____________ long hour
___________new name
___________ enjoyable child
___________ honest aunt
___________old sink
___________Pleasant American
____________ intelligent Latvian
hud uncle
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UN RUNĀJIET

C

Jusu karta runāt. Ja viss nesanak ta, ka vajadzīgs, neraizējieties, atkartojiet uzdevumus un tikai tad
turpiniet nakamo macību stundu!
7. Noklausieties lenti un, vadoties pēc noradījumiem latviešu valoda, atbildiet uz jautajumiem!
Dariet ta teikumu pa teikumam šai vajadzībai magnetofona lentē atstatajas pauzēs; ja vēlaties,
varat arī ierakstīt atbildes gramata.
a. Do you speak E n g l i s h ? _________________________________________
b. Who (kas) speaks l o u d l y ? _________________________________________
c. Who does not speak f a s t ? __________________________________________
d. Do your parents speak L atv ian ?_____________________________________________
8. Noklausieties lenti un pārtulkojiet šos teikumus angliski!

C

a.
b.
c.
d.

Lūdzu, nerunājiet tik ātri!
Ko tas nozīmē?
Es nesaprotu angliski.
Vai jus runajat angliski?

______________

9. Šoreiz ir jūsu karta jautāt. Atkartojiet katru teikumu angliski!

C

a. Kā to saka angliski?
b. Vai jūs varat to atkārtot?
c. Vai jūs esat amerikānis?
d. Vai jūs to saprotat?
10. Valodas labākai saprašanai. To m ean I. nozīmēt; 2. but nodomajušam. Šaja nodaļa jus
iemacījaties frazi W hat does that mean? 'Ko tas nozīmē?' Citi veidi, ka lietot šo vardu:
W hat does this w ord mean? 'Ko šis vards nozīmē?'; I mean it! 'Es runaju nopietni!'; That
means a lot to me. Tas man nozīmē ļoti daudz.'; W hat do you mean? 'Ka tu to doma/jUs to
domajat?'; T hat’s exactly w hat I mean. 'Tas ir tieši, ko es domaju!'; She means well. Viņa
grib tikai labu.'; I didn’t mean to go there. 'Es nebiju domajis tur iet.' utt.
Arī: mean 'ļauns, nejauks’. Don’t be mean! 'Neesi nejauks!'; H e’s a mean person. Viņš ir
nejauks cilvēks.'; in the m eantim e 'pa to laiku’.
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P apildu vingrinājum s.
A tkārtojum s. Lai veidotu daudzskaitli, lielākajai daļai lietvārdu pievieno -s. Lietvārdiem, kas
beidzas ar -y, pievieno -s, ja pirms -y ir patskanis (key - keys 'atslēga'); y maina uz i un
pievieno -es, ja pirms -y ir līdzskanis (city - cities 'pilsēta'). F vai fe mainās uz -ves (wife wives 'sieva'). Vārdiem, kas beidzas ar -o, pievieno -es (potato - potatoes 'kartupelis'). Daži
lietvārdi, kā m an - men vai child - children, ir izņēmumi un ir jāiemācās.
Pārveidojiet kursīvā iespiestos lietvārdus daudzskaitli, pārveidojiet arī darbības vārdus!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The book is interesting.
The woman speaks English well.
He likes to play tennis.
The knife is on the table.
There is a large city in Australia.
The dish is on the shelf.

_____________ The books are...
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apsedziet atbildes, līdz esat pārliecināti, ka tās pareizas.
53. Ipp.: I: fathers, women, cookies, bananas, houses, cousins, cities, knives, boys, men,
children, spoons; II: four plus six equals ten, three plus eight is eleven, thirty six divided by
three is twelve, five plus eight is thirteen, two multiplied by seven equals fourteen vai two
times seven is fourteen, thirty divided by two is fifteen, four times four is sixteen, nine plus
eleven equals twenty, ten plus twenty is thirty, seventy five minus five equals seventy, forty
five plus forty five is ninety, five hundred minus four hundred is one hundred, seven plus nine
hundred ninety three equals one thousand; III: Labdien, Millera kungs. - Labdien, Kalniņa
jaunkundze, kā jums klājas? Ko jūs darāt? - Es mācos angļu valodu. Es nerunāju angliski
sevišķi labi. - Jūs runājat angliski ļoti labi. Angļu valoda nav ļoti grūta. Sākot ar šo brīdi, mēs
runāsim tikai angliski. Es būšu jusu skolotājs.; 54.-57. Ipp.: J .: Anita, Čārlzs Berlitzs, mēs
mājās, Roberts, Teilora kungs; 2.: a- Ko tas nozīmē?,
b. Mans draugs vāji runā angliski, c. Lūdzu, runājiet lēnāk!, d. Kā, lūdzu? Ko tu teici?; | a.
Nē, viņa dzīvo mājās, ar saviem vecākiem, b. 434-2432, c. Inga ir latviete, d. Viņa vēl tikai
mācās angliski; 5.: are, is, are, are, is; there aren't, isn't, isn't, aren't, isn't; are there/aren't
there, is there/isn't there, are there/aren't there, is there/isn't there, are there/aren't
there?; 6.: I. a, a, 2. an, a, 3. a, a, 4. a, an, 5. an, an, 6. a, an, 7. an, a, 8. a, an, 9. an, a;
7.: a. Yes, we speak English, b. 1 never talk loudly, c. You do not speak fast, d. My parents
speak Latvian and English; 8.: a. Please don't speak so fast, b. What does that mean?,
c. I don't understand English, d. Do you speak English?; 9.: a. How do you say that in
English?, b. Can you repeat that?, c. Are you an American?, d. Do you understand that?;
11.: the books are, the women speak, they like, the knives are, are large cities, the dishes
are on the shelves.
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Tikai angliski

C

Noklausieties nākamās trīs sarunas, lai pārbaudītu, cik labi jūs tās saprotat! Kad sāksit paši runāt
angliski, atcerieties, ka ir pavisam pareizi un pieņemami prasīt, lai cilvēki runā lēnāk vai lai teikto
atkārto.

C

Conversation #1
"Mark, this is my friend Inga."
"I'm glad to meet you. I am from San Francisco.
Where are you from? Are you American?"
"No, I am Latvian. I am learning English."
"But you speak English quite well!"
"Thank you for the compliment. I just recently
began studying. I don't understand quite a lot."
"Still, it's nice that you are learning English."
"What did you say? Can you repeat that, please?"
"It's nice that you're studying..."
"Please talk more slowly! Otherwise I don't understand.'

Learn to Speak

Perfect English
Lessons with Atis Slakteris

Learn from th e Best.
+ famous "Nothing Special" and
"We will be taupigi" phrases included

Conversation #2
"Hello, Mr. Taylor! This is Robert. He is
learning English."
"Where are you studying?"
"I am studying with Mr. Slakteris."
"Do you like learning English?"
"Excuse me, please don't talk so fast."
"I asked whether you like..."
"I understand! Yes, I like to study languages.
But it seems to me that the
English language is... how do you say that in
English?"
"Quite difficult?"
"No. Much easier than Latvian."

Conversation #3
"Do you know anyone in the United States?"
"Yes, of course. I have a cousin who lives in New York."
"Does she usually speak English at home?"
"Sometimes. Her parents also speak Latvian and French."
"My mother-in-law, too, knows three languages."
"Does your sister speak English as well as you?"
"My sister speaks quite well. Only my brother-in-law speaks English poorly.
But he, too, is learning.”
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Vai ju s runajat angliski?

Kā mācīties
Lai iegūtu sev lielāku vārdu krājumu, vēlams iegādāties burtnīciņu, kur pierakstīt jautājumus, kas
rodas mācoties, kā ari vārdus, kuri ir vajadzīgi, bet kuri pagaidām nav apgūti (zināmi). Jācer, ka
esat pieņēmuši ieteikumu, kas sniegts grāmatas ievadā: labāk mācīties pusstundu vai stundu katru
dienu nekā četras vai piecas stundas vienu vai divas reizes nedēļā. Tāpat ari katru reizi, kad jums
ir sakrājusies viena vai divas lappuses ar jautājumiem, paprasiet atbildes skolotājam vai kādam
citam, kas prot angliski. Kaut ari lielākajai daļai no jums tas nebūs nemaz viegli izdarāms, šis
ieteikums ir vērtīgs gan tiem, kas mācās mājās vai skolā, gan arī tiem, kas ceļojuma laikā nonāk
angliski runājošās zemēs.
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SARUNASUN
MALTĪTES
(Lesson #5 - Meals)
Ēšana ir viena no cilvēku pamatvajadzībām, kā to liecina
pat pats darbības vārds: angliski (to eat), latviski (ēst),
vāciski (essen). Šī iemesla dēļ nākamās divas mācību
stundas veltīsim dažādām ēdienreizēm, vispirms mājās,
tad restorānā un viesībās.
Good morning!
Is breakfast ready?
It will be, right away.
While you are waiting,
please set the table.
Glady. Where are the dishes?
In the cabinet, on a shelf.
Put them on the table.
Would you like some tea?
No. Please give me
some orange juice and
a soft- or hard-boiled egg.
What kind of bread do you want,
rye bread or white bread?
George, what are you eating?
I'm eating bread with jam.
Could I have some, too, please?
Here it is. Bon appetit!

Labrīt!
Vai brokastis gatavas?
Tūliņ būs.
Kamēr tu gaidi, lūdzu,
uzklāj galdu!
Labprāt. Kur ir trauki?
Skapī, uz plaukta.
Uzliec tos uz galda!
Vai tu gribētu tēju?
Nē. Lūdzu, iedod man
apelsīnu sulu un
mīksti vai cieti vārītu olu!
Kādu maizi tu gribi,
rupjmaizi ved baltmaizi?
Džordž, ko tu ēd?
Es ēdu mēdzi ar ievārījumu.
Lūdzu, vai es arī varētu dabūt?
Lūdzu! Labu apetīti!

P a r angļiem un am erikāņiem
Pagājušā gadsimta beigās Ņujorkas biržā kādam izdomas bagātam cilvēkam iekrita prātā, ka
mākleri ietaupītu daudz laika, ja viņiem nebūtu jāpavada stunda vai vairāk pusdienojot, un viņš
atvēra pirmo pašapkalpošanās restorānu. Un, kaut arī
liela daļa pasaules iedzīvotāju vēl aizvien
vislabprātāk ēd kartupeļus un vērša gaļu, īpaši, ja tā
cepta uz oglēm, diezgan daudzi arī mielojas ar
Makdonalda hamburgeriem,
angļu
zivi
ar
kartupeļiem, ko sauc par fish and chips, itāļu pizza,
grieķu gyros, ķīniešu foo young, meksikāņu tacos
vai chimichanga vai citādām ātri nopērkamām un
tikpat ātri apēdamām lietām. Angļu un amerikāņu
presē tagad brīnās ne par tiem, kas ēd šajos
restorānos, bet gan par tiem, kas vēl aizvien ēd mājās.
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PASKAIDROJUM I
Galvenās ēdienreizes ir: breakfast
'brokastis', lunch 'pusdienas', tas ir,
viegla maltīte dienas vidū, dinner
'pusdienas' Anglija vai ‘vakariņas’
Amerikā un supper 'vakariņas'. Meal
ir 'maltīte', piemēram, This was a
good meal. 'Šī bija laba maltīte.'
Lūdzu, ievērojiet arī lokatīvu: I'm
going to breakfast. 'Es eju brokastīs.'
Come to dinner. 'Nāciet vakariņās!'
vai W hat's for supper? 'Kas ir
vakariņās?'

Please set the table! 'Ludzu, uzklāj galdu!' Tablecloth
'galdauts', napkin (jeb serviette Anglijā) 'salvete', plate
'šķīvis', bowl 'bļoda', cup 'krūze', saucer 'apakštase', glass
'glāze', knife 'nazis', fork 'dakšiņa', spoon 'karote' un
teaspoon 'tējkarote'. Spread the tablecloth. 'Uzklāj
galdautu!' This is a plate. 'Šis ir šķīvis.' Set out a plate.
'Uzliec šķīvi!' Tāpat kā latviešu valodā, viens lietvārds
apraksta otru: coffee cup 'kafijas krūze', soop bowl 'zupas
šķīvis'.

•)

Angļu valodā lieto some vai any tur, kur latviešu valodā
daudzums ir pašsaprotams. Take some bread. 'Paņem
maizi!' P our some milk! 'Ielej pienu!' Turpinot: Do you
w ant any coffee o r beer? 'Vai tu gribi kafiju vai alu (mazliet kafijas vai alus)?' Yes, I w ant some
coffee. 'Jā, es gribu kafiju.' No, I don't w ant any beer. 'Nē, es negribu alu.'
W hat do you w ant? 'Ko tu gribi? vai 'Ko jūs gribat?'
Jautājumu veido ar darbības vārda 'darīt'
nenoteiksmes formu do (does 3. pers. vsk.) un
vietniekvārdu. Do you w ant some dinner? 'Vai tu
gribi pusdienas?' Yes, I w ant some more. 'Jā, es
gribētu vēl.' Does she w ant some more wine? 'Vai
viņa grib vēl vīnu?' No, Nancy does not w ant any
wine. 'Nē, Nansija negrib vīnu.' Less, starp citu, ir
'mazāk’. She likes less sugar in her tea. 'Viņai garšo
mazāk cukura tējā.'
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Do you want to eat already?
Please come to the table.

Vai jus jau gribat ēst?
Ludzu, nāciet pie galda!

Good. I'm hungry.
I am also thirsty.

Labi. Es esmu izsalcis.
Man arī slāpst.

We're having vegetable soup
and sandwiches.

Mēs ēdīsim sakņu zupu
un sviestmaizes.

I like vegetable soup.

Man garšo sakņu zupa.

Me, too.

Man arī.

I prefer chicken soup.
Mom, where is the butter?

Man labāk garšo cāļa zupa.
Māt, kur ir sviests?

Please help yourselves.
The butter is in the refrigerator.
Go and take some.

Ludzu, paņemiet paši!
Sviests ir ledusskapī.
Aizej un paņem!
Atnes arī vēl svaigu maizi!
Paul, lūdzu, novāc galdu!
Un nomazgā traukus!

Bring some more fresh bread, too
Paul, please clear the table.
And wash the dishes!

Dinner is ready!
Is everything in order?
Yes. The napkins are here.
The salt and pepper is there,
already on the table.
Please sit down and start!
How do you like this chicken?
I don't like it at all.
Please pass me some gravy.
With pleasure!
Do you want something to drink some wine or some juice?
I'd like some coffee.
I'll bring it right away.
Do you want cream and sugar?
No. I drink my coffee black.

Pusdienas ir gatavas!
Vai viss ir kārtībā?
Jā. Te ir salvetes.
Sāls un pipari ir tur,
jau uz galda.
Lūdzu, sēdieties un sāciet!
Kā tev garšo šis cālis?
Man tas nemaz negaršo.
Lūdzu, pasniedz man mērci!
Labprāt!
Vai tu gribi ko dzeramu vīnu vai sulu?
Es gribētu kafiju.
Es tuliņ atnesīšu.
Vai tu gribi krējumu un cukuru?
Nē. Es dzeru melnu kafiju.
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Te ir dažu pārtikas produktu saraksts: meat 'gaļa', ground m eat 'malta gaļa', pork 'cūkgaļa',
veal 'teļa gaļa', beef 'vērša gaļa', bacon 'speķis', roast 'cepetis', sausage 'desa'. H am burger
'kotlete', ham 'Šķiņķis’, chicken 'cālis', turkey 'tītars', fish 'zivs'. Cooked vai boiled ir 'vārīts,
baked vai roasted 'cepts’ un broiled 'cepts uz uguns'.
Vēl citi: vegetables 'saknes' vai 'dārzeņi', potato 'kartupelis', peas 'zirņi', cabbage 'kāposti',
onion 'sīpols', carrot 'burkāns', tomato 'tomāts', cucum ber 'gurķis', fruit 'auglis', apple 'ābols',
orange 'apelsīns', lemon 'citrons', banana 'banāns', straw berry 'zemene'. Fresh fruit ir 'svaigi
augļi', canned tomatoes 'konservēti tomāti', frozen vegetables 'saldēti dārzeni’.
Produkti, kuru pagatavošanā izmantoti graudi: bread 'maize’, m acaroni 'makaroni', rice 'rīsi',
pancake 'pankūka', white bread un rye bread 'baltmaize' un 'rupjmaize'. Toast ir 'grauzdēta
maize', iemīļota brokastīs. No piena produktiem: milk 'piens', butterm ilk 'paniņas', cottage
cheese 'biezpiens', cream 'krējums', bu tter 'sviests' un cheese 'siers’.
Lai pateiktu, kur kaut kas atrodas, angļu valodā parasti lieto there is vai there are 'tur ir' vai
'tur atrodas'. There is b u tte r in the refrigerator. 'Sviests ir ledusskapī.' Is there some jam in
the kitchen? 'Vai virtuvē ir ievārījums?'

Is dinner ready? 'Vai pusdienas gatavas?' Šajā dialogā tās ir gatavas. Ja nav, jūs varētu teikt
W ait, it will be ready soon. 'Pagaidi, drīz būs!' vai No, not yet. 'Nē, vēl nav.' I'm still cooking
the eggs. 'Es vēl vāru olas.' I'm still frying/baking the fish. 'Es vēl cepu zivi.’
I like angļu valodā nozīmē 'man garšo' vai 'man patīk'; I do not like 'man negaršo' vai 'man
nepatīk'. I like fresh fruit. 'Man garšo svaigi augļi.' He does not like your house. 'Viņam nepatīk
tava māja.' I w ant 'man gribas' vai 'es gribu': I w ant some more bread. 'Es gribu vēl maizi.’ I
am thirsty. 'Man slāpst.’ Un noderīga frāze: I've had enough! 'Man pietiek!'
Lai izteiktu vēlēšanos angļu valodā, jālieto would like to plus verbs. 'Es gribētu' ir I would
like to. I would like to eat now. 'Es gribētu ēst tagad.' Ievērojiet, ka šī forma ir nemainīga visās
personās! You would like to drink. 'Tu gribētu dzert.' He would like to cook. 'Viņš gribētu
vārīt.' W ould we like to bake some bread? 'Vai mēs gribētu cept maizi?'
There is un there are attiecas uz tagadni, there was un there w ere - uz pagātni un there will
be - uz nākotni. Prakses dēļ pamēģiniet pārveidot katru šis stundas dialogu pagātnē un nākotnē!
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Gramatika
Lietvārdu locīšana - ģenitīvs
Mūsdienu angļu valodā lietvārdiem saglabājies tikai viens locījums - piederības locījums jeb
ģenitīvs. To lieto ar lietvārdiem, kas apzīmē piederību, un ar dažiem laika un attāluma
apzīmējumiem. Vienskaitlī ģenitīvu veido ar apostrofu un galotni -s (-‘s). The boy's house 'zēna
māja', the car's tires 'mašīnas riepas', an hour's w alk 'stundas gājiens'. Daudzskaitlī ģenitīvu
apzīmē ar apostrofu, ko liek aiz daudzskaitļa galotnes -s (-s’), piem.: the girls' money 'meiteņu
nauda'. Izņēmumi ir children/children's, men/men's un women/women's. Ģenitīva galotnes
nepievieno tautībām, piem.: Latvian flag 'Latvijas karogs’.
Pārējos lietvārdu locījumus izsaka ar prievārdiem; arī ģenitīvu var izteikt ar prievārdu of. Glass
of wine 'glāze vīna', spoonful of sugar 'karotīte cukura’. Tāpat kā latviešu valodā, arī angļu
valodā viens lietvārds var apzīmēt otru: wine glass 'vīna glāze', sugar spoon 'cukura karotīte', bet
ģenitīva galotni tad angļu valodā nelieto.
Piederības vietniekvārdi
Piederības vietniekvārdi ir my 'mans', your 'tavs', his 'viņa', her 'viņas', its 'tā/tās', o u r 'mūsu',
your 'jūsu’ un their 'viņu, to': my book 'mana grāmata', your painting 'tava glezna', his coffee
cup Viņa kafijas krūze' utt. Šādu vietniekvārdu lieto pirms lietvārda kā apzīmētāju.
Ja vietniekvārdu lieto bez lietvārda, tas ir, ja vietniekvārds ietver sevī jau iepriekš minētu
lietvārdu, tas kļūst par mine, yours, his, hers, ours, yours un theirs. Whose cup is this? Is it
yours? 'Kā krūze šī ir? Vai tā ir tava?' Atbilde būtu Yes, this is my cup vai Yes, it is mine.
I vingrinājums. Ierakstiet trūkstošos vārdus!
______ My sister's friend ________________ is Latvian.
is on the table.
____ is happy.
____at home.
Are these
_____ glasses?

Māsas draugs ir latvietis.
Kafijas krūze ir uz galda
Viņu draudzene ir laimīga.
Mātes māsa nav mājās.
Vai šīs ir mūsu vai jūsu glāzes?

II vingrinājums. Atbildiet uz jautajumiem, lietojot pareizos vietniekvārdus! Whose? 'Kā?’
Where do you live? (es)
Whose coat is this? (viņas)
Does he, too, live in Chicago? (viņa)
To whom will I give this? (viņiem)_
Whose book is this? (mana)_____

I live in Chicago
No, but
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Īp a šīb a s v a r d u sa lid z in a m a s n a k a n e s
Angļu valodā īpašības vārdi nemainās ne skaitlī, ne dzimtē, ne locījumos, bet tiem, tāpat kā
latviešu valodā, ir trīs salīdzināmās pakāpes: pamata, pārākā un vispārākā pakāpe. Vienzilbju un
divzilbju vārdiem, kuriem uzsvērta pirmā zilbe, pievieno galotni -er (-r) un -est (-st), pārējiem
vārdiem pārāko pakāpi veido ar more, vispārāko - ar most.
nice, nicer, nicest jauks, jaukāks, visjaukākais'
happy, happier, happiest 'priecīgs, laimīgs’
comfortable, more comfortable, most comfortable 'ērts'
Visbiežāk lietotie nekārtnie īpašības vardi ir
good 'labs', better, best
much 'daudz', more, most
far 'tāls', farther, farthest

bad 'slikts', worse, w orst
many 'daudz', more, most

Šiem nekārtnajiem īpašības vārdiem salīdzināmās pakāpes dotas vārdnīcā. Salīdzinājumā
lietojams saiklis than. Today is nicer than yesterday. 'Šodiena ir jaukāka nekā vakardiena.'
Daži īpašības vārdi un apstākļa vārdi formas ziņā ir vienādi: piemēram, late 'vēls' un Vēlu'. You
came later than your brother. Tu atnāci vēlāk (apst. v.) nekā tavs brālis/
Latviešu valodas īpašības vārda nenoteikto un noteikto galotni angļu' valodā izsaka ar artikulu
palīdzību: a good child 'labs bērns', the good child 'labais bērns'.
Vingrinājums. Pārtulkojiet angliski!
Šī ir laba maize, bet tā ir labāka.
Sī ir pasaules visinteresantākā grāmata!
Kas ir gudrāks, tu vai es?
Šī māja ir lielāka nekā tā māja.
Kas tev garšo labāk, āboli vai banāni?
Pavēles izteiksme

____________________________________
_____________________________________
______________________________________
____________________________________
____________________________________

Uzdodot kaut ko darīt, lietojama pavēles izteiksme. Pavēles forma kā vienskaitlī, tā daudzskaitlī
ir nenoteiksme bez to. Come! 'Nāc'./Nāciet!' Eat! 'Ēd!/Ēdiet!' Pavēli vai uzaicinājumu pirmajai
un trešajai personai izsaka ar Iet palīdzību. Let us (vai let's) go! 'Iesim!' Let him begin! 'Lai viņš
sāk!' Ievērojiet, ka šeit lietojami personu vietniekvārdi papildinātāja locījumā, kas atbilst latviešu
valodas akuzatīvam un datīvam (ko?, kam?): me, him, her, us, them. Angļu valodā parasti lieto
please pavēles teikuma sākumā vai beigās. Please sit down. 'Ludzu, apsēdies!' vai W ait for me
here, please. 'Pagaidiet mani te, lūdzu!'
Noliedzošo pavēli veido ar do not vai saīsināto don't palīdzību: Do not eat between meals!
'Neēd starp maltītēm!' D on't take this piece of cake. 'Neņem šo kūkas gabalu!'
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Pirms jūs turpināt uzdevumus, lūdzu, izlasiet norādījumus: jums būs vajadzīga grāmata un kasete.
Lūdzu, neaizmirstiet atkārtot katru teikumu skaļā balsī visur, kur tas prasīts! Nekad nepalaidiet
garām kādu iespēju pavingrināties runāšanas mākā.
1. W hat do I like? 'Kas man garšo?' Noklausieties lenti un ierakstiet, kas katram garšo! Varbūt,
ka rāmītī esošie vārdi palīdzēs pareizi atbildēt.
a. I like bacon rolls, but do not like ham.
b. He likes salad, būt does not like eggs.
c. We like roast beef, but do not like fruit.
d. They like bread, but do not like fish.
e. She likes peas, but does not like carrots.

____________________
____________________
___________________
____________________

pīrāgi salāti maize
zirnīši vērša cepetis
2. Noklausieties lenti un ierakstiet latviski, ko katrs vēlas! Jauna frāze: I don't care 'man
vienalga’.
a .
b.
c.
d.
e.

C

Es gribu baltmaizi ar ievārījumu.___________________

3. Noklausieties lenti un ierakstiet tulkojumu!
4. Un - neaizmirstiet atkārtot iepriekšējās nodaļas!
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Papildu vingrinājumi.
5. Atkārtojum s. Piederības vietniekvārdi ir my, your, his, her, its, our, your un their. Tos lieto
pirms lietvārda kā apzīmētāju. Ja vietniekvārds ietver sevī iepriekš minētu lietvārdu, tas ir: mine,
yours, his, hers, ours, yours un theirs.
Uzrakstiet attiecīgos vietniekvārdus uz lmijam!
l.The boy walks to
2.That chair is
3.Anna drinks
4.I usually boil
5.Those chocolates are
6.We wash
7.Mary likes
8.The boys bring
9.John eats
10.Mrs. McDonald enjoys
ll.John, is this
12.Yes, it is

chair.
.
orange juice.
water too long.
.
hands every night.
English class.
lunch to school.
breakfast early.
dinner.
book?

6. A tkārtojum s. Latviešu valodā nav tiešas atšķirības starp nepabeigto un ilgstošo tagadnes
laiku; angļu valodā, piem., ir I ask un I am asking 'es prasu' vai 'es jautāju'. Šāda atšķirība
angļu valodā izriet no teikuma satura.
Nākamajos teikumos izvēlieties vai nu nepabeigto, vai ilgstošo laiku! Var gadīties, ka šis
uzdevums radīs grūtības; pārbaudot atbildes 69. lappusē, apstājieties pārdomāt, kādēļ katrā
teikumā lietots nepabeigtais vai ilgstošais laiks.
1.Wait, (I cook, I am cooking) dinner.
2.Lisa (cooks, is cooking) dinner every day.
3.Mother (bakes, is baking) bread on Fridays.
4.Are (you wait, you waiting) for me?
5."Please come in!" (he asks, he is asking).
6.This soup (tastes, is tasting) good.
7.At the moment brother (eats, is eating).
8.The dog usually (eats, is eating) in the kitchen.
9.She (wants, is wanting) some more coffee.
10. "Thank you, I have enough," (I say, I am saying.)

I am cookinz
L a i p n i g a i d ī t i u i s iltu z u p i ņ u !
P - 1 6 :0 0 -1 7 :0 0

*VW lie kam tu k ii punči.

O - 1 6 :0 0 - 1 7 :0 0

mI>' g»'dls' n>«'nJ“ *
laukumS! Pie SarkanS
k r u s ta busiņa.

T - 1 6 :0 0 - 1 7 :0 0
C - 1 6 :0 0 -1 7 :0 0
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U N R U N Ā JIE T
Šī ir jūsu iespēja runāt. Jūs varat to darīt pauzes laikā, kas šim nolūkam atstāta lentē, vai, ja jums
nepieciešams papildu laiks domāšanai, atbildes varat vispirms izrakstīt.
7. Noklausieties jautājumus un atbildiet pilnos teikumos!
a.
b.
c.
d.
e.

Is dinner ready?
Would you like some tea?
Do you like apples?
Is the butter in the refrigerator?
Is he eating* dinner?

Yes,
dinner is ready.________________
No, I ___________________________________
Yes,_____________________________________
Yes,_____________________________________
N o ,____________________________________

* var arī teikt: Is he having dinner un atbildēt: No, I'm having a late lunch. 'Nē, es ēdu vēlas
pusdienas.'
8. Noklausieties jautājumus un, vadoties pēc norādījumiem latviešu valodā, izdomājiet
atbildes! Pamatjautājumi piedāvājot ir šādi: W ould you like some... jeb would you
care for some...? Vai tu/jūs gribētu mazliet...?'
I am eating cheese. Would you care for some?
I would like some cheese.
I am eating roast pork and s a u e r k r a u t . _______________________________
He is eating peas and carrots.
________________________________
We are drinking coffee with cream, no sugar. _________________________________
They are drinking tea with lemon.
_______________________________
9. Noklausieties lenti un atkārtojiet katru teikumu angļu valodā!
a .
Anna likes fresh fruit.
b.
c.____________________
d ____________________
e.____________________
10. Uzrakstiet dialogu par
savas ģimenes pusdienām,
par to, kas jums īpaši garšo
vai negaršo, vai par ko citu,
kam sakars ar šajā stundā
mācīto. Dialogs būs
interesantāks, ja lietosit
vārdnīcu un, ja vajadzīgs,
gramatikas pielikumu.
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Seko papildu vingrinājums; tas nav ierakstīts magnetofona lente.

11. A tkārtojum s. This 'šis' vai 'šī1norāda uz to, kas ir tuvu, th at 'tas’ vai 'tā' norāda uz to, kas atrodas
tālāk. Daudzskaitļi ir these un those 'šie' vai 'šis' un 'tie' vai 'tās'..
Pārveidojiet šos teikumus daudzskaitlī!
1. This apple tastes g o o d . _________________________________________________
2. That child is very nice.
_________________________________________________
3. This meal is g o o d . ________________________________________________
4. Eat that apple!____________________________________________________________
Valodas labākai saprašanai-A ngļu valodā ir šādas maltītes: breakfast, brunch, lunch, dinner,
supper, un tad vēl late supper un snack. Breakfast ir 'brokastis', brunch, apvienots 'breakfast' un
'lunch', 'otrās brokastis', ko ēd reti, varbūt svētdienās, kad pietiek laika stundām sēdēt pie galda.
Nākamā maltīte ir lunch, ko ēd ap pusdienas laiku, tātad 'pusdienas'. Anglijā parasti šajā laikā ēd
dinner, arī 'pusdienas', bet pamatīgākas nekā lunch. Arī Amerikā dienas lielākā maltīte ir dinner, bet
to ēd vakarā, starp pieciem un astoņiem, tātad Amerikā dinner ir Vakariņas*. Vārdu supper Amerikā
vairs nelieto, izņemot, ja runā par late supper vai m idnight supper, kas varētu būt tādas kā 'otrās
vakariņas'. Snack ir 'uzkožamais', neliela maltīte jebkurā dienas vai nakts laikā. Nav prātīgi Šādu
snack ēst tieši pirms pusdienām, jo tas aizdzen apetīti un stipri ticams, ka nokaitina saimnieci.
ATBILDES. 64. Ipp.: Ļ My sister's friend, the coffee cup, their friend, Mother's sister is not, our or
your; IĻ I live in Chicago., That is her coat., No, but she lives in Chicago., I will give this to them.,
This is my book.; 65. Ipp.: This bread is good, but that is better., This is the world's most interesting
book!, Who is smarter, you or I?, This house is bigger (larger) than that house., What do you like
better, apples or bananas?; 66.-69. Ipp.: 1.: pīrāgi, salāti, vērša cepetis, maize, zirnīši; 2.j. Es gribu
baltmaizi ar ievārījumu., Viņš grib divas mīksti vārītas olas un speķi., Es gribu vistu, kartupeļus un
salātus., Man vienalga, es neesmu izsalcis., Viņi grib kafiju ar krējumu un cukuru.; 3.j. Kas tas ir? Tas
ir galds. Kas tās ir? Tās ir glāzes. Uzliec glāzes uz galda! Uzliec trīs šķīvjus, dakšiņas, nažus un
karotes. Kur ir Džordžs? Viņš ir darbā.; 5.: his, his, her, my, mine, our, her, their, his, her, your, mine;
6.: I am cooking, cooks, bakes, you waiting, he asks, tastes, is eating, eats, wants, I say; 7ii Yes,
dinner is ready., No, I would not (wouldn't) like any tea., Yes, 1 like apples., Yes, the butter is in the
refrigerator., No, he is not (isn't) eating dinner.; 8.: I would like some cheese., Yes, I'd like some roast
pork and sauerkraut., I'd like some peas and carrots., No, I Jike my coffee black., Yes, I, too, would
like some tea, without lemon.; 9.: Anna likes fresh fruit., You like turkey with gravy., They like ham
sandwiches., Do you like fruit tea?, We like tomato soup.; 11.: These apples taste good., Those
children are nice., These meals are good., Eat those apples!
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Tikai angliski
Šis, kā zināt, ir tikko izņemtas vielas atkārtojums. Vai
jūs saprotat visu sacīto? Ieteikums: lai pārbaudītu, cik
labi esat apguvuši kādu sarunu, lasot un mācoties
apklājiet vispirms angļu valodas tekstu un pēc tam latviešu tekstu. Parasti tulkot no latviešu uz angļu
valodu ir grūtāk nekā no angļu uz latviešu. Vai jums
arī?

f*

Conversation #1
"Good morning! Is breakfast ready?"
"It will be, right away. While you are waiting, please
set the table."
"Glady. Where are the dishes?"
"In the cabinet, on a shelf. Put them on the table.
Would you like some tea?"
"No. Please give me some orange juice and a soft- or
hard-boiled egg."
"What kind of bread do you want, rye bread or white
bread?"
"George, what are you eating?"
"I'm eating bread with jam."
"Could I have some, too, please?"
"Here it is. Bon appetit!"
Conversation #2
"Do you want to eat already? Please come to the table."
"Good. I'm hungry. I am also thirsty."
"We're having vegetable soup and sandwiches."
"I like vegetable soup."
"Me, too."
"I prefer chicken soup. Mom, where is the butter?"
"Please help yourselves. The butter is in the refrigerator.
Go and take some."
"Bring some more fresh bread, too."
"Paul, please clear the table. And wash the dishes!"
Conversation #3
"Dinner is ready! Is everything in order?"
"Yes. The napkins are here. The salt and pepper is there, already on the table."
"Please sit down and start! How do you like this chicken?"
"I don't like it at all. Please pass me some gravy."
"With pleasure! Do you want something to drink - some wine or some juice?"
"I'd like some coffee."
"I'll bring it right away. Do you want cream and sugar?"
"No I drink my coffee black."
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Ka mācīties
Ap šo laiku der sākt vēl citus sarakstus. Piemēram, šajā nodaļā jūs mācījāties par pārtiku, ēšanu un
ēdienreizēm. Izrakstiet vārdus, ko jūs tikko iemācījāties, un turpiniet sarakstu papildināt! Vai
jums
labāk
garšo
sparģeļi vai zirņi?
Sparģelis
ir
asparagus.
Varbūt
jums pietrūkst sāls
trauciņš un piparu
trauciņš. Jums vaja
dzīgi the salt and
pepper shakers.
Pēc
vajadzības
izrakstiet
ēdienu,
trauku un virtuves
piederumu
nosaukumus!
Vēlāk
turpiniet
papildināt
sarakstu ar drēbju un
krāsu nosaukumiem,
vienalga kas jums
visvairāk
vajadzīgs.
Pārlasiet
sarakstus
bieži un, vadoties pēc
savām
īpašajām
interesēm, turpiniet tos
papildināt. Pierodiet
ari pēc iespējas bieži
lietot vārdnīcu šajā
mācību
laikā
tai
vajadzētu būt jūsu
ikviena
"labākajai
draudzenei".

Maltīte
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S A R U N A S UN
VIESĪBĀS UN RESTORĀNĀ
(L esson #6 - A t a party and a restaurant)
Šajā, šīs audiokasetes pēdējā mācību stundā, parasto trīs sarunu
vietā ir četras, un tajās ir frāzes, kuras izmantot, kad jāpasūta
(jāpasūtina) restorānā, jāaprunājas ar draugiem un maltītes
beigās jāsamaksā rēķins. Nav šaubu, ka jums vēl aizvien trūks
vārdu garākām sarunām, bet par to neraizējieties, nepaies ilgs
laiks, līdz iemācīsities.
The guests will be here soon.
Can I help you?

Drīz būs ciemiņi klāt.
Vai es varu jums palīdzēt?

Please put come candles on the table.

Lūdzu, uzliec sveces uz galda!

Fine. Where are they?

Labi. Kur tās ir?

There, next to the napkins.

Tur, blakus salvetēm.

Here we are!

Te nu mēs esam!
Good evening! • How are you? • Come on in!

Here. I brought you some flowers.
How pretty they are!
Thank you. You shouldn't have.
Please sit down.
Jennifer, make yourself at home.
May I offer you something to drink?
And some appetizers?
Thank you. They are very good.
Are they homemade?

Lūdzu. Es jums atnesu puķes.
Vai, cik tās skaistas!
Paldies! Tā nevajadzēja.
Lūdzu, apsēdieties!
Dženifer, jūties kā mājās!
Vai drīkstu piedāvāt ko dzeramu?
Un uzkožamos?
Paldies! Tie ir ļoti garšīgi.
Vai tie ir pašcepti?

Piezīmes p a r angļiem un am erikāņiem
Ciemos braucot, cilvēki labprāt paņem līdzi ciema kukuli ziedus, konfektes, vīna pudeli vai ko citu, kas iepriecinātu
namamāti un namatēvu. Angliski runājošajās zemēs līdzi
ņemams ir arī smaids. Amerikāņi smaida veikalā, darbā un
dažkārt pat uz ielas, un ar smaidu un thank you 'paldies',
thank you very much 'liels paldies' un that's nice of you
'tas ir jauki no jūsu puses' jūs ne tikai tiksit tālāk un
saņemsit vairāk atsaucības, bet droši vien iegūsit draugus,
kas citādi varbūt paietu jums garām. Ja padomā, ar smaidu
var tālu tikt jebkur pasaulē, ne tikai Amerikā.
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PASKAIDROJUM I

(•
I brought some flowers. 'Es atnesu ziedus/ Vēl varētu atnest
some candy 'konfektes', a book 'grāmatu', a game for the
children 'spēli bērniem' vai a bottle of wine 'vīna pudeli’.
Jautājums: W hat did you bring? 'Ko tu atnesi?', 'Ko jūs
atnesāt?' vai pat Did you bring me anything? Vai tu man ko
atnesi?’

•
Amerikāņu un angļu viesībās
sākumā, pirms sēžas pie galda,
parasti pasniedz appetizers vai
snacks 'uzkožamos’. Tie varētu būt
nuts 'rieksti', cheese and crackers
'siers un sausiņi', onion dip 'sīpolu
krējums' vai potato chips 'kartupeļu
skaidiņas’ jeb 'čipsi’. (Dzeramie droši vien būtu lemonade
'limonāde' vai juice 'sula', cocktail 'kokteilis' (alkoholisks dzēriens),
wine Vīns' vai beer 'alus’.

(•

Can I help you? un May I offer you... ? varētu izteikt arī
kā May I help you un Can I offer you... ? May, verbs,
kam nepieciešams papildinātājdarbības vārds, nozīmē 'būt
iespējamam' vai 'drīkstēt', can 'varēt'. M ay I w ash my
hands? 'Vai būtu iespējams nomazgāt rokas?/Can I wash
my hands? Vai varu nomazgāt rokas?' May I come in?
Vai drīkstu ienākt?'
Can I come in? Vai
varu ienākt?' Un: May I
help
myself?
'Vai
drīkstu paņemt pats?'
(tiešais tulkojums - Vai
drīkstu sev palīdzēt?)
At a party ‘viesībās' noderīgi ir komplimenti: This is
wonderful! 'Cik brīnišķīgi!' vai Everything looks
wonderful! 'Viss izskatās brīnišķīgi!' W hat smells so good?
'Kas tik labi smaržo?' D oesn't Inga look lovely? Vai Inga
neizskatās skaista?' W hat a nice party! 'Cik jaukas viesības!'
un frāze, ko bieži lieto Let's do this again real soon!, kas
nozīmē apmēram 'Tas nu gan jāatkārto labi drīz!'
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I would like to go
to a good restaurant tonight.
I would, too. Where are we going?
Hello. I have reservations for three.
Smoking or non-smoking section? Non-smoking?
Follow me, please!
George, please sit here, next to me.
We'd like to look at the menu.
Let's see, the fish looks good.
No, thank you. I do not eat fish.
We're ready to order.
I'd like the steak, rare,
and a salad with garlic dressing.
And some red wine for us all.
May I also have a glass of water?

Es gribētu braukt
uz labu restorānu šovakar.
Es arī. Kur mēs brauksim?
Sveiki. Man ir trīs rezervētas vietas.
Smēķētāju vai nesmēķētāju daļā?
Nesmēķētāju? Lūdzu, sekojiet man!
Džordž, lūdzu, sēdi te, man blakus.
Mēs gribētu ieskatīties ēdienkartē.
Paskatīsimies, zivs, liekas, būtu laba.
Nē, paldies. Es neēdu zivis.
Mēs esam gatavi pasūtīt.
Es gribētu bifšteku, pajēlu,
un salātus ar ķiploku mērci.
Un sarkanvīnu mums visiem.
Vai es arī varu dabūt glāzi ūdens?

This is a nice restaurant.
I'm glad you like it.
I like the music.
Is it live or recorded?
Would you like to have
anything else?
Some dessert and coffee?

Šis ir jauks restorāns.
Man prieks, ka jums tas patīk.
Man patīk mūzika.
Vai kāds spēlē, vai tas ir ieraksts?
Vai jūs vēlētos
vēl kaut ko?
Saldo un kafiju?
Man liekas, ka Džordžs grib
vēl alu.
Teilora kungs, vai drīkstu smēķēt?
Nē, te nav pelnu trauku.
Uzdzersim!
Apkalpotāj, lūdzu, atnesiet man
rēķinu.
Maltīte bija izcila..
Cik dzeramnaudas dot apkalpotājam?
Vai jūs pieņemat kredītkartes?
Jā, protams.
Jūs varat samaksāt man vai pie durvīm.

I think George wants some
more beer.
Mr. Taylor, may I smoke? '
No, there are no ashtrays here.
Let's make a toast!
Waiter, please bring me
the bill.
The meal was excellent.
How much should I tip the waiter?
Do you take credit cards?
Yes, of course.
You can pay me or at the door.
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Let's go to the table. 'Iesim pie galda!' Kā latviešu, tā angļu valodā ir nepieciešami prievārdi, kā,
piemēram, at vai next to 'pie’ un on 'uz': at the table 'pie galda', on the chair 'uz krēsla'; next to
the window 'pie loga'. Ievērojiet, ka visur lietots artikuls the, norādot, ka runa ir par kādu īpašu,
zināmu priekšmetu vai vietu.
Noderīgs vārds ir more 'vēl' vai 'vairāk ’ : Is there more water? 'Vai ir vēl ūdens?' Please pour
some more wine. 'Lūdzu, ielej vēj. vīnu!' Is there more room? 'Vai ir vēl vietas?' un I'd like a
little more. 'Es gribētu mazliet vairāk.'
Protams, ja jūs negribat 'vēl' vai 'vairāk ‘, jums noderēs Ju st a little, please. 'Tikai mazliet, lūdzu!'
No, thank you, no more. 'Nē, paldies, vairāk ne.’ T hat is too much! 'Tas ir par daudz!' I've had
enough. 'Man pietiek.'
Ja jūs restorānā pasūtīsit steak 'bifšteku', jums prasīs, vai to gribat rare 'pajēlu', medium rare
'mēreni izceptu' vai well done 'labi izceptu’. Pie salātiem būs jāizvēlas salad dressing 'salātu
mērce'. Un jūs droši vien gribēsit pamēģināt french fries - tie ir stabiņos sagriezti un eļļā cepti
kartupeļi - frī kartupeļi.
Some desserts 'daži saldie ēdieni' ir:
cookies 'cepumi', candy 'konfektes',
cake 'kūka', layer cake jeb torte
'torte', ice cream 'saldējums', gelatin
jeb Jello 'želeja' un fruit 'augļi'.
P astry ir konditorejas izstrādājumi,
tas ir, dažādas saldās maizes un kūkas.
Amerikā ļoti iecienīts saldais ēdiens ir
pie 'paija' jeb 'rausis', cepts apaļā
pannā un pildīts ar saldu vai vircotu
pildījumu, dažādiem augļiem vai
ogām, riekstiem, saldējumu; vai ari - un tad tas nav saldais ēdiens, ar gaļu vai saknēm.

C

C

Vienalga, vai jūs jūtaties pārlieku labi vai pārlieku slikti, nepieciešami ir superlatīvi. H ere it is
comfortable. There it is more comfortable. Te ir ērti. Tur ir ērtāk.' Adjektīvs good 'labs' angļu
valodā ir neregulārs, un tādēļ tā salīdzināmās pakāpes ir good, better, best 'labs, labāks,
vislabākais'. Good coffee, better tea, the best restaurant 'laba kafija, labāka tēja, vislabākais
restorāns'.
May I have the bill, please? 'Vai varu dabūt rēķinu?', ari I'd like to pay, please. 'Es, lūdzu,
gribētu samaksāt.' The service was good. 'Apkalpošana bija laba.' Tādēļ D on't forget to leave a
tip. 'Neaizmirstiet atstāt dzeramnaudu!' Is ten percent enough? 'Vai desmit procentu pietiek?'
Usually one gives fifteen percent. 'Parasti dod piecpadsmit procentu.'
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My, I didn't know (that) it's
so late already!
George, we must go home!
Really?
It's not that late yet.
Please stay a little longer.

Ak, es nezināju, ka ir
jau tik vēls!
Džordž, mums jābrauc mājās.
Vai tiešām?
Vēl jau nav tik vēls.
Lūdzu, palieciet mazliet ilgāk!

I'm really sorry, but we do have to go.
We want to say good-bye.
Thank you for your hospitality.
You're welcome.
Is was nice to meet you.
Yes.It was a nice party.
I hope we'll meet again.
Definitely. I'll call you.
Well, then, good night!

Man ļoti žēl, bet mums ir jābrauc. Mēs
gribam atvadīties.
Paldies par viesmīlību!
Lūdzu, lūdzu.
Bija jauki ar jums iepazīties.
Jā. Šīs bija patīkamas viesības.
Es ceru, ka mēs atkal redzēsimies.
Noteikti. Es jums piezvanīšu.
Nu tad, ar labu nakti!
Dzīvo vesels!
Brauciet uzmanīgi!

Take care of yourself!
Drive carefully!
I drive carefully. You drive carefully.
He drives carefully. She also drives carefully.
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It is late. We have to go home. 'Ir vēls. Mums jābrauc mājās.' Angļu valodā vajadzības izteiksmi
izsaka ar modālajiem darbības vārdiem to have vai m ust (pēdējo lieto tikai tagadnē). I have far
to go. 'Man tālu jābrauc' You m ust read this book. Tev jālasa šī grāmata'. Starp citu, early var
lietot kā īpašības vārdu 'agrs' vai apstākļa vārdu 'agri'. It’s still early. We don’t have to go yet.
'Vēl ir agrs. Mums vēl nav jābrauc' L et’s start early. 'Sāksim agri!' vai Will you be home early?
'Vai tu būsi mājās agri?'

i)

Šie ir derīgi apstākļa vārdi: now 'tagad', right now 'tieši tagad', right away vai at once 'tūlīt'.
Again ir 'atkal' un never - 'nekad'. We m ust go now. 'Mums tagad jāiet.' Do you have to go right
now? 'Vai tev tieši tagad jābrauc?' He never has to go. Viņam nekad nav jāiet/jābrauc/

-•)

<•

We have to go home. 'Mums jābrauc mājās.' Angļu valodā darbības vārds to go nozīmē kā 'iet', tā
'braukt'; varbūt to var apvienot vienā vārdā kā 'doties'. I am going home apraksta kustību, kas
prasa papildu informāciju par to, kā uz turieni tikt - kājām, ar lidmašīnu, trolejbusu vai vēl kādā
citā veidā.

Kā latvieši pēc 'paldies' bieži saka.'ņemiet par labu', tā angļi un amerikāņi saka you’re welcome!
Thank you for the present. - You’re welcome, ir 'Paldies par dāvanu.' -'Lūdzu, lūdzu, ņemiet
par labu/ Atvadoties neaizmirstiet pasacīt Thank you for a nice evening! 'Paldies par patīkamu
vakaru!' We had a lovely time. 'Mēs patīkami pavadījām laiku.' Uz to var atbildēt ar You’re
welcome! vai, Šādā gadījumā, The pleasure was all mine. 'Man tas sagādāja prieku'
W e drive carefully. You drive carefully.

They drive carefully.

This is a crazy driver!
He does not drive carefully.
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G ra m a tik a
V ietniekvārdi
Kopš pirmās stundas trešā teikuma meet my. friend George jūs esat lietojuši vietniekvārdus. Te
būs konspektīvs atkārtojums par to, ko jūs jau vismaz daļēji zināt..
Angļu valodā personu vietniekvārdiem ir divi locījumi: nominatīvs I, you, he, she, it, we, you un
they. Otrs locījums, kas atbilst latviešu valodas akuzatīvam un datīvam, ir me, you, him, her, it,
us, you, them.
I see him. 'Es (nom. kas?) redzu (akuz. ko?) viņu’
He gives me a book. Viņš (nom. kas?) dod man (dat. kam?) grāmatu/
What is it?'Kas tas ir?'
Piederības vietniekvārdi ir nelokāmi, un tiem ir divas formas, kuras apskatītas iepriekšējā stundā:
atributīvās my, your, his, her, our, your un their; un absolūtās mine, yours, his, hers, ours,
yours un theirs.
This is her father, Mr. Bell. 'Sis ir viņas tēvs, Bella kungs’ Is this
your coat? Vai šis ir tavs mētelis?' Yes, it is mine. 'Jā, tas ir mans/
Angļu valodā ir arī atgriezeniskie vietniekvārdi visām personām, turklāt vēl bezpersoniskais
oneself: vienskaitlī myself, yourself, himself, herself, itself; daudzskaitlī ourselves, yourselves
un themselves.
I wash myself. 'Es mazgājos’
Angļu valodā atgriezeniskos vietniekvārdus bieži lieto kā uzsvara vietniekvārdus.
You can do it yourself. ‘Tu to vari padarīt pats’
They w alk to school by themselves. 'Viņi iet uz skolu vieni paši.'
Norādāmie vietniekvārdi ir this un that vienskaitlī un these un those daudzskaitlī.
Turklāt ir vēl jautājamie vietniekvārdi who [kas - par personām], whom [kam, ko - par
personām], w hat [kas - par priekšmetiem un profesijām; ko], which [kas; kurš] un whose [kā;
kura].
Who is this? vai Who is he/she? 'Kas viņš ir? Kas viņa ir?'
W hom did you meet? 'Ko tu satiki?'
W hat is this? 'Kas tas ir? vai W hat is he/she? 'Kas viņš/viņa ir?'
W hat does he w ant? 'Ko viņš grib?"
W hich girl do you like? 'Kura meitene tev patīk?'
W hose house is this? 'Kā māja ir šī?'
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Daži nenoteiktie vietniekvārdi ir some 'kāds, dažs; drusku, mazliet'; any 'kāds, kaut cik, jebkurš,
katrs'; every 'katrs' (un to atvasinājumi ar -body, -one un -thing), each 'katrs', all 'viss, visi'; both
'abi'.
May I have some? 'Vai varu dabūt mazliet (vai dažus)?' Please take some. 'Lūdzu, ņem/ ņemiet
mazliet (vai dažus)!' Can someone help me? 'Vai kāds var man palīdzēt?' Can I take anv book?
'Vai es varu ņemt jebkuru grāmatu?' W hat would you like to do? 'Ko tu gribētu darīt?' I don’t
care. Anything. 'Man vienalga, jebko.'
Lūdzu, ievērojiet, ka some un any lieto ar vielas vārdiem artikula vietā un latviski netulko! I
would like to have some coffee. 'Es vēlētos kafiju.' Did you take some bread? 'Vai tu
paņēmi maizi?'
I think mother did not buy any fruit. 'Man liekas, ka māte nenopirka augļus.'
I picked every mushroom. 'Es salasīju katru sēni.' Everyone (vai everybody) wants to go
home. 'Visi grib iet mājās.' Everything is all right. 'Viss ir kārtībā.1
Please give some candy to each child. 'Lūdzu, iedod saldumus katram bērnam!' We will all go.
'Mēs visi iesim.' I like both books. 'Man patīk abas grāmatas.'
Nolieguma vietniekvārdi ir none 'neviens, nekāds'; nothing 'nekas'; no one, nobody 'neviens'.
Do you have any cats? 'Vai tev ir kāds kaķis?' No, none. 'Nē, neviens.' Ievērojiet, ka angļu
valodā pēc iespējas jāizvairās no dubultnegatīviem, un tādēļ ir My uncle said nothing. 'Mans
tēvocis neteica neko.' No one (nobody) knows w hat to do. 'Neviens nezina, ko darīt.' No, I don’t
have anything. 'Nē, man nekā nav.' My uncle didn’t say anything. 'Mans tēvocis neteica neko.'

Valodas labākai saprašanai. Šoreiz apskatīsim darbības vārdus to think [thought]
'domāt' un to believe 'ticēt', kam abiem angļu valodā ir varbūt ne vairāk nozīmju, bet noteikti
vairāk atšķirīgu nianšu.
To think apraksta domāšanas procesu: I think, therefore I am. 'Es domāju, tādēļ es esmu,' teicis
filozofs Renē Dekarts. W hat do you think? vai W hat are you thinking? 'Ko tu domā?' Taču to
think var arī būt vienkārši 'man liekas' vai 'man šķiet'. I think so. 'Man liekas.' I don’t think so.
'Man tā neliekas.' I think I ’ll go. 'Man liekas, ka es iešu.' I think this is great! 'Man šķiet, tas ir
forši!'
Līdzīgs darbības vārds ir to believe 'ticēt'. I believe in God. 'Es ticu Dievam.' ir ticības
apliecinājums. To pašu darbības vārdu lieto arī, lai teiktu: I believe you. 'Es tev ticu!' I believe so.
'Man liekas.' I believe that he is (he’s) sick. 'Man šķiet, ka viņš ir slims.'
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

Izlasiet norādījumus šiem uzdevumiem; kā allaž jums vajadzēs grāmatu un kaseti! Kur ne
pieciešams, uzrakstiet atbildes, pirms klausāties lenti!
I. Noklausieties lenti un uzrakstiet latviski, ko katrs atnesis 'ciema kukulim' for a (hostess) gift!

(•

a. George:
b. Mrs. Smith:
c. Mark:
d. Jennifer

_________________________________
________________________________
_________________________________

2. Noklausieties lenti un uzrakstiet latviski, ko katrs vēlas darīt!

C

a. Jennifer:
b. Mark:
c. Anna:
d. George:

_________________________________
_________________________________
___________________________________
_______________________________

3. Izlasiet rāmītī esošos teikumus un ierakstiet tos ailēs atbilstoši punktiem a, b, c, d, e! Tad
noklausieties teikumu tulkojumus. Vai jūs tos zinājāt?

C

a.
b.
c.
d.
e.

_______ The cup is on the table.____________________________
uz galda
pie galda
_______________________________________________________
uz krēsla
_______________________________________________________
uz p l a u k t a ______________________________________________________
pie gultas______________________________________________________________

Put the glasses on the shelf.
The TV is next to the bed.
The coat is on the chair.

The cup is on the table.
Father is at the table.

4. Izvelieties loģiskāko artikulu vai vietniekvārdu un ierakstiet to tukšajās vietas!

C

a.
b.
c.
d.
e.

May I have (the, any, some) flowers?
(The, any, some) meal is excellent.
I like (any, the, some) red car better than the blue one.
Would you like (a, the, some) coffee?
May I also have (a, some, any) glass of tea?

______ Some
__________
____________
__________
__________
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Papildu vingrinājumi.
5. Atkārtojum s. Personu vietniekvārdi papildinātāja locījumā (tie, kas atbild uz
jautājumiem kam? vai ko?) ir me, you, him, her, it, us, you, them. Piederības viet
niekvārdi ir my, your, his, her, its, our, your, their.
Izvēlieties pareizos vietniekvārdus un uzrakstiet atbildes uz līnijām!
1. I know (he, him) quite well.
2. Please sit near (me, I).
3. (I, me) walk with my friend to the store.
4. We often see (they, them) at school.
5. Inga likes (him, he) very much.
6. He knows both (her, she) and her mother.
7.1 would like to live near (they, them).
8. Don't speak to (we, us) in Russian.
9.1 do not like to smoke near (them, they).

______ him _____

6. Pārveidojiet kursīvā iespiesto vārdu vai vārdus uz atbilstošajiem vietniekvārdiem!
1. I meet Linda at work every day.
2. I need to speak with Lisa.
3. He lives in New York, with Peter and Paul.
4. They never speak to Anna and me.
5.1 also like Ruth and Robin very much.
6. She plays golf with her sister.
7.1 sit near Mark and his brother.
8. I saw George at the Fish & Chips restaurant
9.1 understand my teacher, Mrs. Lawrence, very well.

________ h e r _______

7. Izvēlieties pareizos vietniekvārdus un uzrakstiet atbildes uz līnijām!
1. This is (me, my) book.
2. Please make (you, your) bed.
3. Did you give Father (his, he) newspaper?
4. Maurice never helps (she, her)
5.1 like this cat. Is this (it, its) toy?
6. Please tell me about (our, we) friends.
7. Can you see (you, your) house?
8. I would like to see (their, they) house.
9. Can I see (your, you) menu, please?

________ my________
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UN RUNĀJIET
8. Klausoties lenti, pārtulkojiet un izrunājiet katru teikumu angliski! Turpiniet klausīties, lai
pārbaudītu, cik labi tas jums paveicies!
a Kur tu esi? Es esmu te.
b. Teilora kungs, lūdzu, jūtieties kā mājās.
c. Anna, lūdzu, sēdi te.
d. Vai es varu piedāvāt vīnu?
e. Paldies par viesmīlību.

Where are you? I am here
___________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

9. Noklausieties lenti un pārveidojiet īpašības vārdus vispirms pārākajā un tad vispārākajā
pakāpē!
a This is good coffee.
b. Is this a comfortable chair?
c. This toast is tasty.
d. My tea is hot.
e. Jennifer is beautiful.

This coffee is better, this coffee is [the] best

10. Noklausieties lenti un pārveidojiet katru teikumu daudzskaitli! Izrunājiet katru teikumu skaļā
balsī tur, kur lentē ir pauze!
a
b.
c.
d.
e.

The apple was good.
The glass will be clean.
Mother is dear.
The candy is not sweet.
The nut was hard.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Valodas labākai saprašanai. Vienā no šīs stundas dialogiem kāds teica, ka the fish looks good 'zivs
izskatās laba’. Taču runa bija ne par zivs izskatu, nedz par tās dabu,
bet par to, ka runātājam likās, ka tā vaiētu būt garšīga. Angļu valodā
good lieto dažādās nozīmēs. That looks good. 'Domāju, ka tas
būs labs, garšīgs, interesants...' You’re a good child. Tu esi labs
bērns.' That’s good! Tas ir labi.' That's no good. Tas nu gan
nav labi.' vai Tam nav nekādasjēgas.' F or your own good. Tevis
paša labā' In good time 'ar laiku'; a good deal 'diezgan daudz'
vai 'laba tiesa’. T hat’s a good deal! Tas ir labs darījums!' vai Tas
ir labs pirkums!' He is good at sports. 'Viņam labi padodas
sporti.'; for good 'uz visiem laikiem'; as good as done 'gandrīz
jau izdarīts’. A i laikujūs paši atradīsit vēl citus piemērus. Pierakstiet
tos, kas liekas derīgi, un pierakstot lietojiet savu good sense 'veselo saprātu'.
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P apildu vingrinājum s
11. A tk ā rto ju m s . Izvēlieties pareizo v ārdu u n uzrakstiet to u z līnijas! Ja k ādu teikum u
nesaprotat, pārtulkojiet to ar vārdnīcas palīdzību!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A ndrew (is, are) a good friend.
_____ i s _____
(ThiSi T hese) paintings b elong to Jennifer.
______________
Thfs is (a, an) E nglish book.
______________
T hey (have, has) m any nice children.
______________
I (doesn't have, don't have) any fresh fruit.
G eorge (speak, speaks) E nglish well.
______________
I (is, am ) fro m the U nited States.
_______________
T here are two (church, churches) o n this street. ______________
P lease put the (knife, knives) o n the k itchen table. ________ ______
(Tom ato, T om atoes) are my favorite vegetables. ______________
(Do, D oes) A nna have a new car?
______________
T he kitten is playing w ith (its, it's) tail.
______________
(Don't, does not) talk to me!
______________
M ark and she (is, are) cousins.
______________
M r. Sm ith is (a, an) pleasant person.
______________
H e never speaks to (us, we).
______________
I like (they, them ) very much.
______________
P lease give this present to (he, him).
______________

A T B IL D E S . Pirm s sākat strādāt, apklājiet atbildes, līdz esat pārliecināti, k a tās
pareizas!
80.-83. Ip p .: 1.: a. ziedus, b. kūku saldam ēdienam , c. pudeli vīna, d. spēli M arkam ; 2.:
a. nom azgāt rokas, b. redzēt ēdienkarti, c. sēdēt blakus D žordžam , d. v ēl alu; 3 ii a.
K rūzīte ir uz galda., b. Tēvs ir pie galda., c. M ētelis ir u z krēsla., d. U zliec glāzes uz
plaukta!, e. T elevizors ir pie gultas.; 4.: a. some, b. the, c. the, d. som e, e. a; 5.: him, me,
I, them , him, her, them , us, them ;
6.: her, her, them , us, them , her, them , him , her; 7.:
my, your, his, her, its, our, your, their, your; 8 .: a. W here are you? I am here., b. Mr.
Taylor, please m ake y o u rself at hom e., c. A nna, please sit here., d. M ay I offer y o u some
w ine?, e. T hank y ou fo r y o u r hospitality.; 9.: a. better, best, b. m ore com fortable, m ost
com fortable, c. tastier, the tastiest, d. hotter, the hottest, e. m ore beautiful, the m ost
beautiful; 10.: a. apples w ere, b. glasses w ill be, c. m others are, d. candies are not, d.
nuts w ere; 11.: is, these, an, have, don't, speaks, am, churches, knives, T om atoes, D oes,
its, D on't, are, a, us, then, him .
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T ik a i an g lisk i
Šī, p ēd ējā šīs kasetes m ācību stunda b ija garāka nekā pārējās, u n šajā stundā jū s iem ācī
jā tie s daudz ko jaunu. N oklausieties sarunas u n pārbaudiet, v ai jū s v isu sapratāt! V arētu
būt, k a ju m s derētu atkārtot dažas daļas vai p at veselas sarunas. D ariet tā, pirm s
klausāties nākam o kaseti!
Conversation #1
"The guests w ill b e here soon. C an I help you?"
"Please put com e candles o n the table."
"Fine. W here are they?"
"There, next to the napkins."
"H ere w e are! G ood evening! H ow are you? Com e o n in!"
"Here. I brought y ou som e flow ers."
"H ow pretty they are! T hank you. Y ou shouldn't have.
P lease sit dow n. Jennifer, m ake y o u rself at home.
M ay I offer y o u som ething to drink?
A nd som e appetizers?"
"T hank you. They are very good. A re they hom em ade?"
Conversation #2
"I w ould like to go to a good restaurant tonight."
"I w ould, too. W here are w e going?"
"Hello. I have reservations fo r three."
"Sm oking o r non-sm oking section? N on-sm oking?
F ollow me, please!" "G eorge, please sit here, next to me."
"W e'd like to look at the menu. L et's see, the fish looks good."
"No, thank you. I do not eat fish."
"W e're ready to order. I'd like the steak, rare, and a salad
w ith garlic dressing. A nd som e red w ine fo r us all."
"M ay I also have a glass o f w ater?"
Conversation #3
"This is a nice restaurant."
"I'm glad y o u like it."
"I like the music. Is it live o r recorded?"
"W ould y ou like to have anything else?
Some dessert and coffee?"
"I think G eorge w ants som e m ore beer.
M r. Taylor, may I sm oke?"
"No, there are no ashtrays here."
"Let's m ake a toast!"
"W aiter, please bring m e the bill.
The m eal w as excellent.
H ow m uch should I tip the w aiter?"
"Do y o u take credit cards?"
"Yes, o f course. Y ou can pay m e o r at the door."
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C o n v e rs a tio n #4
"My, I didn't know it's so late already! George, we must go home!"
"Really? It's not that late yet." "Please stay a little longer."
"I'm really sorry, but we do have to
go. We want to say good-bye.
Thank you for your hospitality."
"You're welcome."
"It was nice to meet you."
"Yes. It was a nice party. I hope
we'll meet again."
"Definitely. I'll call you."
"Well, then, good night!"
"Take care of yourself. Drive
carefully!"

WORDFIND 'atrodiet vārdus!'
Šajā burtu juceklī sameklējami visi pārtikas produktu nosaukumi, kas atrodas zem mīklas. Tie var
būt rakstīti no labās uz kreiso pusi, no augšas uz apakšu vai no apakšas uz augšu, kā arī šķērsām
pāri.
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Šī ir daļa no samērā lēta un populāra ģimenes restorāna Denny’s ēdienkartes. Denny’s atrodas
Amerikas Savienotajās Valstīs un lepojas ar to, ka brokastis un pusdienas spēj pasniegt desmit līdz
piecpadsmit minūšu laikā. Kaut arī varbūt visu izlasīt nespēsit, pamēģiniet izvēlēties, ko jūs gribētu
sev pasūtīt brokastīs vai pusdienās!

_____________________________ BREAKFAST______________________________
You may substitute Egg Beaters on any breakfast. Low calorie syrup available on request.
Senior Omelette

3.40

Senior Grand Slam Breakfast

2.19

A fluffy two-egg omelette filled with chopped
onions, tomātos, bacon and American cheese.
Served with hashed browns and toast.

A large buttermilk hot cake served with one egg
cooked to order, and a crispy strip of bacon and
sausage link.

Senior Starter _

Senior Belgian Waffle Slam____________ 2.6S

1.95

A large, fresh egg cooked the way you like it, and
a crispy strip of bacon or sausage link. Served
with hashed browns and toast.

One-half waffle, served with one large, fresh egg,
a strip o f crisp bacon and sausage link.

LUNCH AND DINNER
Served with your choice o f a bowl o f soup or tossed salad, and Italian-herb toast or dinner roll. We
use only 1 0 0 %soybean oil fo r frying.
Halibut Steak
4.80
Sirloin Tips hot vegetable of the day.
A thick-cut steak, grilled until tender.
Served with hot vegetable of the day, rice pilaf
and tartar sauce.

Chicken Fried Steak

3 .5 5

A southern favorite. Fried to a golden brown
and ladled with rich country gravy. Served with
mashed potatoes and hot vegetable of the day.

Roast Turkey and Stuffing _________
3.60
Sliced, oven-roasted turkey breast served with
savory stuffing and rich gravy. Served with hot
vegetable of the day and cranberry sauce.
Golden-Fried C od ____________________ 3.60
Two light and flaky cod filets, batterdipped and golden-fried. Served with
French fries and hot vegetable of the day.

Grilled Catfish

4.50

3.45
Juicy sirloin tips and sauteed mushrooms in a rich
brown gravy. Ladled over egg noodles. Served
with hot vegetable of the day.

Grilled Breast o f Chicken____________ 4.30
A tender, boneless, skinless breast o f chicken.
Served with hot vegetable of the day, rice pilaf
and a fresh lemon wedge.
Fried Chicken _______________________ 3.60
Two tender pieces, southern-fried. Served with
mashed potatoes, chicken gravy and hot vegetable
of the day.
Grilled Ham
A thick slice of smoked ham, grilled to perfection.
With mashed potatoes and rich country
3 .6 0
gravy. Served with hot vegetable of the day
and side of applesauce.

A tender filet of farm-raised catfish, delicately
seasoned with herbs. Served with rice pilaf and

Cocktails, wine and/or beer may be available at this restaurant. Please ask your server.
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Viesības un restorānā
Signālkartītes jeb zibkartītes
noder gan mācībās, gan
vielas atkārtošanai, un,
protams, kartīšu gatavošana
palīdz
"iekalt"
vārdus
atmiņā. Jūs varat tās saga
tavot gan ar tiem vārdiem,
ko jūs tikko mācījāties, gan
ar tiem, ko jūs gribētu
pievienot savam aktīvajam
vārdu krājumam.
Zibkartītes pagatavojamas no stingra papīra,
apmēram 4 X 7 cm lielumā (Amerikā un
Anglijā ir pērkamas 3X 5 collu lielas kartītes,
kuras tad pārgriež uz pusēm). Sadaliet kartītes
pa vārdu kategorijām - darbības vārdiem,
lietvārdiem, vietniekvārdiem utt. un uzglabājiet
tās alfabētiskā kārtībā. Pierakstiet nepiecie
šamāko informāciju: to go: went, gone 'iet:
gāja, gājis' vai good: better, best 'labs: labāks,
vislabākais'. Rakstiet angļu vārdus vienā
kartītes pusē, latviešu tulkojumus - otrā.
Dažiem patīk krāsainas
zibkartītes. Jūs varat,
piemēram,
izrakstīt
lietvārdus uz baltām
zibkartītēm,
īpašības
vārdus - uz dzeltenām,
vietniekvārdus
un
skaitļa vārdus - uz
oranžām,
darbības
vārdus - uz zaļām un
apstākļa vārdus - uz
zilām kartītēm.
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SARUNAS UN
CIKOS UN KAD?
(Lesson #7 - What time and when?)
Precizitāte ir svarīga visur pasaulē. Tāpēc tagad ir laiks
uzzināt, kā aprunāties par laiku -gan to, ko angliski sauc par
time (cik ir?), gan to, ko sauc par w eather (kāds ir?). Jūs
iemācīsities uzzināt, vai ir pietiekami laika iet iepirkties un
vai, uz futbola spēli ejot, jāņem līdzi lietussargs, tas ir, kāds
ir laiks. Jā, precīza izziņa par laiku ir svarīga jebkur
pasaulē.
What are you doing?

C

I'm waiting for Jennifer.
What time is it?
Two. It is two o'clock.
Fine. What time is it now?
Five minutes past two.
All right... What time is it now?
Now it is exactly two-fifteen.
Soon it will be two-thirty.
I don't know what has happened.
Usually Jennifer is on time.
I had some time
to go sightseeing...
How long will you wait?
I'll wait until three.
What will you do then?
I'm not sure.
I think I will go home.

Ko tu dari?
Es gaidu Dženiferu.
Cik ir pulkstenis?
Divi. Pulkstenis ir divi.
Jauki. Cik tagad ir pulkstenis?
Piecas minūtes pāri diviem.
Labi... Cik tagad ir pulkstenis?
Tagad ir tieši divi piecpadsmit.
Drīz būs pustrīs.
Es nezinu, kas noticis.
Parasti Dženifera ir laikā.
Man bija mazliet laika
apskatīt pilsētu...
Cik ilgi tu gaidīsi?
Es gaidīšu līdz trijiem.
Ko tad tu darīsi?
Es neesmu pārliecināts.
Man liekas, ka es iešu mājās.

Piezīm es p a r angļiem un a m e r ik a ņ i e m
Amerikāņiem ir filma, kas saucas "If This is Tuesday, it Must be Belgium" - 'Ja šodien ir
otrdiena, šai jābūt Beļģijai’. Filma nav nekas sevišķs, bet izteiciens ir labs - ne tikai ameri
kāņiem vien atvaļinājuma laikā gribas pēc iespējas vairāk redzēt. Līdz ar to sightseeing,
vārdnīcā tulkots kā 'ievērojamu vietu apskatīšana', arī amerikāņiem ir prāvs pasākums.
Protams, Amerika pati ir skaista zeme, no Aļaskas tundras līdz Floridas subtropiskajam
klimatam. Nemaz nerunājot par citām angliski runājošajām zemēm, kā ķenguru zemi Aus
trāliju vai zelta un dimanta raktuvju bagāto Dienvidāfriku.
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PASKAIDROJUM I

Laika sadalījums ir second 'sekunde',
minute 'minūte', hour ‘stunda’ day
'diena', week 'nedēļa', month 'mēnesis'
un year 'gads'. There are seven day in
a week. 'Nedēļā ir septiņas dienas/ There
are twelve months in a year. 'Gadā ir
divpadsmit mēneši.' Ievērojiet, kā lietots
apstākļa vārds there ‘tur’. Vēl viens
piemērs ir šīs mācību stundas trešajā
sarunā: Tomorrow there is a lecture.
'Rīt būs referāts.'

C

Lai runātu par pulksteņa laiku, drošs paliek drošs, vispirms jāatkārto skaitļi: one, two, three
utt. Tad jāiemācās prievārdi (prepozīcijas) before vai to 'pirms' un past 'pāri'. Ten minutes
before five. 'Desmit minūtes pirms pieciem.' vai Twenty minutes to six. 'Divdesmit minutes
pirms sešiem.' Fifteen minutes past one. 'Piecpadsmit minūtes pāri vieniem.' Q u arter past
eight. 'Ceturksnis pāri astoņiem.' O ne-thirty ir 'pusdivi', tw o-thirty 'pustrīs' utt..(Papildu
informācija atrodama 93. lappusē.)

(•

Amerikā laiku parasti skaita divpadsmit stundu
posmos un tos apzīmē kā a.m. 'priekšpusdiena'
un p.m. 'pēcpusdiena'. L et’s meet Saturday at
nine a.m. 'Satiksimies sestdien, deviņos no rīta.'
Please call after 7 p.m. 'Lūdzu, zvaniet pēc
7'iem vakarā.'

(•

W hat time is it? nozīmē 'Cik ir pulkstenis?'
(Iemācieties šo izteicienu!) Do you have a
w atch? 'Vai tev ir (rokas) pulkstenis?' Daži pulksteņi: w ristw atch 'rokas pulkstenis', pocket
w atch 'kabatas pulkstenis', electric clock 'elektriskais pulkstenis', alarm clock
'modinātājpulkstenis', kitchen clock 'virtuves pulkstenis’, and others 'un citi'.

Kas atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim.
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I hope that I haven't k ept y o u w aiting.

Es ceru, k a ju m s nebija jāgaida!

N o, I ju s t got here.

Nē, es tikko ierados.

Good. A t w hat tim e is the concert?

Labi! Cikos ir koncerts?

T he concert is
at eight.
R ight now it is only te n m inutes
before seven.
W e have lots o f tim e.
W e don't have to hurry.

K oncerts sāksies
pulksten astoņos.
Pašlaik ir tikai desm it m inūtes
pirm s septiņiem .
M um s ir daudz laika.
M um s nav jāsteidzas.

D o y o u think that the exhibit is open?

V ai tu dom ā, k a izstāde ir atvērta?

Y es. T he exhibit is open from
six to ten.
W hat tim e do y o u r classes start?
I do not go to school, I work.
W ork starts at eight-thirty.

G eorge,
today?

w hat

is

the

date

Jā. Izstāde ir atvērta no sešiem līdz
desm itiem .
Cikos tev sākas stundas? Es neeju
skolā, es strādāju. D arbs sākas
pusdeviņos.

L et's m eet tom orrow .
Džordž, kas šodien par datumu?

Today is M ay fifth.

Š odien ir piektais maijs.

W hy do yo u ask?

K āpēc tu jau tā?

Tom orrow , o n M ay sixth
there

Rīt, sestajā m aijā

'Freedom In The N ext
Century'

b ū s referāts
"B rīvība nākam ajā
gadsim tā".
E s negribu to nokavēt.

I don't w ant to m iss it.

Cikos būs referāts?

W hat tim e is the lecture?

Č etros pēcpusdienā.

A t fo u r p.m.
D o y o u w ant to com e along?

Ļauj m an acum irkli padom āt.

is a lecture called

V ai tu gribi nākt līdzi?

L et m e think a m om ent.

Jā. V ai tu v ari m ani

Y es. C an y ou b rin g me

pēc tam atvest m ājās?

hom e afterw ards?

Protam s.
E s tevi atvedīšu mājās.
Satiksim ies rīt!

O f course.
I'll drive y ou home.
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'Cikos' angliski ir (at) w hat time, 'cik' w hat time vai how many un how much, how. W hat
time does w ork begin? 'Cikos sākas darbs?' At w hat time do you have to be home? 'Cikos tev
jābūt mājās?' un W hat time is it? 'Cik ir pulkstenis?', How old are you? 'Cik tev gadu?', How
many children do you have? 'Cik jums bērnu?'; How much tim e do we have? 'Cik mums ir
laika?'
Citi nepieciešami vārdi ir a lot (of) 'daudz', few, little 'maz\ turklāt few lieto ar saskaitāmajiem un
little - ar nesaskaitāmajiem vārdiem. Too much vai too many 'par daudz', too little vai not
enough 'par maz' un not’at all vai none at all 'nemaz’. We have a lot of time, 'Mums ir daudz
laika.' I have too little time, 'Man ir par maz laika.' Vēl daži: on time 'laikā', too early 'par agru',
too late 'par vēlu', soon 'drīz' un right away 'tūliņ'.
Latviešu vārdi 'atvērts' un vaļā' abi tulkojami kā open, 'slēgts' un 'ciet’ kā closed. The exhibit is
open/closed ir 'izstāde ir atvērta' vai 'slēgta'. The door is open/closed ir 'durvis ir vajā vai 'ciet'.
Begins jeb starts 'sākas', ends 'beidzas'. The show starts at nine. 'Izrāde sākas deviņos.’ W ork
ends at flve. 'Darbs beidzas piecos.'
Kārtas skaitļa vārdi ir first 'pirmais', second 'otrais', th ird 'trešais', fourth 'ceturtais', fifth
'piektais', sixth 'sestais', seventh 'septītais', eighth 'astotais', ninth 'devītais', tenth 'desmitais',
eleventh 'vienpadsmitais', twelfth 'divpadsmitais' utt. Angļu valodā tikai lietvārds ir piederības
locījumā: the second boy’s friend 'otrā zēna draugs’ vai the th ird girl’s school’trešās meitenes
skola'.

^

Datumus Amerikā izsaka šādi: vispirms mēnesis, pēc tam dienas skaitlis: Jan u ary first 'pirmais
janvāris', kaut var arī teikt the first of January, kā to dara Anglijā un Austrālijā. Mēneši ir
January, February, M arch, April, May, Ju n e’ July, August, September, October,
November, December. Mēnesim un dienas skaitlim seko gads. F ebruary fourteenth, nineteen
hundred ninety one '1991. gada 14. Februāris’. Angļu valodā skaitļus bieži apvieno, un šajā
gadījumā gada nosaukumā vardu thousand 'tūkstotis’ vispār nemin, bet aizvieto ar 'deviņpadsmit
simtiem’ .

^—N W hen w ere you born? 'Kad tu esi dzimis?’ I was born on June tenth, nineteen forty-seven, in
^
London, England. 'Es esmu dzimis (vai dzimusi) 1947. gada 10. jūnijā Londonā, Anglijā.' W hen
was your sister born? "Kad tava māsa ir dzimusi?' She was born on... 'Viņa ir dzimusi...' Lūdzu,
nosauciet arī, kad jūs katrs esat dzimuši un kur.
A 5000009 Z •

LATVIJAS BANKAS NAUDAS ZlME

SIMT TREKNU LATU

A 5000009 2
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G ram atika
Atgriezeniskie vietniekvārdi
Atgriezeniskie vietniekvārdi ir myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves un
themselves, bez tam vēl bezpersoniskie oneself un itself. Tos lieto latviešu 'sev, sevi' vietā un
tulko saskaņā ar personu un skaitli. To mēs jau apskatījām, bet Šeit atkārtojam tādēļ, ka angļu
valodā samērā reti tieto tieši atgriezeniskos vietniekvārdus, biežāk tos lieto kā uzsvara
vietniekvārdus 'pats, pati, paši'. (Pirmajos divos no šiem piemēriem ir atgriezeniskie, pārējos uzsvara vietniekvārdi.)
'Mēs sevi neredzam.' We don’t see ourselves.
'Jūs uzvārījāt sev zupu.'You cooked yourselves some soup.
'Vai tu pats brauksi?' A re you driving yourself?
'Viņš pats grib to darīt.' He wants to do it himself.
'Tas ir pašam jādara/ T hat m ust be done by oneself.
'Es pati ieliešu kafiju.' I myself will pour the coffee.
'Viņi atnesa paši sev tēju.' They brought themselves some tea.

Atgriezeniskie darbības vārdi
Latviešu valodas atgriezeniskie (refleksīvie) darbības vārdi angļu valodā iekļaujas regulārajos vai
nekārtnajos darbības vārdos, piemēram, celt - to lift, celties - to get up; mācīt -to teach, mācīties
- to study.
Ir zināma grupa atgriezenisko darbības vārdu - tie,' kuru darbība atgriežas pie darītāja — , kurus
izsaka ar atgriezeniskā vietniekvārda palīdzību, piemēram, es mazgājos -1 wash vai I wash
myself*. Vēl citi:
'Es spoguļojos.' I am looking at myself in the m irror.
Tu apsedzies ar mēteli/ You covered yourself w ith a coat.
'Viņa mazgājas izlietnē/ She washes herself in the sink.
* Atgriezenisko darbības vārdu 'mazgāties' dažkārt tulko kā to wash up. Please wash up before
dinner. 'Lūdzu, nomazgājies pirms vakariņām!'
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Cik un cikos?
Līdz šim, lai norādītu, kur kaut kas atrodas, mēs lietojām lokatīvu, ko angļu valodā izsaka ar
prepozīcijām in vai at. Runājot par laiku, lokatīvs izsakāms ar prepozīcijām in, during un at: in
the m orning ‘rītā' jeb 'no rīta', during the day 'dienā' vai 'pa dienu', at four o'clock 'pulksten
četros’.
Laika jautājumus ievada apstakļa vārdi when 'kad' vai at what time 'cikos'.
W hen do you get up? 'Kad tu celies?' I get up early. 'Es ceļos agri.'
At w hat time do you get up? 'Cikos tu celies?' I get up at seven. 'Es
ceļos septiņos.'
Apskatiet un salīdziniet šo tabulu!
Latv. nominatīva frāze
W hat time is it? It
is one o’clock. It is
two o’clock. It’s
three o’clock. It’s
four.

Latv. lokatīva frāze
'Cik ir pulkstenis?'
'Pulkstenis ir viens.'
'Pulkstenis ir divi.'
'Pulkstenis ir trīs.' 'Ir
četri.' .

A t w hat time?
A t one o’clock
A t two o’clock
A t three

‘Cikos?’
Pulksten vienos'
pulksten divos'
trijos’
četros' utt.

A t four

* Ievērojiet, ka, tāpat kā latviešu valodā 'pulksten', tā angļu valoda o'clock, īpaši neformālākās
sarunās, var izlaist.
Dažkārt grūtības sagādā frāzes pusstundu apzīmēšanai. Angļu valoda šādās frāzēs atsaucas uz
iepriekšējo pilno stundu, latviešu valodā tajās min nākamo.
'pusviens' 12:30 tw elve-thirty’ 'pusvienos'
at 12:30 at twelve-thirty
'pusdivi'
1:30 one-thirty
'pusdivos'
at 1:30 at one-thirty
'pustrīs'
2:30 tw o-thirty
'pustrijos'
at 2:30 at tw o-thirty
* Kaut ne tikpat bieži, 'pusviens (12:30)' tulko arī kā half past twelve 'puse pāri divpadsmitiem',
'pusdivi (1:30)' kā half past one 'puse pāri vieniem’. 'Pusvienos' tad ir at half past twelve, 'pusdivos'
at h alf past one utt.
A q u arter ir 'ceturtdaļa' vai laikā ziņā 'ceturksnis'. A q u arter (jeb fifteen minutes) to three
'ceturksnis pirms trijiem' jeb 'piecpadsmit minūtes pirms trijiem’. A q u arter (jeb fifteen minutes)
past six. 'Ceturksnis pāri sešiem' jeb 'piecpadsmit minutes pāri sešiem'. At a q u arter after six ’sešos
piecpadsmit’ .
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

Laiks nākamajiem vingrinājumiem. Pirmie trīs, kā parasti, pārbaudīs, kā jūs saprotat valodu,
nākamie trīs dos iespēju runāt. Izlasiet norādījumus un neaizmirstiet apstāties ikreiz, kad jums
vajag vairāk laika! Magnetofona lente ir jūsu ērtībai, nevis otrādi.
1. Noklausieties Šos teikumus un izlemiet, vai jums ir daudz laika I have a lot of time,
vai arī jums ir jāsteidzas I am in a hurry.

Ir laiks Jāsteidzas
a. The time
b. The time
c. The time
d. The time
e. The time

_____________
is 7:15
The concert starts at eight.
is 4:00
The exhibit is open from two to n i n e . __________________
is 11:00 I must be home at t e n - t h i r t y . _______________
is 8:30
Work begins at eight f o r t y - f i v e . ______________
is I 1:25 You must meet your friend at eleven-thirty.___________________

Iedomājieties, ka jūs piedalāties sarunā! Pirms klausāties lenti, izvēlieties piemērotākās
atbildes no dotā sarakstiņa! Tad ieslēdziet magnetofonu un pārbaudiet, vai izvēlējāties
pareizi!
a. What time do you come home?
b. How long will you wait for Jennifer?
c. What time is it?
d. What time does school begin?

_____________ I c o m e ___________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I come home at five o'clock.
I will wait for ten more minutes.
It is exactly two o'clock.
School begins at eight-thirty in the morning.

C

3. Uzrakstiet datumus angļu valodā un tad noklausieties lenti, lai pārbaudītu atbildes! Jauni vārdi:
today is 'šodien ir'.
Pirmdiena, 3. decembris.

Today is Monday. December third.

Trešdiena, 21. janvāris.
Today is______________________
Ceturtdiena, 30. augusts.
Svētdiena, 14. maijs. Sestdiena,
24. oktobris.

95

7.stunda

P apildu vingrinājum i.

4. W hat tim e is it?

a. It is

b. It's

c. It's

d. It is

e. It's

f. It's

I 2 3 4 5 4 3 2 I 2 3 4 5 4 3 2 I 2 3 4 5 4 3 2 I 2 3 4 5 4 3 2 I 2 3 4 5 4 3 2 I 2 3 4 5 4 3 2 12 3 4 5 1

5. Izvēlieties pareizos vārdus un uzrakstiet tos uz līnijām!
Lisa was bom on May 23, 1971. Ruth was bom on September 14, 1975. Jimmy was bom
on December 2, 1982. Mr. Taylor was born on March 19, 1934.
a. Lisa is (older, younger) than Mr. Taylor.
b.
is the youngest of the four. ________
c. Ruth was born (before, after) Lisa.
d. Jimmy was born on the (first, last) month of the year. ___
e .
is the second oldest of the four.
__
f. Ruth i s _________________ years older than Jim m y.____
g. Lisa i s _____________ (older, younger) than Mr. Taylor_
h. Lisa was born on the (fifth, seventh) month of the year.__
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UN RUNĀJIET
6. Audio ieraksta jums prasīs atbildēt uz jautājumiem, un jus latviešu valoda dzirdēsit ieteikumus
atbildēm. Atbildiet angliski, pilnos teikumos, tad noklausieties atbildes!

(•

a.
b.
c.
d.
e.

__________ I eat lunch at twelve.
What time do you eat lunch?
What time do you go to w
o r k ? _____________________________
What time is the concert?_____________________________________________
What time do you have to go hom e?____________________________________
What time must you be home?________________________________________

7. Šoreiz jus uzdosit jautājumus. Ludzu, sekojiet ieteikumiem lente!
a.
b.
c.
d.
e.

Cik ir pulkstenis?
___________ What time is it?_
Ko jus darāt?
__________________________
Cik ilgi jus gaidīsit?____________________________________________
Cikos sākas skola?
__________________________
Kā tev iet?

8. Pārtulkojiet katru teikumu angliski, tad noklausieties lenti!

<•

a. Darbs sākas deviņos un beidzas piecos.
b. Koncerts sākas 8.15 un beidzas 10.30.
c. Izstāde ir atvērta no 7 līdz 11.
d. Dženifera bUs mājās no I līdz 2.15.
e. Vai tu bUsi mājās no 5 līdz 6.15? ____
Valodas labākai saprašanai. Time, kā teikts šajā stundā un arī vārdnīcā grāmatas beigās, ir
'laiks’. Taču viens otrs jau tūliņ teiks W hat time is it? nozīme 'Cik ir pulkstenis?' un nevis 'Kāds
ir laiks?' Angļu valodā vārdu time lieto kā lietvārdu un arī kā darbības vārdu. Sāksim ar
lietvārdiem: closing time ir 'slēgšanas laiks', time out 'pārtraukums' darbā vai sportā; sportā, kā
kaut kur lasīju, to sauc par 'taimautu'. Ahead of time ir 'pirms termiņa', bet ahead of the times
'savam laikam priekšā'; behind time 'ar nokavēšanos', behind the times Vecmodīgs' vai 'laikam
aiz muguras'. F or the time being ir 'pagaidām'; take your time 'nesteidzies!' I'm having a good
time. 'Man iet labi!' Two times two, kā jūs atcerēsities no iepriekšējās stundas, ir 'divreiz divi'.
Mūzikā time ir 'takts'. Kā darbības vārds to time nozīmē 'uzņemt laiku', piemēram, skriešanās
sacīkstēs. Un acumirklim pietiks. In time 'ar laiku' klausoties, runājot un lasot, jūs paši atradīsit
vēl citus piemērus.
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Papildu vingrinājums
9. Palieliniet katru kārtas skaitli par vienu!
1 .1 live in the first house from the corner.
______ second_____
2. He gave me his ninth sour pickle._______________________________
3. The dog ate the twelfth cookie.
_________________
4. This is my seventh wife.
_________________
5. Can you play the fifth record?
_________________
6. Please give me the third book.
_________________
7. I would like to have the fourth glass.
_________________
8. Please open the eighth window.
_________________
9. My mother lives on the eighty-fifth floor.
________________
10. I don't want to be the one hundredth guest.
___________________
I I. Do you know Beethoven's sixth s y m p h o n y ? ___________________
12. This is my sixteenth birthday.
________________
10. Izdomājiet, uzrakstiet un, ja iespējams, klasē izspēlējiet dialogus par braucienu uz restorānu
vai par to, cikos jums jāsatiek savs labākais draugs! Izrakstiet angļu valodā desmit slavenu
latviešu dzimšanas datus un vie'tas! Izdomājiet paši savus dialogus!
A T B IL D E S . Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
94.-97. Ipp.: 1.: a. ir laiks, b. ir laiks, c. ir jāsteidzas, d. ir jāsteidzas, e. ir jāsteidzas; 2.j. a. I come
home at five o'clock, b. I will wait for ten more minutes, c. It is exactly two o'clock, d. School
begins at 8:30 a,m.; 3.: Today is Monday, December third; Wednesday, January twenty-first;
Thursday, August thirtieth; Sunday, May fourteenth; Saturday, October twenty-fourth; 4.: a. It is
two o'clock, b. It's six minutes past (after) four, c. It's a quarter past one, d. It is six minutes to
(before) eight, e. It's twenty-two minutes to (before) six, f. It's ā quarter to seven; 5.J, a. younger, b.
Jimmy, c. after, d. last, e. Lisa, f. seven, g. younger, h. fifth; 6.: a. I eat lunch at twelve, b. I go to
work at a quarter past eight, c. The concert starts at seven thirty p.m. (in the evening), d. 1 want to
go home at ten, e. I must be home late, after ten; 7.: a. What time is it?, b. What are you doing?, c.
How long will you wait?, d. What time does school start?, e. How are you?; 8.J. a. Work starts at
nine and finishes at five, b. The concert begins at eight fifteen and ends at ten thirty, c. The exhibit
is open from seven to eleven, d. Jennifer will be home from one to two fifteen (a quarter past two),
e. Will you be home from five to a quarter past six (six fifteen)?; 9.: second (2nd), tenth (10th),
thirteenth (13th), eighth, sixth, fourth, fifth, ninth, eighty-sixth, hundred and first, seventh,
seventeenth.
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Tikai angliski
Lūdzu, neuzskatiet, ka laika taupīšanas dēļ šo daļu var arī neklausīties! Tā kā šeit sarunas notiek
dabiski, it kā jūs tās tiešām dzirdētu, tās ir ieplānotas, lai pārbaudītu, cik labi jūs saprotat valodu.
Jo vairāk jūs klausīsities un atkārtosit, jo pazīstamāka un vieglāka kļūs angļu valoda.
Conversation #1
"What are you doing?"
"I'm waiting for Jennifer. What time is it?"
"Two. It is two o'clock."
"Fine. What time is it now?"
"Five minutes past two."
"All right... What time is it now?"
"Now it is exactly two-fifteen.
Soon it will be two-thirty."
"I don't know what has happened.
Usually Jennifer is on time. I had some
time to go sightseeing... "
"How long will you wait?"
"I'll wait until three."
"What will you do then?"
"I'm not sure. I think I will go home."
Conversation #2
"I hope that I haven't kept you waiting."
"No, I just got here."
"Good. At what time is the concert?".
"The concert is at eight. Right now it is only ten minutes before seven.
We have lots of time. We don't have to hurry."
"Do you think that the exhibit is open?"
"Yes. The exhibit is open from six to ten."
"What time do your classes start?"
"I do not go to school, I work. Work starts at eight-thirty."

C

Conversation #3
"George, what is the date today?"
"Today is May fifth. Why do you ask?"
"Tomorrow, on May sixth there is a lecture called 'Freedom in The Next
Century'. I don't want to miss it."
"What time is the lecture?"
"At four p.m. Do you want to come along?”
"Let me think a moment. Yes. Can you bring me home afterwards?"
"Of course. I'll drive you home. Let's meet tomorrow."
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Ka mācīties
Šo ieteikumu iesūtīja vairāki cilvēki, kas mācījās latviski no līdzīga kursa Easy W ay to
L atvian 'Vieglais ceļš uz latviešu valodu'. Izmēģiniet to laiku pa laikam, kad liekas, ka dūša ir
ieslīdējusi papēžos...

Ja jūs esat kārtīgi izmācījušies un iegaumējuši pirmās trīs vai četras nodaļas, sāciet ik pēc divām
vai trim nodaļām atkārtot ne iepriekšējās divas, bet gan tās pirms tām. Ja būsit mācībās
ieguldījuši samērā regulāras stundas, jūs būsit priecīgi pārsteigti par to, cik iepriekšējais teksts ir
vienkāršs un viegls.
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(•'

SARUNAS UN
LAIKS
(Lesson #8 - Weather)
Nesens pētījums rādīja, ka visvairāk apspriestais
temats Amerikas Savienotajās Valstīs esot laiks.
Daži ir optimisti un uzskata, ka katra diena ir
pikniks pat tad, kad nemaz negribētos iet ārā.
Citi uzskata, ka viss Ir drēgns un nospiedošs.
Šajā
mācību
stundā jūs
iemācīsities
meteoroloģiskā laika terminoloģiju un arī to, kā
slavēt vai nopelt jebkuru nedēļas dienu.

c

Hello. Today is a nice day.

Labdien! Š odien ir ja u k a diena.

V ery nice. The sun is shining.

Ļ oti jauka! Spīd saule.

Yes. It is w arm and sunny.

Jā. Ir silts u n saulains.

I hope that tom orrow

Es ceru, k a rīt

the w eather w ill be fine.

būs labs laiks.

The w eather report said that

L aika ziņas teica, k a nākam ās trīs

the next three days w ill be nice.

dienas b ū s jaukas.

That's good. Y esterday I w anted

Tas ir labi. E s v ak ar gribēju

to go on a picnic, but it w as cloudy.

doties piknikā, b et b ija apm ācies.

A nd M onday it rained.

U n pirm d ien lija.

Right. I rem em ber.

Pareizi! E s atceros.

T here w as a storm .
I w anted to go fo r a walk,
b u t I do not like storm s.

B ija negaiss.
Es gribēju iet pastaigāties,
b et m an nepatīk negaisi.

D o y ou have any tim e?
L et's go to the b each now.
It's nice to be outside today.

V ai tev ir laiks?
A iziesim tag ad u z pludm ali.
Šodien ir ja u k i b ū t ārā.

P iezīm es p a r an g ļiem u n a m e rik a ņ ie m
Diezgan bieži Amerikā dzird teicienu: "Ak, pašreizējais laiks jums nepatīk? Pagaidiet
stundiņu...!" Un tiešām, ja saka, ka Anglijā galvenokārt līstot, tad gan Austrālija, gan
Amerika ir meteoroloģiskas brīnumzemes. Lasvegasā, Nevadā, piemēram, gadā nolīst ne
vairāk kā 4 collas (10 cm) lietus, turpretī Havaju Kauai salā - caurmērā 460 collas (1104
cm). Amerikas ziemeļos temperatūra var viegli nokrist līdz -40 °C, turpretī dienvidos,
Kalifornijas Nāves ielejā, vai Austrālijas ziemeļos, tā var uzkāpt līdz apreibinošiem +60 °C.
Stāsta, ka tādās reizēs un vietās uz ietves varot izcept olu!
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PASKAIDROJUM I

C
C
<•
(•

e

T h e d ays o f th e w ee k a r e 'nedēļas dienas ir': M o n d a y 'p irm d ie n a , T u e sd a y 'otrdiena',
W e d n e s d a y 'trešdiena', T h u rs d a y 'ceturtdiena', F rid a y 'piektdiena', S a tu r d a y 'sestdiena'
u n S u n d a y 'svētdiena'. A ngļu valodā dienas nav tikpat kārtīgas k ā latviešu valodā, t. i.,
pirm ā, otrā, treša utt., tās k atra jāiem ācās no galvas. N o otras puses, jāatceras, k a angļu
valodā, nav jāraizējas p a r galotņu maiņām .
Tālāk: th e seasons 'gadalaiki' ir sp rin g 'pavasaris', s u m m e r 'vasara', a u tu m n v ai fa ll
'rudens' u n w in te r 'ziem a'.
T o d a y is a nice day. 'Šodien ir ja u k a diena'. V ar a rī b ū t n ice m o rn in g 'jauks rīts' v ai nice
a fte rn o o n 'jauka pēcpusdiena'. A ngļu valo d ā parasti nelieto v ārd u fo re n o o n
'priekšpusdiena', b et gan vienkārši m o rn in g . U n ceram s, k a ju m s nebūs b a d ev en in g
'slikts vakars' vai te r r ib le n ig h t 'briesm īga n ak ts’. N oon is 'pusdienas laiks' u n m id n ig h t
'pusnakts’.
D aži laika apstākļi ir to d a y 'šodien', to m o rro w 'rīt' u n d a y a f te r to m o rro w 'p a n t' je b
'dienu pēc rītdienas'. Y e ste rd a y ir 'vakar' u n d a y b e fo re y e s te rd a y 'aizvakar’ je b 'dienu
pirm s vakardienas'. V ēl daži citi vajadzīgi vārdi ir n ex t 'nākam ais' u n la st 'pagājušais':
n ex t M o n d a y 'nākam ā pirm diena', la st s u m m e r 'pagājuša vasara'; tw o d ay s ago 'pirm s
divām dienām ' un w ith in a w ee k o r a m o n th 'nedēļas vai m ēneša laikā'.
I t 's nice to be
o u tsid e. 'Ir ja u k i
b ū t ārā.' vai It's a
nice d ay to be
o u tsid e. 'Ir ja u k a
diena b ū t ārā.',
bet, j a laiks ir
slikts, I t's a good
d ay
to
stay
in sid e. Ir laba
diena, k ad palikt
iekšā.'
A tcerieties,
ka
an gļu
valodā
teikum am
ir
nepieciešam s
teikum a priekš
mets,
šajā
gadījum ā nenoteiktais vietniekvārds it. I t's good to see you. 'Ir ja u k i jū s satikt.' I t's a
q u a r te r to nine. 'Ir b ez ceturkšņa deviņi.'; vēl viens piem ērs: I t is still ea rly . 'Vēl ir agrs.'
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Get up! It's morning!
What do you want to do?
What's the weather like
today?
Today it is cold and
rainy.
It is raining right now.
Yes. All week
we've had bad weather.
In the fall and winter
it usually rains here.
That's true.
Well then, what do you
want to do?
Know what?
Let's stay home today.
Fine. We can read or
study.
And watch television.

I cannot see.
Please turn on the light.
It's hot in here.
Open the window, too.
Just a moment!
It's drafty here and I am cold.
Close the door and shut
the window too.
Can you pass me that book?

Celies! Ir
rīts!
Ko tu gribi
darīt?
Kāds ir šodien laiks?
Šodien ir auksts un lietains.
Tieši pašlaik līst.
Jā. Visu nedēļu
ir bijis slikts laiks.
Rudenī un ziemā
pie mums parasti līst. .
Tā ir tiesa.
Tātad, ko tu gribi darīt?
Zini ko?
Paliksim šodien mājās!
Labi. Mēs varam lasīt
vai mācīties.
Un skatīties televīziju.

Es nevaru redzēt.
Lūdzu, uzdedz gaismu!
Te ir karsti.
Atver arī logu!
Acumirkli!
Te ir caurvējš un man salst.
Aizver durvis un aiztaisi
arī logu!
Vai vari pasniegt man to grāmatu?

In this kind of weather?

Paklausies, man ir garlaicīgi.
Džordž, iesim ārā!
Šādā laikā?

In Decembervit gets dark early,
and I must go home anyway.

Decembrī agri kļūst tumšs un man jāiet
mājās tā vai tā.

Oh well, fine. But be careful! The streets are
slippery.

Nu, labi, labi. Bet uzmanies!
Ielas ir slidenas.

Listen, I am bored.
George, let's go outside.
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Jūs atceraties no iepriekšējās stundas, ka latviešu vardu laiks
angliski tulko gan kā time, gan weather. Good w eather ir 'labs
laiks' un bad w eather ir 'slikts laiks’, ja jūs gribat zināt, kāds ir
laiks, jūs prasāt W hat is the w eather like? vai, varbūt, W hat's it
like outside? 'Kāds ārā ir laiks?' Do you have any time? savukārt
ir Vai tev ir laiks?' un W hat time is it? - 'Cik ir pulkstenis?' Time to
get up! ir 'Laiks celties!' un Time to go to sleep! 'Laiks iet gulēt!'
Un, pēdējais: I'm having a good time! 'Man iet labi' vai pat 'Man
iet forši!'
I am cold. 'Man salst.' Lai šo sajūtu aprakstītu plašāk, jāpievieno
pa lietvārdam. My nose is cold. 'Man salst deguns.' A re your
hands and feet cold? ‘Vai tev salst rokas un kājas?’
Seko īpašības vārdi, kas apraksta labu laiku: w arm 'silts', hot
'karsts', nice 'jauks', sunny 'saulains' un pleasant 'patīkams’.īpašības vārdi, kas apraksta sliktu laiku,
varētu būt: cold 'auksts', cool 'vēss', rainy 'lietains', cold and dam p 'auksts un drēgns' vai hot and
hum id 'karsts un mitrs’. It is raining 'līst’ vai it's drizzling 'smidzina' un it's snowing - 'snieg’.
Neaizmirstiet, ka personu vietniekvārds it 'tas/tā' ievada bezpersonas teikumu, kā šo pašu it is still
raining! Vēl aizvien līst!' vai It's really nice here. Te ir tiešām patīkami/
D ark ir 'tumšs', light - 'gaišs’. It is dark 'Ir tumšs/ It is getting to be light. 'Kļūst gaišs/ Latviešu
vārdu 'kļūt’ angļu valodā izsaka ar trim vai pat pieciem vārdiem: it is getting to be. It is getting
cold. 'Kļūst auksts/ It's getting to be late. 'Kļūst vēls/ Turpiniet ievērot teikuma priekšmeta it
pielietošanu! Tikpat nepareizi, kā latviski skanētu tieši tulkots Tas kļūst vēls/ tā angliski ausīs
grieztos Is getting cold.

(•

'

Atkārtošanas dēl vēlreiz apskatīsim
darbības vārdus to be un to have 'būt’. It is
hot here. Te ir karsti/ I am hot. 'Man ir
karsti/ It is chilly here. Te ir vēsi/ You are
cold. Tev ir auksti.' (Abi šie darbības vārdi
ir izlocīti visā pilnībā gramatikas nodaļā 28.
Ipp. un pielikumā, 282. Ipp.)
Latviešu lokatīva izteikšanai angļu valodā,
t. i., runājot par to, kad kaut kas notiek,
lietojamas prepozīcijas in, on vai at. la
December it gets dark. 'Decembrī kļūst
tumšs/ In w inter it snows a lot. 'Ziemā daudz snieg/ fiņ Sundays I go visiting. 'Svētdienās es eju
ciemos/ At night we go to the movies. Vakaros mēs ejam uz kino.'

9

Un pavisam īsi: ja kas patīk, saka Fine, great, wonderful, exellent! 'Labi, izcili jeb forši, brīnišķīgi,
lieliski!' Un tam pretī, no, thank you 'nē, paldies', I'd rath e r not 'es labāk ne-' un nothing doing
vai no way! 'nekā nebija!'
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G ram atika
Akuzatīvs un datīvs
Angļu valodā jautājuma vietniekvārdam who ir divi locījumi - nominatīva locījums who un
papildinātāja locījums (object case) whom, kas atbilst latviešu valodas akuzatīvam un datīvam.
Apskatīsim mazliet to lietošanu.
Who is this? 'Kas šis ir? - This is a boy. 'Šis ir zēns’
W hom do I see? 'Ko es redzu?’ - I see a boy. 'Es redzu zēnu’ vai
To whom does she give the book? 'Kam viņa dod grāmatu?' She gives the book to him. 'Viņa dod grāmatu viņam.'
Daži citi akuzatīva lietojumi ir
Give me w hat? 'Dod man ko?' - Give me (some) bread. 'Dod man maizi!'
Give her w hat? 'Dod viņai ko?' - Give her (some) juice. 'Dod viņai sulu!'
Angļu valodā ir diezgan daudz darbības vārdu, kas lietojami ar īpašu prepozīciju. Divi tādi ir: to
look fox 'meklēt' un to w ait for 'gaidīt' kaut ko vai kādu.
Es meklēju (ko?) savu draugu. I am looking for my friend. Ilze gaida
(ko?) atvaļinājumu. Ilze is waiting for h er vacation.
Tā kā angļu valodā prepozīcijas to, for utt. visā visumā lieto idiomātiski, ir jāiemācās, kad un kā
tās lietot. Lūdzu, pievērsiet tam Uzmanību Šajā un nākamajās nodaļās!
Vingrinājums. Savienojiet ar svītriņām atbilstošos laika apstākļus!
in the morning
pirms nedēļas
this morning
pirms gada
last night
pirms mēneša
day after tomorrow
no šodienas pēc nedēļas
day before yesterday
nedēļas laikā
a week ago
mēneša laikā
a month ago
vakar vakarā
a year ago
šorīt
within a week
aizvakar
within a month
no rīta
a week from today
parīt
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Īss atkartoium s p a r darbības vardu locīšanu angļu valoda
Ir jāiemācās trīs darbības vārdu pamatformas - nenoteiksme, vienkāršā pagātne un pagātnes
divdabis, to ask, asked, asked jautāt, prasīt', regulārs darbības vārds; to eat, ate, eaten 'ēst',
nekārtns darbības vārds. Tagadnes divdabi veido, nenoteiksmei pievienojot -ing: ask - asking,
eat - eating. Nekārto darbības vārdu formas ir sniegtas latviešu/angļu un angļu/latviešu vārdnīcā
pie katra atsevišķa darbības vārda, kā arī tabulā 287. lappusē.
Tagadni veido no nenoteiksmes formas. Visās personās ir viena un tā pati forma, izņemot
vienskaitļa 3. personu, kurai ir galotne -s (-es). Izņēmumi ir darbības vārdi to be un to have (skat.
28. Ipp.).
Pagātnē lieto vienu un to pašu formu visās personās, vienskaitlī un daudzskaitlī. Regulārajiem
darbības vārdiem ir galotne -d vai -ed. Izņēmumi arī šeit ir to be un to have (skat. 40. Ipp.).
Nākotni veido ar palīgdarbības vārdu will un nenoteiksmi (bez to). Piem.: to go, went, gone. I
will go, you will go, he will go, she will go, we will... (Novecojušā valodā pirmajā personā
vienskaitlī un daudzskaitlī lieto shall: I shall go un we shall go.)

Vingrinājums. Pārtulkojiet šos teikumus tagadne, pagatne un nākotne!
_______________________________
Es ēdu brokastis.
Tu nedzer k a f i j u . _______________________________
Viņa guļ vēlu.
_______________________________
Viņš mazgā traukus.
_______________________________
Mēs sākam darbu astoņos. __________________________________
Jūs redzat manu brāli.
________________________________
Vai viņam patīk strādāt?
_______________________________

Vai jūs atceraties, kā bērni spēlējas ar klucīšiem? Viens klucītis ir tikai klucītis, bet desmit - jau
spēļu mājā pirtiņa, divdesmit - dzīvojamā māja, bet piecdesmit -pils! Tāpat ir ar valodu. Lai cik
rūpīgi jūs mācītos un apgūtu katras atsevišķās nodaļas tekstu, tikai lietojot vārdnīcu ikreiz, kad
pietrūkst vārdu, un lietojot tikko apgūto kā klucīšus, ar ko celt valodas ēku, jūs, it kā
spēlējoties, nonāksit pie galamērķa - labas un pilnīgas angļu valodas.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

T a k a ju m s vajadzēs gan gram atu, g an lenti, partrauciet m acišanos u n izlasiet
vingrinājum us! N eaizm irstiet izdarīt rakstiskos vingrinajum us!
1. Pirm s klausaties lenti, uzrakstiet atbildes, pareizi izvēloties tas no izceltajiem teik u 
miem!

(•

a. T rešdien lija.
(On) W ednesday it rained.___________
b. Svētdienas D žordžs dodas piknika.
___________________________________
c. Š odien ir pirm diena.
_________________________________
d. S estdienas es eju ciem os.
_________________________________
e. C eturtdien būs ja u k s laik s.______________________________________________
O n Saturdays I go visiting.
T hursday the w eather w ill b e fine.
Sundays G eorge goes o n a picnic.

W ednesday it rained.
T oday is M onday.
On

2. T agad p a r laiku. U zrakstiet atbildes, izveļoties tas no dotajam iespejam , u n tad
noklausieties lenti!

C

a.
b.
c.
d.
e.

In winter ___ __ it snow s a lot.

In the fall
Spring
In the sum m ers

<•

__ it gets to be dark early.
__ begins o n M arch 23rd.
__ there are four seasons.
beautiful flow ers bloom .
In the y ear

In w inter

3. K lausoties lenti, pārtulkojiet katru teikum u angliski u n tad p arbaudiet izrunu! Ja
velaties, vispirm s ierakstiet tulkojum us gramata.
Šodien līst. ________________________________________________
V akar sniga.
_____________________________________________________
R īt b ūs silts.
Šorit ir auksti.
K ads šodien ir laiks?
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P apildu vingrinājum i.
4. A tkārtojum s. Atkārtojiet nedējas dienas, mēnešus un gadalaikus!
Uzrakstiet pareizās atbildes uz līnijām!
1. The first month of the year i s ______________________ January
2. The fourth month o f the year i s ______________________________
3. The last month of the year i s ________________________________
4. The month of October comes before ________________________ :
5. The month of March comes after____________________________
6. In the summer the weather generally i s _______________________
7. In the winter the weather generally is ________________________
8. Christmas is celebrated in __________________________________
9. The first day of the week i s __________________________
10. The last day of the week is _________________________________
5. A tkārtojum s. Atkārtojiet darbības vārdu locīšanu in the present tense 'tagadnē', in
the past tense 'pagātnē' un in the future tense
'nākotnē'! Neaizmirstiet arī atkārtot
nekārtnos darbības vārdus!
Pārveidojiet teikumus vispirms pagātnē un tad nākotne!
1. There is a draft here.
2. We always walk to school.
3. I see some dark clouds in the sky.
4. Both doors are closed.
5. He wants to see the light.
6. Sonia eats dinner at home.
7. Yoshiko is my best friend.
8. We listen to the weather report on the radio.
9. On sunny days I get up early.
10. This is not a very easy exercise.
11. Does Paul answer all your questions?
12. Tiina speaks Estonian well.
13.I am very hungry.
14. We finish work at four o'clock.
15. I never sit in the snow.

Was
___________
___________
___________
___________
___________
___________
________________
___________

___________will be
____________
____________
______________
______________
____________
____________
____________
____________

____________ ________________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
___________ ______________
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UN RUNĀJIET
6. Lūdzu, atbildiet pilnos teikumosvai nu rakstiski, vai mutiski, tad pārbaudiet atbildes,
noklausoties lenti! Varbūt jauni vārdi: to go walking vai to take a w alk - iet pastaigāties.
a. Is it already dark outside?
b. Is it getting to be cold?
c. Does it snow in the winter?
d. Do you go walking on Sundays?
e. Is it late already?

c

7. Šis vingrinājums pārbaudīs jūsu spējas izteikt lokatīvu angļu valodā. Klausoties lenti,
atkārtojiet katru teikumu angliski! Ja tas ir grūti, vispirms ierakstiet teikumus grāmatā un tad
klausieties lenti, atkārtojot katru iztulkoto teikumu skaļā balsī tajās vietās, kur tas lentē
paredzēts!
a. Paliksim šodien mājās.
b. Koncerti ir sestdienās.
c. Rītos es ēdu brokastis.
d. Oktobrī parasti līst
e. Ārā ir auksts un lietains.

(•

______ Yes, it is already dark outside. _____
Y es,...
Y es,
Y e s,
No,_________________________________

________ L et’s stay home today!___________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

8. Noklausieties lenti un atbildiet uz katru teikumu; latviešu valodā ieteikumi norādīs, ko
sacīt!
a I want to go out.
You cannot go out because it is raining.
b. He wants to go home.
c. Do you want to go on a p i c n i c ? _______________________________________
d. He wants to open the window.
e. We want to go visiting.
9. Ierakstiet pareizās nedējas dienas un mēnešus tukšajās vietas!

C

If today is Monday, then yesterday w a s ____________________ and tomorrow will be
__________________ . If today is Thursday, then the day after tomorrow will be
___________________ and the day before yesterday w a s _____________________ .
If this is May, then last month w as____________________ and next month will be
. If this is November, then the month before last was
and the month after the next one will be
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Papildu vingrinājums
10. Atkārtojum s. Pasvītrotie vārdi ir kļūdas. Uzrakstiet pareizos vārdus uz līnijām!
1.The first month of the year is February.
2.July comes after August;.
3.There are eight days in the week.
4.The past tense of to eat is eated.
5.The opposite of tall is big.
6.There are seventy seconds in a minute.
7.There are fifty minutes in an hour.
8.Was is the future tense of the verb to be.
9.The opposite of light is cold.
10. The opposite o f old is high.

______ January _______________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________
________________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes, līdz darbs padarīts!
104. Ipp.: in the morning - no rīta, this morning - šorīt, last night - vakar vakarā, day after
tomorrow - parīt, day before yesterday — aizvakar, a week ago - pirms nedēļas, a month ago pirms mēneša, a year ago - pirms gada, within a week - nedēļas laikā, within a month - mēneša
laikā, a week from today - no Šodienas pēc nedēļas; 105. Ipp.: I eat, ate, will eat breakfast.. You
do not (don't) drink, did not (didn't), will not (won't) drink coffee., She sleeps, slept, will sleep
late., He washes, washed, will wash dishes., We start, started, will start (begin, began, will begin)
work at eight., You see, saw,.will see my brother., Does he like, Did he like, Will he like to work?;
106.-109. Ipp.: Ļ : a. (On) Wednesday it rained., b. On Sundays George goes on a picnic, c. Today
is Monday., d. On Saturdays I go visiting., e. Thursday the weather will be fine.; 2.: a. In winter.,
b. In the fall., c. Spring., d. In the year:, e. In the summers.; 3.: Today it is raining., Yesterday it
snowed., Tomorrow it will be warm., Today it is cold., What's the weather today?; 4.: January,
April, December, November, F ebruary, warm, cold, December, Monday, Sunday; 5.: was/will be,
walked/will walk, saw/will see, were/will be, wanted/will want, ate/will eat, was/will be,
listened/will listen, got/will get, was not (wasn't)/will not (won't) be, Did Paul answer/Will Paul
answer, spoke/will speak, was/will be, finished/will finish, sat/will never sit; 6.: a. Yes, it is
already dark-, b. Yes, it is getting-, c. Yes, it snows-,
d. yes, I go walking-, e. No, it is not late yet.; 7.: a. Let's stay home today!, b. The concerts
are held on Saturdays., c. In the mornings I eat breakfast., d. In October it usually rains.,
e. Outside it is cold and rainy.; 8.: a. You cannot (can't) go out because it is raining.,
b. He cannot (can't) go home because there is a storm., c. No, I don't want to go on a picnic,
because it is snowing., d. He cannot open the window, because it is cold., e. Fine, let's
go. It is a warm day.; 9.: Sunday, Tuesday. Saturday, Tuesday. April, June. September,
January.; 10.: January, June, seven, ate, short, sixty, sixty, Will be, dark, young vai new
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Tikai angliski
Atkal reiz pienācis laiks un iespēja pārbaudīt, cik daudz jūs esat ieguvuši no iepriekšējās mācību
stundas. Ja jūs pievienotos paziņām, kas šādi sarunājas, vai jūs saprastu visu sacīto?
Conversation #1
"Hello. Today is a nice day."
"Very nice. The sun is shining."
"Yes. It is warm and sunny. I hope that tomorrow the weather will be fine."
"The weather report said that the next three days will be nice."
"That's good. Yesterday I wanted to go on a picnic, but it was cloudy. And Monday it rained."
"Right. I remember. There was a storm. I wanted to go for a walk, but I do not like storms."
"Do you have any time? Let's go to the beach now. It's nice to be outside today."
Conversation #2
"Get up! It's morning! What do you want
to do?"
"What's the weather like today?"
"Today it is cold and rainy. It is raining
right now."
"Yes. All week we've had bad weather. In
the fall and winter it usually rains here."
"That's true. Well then, what do you want
to do?"
"Know what? Let's stay home today."
"Fine. We can read or study. And watch
television."

Conversation #3
"I cannot see. Please turn on the light."
"It's hot in here. Open the window, too."
"Just a moment! It's drafty here and I am cold. Close the door and shut the window, too. Can you
pass me that book?"
"Listen, I am bored. George, let's go outside."
"In this kind of weather?"
"In December it gets dark early, and I must go home anyway."
"Oh well, fine. But be careful! The streets are slippery."
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Laiks
Ka mācīties
Vēl cits ieteikums, vairāk vai mazāk līdzīgs signālkatītēm jeb zibkartītēm, ir nopirkt burtnīciņu
un latviešu/angļu vārdnīcu un tad sākt veidot pašam savus sarakstus ar īpašības un apstākļa
vārdiem.
Piemēram, jūs esat iemācījušies, ka apstākļa vārdi close/far away ir 'tuvu/tālu'; tagad
pievienojiet savam sarakstam slowly/quickly 'lēni/ātri'. Savam īpašības vārdu sarakstam jūs
varētu pievienot hot/cold 'karsts/auksts', empty/full 'tukšs/ pilns', sweet/sour 'salds/skābs',
young/old 'jauns/vecs' utt. Rezultātā jums katram būs savi vārdi un savi saraksti, piemēroti tieši
jūsu vajadzībām.
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SARUNAS UN
TĀLRUNIS
(Lesson #9 - The telephone)
Tālrunis ir viena no dzīves nepieciešamībām.
Ar tā palīdzību var ne tikai sazināties ar drau
giem, bet arī rezervēt istabu viesnīca, pasūtīt
teātra biļetes, noīrēt mašīnu vai pārbaudīt,
cikos ir atvērts muzejs. Nākamās frāzes ir
tikai sākums.
Hello, may I talk to Ann?

Hallo, vai es varētu runāt ar Annu?

Who's speaking, please?

Kas, lūdzu, runā?

This is Jim. How are you, Mrs. Lee?

Džims. Kā klājas, Lī kundze?

Good evening, Jim. Yes. I'll
call her.

Labvakar, Džim!

Ann! Telephone!

Anna! Tālrunis!

Jim's calling.

Zvana Džims.

Jā. Es viņu pasaukšu.

Hi, Jim. How are you?

Sveiks, Džim! Kā klājas?

I don't know yet.
What are you doing tonight?

Es vēl nezinu.
Ko tu šovakar dari?

Nothing much. I'm reading.

Neko daudz. Es lasu.

Would you like to
go to the movies with me?

Vai tu gribētu ar mani
aizbraukt uz kino?

With pleasure.
It's nice that you called.
Say hello to your parents.

Ar lielāko prieku!
Jauki, ka tu piezvanīji.
Pasveicini savus vecākus!

P iezīm es p a r an g ļiem u n a m e rik ā ņ ie m
Tālruni skotu izcelsmes amerikānis Aleksandrs Greiems Bells izgudroja gandrīz pirms 120
gadiem. Kopš tā laika, kaut pirmais zemūdens kabelis savienoja Ameriku ar Angliju tikai
1956. gadā, ar tālruņa palīdzību var sazināties ar jebkuru vietu pasaulē. Anglijā ar tās 56
miljoniem iedzīvotāju, ir 30 miljoni tālruņu, bet ASV - 200 miljoni tālruņu uz 250 miljoniem
iedzīvotāju. Telefoniski var ne tikai, kā minēts, pasūtīt biļetes, pārliecināties, vai lidmašīna
pienāks laikā, bet arī noklausīties katrai dienai savu lūgšanu, joku vai horoskopu. Un 1989.
gadā tiesa piesprieda tūkstoš dolāru apmērā sodu sievietei, kas astoņu dienu laikā bija kādam
piezvanījusi 1208 reizes.
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PASKAIDROJUM I

C

I r e a d u p I am re a d in g abus latviski tulko k ā 'es lasu': I lik e to rea d 'm an patīk lasīt
(vispār)' u n I am re a d in g a m a g az in e. 'Es lasu žurnālu (tieši tagad).' W h a t c a n I
re a d ? 'Ko es varu lasīt?' B o o k grām ata', n e w s p a p e r 'laikraksts', m a g az in e 'žurnāls',
T V gu id e 'televīzijas program m a'.
L atviešu prievārdu 'uz', kad tas norāda virzienu, angliski
tulko kā to . G eo rg e w a n ts to go to c h u rc h . 'D žordžs grib
iet uz baznīcu.' I w a n t to go (d riv e) to th e b ea ch . 'Es gribu
iet (braukt) uz pludm ali.' Do you w a n t to go (w alk) to th e
sto re ? 'Vai tu gribi iet uz veikalu?' C itas vietas: to th e p a r k
'uz parku', city 'pilsētu', b a n k 'banku', th e a te r 'teātri',
m ovies je b p ic tu re s 'kino'.

(•

(•

L ietojot divus darbības vārdus, kas seko viens
otram , otrais darbības vārds - tāpat k ā latviešu
valo dā - ir nenoteiksm es form ā. I lik e to go to
th e m ovies. 'M an patīk iet uz kino.' W e w a n t to
ta lk . 'M ēs gribam ru n āt.' H e is going to sleep ,
'Viņš iet gulēt.' Izņēm um s ir m odālie darbības
vārd i m a y u n c a n , kad nenoteiksm es form ai
atm et v ārdiņu to. M a y I ta lk to J e n n ife r? 'Vai
es drīkstu runāt a r D ženiferu?' C a n I m a k e a
call? 'V ai es varu piezvanīt?'
M odālie darbības vārdi co u ld , w o u ld u n
sh o u ld (no c a n , w ill un shall) kopā ar neno
teiksm i b ez vārdiņa to izsaka lūgum u,
vēlēšanos vai vajadzību v eik t kādu darbību. I
ca n go sw im m ing. 'Es v aru iet peldēt.' vai I
co u ld go sw im m ing. 'Es varētu iet p eldēt.’ I
w ill go sw im m ing. 'Es iešu p eld ēt.’ I w o u ld
lik e to go sw im m ing. 'Es gribētu iet peldēt.' I
sh o u ld go sw im m ing. 'M an vajadzētu iet
peldēt.'
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Mrs. Taylor, may I call someone?

Tdtotakundze vaiesdrīkstukādampiezvarnt?

Yes. Here is the telephone.

Jā. Te ir tālrunis.
Paldies! Es gribu
piezvanīt savai draudzenei,
bet es aizmirsu numuru.
Vai lai es zvanu informācijai
jeb vai jums ir telefona grāmata?
Acumirkli, lūdzu,
es pameklēšu grāmatu. Te tā ir!
Paldies. Tālrunis zvana,
bet neviens neatbild.
Laikam Sandras nav mājās.
Pamēģiniet vēlreiz vēlāk.

Thank you. I want
to call my girlfriend,
but I forgot the number.
Should I call information,
or do you have a telephone book?
Just a moment, please,
I'll look for the book. Here it is.
Thank you. The telephone is ringing,
but nobody's answering.
I guess Sandra is not at home.
Try again later.
Certainly.
Now the phone is busy.

Good evening.
Is Mark at home?
No, Mark is not at home.
May I take a message?
Yes, please. Tell him
that I will pick him up
tomorrow at seven p.m.
I have tickets for
a White Sox baseball game.
Please do not forget!
Don't worry. I'll tell him.
Ifhehasaqueston,hecancaHire.
What is your phone number?
My telephone number is
nine-six-five - three-six-four-seven.

Noteikti.
Tagad tālrunis ir aizņemts.

Labvakar!
Vai Marks ir mājās?
Nē, Marka nav mājās.
Vai varu pieņemt ziņojumu?
Jā, lūdzu! Pasakiet viņam,
ka es būšu viņam pakaļ
rīt septiņos vakarā.
Man ir biļetes uz
Vaitsoksu beisbola spēli.
Lūdzu, neaizmirstiet!
Neraizējieties! Es pateikšu.
Ja viņam ir kāds jautājums, viņš var man
piezvanīt.
Kāds ir jūsu tālruņa numurs?
Mans tālruņa numurs ir 965-3647.
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H ere is the telephone. Te ir tālrunis’ Tas varētu būt behind the table 'aiz galda', on the floor'
uz grīdas', on the wall 'pie sienas', over the chair Virs krēsla’, u nder the shelf 'zem plaukta'
vai pat on top of the refrigerator ' virs ledusskapja'. Ievērojiet, ka aiz katra prievārda lietojams
artikuls the, jo runa ir par kādu noteiktu vietu vai priekšmetu.
Zvanīt var no mājām vai from a public telephone 'no sabiedriskā tālruņa'. Local calls Vietējās
sarunas' neradīs grūtības, tāpat lielākā daļa long distance calls 'tālsarunu' būs direct dial 'tiešie
savienojumi'. Ja ne, you will need help jum s būs vajadzīga palīdzība'. You will call
inform ation 'jūs piezvanīsit informācijai' o r the long distance operator Vai tālsarunu
operatoram’. Informācijai jūs sacīsit: I need the num ber of John Smith in Chicago, please!
'Man, lūdzu, vajadzīgs Džona Smita numurs Čikāgā.' vai I would like to place a long distance
call to Rīga, Latvia. The num ber is.... 'Es gribētu pieteikt tālsarunu ar Rīgu, Latviju. Numurs
ir ....'
Nobody answers. 'Neviens neatbild.' Sandra is not at home. 'Sandras nav mājās.' I think she
has gone out. 'Man liekas, ka viņa ir kaut kur izgājusi’ To go out lieto tad, kad nav dots
noteikts mērķis. I am going to the store. 'Es eju uz veikalu’ L et’s go out tonight, alright?
'Iesim kaut kur šovakar, labi?'

Ja vietniekvārda un darbības vārda saīsinājumi vēl sagādā grūtības, atkārtojiet tos: I ’ll (I will)
tell h er 'es viņai pateikšu'; I won’t (I will not) forget ‘es neaizmirsīšu’; does he like that? no, he doesn’t (does not) 'vai viņam tas patīk, - nē, viņam nepatīk'; vai I don’t (do not) know
'es nezinu' un don’t (do not) do that! 'nedari tā!'
Frāzei w e’re going to a baseball game tulkojums ir 'mēs dosimies uz beisbola spēli". Angļu
valodā bieži nākotni tur, kur nozīme ir pašsaprotama, izsaka ar tagadni, t. i., ilgstošo tagadni
lieto, lai izteiktu plānotu nākotnes darbību. W e’re (we are) calling M arie tonight. 'Mēs
zvanīsim Marijai šovakar.' They’re (they are) playing golf tomorrow. 'Viņi rīt spēlēs golfu.'
A re you going to church on Sunday? 'Vai tu svētdien iesi uz baznīcu?'
To pick up tiešā nozīmē ir 'pacelt' vai 'uzlasīt'. Laika gaitā ir radušās ar? citas nozīmes. John
will pick you up nozīmē, ka Džons aizbrauks jums paka). Will you pick up some bread? 'Vai
tu nopirksi maizi?' I can pick up the tickets. 'Es varu dabūt biļetes’ Vienā vārdā to varētu
tulkot kā 'savākt' - Džons savāks braucēju, vīrs pa ceļam mājās no darba savāks maizi un kāds
taču savāks arī biļetes.
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G ram atika
Prievārdi
Latviešu valodā prievārdiem seko lietvārdi dažādos locījumos: aiz + ģenitīvs, ar + akuzatīvs utt.
Angļu valodā šādu problēmu nav. Seko šajā kursā biežāk lietoto prievārdu saraksts.
Tāpat kā daudziem vārdiem angļu valodā, ari prievārdiem ir vairāk nozīmju, nekā iespējams
sniegt šajā īsajā pārskatā. Ja jūs tās interese, pameklējiet paši vārdnīcās vai plašākās angļu
valodas gramatikas grāmatās.
aiz
bez
gar
no
pāri
pirms
uz

behind
ap
around, about
without
blakus
beside
along
kopš
since
down/off; from
pa
on/along/during
across/over
pēc
after, for, past
before
pret
towards/against
on/upon; to
virs
above, on top of
at/in - laika vai vietas apzīmēšanai

ar
caur
līdz
par
pie
starp
zem

with
through
until, up to
about/for/than
at/by/near
between
below/under

Latviešu tautas pasakās trīs lietas skaitās labas lietas - trīs daiļas māsas, trīs mīklas, trīs labie
darbiņi.... Ari mācoties iesaka katru jaunu vārdu atkārtot trīs reizes. Šī brīža ieteikums -atlicināt
laiku, lai uzrakstītu trīs teikumus ar katru prievārdu. Ja ne ko citu, tas palīdzēs jums tos atcerēties.

Vēlējuma izteiksme
Modālie darbības vārdi, ko lieto dažādajos vēlējuma izteiksmes teikumos, ir could, should un
would. Izlasiet šos piemērus. Pirmais teikums ir īstenības izteiksmē, nākamie trīs - vēlējuma
izteiksmē.

I
I
I
I

can be home soon. Es varu drīz būt mājās. īstenības izteiksme.
could be home soon. Es varētu drīz būt mājās. Vēlējuma izteiksme.
should be home soon. Man vajadzētu drīz būt mājās.
would like to be home soon. Es labprāt gribētu drīz būt mājās.

Šos vārdus lieto kopā ar darbības vārdu nenoteiksmes formā (bez to), un tie paliek tādi paši visās
personās, kā vienskaitlī, tā daudzskaitlī. You can be home soon. She should be home soon. We
would like to be home soon. M ary could be__
Ievērojiet saikli if 'ja' šajā piemērā: I would read, if I could find a book. Es lasītu, ja es varētu
atrast grāmatu.

117

9.stunda

V ardu atvasinašana
Tāpat kā latviešu valodā, arī angļu valodā, zinot vienu pamatvārdu, bieži var atvasināt citus.
Vienkāršus vārdus bieži apvieno, lai iegūtu saliktus vārdus: w ork 'darbs' un room Istaba' kļūst
par w orkroom 'darba istaba', sun 'saule' + day 'diena' par Sunday 'svētdiena'. Atvasināti vārdi
būtu w orker 'strādnieks' vai sunny 'saulains'.
No lietvārdiem var atvasināt darbības vārdus: w ork 'darbs', to w ork 'strādāt', b u tter 'sviests', to
b u tter 'apziest' vai, tiešā tulkojumā, 'apsviestot', thought 'doma', to think 'domāt*. Citas vārdu
šķiras atvasina dažādi: to ache 'sāpēt', headache 'galvassāpes'; year 'gads', yearly 'ik gadus';
fragrance 'smarža', fragrant 'smaržīgs'.
Šis ir plašāks atvasinājumu piemērs.
I am a L atvian. 'Es esmu latvietis/latviete. [lietv.J
Do you speak L atvian? 'Vai tu runā/jūs runājat latviski? [apst. v.]
I like the L atvian language. 'Man patīk latviešu valoda. [īpaš. v.]
Tā kā valodas mācīšanās lielākoties ir iegaumēšana un 'iekalšana', centieties ievērot šos laika
taupīšanas paņēmienus. Angliski to sauc par shortcuts, kas varētu būt 'ātrāks veids', kā kaut ko
veikt, vai 'īsāks ceļš' uz kādu mērķi. Let’s take a shortcut. 'Dosimies paīsāko ceļu!'
Šī ir pēdējā gramatikas nodaļa šajā kursā; taču katrā nākamajā stundā aiz katras sarunas
turpināsies atsevišķu gramatikas punktu apskate. Lūdzu, turpiniet atkārtot tos gramatikas
punktus, kas jebkurā brīdī radītu grūtības, sameklējot tos iepriekšējās stundās vai pielikumā
grāmatas beigās! Tāpat neaizmirstiet, kad rodas vajadzība, paskatīties vārdnīcā šajā grāmatā un
izsmeļošākās vārdnīcās! Tikai tā jūs tiešām iemācīsities angļu valodu.

Vingrinājums. Pārtulkojiet šos teikumus!
Es gribētu tevi satikt.
_
Anna nāktu, ja tu viņai piezvanītu.___
Vai tu ēstu, ja es uzklātu galdu?
_
Viņš labprāt sēdētu pie loga.
_
Mēs varam doties piknikā.
_
Vai jums vajadzētu iet ārā?
___
Viņi negribētu mazgāt traukus.
_
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Ir laiks klausīties un runāt. Pateicoties Pietukam Krustiņam, jums vairāk nevajadzēs grāmatu un
magnetofonu.

C

1. Noklausieties audio. Četri cilvēki zvana pa tālruni. Pārbaudiet, kas pašlaik uzgriež kuru
numuru!
George-. 965-3921
Anna: 870-1294
Sandra:
Astra:
Peter:

(•

315-9080
296-0413
228-3714

Bili:
Paul:
Neil:

2. Šajā vingrinājumā, ludzu, uzrakstiet atbildes, pirms klausaties lenti! Izvelieties pareizas
atbildes no dotajiem teikumiem un ierakstiet tās pareizajās vietās!
a. Hello! Who is speaking, please?
_______________This is Rita._____________
b. Could I speak with Marta?
______________________________________
c. Is Peter at home?
______________________________________
d. What is your telephone number?
_______________________________________
e. Shall I take a m e s s a g e ? ______________________________________
This is Rita.
Yes, I'll call her.
No, Peter is not at home.

C

742-8657
636-2445
324-1805

No, thank you. I'll call her tomorrow.
My telephone number is 234-1708.

3. Bibliotēkas personāls izdara aptauju telefoniski par grāmatu lasīšanas paražām. Noklausieties
lenti un atzīmējiet atbildes! Jauni vārdi: at least Vismaz', about 'apmēram'.
Mary Zadvinski
reads at least one magazine daily
reads at least one book daily

Gvido Norman
reads every newspaper he can find
reads two newspapers daily

Martha Lee
reads three books per week
reads about one book per year

Gunnar Kohl
does not like to read
reads only magazines

Valodas labākai saprašanai. I am sorry. 'Man ir žēl.' I’m sorry the line is busy. 'Man žēl, bet
tālruņa līnija ir aizņemta.' I’m sorry you were not at home. 'Man žēl, ka jūs nebijāt mājās.' D on’t
you feel sorry for your sister? 'Vai tev nav savas māsas žēl?' You’ll be sorry! Tu to nožēlosi!'
Don’t be sorry! Tas nekas, ir jau labi!' Pievienojiet šos saviem zināšanu sarakstiem; un ziniet, ka
ar laiku būs vēl.
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Atkārtojiet prievārdus šajā stundā!
Izvēlieties pareizos prievārdus un ierakstiet tos tukšajās vietās!

with

1. I live in Paris (with, by) my parents.
2. I always eat dinner (along, at) home.
3. January comes (before, after) February.
4. The temperature is 3 ° (on, below) zero.
5. How many months are there (with, in) a year?
6. There is a large picture (on, with) the wall.
7. I get up (between, before) seven every morning.
8. Lisa had only a sandwich (under, for) lunch.
9. It is cold. Don't go outside (with, without) your coat!

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Ierakstiet pareizos prievārdus tukšajās vietās!
1. Sometimes I walk__________ to
2. Do you take sugar__________
3. I will be in Chicago_________
4. We watched the weather report _
5. She likes to go_____________
6. Wednesday comes
______
7. March comes_____________
8. They live________________
9. Please don't leave

school.
_ your coffee?
seven o'clock.
TV.
the movies with me,
____ Tuesday.
__April.
the house on the corner.

WORDFIND 'atrodiet vārdus!'
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UN RUNĀJIET
. Noklausieties lenti un atbildiet uz katru jautājumu, vadoties pēc ieteikumiem latviešu
valodā! Ievērojiet, ka jautājumā Whom do you want to call? 'Kam tu gribi zvanīt?
abās valodās lietota datīva konstrukcija.
a. Whom
b. Whom
c. Whom
d. Whom
e. Whom

do you want to call?_______________I want to call my cousin G eorge.____
do you want to call?______________________________________________
does Margie want to call?
does Albert want to call?
do I want to call?

7. Pārtulkojiet šos jautajumus angļu valoda un atbildiet uz tiem pilnos teikumos!

C
C

a. Vai Marks ir mājas?
b. Vai mātei ir maize?
c. Vai tev ir avīze?
d. Vai viņai ir liela māja?
e. Vai mums ir daudz naudas?

________ No, Mark is not at home. _
No,_
No,_
No,_
No,

Vēl viena saruna, šoreiz par datumiem. Atkārtojiet katru teikumu angliski - varbūt būs
vieglāk to vispirms uzrakstīt un tikai tad klausīties lentē.' Līdz' angļu valodā ir until, kaut
datumos bieži lieto arī through 'cauri’.
a. Dziesmu svētki (the Song Festival) būs no 10. līdz 15. jūlijam.
b. Es bušu Londonā no 29. novembra līdz 3. decembrim.
c. Pauls brauks uz nometni (to camp) no 4. jūlija līdz I. augustam.
d. Vai tu busi Garezerā no 10. februara līdz 24. martam?

9. One more review: a) please name the days of the week and the months of the year; b)
please list all family members, their ages and addresses. Review in Latvian is 'atkārtojums’,
to name 'nosaukt', to list - 'uzskaitīt', parasti rakstiski.
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P apildu vingrinājum i.
A tkārtojum s. Dotie vārdi visi ir lietoti iepriekšējās mācību stundās; 10. un II. vingrinājums ir
paredzēts jūsu vārdu krājuma paplašināšanai. Ja kādu vārdu vai tā atvasinājumu vēl nezināt,
paskatieties vārdnīcā un iemācieties!
10. Pierakstiet blakus katram darbības vardam ta lietvārdā formu! Ko katrs vārds nozīme?
1. to explain
3. to address
5. to meet
7. to understand
9. to begin

______________ __________ 2. to invite
__________________ ______ 4. to say
__________________ ______ 6. to greet
__________________ ______ 8. to shop
__________________ ______ 10. to end

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Pierakstiet blakus katram lietvārdam ta darbības varda formu! Ko katrs vārds nozīme?
1. play-------------------------------------------3. work
5. excuse
_________________
7. arm
_________________
9. lecture

2. hope
-----------------------------4. book------------------------------------6. rain
8. answer
10. drink

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
I 17. Ipp.: I would like to meet you., Anna would come, if you would call her., Would you eat, if I
would set the table?, He would like to sit at the window., We can go to a picnic, Should you go
outside?, They would not like to wash the dishes.; I 18.-121. Ipp.: 1.: Tālruņa numuri pieder Sandrai,
Astrai, Bilam un Neilam.; 2.: a. This is Rita., b. Yes, Til call her., c. No, Peter is not at home., d. My
telephone number is 234-1708., e. No, thank you. I'll call her tomorrow.; 3.: Merija lasa vismaz vienu
grāmatu dienā., Marta lasa trīs grāmatas nedēļā., Gvido lasa divas avīzes dienā, Gunāram nepatīk
lasīt.; 4.: with, at, before, below, in, on, before, for, without; 5.: to, in, at, on, to, after, before, in;
without; 6.: a. I want to call my cousin George., b. I want to call my aunt Andrea., c. Margie wants to
call uncle Nick., d. Albert wants to call Mrs. Wilson., e. You want to call your friend Laura.; 7.: a.
No, Mark is not at home., b. No, mother does not (doesn't) have any bread., c. No, I do not (don't)
have the newspaper., d. No, she does not (doesn't) have a large house., e. No, we do not (don't) have
a lot of money.; 8,: a. The Song Festival will take place from the tenth until (through) the 15th of
July.; b. I'll be in London from November 29th until (through) December 3rd., c. Paul is going to
camp from July 4th until (through) August 1st., d. Will you be in Garezers from February 10th until
(through) March 24th?; 10.: explanation, invitation, address, saying, meeting, greeting,
understanding, shopping, beginning, ending; 11.: to play, to hope, to work, to book, to excuse, to
rain, to arm, to answer, to lecture, to drink.
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Tikai angliski
Lūdzu, noklausieties šīs sarunas un pārbaudiet, cik labi jūs tās
saprotat! Tā kā sarunās tagad lieto ne tikai tagadnes, bet arī
pagātnes un nākotnes laiku, tas varētu būt pagrūti. Neaizmirstiet
ikreiz, kad rodas kādas grūtības, prasīt jautājumus - jo vairāk, jo
labāk. Conversation #1
"Hello, may I talk to Ann?"
"Who's speaking, please?"
"This is Jim. How are you, Mrs. Lee?"|
"Good evening, Jim. Yes. I'll call her.
Ann! Telephone! Jim's calling."
"Hi, Jim. How are you?"
"I don't know yet. What are you doing tonight?"
"Nothing much. I'm reading."
"Would you like to go to the movies with me?"
"With pleasure. It's nice that you called.
Say hello to your parents."
Conversation #2
"Mrs. Taylor, may I call someone?"
"Yes. Here is the telephone."
"Thank you. I want to call my girlfriend,
but I forget the number.
Should I call information, or do you
have a telephone book?"
"Just a moment, please, I'll look for
the book. Here it is."
"Thank you. The telephone is ringing
but nobody's answering. I guess
Sandra is not at home."
"Try again later."
"Certainly. Now the phone is busy."
Conversation #3
"Good evening. Is Mark at home?"
"No, Mark is not at home. May I take a message?"
"Yes, please. Tell him that I will pick him up
tomorrow at seven p.m. I have
tickets for a White Sox baseball game.
Please do not forget!"
"Don't worry. I'll tell him."
"If he has a question, he can call me."
"What is your phone number?"
"My telephone number is 965-3647."
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Ka mācīties.
Vēl viens veids, kā
palielināt
vārdu
krājumu, ir ar labeling
'apzīmēšanu'. Kaut šis
pasākums prasa pūles
un
var
likties
bērnišķīgs,
pamēģiniet
šādi:
apstaigājiet istabu un
pielīmējiet dažādiem
priekšmetiem zīmītes
ar to nosaukumiem
angļu
valodā.
Apzinoties, ka varētu
būt pagrūti to izdarīt
sunim, kaķim vai
puķei, taču lietojiet
izdomas spējas! Tad jau no rīta pamostoties jūs apsveiks zīmītes ar informāciju, ka esat tikko
izkāpis no bed 'gultas', kas ir apklāta ar blanket 'segu', bet the pillow 'spilvens' ir kaut kādā veidā
nonācis on the floor 'uz grīdas'. Vannasistabā jūs atgriezīsit hot water tap 'karstā ūdens krānu' un
sameklēsit razor 'žileti' un shaving cream 'bārdas krēmu'. Un tā tālāk. Atgādinājums:
neaizmirstiet veidot teikumu ar katru vārdu, ja ne vairāk, tad prasot: Where is the blanket? 'Kur
ir sega?' - The blanket is on the bed. 'Sega ir uz gultas.' vai vienkāršāk - here vai there 'te' vai
'tur'.
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KO MĒS DARĪSIM?
(Lesson #10. What shall we do?)
Ko tu gribi darīt? - Es nezinu. Ko tu gribi darīt? - Es nezinu. Ko tu gribi darīt? Tipiska saruna, vai
ne? Bet vai tā tiešām ir? Lielākajai daļai no mums ir vairāk ko darīt, nekā mēs spējam pagūt
nedēļas, mēneša vai pat gada laikā. Vai ko var iemācīties šajā stundā, nākamajā un vēl
aiznākamajā? Taču vienmēr ir vērts pamēģināt. Un, ja kaut kas ir izlaists, paprasiet. Atcerieties:
How do you say that in English? "Kā to saka angliski?"
W hat do y ou w ant to do tonight?
I don't know .
W e could go fo r a walk.
W hat do y ou w ant to do?
I don't care.
W e could look in the new spaper.
I know w hat w e can d o !
T here's a new play dow ntow n.
I can buy the tickets during
my lunchtim e.
Good. I m ust stop at the bank
and get som e money.
A fter the play I'd like
to go to a cafe.
C an w e?
O f course. W e w ill b e hom e
around m idnight.
T hat'll b e nice. Let's do that.

K o tu gribi šovakar darīt?
E s nezinu.
M ēs varētu iet pastaigāties.
K o tu gribi darīt?
M an vienalga.
M ēs varētu paskatīties avīzē.
E s zinu, ko m ēs v aram darīt!
P ilsētā ir ja u n a luga.
E s varu nopirkt biļetes
pusdienu laikā.
Labi. M an jāpiestāj pie bankas
u n jā d a b ū nauda.
P ēc lugas es gribētu
aizbraukt u z k ādu kafejnīcu.
V ai m ēs varam ?
Protam s. M ēs b ū sim m ājās
ap pusnakti.
T as būs jauki! D arīsim tā.

Piezīmes par angļiem un amerikāņiem
Amerikāni ir ļoti kustīga tauta. Tās 250
miljoniem iedzīvotāju, piemēram, pieder pieci
miljoni motociklu un veseli 185 miljoni
automašīnu. Amerikā visu gadu notiek
maratona skrējieni, kuros katrā piedalās
desmitiem tūkstošu skrējēju, no bērniem līdz
sirmgalvjiem, un vēl septiņas stundas pēc
starta kāda astoņdesmitgadniece, bieži
televīzijas kameru apbrīnota, sasniedz mērķi.
Naktsklubos, kur dejo, vispār nevar iekļūt. Amerikāņi ari daudz sēž: beisbola, hokeja un
amerikāņu futbola profesionālās spēles parasti ir izpārdotas. Bet Amerikā ir arī simt sešdesmit
vienmēr izpārdoti operas nami un neskaitāmas koncertzāles un teātri.
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PASKAIDROJUMI

<•

D ay ir 'diena', m o rn in g 'rīts’. Pieliekot lietvārda priekšā to v ai th is, veido šādus
apstākļus: to d a y 'šodien' u n to n ig h t 'Šonakt', th is m o rn in g 'šorīt', th is ev en in g
'šovakar'.
W h a t do you w a n t to d o ? 'Ko tu gribi darīt?' I w a n t to r e a d 'lasīt', to r u n v ai to jo g
'skriet', to go b o w lin g o r sw im m in g 'iet bum bot vai peldēt', to listen to m u sic
'klausīties m ūziku', to go sh o p p in g ’iet iepirkties', to go sig h tseein g 'apskatīt
ievērojam as vietas' (vai - diez vai nevarētu teikt 'tūristot'?), to go to th e m ovies 'iet uz
kino' v ai to th e th e a te r 'uz teātri', to a n ig h tc lu b 'uz naktsklubu', to go f o r a v isit
'braukt/iet/doties ciem os' vai f o r a w a lk 'pastaigāties' un, beidzot, to go h o m e 'iet
m ājās' a n d to go to b e d 'un iet gulēt', j a runātāji spēj vienoties, saka L e t’s go! 'Iesim !'
v ai 'Brauksim !'

0
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T o go, pagātnē w e n t, angliski lieto, lai aprakstītu kā iešanu, tā braukšanu, j a to go
pievieno apstākļa v ardu out, tas parasti nedaudz pārm aina darbības v ārd a nozīm i. H e
w e n t out vēl aizvien ir 'viņš izgāja ārā', b et w e like to go out nozīm ē, k a m um s patīk
k au t k ur iet. L e t’s go o ut to n ig h t, a lrig h t? - 'Iesim k au t k u r šovakar, labi?'
Stop a t 'piestāties' vai 'pieskriet', ne uz pārāk
ilgu brīdi. I ’ll stop a t m y sister’s. 'Es
pieskriešu pie savas m āsas.' I m ust stop a t the
store. 'M an jāpiestāj pie v eikala.' Bet: S top it!
ir 'Izbeidz!'
T h a t w ill b e nice. 'Tas bus jau k i.' T h a t
w o u ld b e nice. Tas bū tu ja u k i.' L ai izteiktu
vēlēšanos, aiz lietvārda liek w o u ld like (to).
V ietniekvārdu + w o u ld bieži saīsina uz ’d.
I ’d lik e som e m ilk. 'Es gribētu pienu.' W e ’d
lik e to go to th e b ea ch . 'M um s p atiktu iet uz
pludm ali.' W o u ld you lik e th a t? 'V ai tev tas
patiktu?' B et; W e co u ld go sw im m ing. 'M ēs
varētu iet peldēties.' u n S h o u ld I go? 'Vai
m an vajadzētu iet?'
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What will you do this weekend?
I don't know. I guess
I'll go to the country.
Do you want to come along?
I can't. On Saturdays
I must do my shopping.
Sundays I sing in the church choir.
In the afternoons I usually visit
my grandmother.
Then let's meet on Monday
at the folk dance rehearsal.
Here, let me open the door for you.
Have a good time.

Where are you going?
I'm going to the store
to buy some milk and the paper.
Let's go together.
I want to talk to you.
It is such a nice day, that
afterwards we could walk
downtown.
No, that is too far.
I'm going downtown tomorrow.
I'll go to a restaurant and
then to a show and dancing.
Why are you going downtown?
Tomorrow is my birthday.
Congratulations!
Happy birthday!

10.stunda

Ko tu darīsi šīs nedēļas nogalē?
Es nezinu. Man šķiet,
ka braukšu uz laukiem.
Vai tu gribi braukt līdzi?
Es nevaru. Sestdienās
man jāiepērkas.
Svētdienās es dziedu baznīcas korī.
Pēcpusdienās es parasti apciemoju
savu vecmāmiņu.
Tad satiksimies pirmdien
tautas deju mēģinājumā.
Nu, ļauj man atvērt tev durvis!
Lai tev labi klājas!

Kur tu ej?
Es eju uz veikalu,
lai nopirktu pienu un avīzi.
Iesim reizē!
Es gribu parunāties.
Ir tik skaista diena, ka
pēc tam mēs varētu aiziet līdz
pilsētas centram.
Nē, tas ir par tālu.
Es rīt braukšu uz pilsētu.
Es iešu uz restorānu un
tad uz izrādi un dejām.
Kāpēc tu brauksi uz pilsētu?
Rīt ir mana dzimšanas diena.
Apsveicu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
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Atcerieties: latviešu lokatīvu angļu valodā izsaka ar on, in vai at. On Sundays I go to church.
'Svētdienās es eju baznīcā.' vai 'uz baznīcu’. Where Is Mrs. Taylor? 'Kur ir Teilora kundze?'
In the evening Mrs. Taylor is at school. 'Vakaros Teilora kundze ir skolā.' Ja brauciena
mērķis ir kādu apmeklēt, prepozīcijai to var sekot ģenitīvs. Zaiga is going to her
grandmother’s (house). 'Zaiga brauc pie (savas) vecmāmiņas/
Must un have to ir sinonīmi. I must do my shopping un I have to do my shopping abi, kaut
must ir mazliet stiprāks, nozīmē, ka kādam jāiet iepirkties un gājējs laikam būšu es. Jautājumā
saka: do you have to? vai must you?
To do nozīmē 'darīt' vai 'veikt', un to angļu valodā lieto daudzās variācijās. Vēl tikai daži
piemēri: She is doing her homework. 'Viņa dara mājas darbus.' How are you doing? 'Kā tev
iet?' I can’t do without you. 'Es nevaru bez tevis iztikt.'

C
C
(•
<•

To Iet nozīmē 'jaut' vai 'laist', un to visbiežāk lieto pavēles izteiksmes veidošanai I. un 3.
personā. Let’s go! 'Iesim!' Let me do it! 'Ļauj man to darīt!' Let him speak! 'Ļauj viņam
runāt!' Let him pass! 'Laid viņu garām!'

Tomorrow I’m going 'rīt es iešu', 'braukšu' vai 'došos', first on foot, then by car 'vispirms
kājām, tad ar auto'. Ievērojiet, ka angļu valodā, apzīmējot laiku, lieto ilgstošo tagadni tur, kur
latviešu valodā vajadzīga nākotne. Vietas, uz kurieni iet: to work 'uz darbu1, to the movies 'uz
kino', to the beach 'uz pludmali', to see a friend 'pie drauga', to the hairdresser 'pie friziera',
to the doctor 'pie ārsta'. Un, protams, var lietot āri nākotni: tomorrow I’ll go ir tikpat pareizi
kā tomorrow I’m going.
Cits bieži lietots darbības vārds ir to see 'redzēt' vai 'ieraudzīt'. I see you 'es tevi redzu' ir
pašsaprotams. I went to see a friend 'es gāju apmeklēt draugu', ne tikai 'redzēt draugu'. I see
'es saprotu'. See you soon 'uz drīzu redzēšanos'. Un pēdējais piemērs: Let me see! 'Ļauj man
padomāt.'
Lai novēlētu kādam daudz laimes dzimšanas dienā, sakiet Happy birthday! Ir maz , vietu
angliski runājošajās zemēs, kur svin vārda dienas (namesday), bet ir labi zināt, kā
novēlēt laimes citos gadījumos. Daži derīgi vēlējumi: Have a nice day! 'Lai tev jauka diena!'
Good luck! 'Labu veiksmi!' Have fun! 'Lai tev labi iet!* un Take care of yourself! 'Uzmani
sevi!'
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C
c

Tā kā jums, kā zināt, šiem vingrinājumiem
vajadzēs gan grāmatu, gan magnetofona lenti,
lūdzu, pārtrauciet mācīšanos un izlasiet
norādījumus! Kur nepieciešams, izpildiet rakstis
kos uzdevumus!
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2. Noklausieties Annas un viņas draudzenes Rebekas sarunu, tad atbildiet uz jautajumiem!

C
C

a. Vai Rebekai ir brīvdiena?
b. Ko Anna grib darīt?
c. Kur viņa grib ēst pusdienas?
d. Ko Rebeka grib darīt vakarā?
e. Kam Anna zvanīs?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Pirms jūs klausāties lenti, ierakstiet grāmatā katra teikuma tulkojumu, izvēloties to no
dotajiem teikumiem! Tad noklausieties lenti un pārbaudiet atbilžu pareizību!
a. I'd like to go to the h a i r d r e s s e r
b. Sandra would like to play golf.
t \ have to go to work.
d. Could I listen to some music tonight?
e. Could I go visit Grandmother tomorrow?
Sandrai patiktu
spēlēt golfu.

. __________________________________
___________________________________
_________________________________
__________________________________
_______________________________

Es gribētu iet
pie friziera.

Vai es n t varētu
braukt pie vecmāmiņas?

Man ir jābrauc
uz darbu.

Vai es šovakar varētu
klausīties mūziku?
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P apildu vingrinājum i.
4. A tkārtojum s. Ir labi laiku pa laikam atkārtot to, kas, cerams, ir jau apgūts. Pārveidojiet
I .-6. teikumu no tagadnes pagātnē, 7.-12. teikumu - no pagātnes tagadnē.
1. We walk through the park every day.
2. He is a good student.
3. He eats fruit in the mornings and afternoons.
4. She likes to drink coffee with her meals.
5. I say: "Let's go to bowling or dancing!"
6. He goes shopping every Thursday.

_____ Walked______
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

7. He often came to see us.
8. They bought all their books at the school bookstore.
9. Mark made dinner for the family.
10. Lisa and Linda were very busy.
11. I saw him on the corner of State and LaSalle Streets.
12. We don't know why they spoke Lithuanian to us.

___ comes_________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

5. A tkārtojum s. Can, may, should un must ir modālie darbības vārdi. Angļu valodā
nolieguma teikumus veido, liekot not aiz modālā darbības vārda. Jautājuma teikumos
modālais darbības vārds liekams pirms teikuma priekšmeta.
Pārveidojiet pirmos sešus teikumus nolieguma formā, nākamos sešus - jautājuma formā!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

She should pick up some tickets tonight.
He must stop at the beach.
Peter can go with us to the movies.
They may be busy during lunchtime.
We must do this again.
He should buy me a birthday present.

7.She can walk to the store or take a bus.
8. We must congratulate Uncle Tim on his birthday
9. He should sing with the Ave Sol choir.
10. He may swim in Mrs. Smith's swimmingpool.
11. They must run at least one mile daily.
12. We can do these exercises quite well.

Should not pick

Can she walk
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UN RUNĀJIET
6. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir W hat are you doing? 'Ko tu dari?' Ludzu, pieņemiet,
ka jums jaatbild uz šo jautājumu!
a. What do you do in the evenings?
b. What does Kate do on Sundays?
č. What does Joe do during summers?
d. What do we do on Mondays?
e. What do you do during winters?

c

C

In the evenings I go to sleep.

7. Šis ir vingrinājums lokatīva lietošana. Noklausieties katru teikumu un atkārtojiet to angliski
tur, kur šim nolūkam atstāta vieta lentē! ja vēlaties, ierakstiet teikumu grāmatā.
a.
b.
c.
d.
e.

Ronda ir darbā.
Sviests ir ledusskapī.
Tas ir tepat kaimiņos.
Trauki ir virtuves skapītī.
Vakaros mēs ejam mājās.

__________ Rhomda is at work.___________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

8. Pēdējais vingrinājums, šoreiz vietniekvārdu un verba to like lietošanā. Atbildiet uz katru
jautājumu ar pilnu teikumu, pirmos trīs pozitīvi, pēdējos divus negatīvi! Dariet to pauzē, kas
atstāta lentē, vai ierakstiet atbildes grāmatā un tad pārbaudiet tās lentē!
a. Do you like to go to restaurants?
b. Do you like college?
c. Does he like to dance?
d. Do we like to bowl?
e. Do you like to drive to work?

Yes, we like going to restaurants.
Yes,
Yes,
No,
No,

Valodas labākai saprašanai. Laiku pa laikam, es vismaz ceru, ka tā ir, jums vajadzētu likties, ka
šis kurss nemaz nav tik grūts. T hat’s easy! Tas ir viegls!' jūs varbūt sakāt par vienu otru
uzdevumu. Šādās reizēs der paspēlēties ar zināmajiem vārdiem. That’s easy! Tas ir viegli!'
T hat’s not easy. Tas nav viegli.' Nice and easy vai Easy does it. 'Lēnām un mierīgi.' Take it
easy. 'Neuztraucieties!' I ’m ill at ease. ‘Es jūtos nedroši.' Ease up! 'Nomierinies!' Easy-going
'bezrūpīgs'. Over easy, please! saka, ja vēlas olu, kas ir viegli apcepta no abām pusēm un Easy
come, easy go! 'Kas viegli gūts, tas viegli zaudēts!' vai, burtiski, 'Viegli nāk un viegli iet!'
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Papildu vingrinājums.
9. A tkārtojum s. Lai veidotu vienkāršo nākotni, lieto palīgdarbības vārdu will, ko parasti saīsina
uz ’II. Nolieguma teikumu veido, liekot not aiz will (won't). Jautājuma teikumos, kas prasa 'jā'
vai 'nē' atbildi, will vai will not (won't) liek pirms teikuma priekšmeta.
Pārveidojiet pirmos četrus teikumus nākotnē, nākamos četrus - nolieguma formā un pēdējos
četrus - jautājuma formā!
1. He is in the swimming pool.
_____ He will be______
2. She plays the violin very well.
____________________
3. He starts work at nine.
____________________
4. Margie brings her lunch to s c h o o l . ____________________
5. He will see us at three o'clock.
He won't see us
6. She will buy some bread this afternoon.
__________________
7. I will see you next W
e d n e s d a y . ___________________
8. He will listen to the weather report.
____________________
9. He will return next week.
______ Will he return
10. Rita will be here in an hour.
___________________
11. They will be good friends.
____________________
12. He will pay $ 15,000.00 for the car.
___________________
ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
128-131. Ipp.: 1.: a. zivi, b. pienu un avīzi, c. sveces, d. puķes, e. cepeti; 2.j. a. jā, b. iet iepirkties,
c. restorānā, d. iet uz kino, e. Tedim; 3.1 a. Es gribētu iet pie friziera., b. Sandrai patiktu spēlēt
golfu., c. Man ir jābrauc uz darbu., d. Vai es šovakar varētu klausīties mūziku?, e. Vai es rīt varētu
braukt pie vecmāmiņas?; 4.1 walked, was, ate, liked to drink, said, went; comes, buy, makes, are,
see, speak; 5.: should not pick, must not stop, cannot go, may not be busy, must not do, should
not. buy; Can she walk, Must we congratulate, Should he sing, May he swim, Must they run, Can
we do; 6.: a. In the evenings I go to sleep., b. On Sundays Kate goes visiting., c. During summers
Joe swims a lot., d. On Mondays we eat pizza., e. During winters I listen to music; 7.1 a. Rhonda is
at work., b. The butter is in the refrigerator., c. That is right here in the neighborhood., d. The
dishes are in the kitchen cabinet., e. In the evenings we go home.; 8.: a. Yes, we like going to
restaurants., b. I like (to go to) college., c. He likes to dance., d. No, we don't like to bowl., e. No,
I don't like to drive to work.; 9.: He will be, will play, will start, will bring; won't see us, won't
buy, won't see you, won't listen; Will he return, Will Rita be here, Will they be, Will he pay.
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Tikai angliski
Lūdzu, noklausieties šīs trīs sarunas! Ja jūs saprotat visu, kas tajās teikts, turpiniet klausīties un
mācīties nākamo stundu. Ja ne, lūdzu, atkārtojiet un, ja vajadzīgs, atkārtojiet vēl vienu reizi. Lasot
un mācoties sarunas, neaizmirstiet apklāt vispirms latviešu tekstu un pēc tam angļu tekstu. Vai
jums vēl aizvien tulkot no latviešu uz angļu valodu ir grūtāk nekā no angļu uz latviešu?
Conversation #1
"What do you want to do tonight?"
" I don't know. We could go for a walk. What do you want to do?"
"I don't care. We could look in the newspaper."
"I know what we can do! There's a new play downtown. I can buy the tickets
during my lunchtime."
"Good. I must stop at the bank and get some money. After the play I'd like to
go to a cafe. Can we?"
"Of course. We will be home around midnight."
"That'll be nice. Let's do that."
Conversation #2
"What will you do this weekend?"
"I don't know. I guess I'll go to the country. Do you want to come along?"
"I can't. On Saturdays I must do my shopping. Sundays I sing in the church
choir. In the afternoons I usually visit my grandmother."
"Then let's meet on Monday at the folk dance rehearsal. Here, let me open
the door for you. Have a good time."
Conversation #3
"Where are you going?"
"I'm going to the store to buy some milk and the paper."
"Let's go together. I want to talk to you. It is such a nice day, that afterwards
we could walk downtown."
"No, that is too far. I'm going downtown tomorrow. I'll go to a restaurant and
then to a show and dancing."
"Why are you going downtown?"
"Tomorrow is my birthday."
"Congratulations! Happy birthday!"
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Tāpat kā zināšanas un atmiņa ir sinonīmi, kā saka Sokrāts, tā valoda un paradums arī ir
sinonīmi. Mēs runājam pareizi vai nepareizi, bāzējoties uz paradumu - to, kā esam paraduši to
darīt. Ja mēs sakām: "Šodien ir brīnišķīga diena," - mēs nedomājam, ka 'šodien’ ir apstāklis un
'brīnišķīga' - īpašības vārds. Mēs atkārtojam valodu tā, kā mēs to esam spontāni darījuši jau
tūkstošiem reižu.
Atkārtošana tātad ir pamats
valodas mācībām atkārtojiet jaunos vārdus un
atkārtojiet vecos, līdz tos
zināt nedomājot; atkārtojiet
gramatiku, līdz tā kļūst par
valodas automātisku
sastāvdaļu. Kā jau iepriekš
teikts - trīs lietas ir labas
lietas - atkārtojiet visu
vismaz trīs reizes un
ievērojiet, cik drošāka un
pilnīgāka kļūst jūsu angļu
valoda.
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SARUNAS UN
TĪKMETI JEB VAĻASPRIEKS
(Lesson -11 Hobbies)
Kā solīts, seko frāzes par to, ko darīt patikšanas pēc - par lasīšanu, ceļošanu, sportu. Lai kur jūs
ejat vai braucat, pat neliela intereses izrādīšana par cilvēku, kas sēž jums blakus vilcienā vai
lidmašīnā, vai arī darba vietā vai skolā, palīdzēs jums rast daudz jaunu paziņu un draugu.

(•

W hat do y ou do after w ork?
I rest.
I eat dinner, and after that
I w atch television o r read.
W hat do y ou like to read?
M ainly history books.
Y es, I need som e rest, too.
I sit dow n after w ork and
look over the mail.
B ut I also like to sw im and jog.
In the garden w e have
a sw im m ing pool.
I am interested in languages.
I speak three languages Latvian, E nglish and German.
I love to travel.
To Europe, Asia, A ustralia,
it does not m atter w here.

K o tu dari pēc darba?
E s atpūšos.
Es paēdu vakariņas u n pēc tam
skatos televīziju v ai lasu.
K o tev patīk lasīt?
G alvenokārt vēstures grām atas.
Jā, m an a rī jāatpūšas.
E s pēc darb a apsēžos u n apskatu
pastu.
B et m an arī p atīk p eldēt u n skriet.
M um s dārzā ir
peldbaseins.
M ani interesē valodas.
Es protu trīs valodas latviešu, angļu u n vācu.
M an patīk ceļot.
U z E iropu, Āziju, A ustrāliju,
vienalga kurp.

P i e z ī m e s p a r a n g ļ i e m un a m e r i k a ņ i e m
Angļu rakstniekam Čārlzam Dikensam ir stāsts par Skrūdžu, kam
nepatika svētki (un pat viņam ar laiku iepatikās), bet Skrūdžs ir
izņēmums. Lielākā daļa cilvēku svin ne tikai lielos patriotiskos un
reliģiskos svētkus, kā, piemēram, Neatkarības dienu vai Ziemsvētkus,
bet arī ķeras pie jebkura svinamdienu salmiņa. Tā Amerikā 2. februārī
pavisam nopietni var svinēt Murkšķu dienu, kad tuklais dzīvnieciņš ar
savu ēnu pareģo pavasara tuvumu, 9. septembrī Vecvecāku dienu, 17.
decembrī dienu, kad brāļi Raiti 1903. gadā pirmo reizi pacēlās gaisā
savā lidmašīnītē, un 22. novembri Tītara dienu, ko nopietnāk sauc par
Pateicības dienu un kurā amerikāņi pagājušajā gadā apēda pusotra
miljarda kilogramu cepta tītara.
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PASKAIDROJUM I
Šī ir, kaut nepilnīga, lasāmvielas uzskaite. 'Grāmata', protams, ir book, novel 'romāns', poetry
'dzeja' (poem 'dzejolis'), short story 'novele' vai 'īsstāsts', detective stories 'detektīvstāsti', love
stories 'mīlestības stāsti', biography 'biogrāfija', school book 'skolas grāmata', dictionary
'vārdnīca', book about history 'grāmata par vēsturi', athletics 'sportu', needlework 'rokdarbiem',
hobbies 'tīkmetiem' jeb 'vaļasprieku', utt.

<•
C

I rest. 'Es atpūšos.' I am tired. 'Es esmu piekusis.' Piemēri: A re you tired? 'Vai tu esi
piekusis/piekususi (ievērojiet, ka angļu valodā nav atšķirības starp vīriešu un sieviešu dzimti)?*
John is very tired. 'Džons ir ļoti piekusis'; žargonā pat varētu teikt dead tired 'pārguris'.
I love to travel. 'Man patīk ceļot.' I love you, kā dažs noteikti zina, nozīmē 'es tevi mīlu' un to
love 'mīlēt'. Taču angļu valoda ir sajūsmas pilna valoda un šis darbības vārds der dažādos
gadījumos. I love your dress saka par draudzenes jauno kleitu, Tommy loves to eat - p ar
resnīti, kam ēšana ir pirm ā vietā, I love your sense of hum or 'humora izjūtu' pat tad, kad joks
nemaz nav tik labi izdevies.

<*—N Lai ceļotu, der zināt ģeogrāfiju. The five continents are: 'Pieci kontinenti ir' Europe 'Eiropa',
^
Asia 'Āzija', South America 'Dienvidamerika', N orth America 'Ziemeļamerika' un A ntarctica
'Antarktīda'. Mums tuvāk: the Baltie States 'Baltijas valstis': Estonia 'Igaunija', L atvia 'Latvija'
un L ithuania 'Lietuva'. O ur other neighbors are 'mūsu citi kaimiņi ir' Russia 'Krievija', Poland
'Polija', Sweden 'Zviedrija', Norway 'Norvēģija' un Finland 'Somija'. Citas valstis, lūdzu,
pameklējiet vārdnīcā un atlantā!
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My hobby is photography.
My wife does needlework.
She knits and sews.
I also love to collect stamps.
And what do you like to do?

Mans tīkmets* ir fotografēšana.
Mana sieva strādā rokdarbus.
Viņa ada un šuj.
Man arī patīk krāt pastmarkas.
Un ko jums patīk darīt?

Our son is an athlete.
We go to sports events.
For example, last year
he run a Marathon.

Mūsu dēls ir sportists.
Mēs ejam uz sporta spēlēm.
Piemēram, pagājušajā gadā

I like to write letters, and
my wife and I like to go visiting.
And we have a garden.
We grow vegetables and flowers.

Man patīk rakstīt vēstules, un

Last year we had
a lot of tomatoes.
We gave quite a few to friends.

viņš noskrēja maratonu.
mums ar sievu patīk iet ciemos.
Un mums ir dārzs.
Mēs audzējam saknes un puķes.
Pagājušajā gadā mums bija
ļoti daudz tomātu.
Mēs daudzus atdevām draugiem.
*

What are you doing, Mrs.Taylor?
I am knitting a sweater.
It'll be for a Christmas present.
Yes, Christmas is very close!
I still have to buy my presents.
What are you doing during
the holidays?

Ko jūs darāt, Teilora kundze?
Es adu džemperi.
Tas būs Ziemassvētku dāvanai.
Jā, Ziemassvētki ir ļoti tuvu!
Man vēl jāpērk dāvanas.
Ko jūs darīsit
svētkos?

We always celebrate Christmas
at home.
For New Year's we're going
to my brother's in the country.

Mēs vienmēr svinam Ziemassvētkus
mājās.
Jaungadā mēs brauksim
pie mana brāļa uz laukiem.

We would go to a party,
but we don't know
where to leave the children.

Mēs ietu uz viesībām,
bet mēs nezinām,
kur atstāt bērnus.

The children can come with us.
That would make us happy.

Bērni var braukt mums līdzi.
Tas mums darītu prieku!
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Dažas nepieciešamības fotogrāfam ir camera 'fotoaparāts', film 'filma', flash 'zibspuldze',
flashbulb 'spuldzīte'. I am taking pictures. 'Es fotografēju.' Peter is a good photographer.
'Pēteris ir labs fotogrāfs.' He is a professional. 'Viņš ir profesionālis', but Larry is an amateur,
'bet Larijs ir amatieris/
Daži nepieciešami dārza rīki: rake grābeklis', shovel 'lāpsta', pitch fork 'dakša', garden hose
'šļūtene', (flower) bed 'dobe'. Un dažas 'puķes' flowers: carnation 'neļķe', daisy 'margrietiņa', lily
'litija', rose 'roze', tulip 'tulpe', violet 'vijolīte'.

C

Lai audzētu tomātus, vajadzīgs nice, warm weather 'labs, silts laiks'. It is a good idea 'būtu labi'
iepazīties ar temperatūras skalām - Celsius un Fahrenheit. Ūdens 'sasalšanas punkts' the freezing
point pirmajam ir 0 °C, otrajam 32 °F, bet boiling point 'vārīšanās punkts' 100 °C un 212 °F. Ja
the weather forecast 'laika ziņas' sola labu laiku, var gadīties, ka Latvijā the thermometer
shows about 'termometrs rāda apmēram' 20 °C, bet Amerikā 68 °F.
The most important holidays 'svarīgākās
svētku dienas' lielā daļā pasaules ir Christmas
'Ziemsvētki' un Easter 'Lieldienas'. In the
United States 'Amerikas Savienotajās Valstīs'
Independence Day 'Neatkarības dienu' svin
on July Forth ‘4. jūlijā', bet Kanādā on July
1st. On May 28 ir Memorial Day 'Varoņu
piemiņas diena', on the first Monday in
September 'septembra pirmajā pirmdienā' ir
Labor Day 'Strādnieku svētki', un the fourth
Thursday in November 'novembra ceturtajā
ceturtdienā' Thanksgiving Day 'Pateicības
diena’.

(•

Ziemsvētkos mēs vēlam M erry Christmas! 'Priecīgus Ziemsvētkus!' H appy New Y ear ir
'Laimīgu jauno gadu!' un H appy Easter-'Priecīgas Lieldienas!' Un jūs atbildat Thank you, the
same to you. 'Paldies, tev tāpat!' vai 'Paldies, jums tāpat!'
Christmas tree ir 'Ziemsvētku eglīte' un candles 'svecītes', kaut gandrīz visur lieto electric lights
'elektriskās gaismiņas' vai 'spuldzītes'; decorations ir 'dekorācijas', Santa Claus jeb Anglijā
Father Christmas ir 'Ziemsvētku vecītis' un Easter eggs 'Lieldienu olas'. The Easter Bunny ir
'Lieldienu zaķis.' Vecgada vakaram un citiem svarīgiem svētkiem noder champagne
'šampanietis'.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
P irm s jū s turpināt vingrinājum us, lūdzu, apstādiniet lenti u n izlasiet norādījum us
grām atā! A tcerieties, k a ir svarīgi apgūt g an rakstītos, gan ierunātos vingrinājum us!

(•

1. Pirm s klausaties lenti, aizpildiet tukšas vietas, atbildes izveloties no dotajam
iespējām ! jauni v ā rd i: to h u r r y , h u r r y u p , pagātnē h u r r ie d 'steigties'.
a. This m orning I slept
_______________ until seven. _______________
b. I hurried
_____________________________________________
c. W e ate dinner
___________________________________________
d. A t four p.m. there w as
________________________________________
e. In the evening I w a s _____________________________________________
until seven
an association m eeting

C

in a Chinese restaurant
to w ork
visiting friends

2. Pirm s klausāties lenti, ierakstiet, izvēloties no dotajām iespējām , ko ju s teiktu katrā
svētku dienā!
a. Z iem svētkos
b. Jaungadā
c. D zim šanas dienā
d. L ieldienās
M erry Christmas!
Easter!
H ave a happy Birthday!
H appy N ew Year!

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
H appy

3. A udio ierakstā jū s dzirdēsit piecus cilvēkus, kuriem prasa p ar v iņu plāniem .
K lausieties uzm anīgi u n pierakstiet latviski, ko v iņi darīs u n kad!
K ad
a. A nna
b. Jennifer
c. M r. T aylor
d. M rs. T aylor
e. P eter

Ko
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Lai veidotu nolieguma teikumu vienkāršajā tagadnē, pirms darbības vārda liek
do not (don’t) vai does not (doesn’t). Atcerieties, ka pēc does not vai doesn’t pazūd
apgalvojuma teikuma 3. pers. vienskaitļa galotne -s! jautājuma teikumā do vai does liek pirms
teikuma priekšmeta.
Pārveidojiet pirmos sešus teikumus nolieguma formā un nākamos sešus jautājuma formā!
1. He grows tomatoes in his garden.
does not/doesn't grow
________________________
2. They go to the movies every night.
3. She rests in front of the television set.
________________________
4. They like to take photographs of their children.
_________________________
5. Anna sews her own c
l o
t h
e
s . ________________________
6. I understand him very well.
________________________
7. The Browns eat dinner at home.
Do the Browns eat
8. He talks to us in English.
___________________
9. They sell newspapers here.
______________
___________________
10. Peter hurries to work because he is late.
11. He likes to save money better than to spend it._________________________
12. She travels to the five continents.
5. Atkārtojums. Lai veidotu nolieguma teikumu pagātnē (visiem darbības vārdiem, izņemot to
be), pirms darbības vārda nenoteiksmes formā liek did not (didn't). Jautājuma teikumos pirms
teikuma priekšmeta liek vārdiņu did, darbības vārdu pārveidojot nenoteiksmē (bez to).
Pārveidojiet pirmos sešus teikumus nolieguma formā un nākamos sešus jautājuma formā!
1. He spoke to me about it yesterday.
2. Martin had a wife who likes to knit.
3. We watched television last night.
4. She sat beside me at the theater.
5. They loved to eat hamburgers and pizza.
6. Rita and Robert ate lunch in Lincoln park.
7. He spoke to me about it yesterday.
8. They had dinner with us last night.
9. Mrs. Taylor left the back door open.
10. The children came with us to church.
11. Julio read about the accident in the newspaper.
12. The letter made us very happy.

He did not/didn't speak
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_______ Did he speak ______
____________________
__________________________
________________________
_________________________
________________________
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UN RUNĀJIET
6. Noklausieties lenti: jums jautas angliski, bet atbildēt ieteiks latviski! Atbildiet uz jautajumiem
angliski un tad noklausieties lenti un pārbaudiet, vai esat atbildējuši pareizi!

C

<•

C

a. What is Mr. Field doing?
He is reading a history book._______
b. What is Paul doing? _______________________________________________________
c. What is Sandra doing? _____________________________________________________
d. What is Mrs. Lee doing?
______________________________________
e. What is Peter doing?
______________________________________
7. Šoreiz pārbaudīsim prepozicijas to vai on 'uz’. Lente jus dzirdēsit piecas frazes latviešu valoda,
kuras jus pārtulkosit angļu valodā.
a. Vārdnīca ir uz galda.
b. Pauls brauc uz skolu.
c. Man labāk patīk iet uz teātri.
d. Filma ir uz plaukta.
e. Es gribu doties p i k n i k

ā

The dictionary is on the table.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
. ______________________________________

8. Jus pērkat Ziemsvetku dāvanas, un nav svarīgi,
pirmajā persona, angliski!
a. Vai jus pērkat Ziemsvētku dāvanas?
b. Vai jus pirksit dāvanas rīt?
c. Vai jus pērkat grāmatu Barbarai?
d. Vai tu nopirki savai mātei cepuri?
e. Vai tu pirksi Pēterim puķes?

vai patiesība ir decembris vai jūlijs. Atbildiet
Yes,
Yes,
Yes,
No,
No,

I am buying Christmas presents.

9. Atkārtojums. Modālie darbības vardi can un could maina teikuma nozīmi no ‘varēt' uz
'varētu'. Ierakstiet atbildes un atkārtojiet abus teikumus, jautājumu un atbildi, skaļā balsī!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Can you eat with us tomorrow?
an't you eat with us tomorrow?
Could you eat with us at 10 o'clock?
Couldn't you eat with us at 10 o'clock?
Can Lisa come with us?
Can't Lisa come with us?
Could Lisa come with us?
Couldn't Lisa come with us?

Yes, we _
No, we _
Yes, we
No, we _
Yes, Lisa
No, Lisa
Yes, Lisa
No, Lisa

eat with you.
eat with you.
eat at 10 o'clock.
eat at 10 o'clock.
come with you.
come with you.
come with you.
come with you.
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojums. Atkārtojiet un, ja vajadzīgs, iemācieties pagātnes formas šiem nekārtnajiem
darbības vārdiem:
give
see
hear
know

gave
saw
heard
knew

dot
redzēt
dzirdēt
zināt

tell
(it) cost
sell
buy

told
cost
sold
bought

stāstīt
maksāt
pārdot
pirkt

Pārveidojiet šos teikumus pagatne!
_____ heard
1. I hear someone talking in the garden.
2. I see him on Washington Street.
___________
3. This purse costs fifteen dollars.
___________
4. Marie sells vegetables in the Central market.
___________
5. I buy my shoes downtown.__________________________________
6. He gives me many presents.
___________
7. I know everything about my family.
___________
8. She tells me the. answers to the exercises.
ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
138.-141. Ipp.: 1.: a. This morning I slept until seven., b. to work., c. in a Chinese
restaurant., d. an association meeting., e. visiting friends.; 2^ a. Merry Christmas!,
b. Happy New Year!, c. Have a happy Birthday!, d. Happy Easter!; 3.: a. rīt/ies ciemos,
b. šovakar/atpūtīsies, c. Svētdien uz kino, d. vasarā/strādās dārzā, e. Decembrī/brauks uz
Austrāliju; 4.1 does/doesn't grow, do not/don't go, does not/doesn't rest, do not/don't
like, does not/doesn't sew, do not/don't understand; Do the Browns eat, Does he talk,
Do they sell, Does Peter hurry, Does he like, Does she travel; 5.: He did not/didn't speak,
Martin did not have/didn't have, we did not/didn't watch, she did not/didn't sit, they did
not/didn't love, Rita and Robert did not/didn't eat; Did he speak, Did they have, Did Mrs.
Taylor leave, Did the children come, Did Julio read, Did the letter make; 6.: a. He is
reading a history book., b. He is watching television., c. She swims and jogs., d. She goes
to athletic events., e. He is buying Christmas presents.; 7.: a. The dictionary is on the
table., b. Paul is driving (going) to school., c. I prefer going (I would rather go) to the
theater., d. The film is on the shelf., e. I want to go to the picnic; 8.: a. Yes, i am buying
Christmas presents., b. Yes, I will buy the presents tomorrow., c. Yes, I am buying a book
for Barbara., d. No, I didn't buy a hat for my mother., e. No, I will not (won't) buy any
flowers for Peter., 9.: can, can't, could, couldn't, can, can't, could, couldn't; 10.: heard,
saw, cost, sold, bought, gave, knew, told.
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C

Ludzu, noklausieties šis trīs sarunas, lai parbauditu, cik daudz jus saprotat! Cerams, ka
jums šī stunda nebUs jaatkarto un jUs varēsit turpināt mācīties nakamo.
Conversation #1
"What do you do after work?"
"I rest."
"I eat dinner, and after that I watch television or read."
"What do you like to read?"
"Mainly history books."
"Yes, I need some rest, too. I sit down after work and look over the mail.
But I also like to swim and jog. In the garden we have a swimming pool."
"I am interested in languages. I speak three languages - Latvian, English and German."
"I love to travel. To Europe, Asia, Australia, it does not matter where."

C

C

Conversation #2
"My hobby is photography. My wife does needlework. She knits and sews.
I also love to collect stamps."
"And what do you like to do?"
"Our son is an athlete. We go to sports events. For example, last year he run a Marathon."
"I like to write letters, and my wife and I like to go visiting. And we have
a garden. We grow vegetables and flowers."
"Last year we had a lot of tomatoes. We gave quite a few to friends."
Conversation #2
"What are you doing, Mrs. Taylor?"
"I am knitting a sweater. It'll be for a Christmas present."
"Yes, Christmas is very close! I still have to buy my presents. What are you
doing during the holidays?"
"We always celebrate Christmas at home. For New Year's we're going to my
brother's in the country."
"We would go to a party, but we don't know where to leave the
children."
"The children can come with us. That would make us happy."
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Ka mācīties
^ •*
V ai esat kārtīgi izpildījuši

Jm

ra k s tis k o s (^ )u n m utiskos
( ļ) vingrinājum us?
Šie uzdevum i ir svarīgi,
jo

tie

ne

tikai

sniedz

praksi, b et arī noskaidro
jo m as,

pie

kurām

vēl

jāpiestrādā.

V arbūt, k a jū s, piem ēram ,
secināt, k a ju m s vēl
aizvien nav skaidrības
p a r to, kad lietot artikulu
th e v ai ko darīt ar
saliktajiem laikiem .
Šādos gadījum os
ieteicam s sagatavot
pašam savus papildu
uzdevum us un prasīt
skolotāja v ai angliski
runājoša drauga v ai
paziņas palīdzību.
A tkārtošana, apvienota ar
apziņu, k a tas, ko jū s
darāt, ir pareizi, palīdzēs
ju m s nostaigāt ceļu uz
vieg lu angļu valodas
apgūšanu.
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SARUNAS UN
PAR ĢIMENI
(Lesson #12- About thefamily)
Sarunas par ģimenēm, īpaši par ģimenēm ar augošiem bērniem, sniedz nebeidzamu daudzumu
variāciju. Jebkurā mācību stundā jūs varat savam valodas krājumam pievienot tikai nedaudz
jaunu frāžu. Lietojiet tās un improvizējiet, strādājot ar to, ko esat jau iemācījušies! Dažas vai
pat tikai viena frāze kopā ar vārdiem paskaidrojumos var dot pietiekami, lai uzturētu sarunu.
Vismaz uz brīdi.
Laura! Is that really you?
Barbara! What are you doing here?

Laura! Vai ta tiešam esi tu?
Barbara! Ko tu te dari?

I came to do some shopping.
See, these are my children.
Say hello, Paul.
Have you been living here long?

Es atnācu iepirkties.
Redzi, šie ir mani bērni.
Saki labdien, Paul!
Vai tu te jau ilgi dzīvo?

For two years.
Since Armand began school.
Stand still, Armand, don't interrupt!
Strange, that we've
never met.

Divus gadus.
Kopš Armands sāka iet skolā. Stāvi
mierīgi, Armand, nepārtrauc!
Savādi, ķa mēs nekad neesam satikušās.

I come here often to shop.
My little Paul grows fast!
He always needs new clothing.
Which way are you going?
Do you mind if we
come along?

Es te bieži nāku iepirkties.
Mans Paulītis ātri aug!
Viņam vienmēr vajag jaunas drēbes.
Kurā virzienā tu iesi?
Vai tev kas pretī, ja mēs
nākam līdzi?

P iezīm es p a r an g ļiem u n a m e rik ā ņ ie m
Šoreiz ne tik daudz par angļiem un amerikāņiem kā par latviešiem - daudziem no viņiem
ceļojumi uz Latviju ir svarīgākie braucieni viņu mūžā; tiem, kas dzīvo Latvijā vienādi
svarīgs ir brauciens pie radiem uz Angliju, Īriju, Skandināvijas valstīm, Vāciju, Ameriku
vai Austrāliju. Kad Otrā pasaules kara beigās daudzi devās pasaulē bēgļu gaitās, viņi bija
tik pārliecināti par drīzu atgriešanos, ka paslēpa dzīvokļu un māju atslēgas zem akmens vai
aiz spāres. 4. maija režīma bēgļiem nereti savu māju un cerību uz drīzu atgriešanos vairs
nav. Mēs esam latvieši, lai kur mēs dzīvotu, un jau otrā un pat trešā paaudzē gaidām
ciemiņus ne tikai Rīgā vai Cēsīs, bet arī Dublinā, Londonā, Berlīnē, Oslo, Helsinkos,
Čikāgā, Sidnejā, Magadanā, Maskavā, Omskā vai Lesoto, vienalga, kur gadsimta laikā
esam izklīduši.
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PASKAIDROJUMI

<•
®

Say hello, Paul! 'Saki labdien» Paul!’ vai 'Paulīt!' Angļu valodā pamazināmās formas lieto
mazāk nekā latviešu valodā, pat ja runā ar vai par bērniem. Vajadzības gadījumos tās izsaka ar
little 'mazs' palīdzību: little girl 'meitenīte', little old woman Vecenīte', a tiny little piece 'sīks,
mazs gabaliņš' vat pat dear little Laura 'mīļā, mazā Lauriņa'. Izņēmumi ir mommy 'māmiņa' un
daddy 'tētis'.
Daži apģērba gabali: blouse 'blūze', skirt 'svārki', jacket 'jaka', dress 'kleita', belt 'josta', socks
vai stockings 'zeķes', shoes 'kurpes', slippers 'čības'. Suit ir 'uzvalks' vai sievietes 'kostīms', suit
jacket 'žakete' vai 'jaka', shirt 'krekls', pants, slacks vai trousers 'bikses', tie 'kaklasaite',
underwear Veļa', coat 'mētelis', hat 'cepure', gloves 'cimdi'; bathing suit 'peldkostīms',
swimming trunks 'peldbikses'. Ja runā par mazo bērnu drēbītēm, pievieno vārdu little - little
shirt 'krekliņš', little hat 'cepurīte'. Un diapers vai napkins Anglijā un Austrālijā ir 'autiņi*.
To shop un to do some shopping abi nozīmē 'iepirkties', kaut pirmais ir ar noteiktāku mērķi. She
cooks. 'Viņa vāra', bet She likes to do some cooking ir 'Viņai patīk vārīt’ šad un tad, ne jau nu
katru dienu, bet svētdienās noteikti.
'Valkāt' un 'vilkt' ir to wear. Peter is wearing jeans and a shirt. 'Pēteris valkā džinsus un kreklu.'
Which dress will you wear? 'Kuru kleitu tu vilksi?' To wear out ir 'novalkāt'. Paul wears out
his pants more quickly than his shirts. 'Pauls novalkā bikses ātrāk nekā kreklus.’ Does that fit
you? 'Vai tas tev der?' Yes, that fits me fine. 'Jā, tas man der lieliski.'
To put on arī nozīmē 'vilkt' vai 'uzvilkt’. Please put on your jacket. 'Lūdzu, uzvelc jaku!' Did
you put on your warm socks? 'Vai tu uzvilki siltās zeķes?'
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Hello, Paul. Give me a little kiss!
My, how you've grown!
What grade are you in now?

Labdien, Paulī! Dod bučiņu!
Vai, kā tu esi izaudzis!
Kurā klasē tu tagad mācies?

I am in the second grade.

Es mācos otrajā klasē.

Can you read and write already?

Vai tu jau proti lasīt un rakstīt?

Yes. I'm in the second grade!

Jā. Es taču esmu otrajā klasē.

Yes, of course. How time flies!
When will you come visit me?
to visit Aunt Betty?

Ak, protams. Kā laiks skrien!
Kad tu nāksi pie manis ciemos?
Drīz. Māmiņ, kad mēs brauksim
ciemos pie tantes Betijas?

Bob, do we have any free time

Bob, vai mums ir brīvs laiks

Soon. Mother, when are we going

on Sunday afternoon?

svētdienas pēcpusdienā?

Yes? We could go on Sunday,
if you finish your homework.
I’ll finish. I can do it!
I don't have a lot of homework.

Jā? Mēs varētu braukt svētdien,
ja tu pabeigsi mājas darbus.

And how are you doing, Nora?
Is that your little dog?
Yes, that is Spot.
Do you have any other pets?

Un kā tev iet, Nora?
Vai tas ir tavs sunītis?
Jā, tas ir Spots.
Vai tev ir vēl citi mājdzīvnieki?

Yes, we also have a cat, Blackie.
He is big and lazy.
And you?
Do you help your mother?

Jā, mums ir arī kaķis Blekijs.
Viņš ir liels un slinks.
Un tu?
Vai tu palīdzi māmiņai?

Nora! It's time to go to bed.
Say goodnight to your godfather.
Then go get washed.
Shall I take a bath or a shower?

Noriņ! Laiks iet gulēt.
Saki ar labu nakti krusttēvam!
Tad ej nomazgāties!
Vai lai es eju vannā vai dušā?

It does not matter.
Just don't forget to brush your teeth.
And don't throw your towel
on the floor.

Tas nav svarīgi.
Tikai neaizmirsti iztīrīt zobus.
Un nenomet dvieli zemē.

Es pabeigšu. To es varu!
Man nav daudz mājas darbu.
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Dažas krāsas: white 'balts', black 'melns', brow n 'brūns', yellow 'dzeltens', orange 'oranžs', gray
'pelēks', red 'sarkans', green 'zaļš', blue 'zils', pink 'sārts, rožains', gold 'zelts', silver 'sudrabs' un
multicolored 'raibs'. Gaišās krāsas ir light colors, piemēram: light green 'gaiši zaļš.' W hich
color do you like? 'Kura krāsa tev patīk?' T hat is a green hat. ‘Tā ir zaļa cepure.’ Do you like
my black tennis shoes? 'Vai tev patīk manas melnās kedas?'

(•

Dažu apģērba detaļu nosaukumi, kas varētu noderēt sarunās: button 'poga', sleeve 'piedurkne',
pocket 'kabata', collar 'apkakle', zipper 'rāvējslēdzējs'.
Paulītis apmeklē otro klasi un prot lasīt un rakstīt: he is a sm art boy 'viņš ir gudrs zēns'. Nora, of
course, is a sm art girl. 'Nora, protams, ir gudra meitene.' Daži citi derīgi apzīmējumi: dear 'mīļš'
vai 'mīļa', sm art 'gudrs', stupid 'dumjš', good labs', bad 'slikts', handsome vai pretty 'glīts' vai
'skaists, smuks' - pirmo parasti lieto, runājot par vīriešiem, otro - par sievietēm. Ugly 'neglīts',
short 'īss', tall 'garš', thin vai skinny 'tievs', fat vai overweight 'resns'.

(•

Pets 'iemīļoti dzīvnieki’ - dog 'suns', puppy 'kucēns', cat 'kaķis', kitten 'kaķēns', goldfish 'zelta
zivtiņa'. Feed your kitten! 'Pabaro kaķīti!' Take the dog for a walk!
'Izved suni pastaigāties!'

<•

Bathtub ir 'vanna', shower 'duša’, m irror 'spogulis', toilet 'tualete' vai 'pods'. Towel 'dvielis',
soap 'ziepes', tooth brush 'zobu suka', tooth paste 'zobupasta', comb 'ķemme', h air brush 'matu
suka', h air dryer 'matu žāvētājs'.
Clean ir 'tīrs' un dirty - 'netīrs'. Neat
'kārtīgs', messy 'nekārtīgs'. I am
taking a bath. 'Es eju vannā.' A re you
going to take a shower? 'Vai tu iesi
dušā?' Arī: Brush your teeth! 'Iztīri
zobus!' W ash your hands! 'Nomazgā
rokas!' Brush your hair! 'Sasukā
matus!’ Do I have to (vai M ust I)
shave? 'Vai man jāskujas?, Vai man
jādzen bārda?'

0

Don’t forget to brush your teeth!
'Neaizmirsti iztīrīt zobus!' Angļu valodā pirms lietvārdiem lieto vietniekvārdus tad, kad
latviešiem tie ir pašsaprotami. I wash my feet. 'Es mazgāju (manas) kājas.' Please comb your
hair. 'Lūdzu, izķemmē (tavus) matus!' P aul drops his towel. 'Pauls nomet (viņa) dvieli.' Tātad
angļu valodā pirms lietvārda jālieto apzīmētājs - a, an, the, some, my, your, P aul’s, A unt
T heobrunhilda’s utt., utt.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

Pirms turpināt vingrinājumus, ludzu, izlasiet norādījumus gramata un izpildiet visus rakstiskos
uzdevumus. Neaizmirstiet arī apstādināt, attīt un atsākt lenti, kad vien tas nepieciešams.
1. Pabeidziet teikumus, atbildes izvēloties no dotajām iespējām, tad noklausieties lenti!

C

husband Eric.
b. These are my
c. Which grade
d. When are we
e. What is the name

?
?
?

husband Eric
children Eric and Rita

of your cat
are you in?
going to visit Aunt Betty

2. Šie teikumi ir latviski; lūdzu, pārtulkojiet tos angliski!

C

a. Es gāju pastaigāties. Man ir netīras kājas.
b. Šeit nāk vecmāmiņa. Paulīt, izsukā matus!
c. Ir vakars. Vai tev jāiet vannā?
d. Brokastis ir gatavas. Nomazgā rokas!

c

3. Pabeidziet teikumu tulkojumu, ierakstot dotos vārdus! Tad noklausieties atbildes, lai
pārbaudītu savējās!

blue towel
A Pacel zilo dvieli!
B Kam ir matu žāvētājs?
C Iedod man zobu pastu!
D Vai šī ir vanna?
E Krista iet dušā.
blue towel
bathtub

Pick up the
Who has the
Give me the
Is this the
Krista is takinga

shower
toothpaste
hair dryer
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Seko papildu vingrinājumi; tie nav ierakstīti magnetofona lente.
4. A tkārtojum s.Lai veidotu nolieguma teikumu pagātnē ar darbības vārdu to have, liek
did not (didn't)pirms have.Lai veidotu jautājuma teikumu, liek did, didn't pirms
teikuma priekšmeta, kam seko darbības vārds nenoteiksmē (bez to).
Teikumus (1-6) apgalvojuma formā pārveidojiet par teikumiem nolieguma formā un otrādi!
Teikumus 7-12 pārveidojiet jautājuma teikumos!
1. Helen had much shopping to do.
2. I didn't have a new bathingsuit this year.
3. We had three black cats in our house.
4. I had some toothpaste on my nose.
5. We had a good time at the party last week.
6. I didn't have to take the dog for a walk yesterday
7. Sarah didn't have her hairbrush in her purse.
8. Bill had a good time jogging.
9. She had light green tennis shoes in her closet.
10. Judy didn't have any chewing gum.
11. You had a new black and white kitten.
12. I didn't have lunch with my mother today.

didn t have
hod

Didn t Sarah
have? Did Bill

5. A tkārtojum s. Lai veidotu nolieguma teikumu nākotnē, liek will not (won't)pirms
darbības vārda nenoteiksmes formā. Jautājuma teikumos liek will, w on't pirms
teikuma priekšmeta. Vārdu kārtība teikumos nemainās.
Teikumus (1-6) apgalvojuma formā pārveidojiet par teikumiem nolieguma formā un otrādi!
Teikumus 7-12 pārveidojiet jautājuma teikumos!
1. He will see us at three o'clock.
2. She will not (won't) be back in an hour.
3. She will meet us here.
4. He will wait for us on the corner.
5. I won't see you next Saturday.
6. She won't help us with the work.
7. He will watch much television after school.
8. Grandmother won't bake any bread next week
9. The rehearsal will begin at seven a.m.
10. Mary will buy seven new sweaters.
11. Jim will study at Chicago University.
12. He won't have to do many exercises today.

______ won 't see_________

Will he watch?
Won t she bake?
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UN RUNĀJIET
6. Dzīve ir pilna krasu. Pārtulkojiet katru teikumu angliski un tad noklausieties lenti, lai
pārbaudītu atbildes!
a.
b.
c.
d.
e.

C

Markam ir balts auto..
Lisa dzīvo brūnā mājā.
Man patīk dzeltenas rozes.
Mana jaka ir sarkana.
Man ir zilas peldbikses.

7. Pārtulkojiet katru teikumu angliski; atcerieties, ka to wear nozīmē 'valkāt' vai 'vilkt' un
to put on 'vilkt' vai 'uzvilkt'. Izrunājiet katru teikumu skaļi pauzē, kas šim nolūkam
atstāta lentē.
a. Vectevs valkā zilu meteli.
b. Mans brālēns Arnis velk zaļu jaku.
c. Māsa velk melnas zeķes.
d. Es valkāju baltu kreklu.
e. Māsīca Anna valkā pelekus cimdus.

(•

Mark has a white car.

Grandfather is wearing a blue coat.

8. Tagad - ievelciet dziļi
elpu un izlasiet skaļi
pec
kārtas
katru
'mēles mežģi', tad
noklausieties to lente!
Neraizējieties,
ja
sakāmais
liekas
nepasakāms, pēc kāda
laika atgriezieties pie
šī paša vingrinājuma!
Jūs būsit par savu
izrunu
patīkami
pārsteigti.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
She sells seashells by the sea shore.
How much wood could a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood? Un
Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red ...
(Pēteris Paipers salasīja grozu marinētu piparu. Viņa pārdod gliemežvākus jūras krastā. Cik
malkas sacirstu murkšķis, ja murkšķis varētu cirst malku? un sarkana āda, dzeltena āda.)
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P apildu vingrinājum s.
9. Atkārtojums. Personu vietniekvārdi ir I, you, he, she, it, we, you, they; me, you, him, her,
us, you un them.
Aizvietojiet kursīvā iespiestos vārdus ar attiecīgiem personu vietniekvārdiem!
1. The children are in their father's car.
They
2. Tom is in the shower.
____________
3. Lisa and her sister are in the rose garden.
____________
4. I m et Marylou yesterday after work.
____________
5. Are you going to visit your godfather Timotthy?
________
6. Yes, I enjoy visiting with my relatives.
___________
7. I like my daughter Katrīna very much.
___________
8. Mike is a good friend.
___________
9. Sandra and I want to go bowling.
___________
10. The little girl opened the door for me.
___________
11. Please give your brother some candy.
___________
12. Did you see your friends today?
___________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
I48.-I5I. Ipp.: 1.: a. This is my husband Eric, b. These are my children Eric and Rita., c.
Which grade are you in?, d. When are we going to visit Aunt Betty?, e. What is the name
of your cat?; 2.1 a. I went for a walk. I have dirty feet., b. Here comes Grandmother! Paul,
brush your hair!, c. It is evening. Do you have to take a bath?, d. Breakfast is ready. Wash
your hands!; 3.1 a. blue towel, b. hair dryer?, c. tooth paste, d. bathtub?, e. shower.; 4.:
didn't have, had, didn't have, didn't have, didn't have, had; Didn't Sarah have, Did Bill
have, Did she have, Didn't Judy have, Did you have, Didn't I have; 5.1 He won't see, She
will be, She won't meet, He won't wait, I will see, She will help; Will he watch, Won't she
bake, Will the rehearsal begin, Will Mary buy, Will Jim study, Won't he have; 6.: a. Mark
has a white car., b. Lisa lives in a brown house., c. I like yellow roses., d. My sweater is
red., e. I have blue swimming trunks.; 7.1 a. Grandfather is wearing a blue coat., b. My
cousin Arnis is putting on a green jacket., c. Sister is putting on black cstockings., d. I am
wearing a white shirt., e. Cousin Anna is wearing grey gloves.; 9.: they, he, they, her, him,
them, her, he, we, she, him, them.
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Tikai angliski
Laiks atkārtot to, ko esat tikko mācījušies. Noklausieties šīs trīs sarunas! Cik jūs sapratāt? Ikreiz,
kad jūs nesaprotat visu teikto, ir vēlams attīt lenti līdz vajadzīgās stundas sākumam un izmācīties
to vēl vienu reizi.
Conversation #1
"Laura! Is that really you?"
"Barbara! What are you doing here?"
"I came to do some shopping. See, these are my children. Say hello, Paul. Have you been living
here long?"
"For two years. Since Armand began school. Stand still, Armand, don't interrupt! Strange, that
we've never met."
"I come here often to shop. My little Paul grows fast! He always needs new clothing."
"Which way are you going? Do you mind if we come along?"
Conversation #2
"Hello, Paul. Give me a little kiss! My, how you've grown! What grade are you in now?"
"I am in the second grade."
"Can you read and write already?"
"Yes. I'm in the second grade!"
"Yes, of course. How time flies! When will you come visit me?"
"Soon. Mother, when are we going to visit Aunt Betty?"
"Bob, do we have any free time on Sunday afternoon? Yes? We could go on
Sunday, if you finish your homework."
"I'll finish. I can do it! I don't have a lot of homework."
Conversation #3
"And how are you doing, Nora? Is that your
little dog?"
"Yes, that is Spot."
"Do you have any other pets?"
"Yes, we also have a cat, Blackie.
He is big and lazy."
"And you? Do you help your mother?"
"Nora! It's time to go to bed. Say goodnight
to your godfather. Then go get washed."
"Shall I take a bath or a shower?"
"It does not matter. Just don't forget to brush
your teeth. And don't throw your towel on the
floor!
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Have you talked to an American today?
'Vai esat šodien
runājis ar kādu
amerikāni?'
A m erikā ir paradum s
āķīgus izteicienus u z 
līm ēt u z autom ašīnu
aizsargstieņiem . N ē, šī
p aragrāfa virsraksts nav
šāda uzlīm e, b e t gan
atgādinājum s,
ka,
vienīgi
runājot, jū s
v arat iem ācīties runāt.
Ap šo laiku jū s esat
ieguvuši m azu tiesa,
m azu g an angļu v alo 
das v ārd u krājum u. Pie
katras izdevības, lūdzu,
lietojiet to.

N eraizējieties pārlieku p ar izrunu,
p areizu teikum a uzbūvi vai gram atiku: tas
nāks ar laiku u n ar praksi. Starplaikā pat
tikai daži teikum i v arbūt klasē, v arbūt ar
draugu, kas arī m ācās angliski, varbūt pat ar
k ādu am erikāni v ai no A m erikas iebraukušu
latvieti dos pašpaļāvību u n pašapziņu u n liks
ju sties labi p a r padarīto. U n tas ir garantēts.
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SARUNAS UN
CEĻĀ
(Lesson # 13 - O n the way)
Yesterday in Riga, today in Berlin,
tomorrow, hopefully 'cerams', in New York!
Šajā stundā jūs mācīsities, kā sarunāt, kur iet vai
braukt, kā to darīt un kā paprasīt norādījumus.
Lai tiktu cauri lidlaukam, muitai vai ātrceļu
sistēmas līkloču līkumiem, parasti jāseko
bultiņām vai ceļazīmēm; taču par sliktu nenāk
arī attiecīgā brīdī pateikt pa pareizai frāzei.
Nemaz nerunājot par to, ka kāds taču tādā brīdī
atbildēs un nav slikti sacīto saprast.
Someone's at the door.
See who's there.
Peter! Well, finally! Let's go!
George, where is your car?
My car is on the street.
Is the door locked?
No. It is open. Get right in.
May I sit by the window?
I don't like to sit in the back.
How far is the airport?
Not very far, only about
twenty miles.
Do you have your passport?
Yes, and here are the tickets.
Here we are.
Would you mind getting out here
while I park the car?

Kāds ir pie durvīm.
Paskaties, kas tur ir!
Pēteri! Nu tad beidzot! Braucam!
Džordž, kur ir tava automašīna?
Mana automašīna ir uz ielas.
Vai durvis ir aizslēgtas?
Nē. Tās ir vaļā. Kāp tik iekšā!
Vai es drīkstu sēdēt pie loga?
Man nepatīk sēdēt aizmugurē.
Cik tālu ir lidlauks?
Ne sevišķi tālu, tikai kādas
20 jūdzes.
Vai tev ir pase?
Jā, un te ir biļetes.
Te nu mēs esam.
Vai jums būtu kas pretim izkāpt
šeit, kamēr es novietoju automašīnu?

P i e z ī m e s p a r a n g ļ i e m un a m e r i k ā ņ i e m
Ceļošana prasa laiku. No Rīgas līdz Berlīnei ir mazliet vairāk nekā 1000 km, no Rīgas līdz Parīzei
2000, līdz Ņujorkai ir 9870 km un Sidnejai Austrālijā- 18 300 kilometru. Tas nozīmē, ka, lai
aizlidotu no Rīgas līdz Berlīnei, vajag apmēram pusotras stundas, līdz Parīzei 3, Ņujorkai 12 un
Sidnejai, ja būtu iespējams lidot bez pārsēšanās, tikai kādas 23 stundas. Ar auto, protams, ietu
ilgāk: 10 stundas, 20 stundas, 4 dienas un 2 stundas, un 7 dienas un 15 stundas. Tā rēķinot, var pat
izrēķināt, ka no Rīgas līdz Berlīnei ar kājām un neapstājoties būtu jāiet 8 dienas un 21 stunda, līdz
Parīzei gandrīz 17 dienas, līdz Ņujorkai 82 dienas un Sidnejai 152 dienas. Un, tā kā līdz Marsam
ir tikai 77 340 220 kilometri, tad, pamatīgi soļojot, mēs nonāktu pie Mare Boreum tikai 644 502
dienās un 20 stundās vai - pēc 1766 gadiem!
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PASKAIDROJUM I

(•

C

C ar 'auto' vai 'automašīna', bus 'autobuss',
motorcycle 'motocikls', bicycle 'divritenis',
train 'vilciens', trolley un subway 'tramvajs’ un
'pazemis' ('metro'), airplane 'lidmašīna', boat
'laiva' un ship 'kuģis'. Prepozīciju 'ar’
braukšanas nozīmē angļu valodā tulko dažādi.
How are you getting to Rome? 'Kā jūs tiksit uz
Romu?' We are going by train. 'Mēs braucam
ar vilcienu.' They are taking the plane. 'Viņi
lido (ar lidmašīnu).'
Ir dažādi veidi, kā ceļot. Var w alk 'iet' vai stroll 'staigāt', run 'skriet', drive 'braukt', fly 'lidot',
ride 'braukt' ar jebkuru satiksmes līdzekli, kā autobusu, motociklu vai pat divriteni, kā arī 'jāt'. He
is going (walking) to school. 'Viņš iet uz skolu.' Do you take the bus? 'Vai tu brauc ar
autobusu?' I like to ride in a car. 'Man patīk braukt automašīnā.' vai I like to ride (a horse). 'Man
patīk jāt (ar zirgu).’

(•

Ceļojot ir nepieciešama ticket 'biļete', un parasti pērk round-trip ticket, Anglijā un Austrālijā
retu rn ticket 'biļeti turp un atpakaļ.' Ir nepieciešama passport 'pase’ un visa 'vīza'; un vajadzīga
ir luggage 'bagāža', carry-on luggage 'rokas bagāža', suitcase 'koferis', briefcase 'portfelis'.

C

Do you have reservations? 'Vai jums ir rezervētas vietas?' A re you taking a direct flight?'Vai
jums ir tiešais lidojums?' No, I m ust change in London. 'Nē, man jāpārsēžas Londonā.' I will
stay there overnight 'es tur palikšu pa nakti' and leave early next morning, 'un braukšu tālāk
agri nākamajā rītā.'
I m ust check my luggage. 'Man jānodod
bagāža/ vai Have you checked your luggage?
'Vai esat nodevis savu bagāžu?' Svarīgi: How
many pieces of luggage may I take? 'Cik
bagāžas gabalus drīkst ņemt?' Usually 'Parasti'
one may take two pieces free, 'drīkst ņemt
divus gabalus bez piemaksas' vai, burtiski, 'par
brīvu.'
Un beidzot, lidlaukos jūs redzēsit zīmes
D epartures, kas norāda, cikos atiet lidmašīnas, un Arrivals, kas norāda, cikos tās pienāk. W hat
time does my flight depart? 'Cikos atiet mans lidojums?' W hat time does the flight from Rīga
arrive? 'Cikos pienāk lidojums no Rīgas?’
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George, are you ready?
Yes, I just need some gas.
Please could you tell me
how to get to the gas station?
The closest gas station
is just around the corner.
Drive to the shopping mall
and then take a right.
How far is the post office?
The post office is very near.
Turn left at the church
and drive two blocks.
So, here we are.
Jennifer, where shall I leave the car?
Here is a free spot.
No, there is a water hydrant.

Džordž, vai tu esi gatavs?
Jā. Man tikai vajag benzīnu.
Lūdzu, vai jūs varētu pateikt,
kā tikt līdz benzīna pildītavai?
Tuvākā benzīna pildītava
ir tepat ap stūri.
Brauc līdz iepirkumu centram
un tad pa labi.
Cik tālu ir pasts?
Pasts ir pavisam tuvu.
Pagriezies pa kreisi pie baznīcas un brauc
divus kvartālus.
Tā, te nu mēs esam.
Dženifer, kur lai es atstāju auto?
Te ir brīva vieta.
Nē, tur ir hidrants.

Mr. Taylor, do you have a map?
We must get to Wilmette.
Do you know where that is?
Yes. Wilmette is about
35 miles from Chicago.
In which direction?
To the north.
You must take the expressway to
the sixth exit.
Whom are you going to see?
The Phillips. We're meeting
in front o f the city hall.
That is next to the bank, right?
Yes? Thank you, then we'll find it.
The last time we became lost.
We were too late.

Teilora kungs, vai jums ir karte?
Mums jātiek līdz Vilmetei.
Vai jūs zināt, kur tā ir?
Jā. Vilmete ir apmēram
35 jūdzes no Čikāgas.
Kurā virzienā?
Uz ziemeļiem.
Jums jābrauc pa ātrceļu līdz
sestajai nobrauktuvei.
Pie kā jūs braucat?
Pie Filipiem. Mēs satiksimies
pilsētas valdes nama priekšā.
Tas ir blakus bankai, pareizi?
Jā? Paldies, tad mēs atradīsim.
Pagājušo reizi mēs apmaldījāmies.
Mēs bijām par vēlu.
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Džordžs meklē gas station 'benzīna pildītava'. Dažas citas ēkas: church 'baznīca', post office
'pasts', museum 'muzejs', hotel 'viesnīca', hospital 'slimnīca', airport 'lidosta', police station
'policijas iecirknis', fire station 'ugunsdzēsēju iecirknis' un train station 'dzelzceļa (vilciena)
stacija'.
Right ir 'labais' un left ir 'kreisais': 'pa labi' to the right un 'pa kreisi' to the left. On the right side
labajā pusē' un on the left side 'kreisajā pusē'. Straight ahead ir 'taisni uz priekšu’. Un, starp citu,
right ir arī 'pareizi'. You are right. 'Jums ir taisnība.' If you go to the right you'll be alright.
That's right! 'Ja iesit pa labi, būs labi. Tas ir pareizi!'
Vairums benzīna pildītavu angliski runājošajās zemēs ir self-service 'pašapkalpošanās' vietas.
Citur - pie full service 'pilnas apkalpošanas' teiktu: Fill it up, please. 'Lūdzu, uzpildiet (tanku)'
and check the oil and water, 'un pārbaudiet eļļu un ūdeni!' Katram, kas dodas ceļojumā, var
rasties problēmas ar automašīnu vai atgadīties 'nelaimes gadījums' accident. I ran out of gas.
'Man pietrūka benzīna.' The car had a flat tire. 'Mašīnai saplīsa riepa.’ Did you check the
brakes? 'Vai tu pārbaudīji bremzes?' The brakes are OK. 'Bremzes ir kārtībā.'

C

Četras debespuses ir north 'ziemeļi', south 'dienvidi', east 'austrumi' un west 'rietumi'. Lai
izteiktu virzienu, lieto prepozīciju to + the - to the north 'uz ziemeļiem' un to the south 'uz
dienvidiem'. Tas pats vajadzīgs, lai izteiktu vietu. I live to the west. 'Es dzīvoju rietumos.'

<•

Ja runā par directions 'virzieniem’, lieto prievārdus at/near/next to 'pie' un behind 'aiz', kā arī in
front of 'priekšā' un in the back vai at the back 'aizmugurē'. Next to the hospital 'pie slimnīcas',
behind the school 'aiz skolas', in front of my house 'manas mijas priekšā', at the back of the
church 'baznīcas aizmugurē'. Ievērojiet, ka directions ir arī 'norādījumi, pamācības’. I need
directions about how to get to Ohio. 'Man vajag pamācības, kā tikt uz Ohaio.'

(•

Noderīgi vardi ir Entrance 'ieeja' un Exit, kas ir ne tikai sarunā tikko minētā 'nobrauktuve', bet arī
jebkura 'izeja'. Emergency exit vai Fire exit ir 'papildizeja'. Entrance forbidden ir 'ieeja
aizliegta' un No Exit 'izeja aizliegta’.

(•

I became lost vai I got lost 'es apmaldījos.' Darbības vārdus become 'kļūt' un get, primārajā
nozīmē 'dabūt', bieži lieto pagātnes izteikšanai. I became sick 'es kļuvu slims', they became tired
'viņi piekusa', un tur nu nekā nevar darīt, arī šis teikums laiku pa laikam vajadzīgs: he got drunk
'viņš piedzērās'.
I was late. 'Es biju vēlu.' Late ir 'vēlu', early 'agri’ un on time 'laikā’. The flight is late.
'Lidojums ir nokavējies.' The bus is early. 'Autobuss pienāca par agru.' I like to be on time. 'Man
patīk būt laikā.'
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Vai jūs apzināties, ka esat pabeiguši pusi kursa un tūlīt sāksit kursa otrās daļas uzdevumus? Tāpat
kā vienmēr, izlasiet norādījumus un izdariet rakstiskos uzdevumus, un tikai tad klausieties
magnetofona lenti.
1. Noklausieties lenti un ierakstiet atbildes grāmatā!

C

a.
b.
c.
d.
e.

Kas grib sēdēt pie loga?
Kam patīk jāt?
Kas rit brauks uz muzeju?
Kas dzīvo Bostonas dienvidos?
Kas ies apciemot vecmāmiņu?

_____ Paul
__________
__________
__________
__________

2. Nansija stāsta draugam par savu apkārtni. Klausoties lenti, ievelciet ķeksīti pareizajās vietas.

C

a. Kur ir baznīca?
pa kreisi no bankas
pa labi no bankas

b. Kur ir pasts?
dienvidos no skolas
ziemeļos no viesnīcas

c. Kur ir teātris?
pa kreisi no muzeja
pa labi no muzeja

d. Kur dzīvo Filipi?
austrumos no lidlauka_
rietumos no stacijas

3. Noklausieties sarunu lente un atbildiet uz jautajumiem latviski! Connecting flight ir 'lidojums
ar pārsēšanos’.
a. Where is Mr. Taylor going?
b.When is he leaving?
c. Does Mr. and Mrs. Taylor have reservations?
d.Do they have a direct or connecting flight?
e. Where must they change their airplane?
f. Where are they staying?
g.What time is the next flight?
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Papildu vingrinājumi.
4. A tkārtojum s. Uzrakstiet pareizo darbības vārda formu uz tukšajām līnijām!
1.

a. The cat (to come) to the front door every day.
_____ comes _____
b. The c a t _____________ to the front door yesterday.
came ________
c. The c a t ____________ to the front door tomorrow._____________ Will come

2.

a. Mark (to drive) to the airport every night.
_________________
b. M ark________________to the airport last night.
________________
c. M ark________________to the airport tomorrow n i g h t . __________________

3.

a. Neil (to fly) to Detroit every morning.
_________________
b. N eil________________to Detroit this morning.___________________________
c. N eil________________to Detroit tomorrow morning.
__________________

5. A tkārtojum s. Pārveidojiet nolieguma teikumos! Lietojiet do, does, did vai will plus
not to saīsinātajās formās un pievienojiet arī pašu darbības vārdu!
1.

a. He parks her car in the street.
b. He parked her car in the street last year.
c. He will park her car in the street next year.

doesn't park
didn 't park
won't park __

2. a. They take their carry-on luggage with them.
- __________
b. They took their carry-on luggage with them last week.
_________________
c. They will take their carry-on luggage with them next week.
______________
3. a. Paul makes reservations for dinner today.
b. Paul made reservations for dinner yesterday.
c. Paul will make reservations for dinner tomorrow.

_________________
________________

6. Atkārtojums. Pārveidojiet jautajuma teikumos! Lietojiet do, does, did vai will pirms
teikuma priekšmeta un pievienojiet arī pašu darbības vārdu!

Does she make
Did she make
Will she make

1.

a. She makes her connecting flight at two o'clock.
b. She made her connecting flight at seven p.m.
c. She will make her connecting flight on time.

2.

a. Mary takes three pieces of luggage on her t r i p
. ________________
b. Mary took three pieces of luggage on her trip.
________________
c. Mary will take three pieces of luggage on her trip._________________________

3.

a. Mr. Smith always gives good directions. ________________________________
b. Mr. Smith gave good directions when he was younger._____________________
c. Mr. Smith will give good directions to everyone.__________________________
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UN RUNĀJIET
7.
^

Jus stāstāt par savu ceļojumu. Noklausieties ieteikumus latviešu valoda un tad atkartojiet katru
teikumu angliski šim nolūkam magnetofona lentē atstatajā pauzē!

a. Pagājušajā mēnesī man bija jābrauc uz Ņujorku.

Last month I had to go to New York.
b.
c.
d.
e.

Es gribēju braukt ar auto, bet_________________________________________________
______________________________________
Man nebija laika.
Es lidoju ar Repšes kunga lidmašīnu.
Man patīk lidot,

8. Pārtulkojiet katru teikumu angliski, izrunājot to skaļi šim nolūkam lentē atstātajā pauzē, tad
noklausieties pareizo atbildi.
a.
b.
c.
d.
e.

C

Kur ir jūsu divritenis?
Vai j ums patīk lidot?
Paskaties, kas tur ir!
Tev jābrauc līdz baznīcai.
Pie kā jūs b r a u c

a

t ?

_________ Where is your bicycle?_________
______________________________________
______________________________________
____________________
______________________________________

Noklausieties jautājumus un atbildiet uz katru, teikuma sākumā izmantojot kādu no šīm
frāzēm: Yes, I can 'Jā, es varu', No, I cannot 'Nē, es nevaru', Perhaps I can Varbūt,
ka es varu', O f course I can 'Protams, ka es varu' un I can try 'Es varu pamēģināt'.
a. Vai tu
b. Vai tu
c. Vai tu
d. Vai tu
e. Vai tu

vari aizslēgt durvis?
vari nopirkt benzīnu?
vari aiziet uz pastu?
vari aizbraukt uz darbu?
vari atrast Lauras somu?

Yes, I can lock the door.
No,
Perhaps I _
O f course I _
I can try to _

Valodas labākai saprašanai. Vienā no šīs stundas dialogiem runātājam ir jāpārsēžas - he must
change his flight, vai varbūt change buses 'jāpārsēžas citā autobusā', vai change trains 'citā
vilcienā.' Taču vārdam to change ir vairākas nozīmes. Tā primārā nozīme ir 'mainīt, pārmainīt'
vai 'izmainīt'. To change money ir 'izmainīt vienu valūtu pret citu', bet Give me some change
tulko kā 'Dodiet man sīknaudu'. You have changed ir Tu esi mainījies'. To change nozīmē arī
'pārģērbties'. I must change, spriežot pēc sarunas konteksta, varētu nozīmēt 'man jāpārģērbjas'.
I'm only taking one change of clothing. 'Es ņemu tikai vienu kārtu drēbju.' Un Please let’s
change places, ir 'Lūdzu, apmainīsimies vietām.'
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojums. Ierakstiet šo vārdu pretstatus!
1. night
3. careful
5. before
7. difficult
9. sister
ll.w om an
13. black
15. happy
l7. good
19. dark
21. old
23. fast
25. north
27. near
29. full

day

2. o u t__ in__
4. first
6. husband
8. girl
10.beautiful
12. quiet
14.daughter
16. big
18. soft
20. early
22. summer
24. east
26. young
28. inside
30. dirty

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
158-161. Ipp.: 1.: Paul, Margie, Mr. Taylor, Robert, Rita and Lisa; 2 / a. pa kreisi no bankas, b.
dienvidos no skolas, c. pa kreisi no muzeja, d. rietumos no stacijas; 3.1 a. uz Ņujorku, b. pirmdien, I.
sept., 15.15, c. jā, d. lidojums ar pārsēsanos, e. Kopenhāgenā, f. Plaza viesnīcā, g. otrdien, 9.47 no
rīta; 4.1 a. comes, came, will come, b. drives, drove, will drive, c. flies, flew, will fly; 5.1 I. doesn't
park, didn't park, won't park, 2. don't take, didn't take, won't take, 3. doesn't make, didn't make, won't
make; 6.1 I. Does she make, did she make, will she make, 2. Does Mary take, Did Mary take, Will
Mary take, 3. Does Mr. Smith always give, Did Mr. Smith give, Will Mr. Smith give;7.i a. Last
month I had to go to New York., b. I wanted to go by car, but c. I didn't have the time., d. I flew with
Mr. Lauden's airplane., e. I like to fly.; 8.1 a. Where is your bicycle?, b. Do you like to fly?, c. Look
who is there., d. You must go to (as far as) the church., e. Whom are you going to see?; 9.1 a. Yes, I
can lock the door., b. No, I can't buy any gas., c. Perhaps I can go to the post office., d. O f cource I
can drive to work., e. I can try to find Laura's purse.; 10.1 day, in, careless, last, after, wife, easy, boy,
brother, ugly, man, loud, white, son, unhappy, small, bad, hard, light, late, young, winter, slow,
west, south, old, far, outside, empty, clean.
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Tikai angliski
Šī daļa atkārto tikko izņemto. Vai jūs saprotat visu, ko saka? ja nē, izmācieties iepriekšējo stundu
vēl vienu reizi un tikai tad turpiniet nākamo. Jo vairāk jūs klausīsities un atkārtosit, jo vieglāk būs
iemācīties valodu.

_
w

Conversation #1
"Someone's at the door. See who's
there."
"Peter! Well, finally! Let's go!"
"George, where is your car?"
"My car is on the street."
"Is the door locked?"
"No. It is open. Get right in."
"May I sit by the window? I don't like
to sit in the back."
"How far is the airport?"
"Not very far, only about twenty miles. Do you have your passport?"
"Yes, and here are the tickets.”
"Here we are. Would you mind getting out here while I park the car?"
Conversation #2
"George, are you ready?"
"Yes, I just need some gas. Please could you tell me how to get to the gas station?"
"The closest gas station is just around the corner.
Drive to the shopping mall and then take a right."
"How far is the post office?"
"The post office is very near. Turn left at the church and drive two blocks."
"So, here we are. Jennifer, where shall I leave the car?"
"Here is a free spot. No, there is a water hydrant."

^

Conversation #3
"Mr. Taylor, do you have a map? We must
get to Wilmette. Do you know where that
is?"
"Yes. Wilmette is about 35 miles from
Chicago."
"In which direction?"
"To the north. You must take the
expressway to the sixth exit. Whom are you
going to see?"
"The Phillips. We're meeting in front of the
city hall."
"That is next to the bank, right? Yes? Thank
you, then we'll find it. The last time we
became lost. We were too late."
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Ikreiz, kad esat izmācījušies jaunu stundu vai iemācījušies jaunu grupu vārdu vai jaunu
gramatikas jēdzienu, sāciet sevi pārbaudīt. Šo kursu var salīdzināt ar kasti klucīšu, ar kuriem var
spēlēties ikdienas nebeidzamās variācijās.
Ņemiet, piemēram, darbības vārdu TO WANT 'gribēt' un iedomājieties visu, ko jūs ar to varētu
pateikt, angliski, protams. I want to eat breakfast. Father wants some beer for dinner. He
wants to live in a large house. Ferdinand wants to meet Aunt Frieda. Do we want to learn
English? Tad sāciet nostiprināt nākamo frāzi, teiksim, What are you doing? 'Ko tu dari?' vai
How're you feeling? 'Kā tu jūties’, utt.
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SARUNAS UN
UZ SKOLU!
(Lesson # 14 - To School)
Vieni ir beiguši skolu, citi iet skolā vai
plāno iet skolā. Šīs mācību stundas frāzes
ir par dažādajām skolām, sākot ar
bērnudārzu un beidzot ar universitāti. Par
kursiem, ko var mācīties, un par šo un to,
ko skolotājs varētu prasīt no skolēna. Ja
jūs pats vai pati neesat skolēns vai
students, jūs frāzes varēsit izmantot
sarunā ar kādu, kas ir.
Excuse me, are you Joe Lee?
Do you go to this school?
No, I still go to high school.
My sister attends this college.
What year is she in?
She is starting her final year.
What is her major?
She is studying languages.
Lisa!
We were just talking about you.
Where were you?
I went to register
for next semester's classes
and to pick up my books.
How many courses are you taking?
I'm taking five courses.
Two of the professors
are from abroad.
It should be an interesting year.

Es atvainojos, vai jūs esat Džo Lī?
Vai jūs ejat šai skolā?
Nē, es vēl eju vidusskolā.
Mana māsa apmeklē šo koledžu.
Kurā gadā viņa mācās?
Viņa sāk pēdējo gadu.
Kas ir viņas galvenais priekšmets?
Viņa studē valodas.
Līsa!
Mēs tikko par tevi runājām.
Kur tu biji?
Es biju reģistrēties
nākamā semestra nodarbībām
un savākt savas grāmatas.
Cik priekšmetus tu mācīsies?
Es mācīšos piecus priekšmetus.
Divi profesori
ir no ārzemēm.
Vajadzētu būt interesantam gadam.

Piezīmes par angļiem un amerikāņiem
Pēc 1988. gada ASV tautas skaitīšanas biroja statistikas, 78 % amerikāņu ir beiguši vidusskolu un
41 % četrus gadus vai ilgāk mācījušies koledžās vai universitātēs. Pamatskolas un vidusskolas
uztur ar nodokļiem; pašlaik caurmērā par katra bērna izglītošanu izdod $ 3,997 gadā. Amerikā
augstākās mācību iestādes maksā aptuveni $ 7,000 gadā, bet ir arī tādas, kas maksā $ 20,000 un
vairāk. Amerikā ir apmēram 1,000 četrgadīgo koledžu un universitāšu, no kurām vecākā,
Harvarda Universitāte Masačūsetsā, dibināta 1636. gadā. Anglijā ir aptuveni 40 universitāšu, no
kurām Oksfordas un Kembridžas universitāte dibinātas jau XIII gadu simtenī.
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PASKAIDROJUM I

(•

Dažādās schools 'skolas, ko var 'apmeklēt’ attend, ir
kindergarten 'bērnudārzs', elementary school 'pamatskola';
high school 'vidusskola' jeb 'ģimnāzija', college 'koledža' un
university 'universitāte’ jeb 'augstskola'. Vidusskolās un
V A D iB A S K O L E D Ž A
universitātēs pirmā gada skolēnu vai studentu sauc par
1TAVAS
IZ A U G S M ES
BRĪVĪBA
freshm an 'frešmeni', otrā - par sophmore, trešā - par junior
un ceturtā - par senior. Atbilde uz jautājumu, kurā gadā
viņš(-a) mācās, varētu būt, piemēram: I am a junior.
'Klase' atkarībā no teikuma satura ir grade vai classroom. I'm in the seventh grade. 'Es mācos
septītajā klasē.' My friend George is in the classroom. 'Mans draugs Džordžs ir klasē.' G rade
dažkārt aizvieto ar gadu, kurā mācās: Paul is in his th ird year (of high school). 'Pauls mācās
trešajā klasē (vidusskolā).'

^

(•
(•

C

Grade ir arī 'atzīme'; angliski runājošajās zemēs tās parasti, sākot ar labāko, ir A B, C, D un F.
G rade (atzīme) un grade (klase) teikumos atšķir atkarībā no konteksta un jautājuma. W hat
grade did you get? 'Kādu atzīmi tu dabūji?' W hich grade do you attend? 'Kuru klasi tu
apmeklē?' Un: How were your grades? 'Kādas bija tavas atzīmes?' Excellent. 'Kolosālas!' vai
Let's not talk about it. 'Par to nerunāsim.'
Vēl viens latviešu vārds, kam atkarībā no teikuma satura ir divas nozīmes angļu valodā, ir 'stunda'
hour vai lesson. How many hours do we have to drive? jeb How many hours m ust we drive?
'Cik stundu mums jābrauc?' This is an interesting lesson. 'Šī ir interesanta (mācību) stunda.'
Latviešu valodā savukārt ir divi vārdi
jēdzienam to study - 'studēt' un 'mācīties',
kaut gan pēdējo bieži atvieto ar to learn. I am
learning to read, w rite and do arithmetic.
‘Es mācos lasīt, rakstīt un rēķināt.' George is
studying medicine at the university’
'Džordžs studē medicīnu universitātē.'
Class un course - abi nozīmē 'mācību
priekšmets', 'nodarbība' vai 'kurss'. Jan e is
registering for one English class. 'Džeina
reģistrējas vienam angļu valodas kursam.'
M artin does not like his m ath courses. 'Martinām nepatīk matemātikas nodarbības.' You must
take five courses. 'Jums jāmācās pieci priekšmeti.'
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Come, Margie. Let's go to class.
How was your report card?

Nāc, Mardžij! Iesim klase!
Kāda bija tava liecība?

Is everyone here?
Yes? Fine. Let's start.
Paul, take your book and
read out loud.
Read the poem on page ten.
You must learn it by heart.
Read more slowly. Do not hurry.
Please close your books.

Vai visi ir klāt?
Jā? Labi, sāksim!
Paul, paņem grāmatu un
lasi skaļi!
Izlasi dzejoli desmitajā lappuse!
Tas jāiemācās no galvas.
Lasi lenāk! Nesteidzies!
Lūdzu, aizveriet grāmatas!

I hope we're not having a test.
I have not studied for it.
Do you have a pen or a pencil?

Es ceru, ka nebūs kontroldarbs.
Es neesmu izmācījies.
Vai tev ir pildspalva vai zīmulis?

Here is the test.
Answer all the questions
and then you can go.
Is that clear?

Te ir kontroldarbs.
Atbildiet uz visiem jautājumiem
un tad jūs varat iet!
Vai tas ir skaidrs?

Attention, please!
Quiet! The teacher is coming!
What was the assignment?
Quickly, show me!

Lūdzu, uzmanību!
Klusu! Skolotājs nāk!

Good morning, class!
Today we'll see a movie about
Australian geography.
Mr. Smith will tel us about it.
Are there any questions?
Then we can b e g i n . . . .

Labrīt, klase!
Šodien mes skatīsimies filmu par
Austrālijas ģeogrāfiju.
Par to mums stāstīs Smita kungs.
Vai ir kādi jautājumi?
Tad varam sākt. ...

The bell! How fast the
lesson went.

Zvans! Cik ātri
pagāja stunda!

Come, Tom, we're going to John's. Everyone
else has left already.
Tom, do you hear me?

Nāc, Tom, mes ejam pie Džona!
Visi citi jau aizgājuši.
Tom, vai tu mani dzirdi?

Yes, I hear you. I can't.
I must study.
I'll go over later, after dinner.

Kas bija uzdots? Mudīgi,
parādi man!

Jā, es tevi dzirdu! Es nevaru.
Man jāmācās.
Es aiziešu velāk, pec vakariņām.
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Let's go to class. 'Iesim klasē!' Do you attend school? 'Vai tu ej skolā?' Darbības
vārds to attend šajā gadījumā aizstāj darbības vārdu to go to, ietaupot prievārdu to.
Šis prievārds lietojams ari, lai izteiktu latviešu 'uz': Let's go to school. 'Iesim uz skolu!'

®

^

Daži skolas piederumi ir book 'grāmata', notebook 'burtnīca' vai 'piezīmju grāmatiņa',
pen 'spalva', pencil 'zīmulis', ruler 'lineāls,' paper 'papīrs.' Letter ir gan 'burts', gan
'vēstule'. ,
Is everyone in the classroom? 'Vai visi ir klasē?’ ir jautājums - a question. He asks.
'Viņš jautā.' She answers. Viņa atbild.' Jennifer asks: What did you say? 'Dženifera
jautā: Ko tu teici?' I answer: I said, let's go inside. 'Es atbildu: es teicu, iesim iekšā!'
Mother asks: Who knows the poem by heart? 'Māte jautā: Kas māk dzejoli no galvas?' We
answer: We all know the poem by heart. 'Mēs atbildam: Mēs visi mākam
dzejoli no galvas.'

(•

Svarīga skolas dzīves sastāvdaļa: report card 'liecība', recess 'starpbrīdis',
'pārtraukums', vacation 'brīvlaiks' vai 'atvaļinājums' un day off 'brīvdiena'.

C

Tāpat kā pastāv atšķirība starp darbības vārdiem 'mācīties' un 'studēt' to study, tā pastāv
atšķirība starp angļu student un pupil. Pupil vai student ir zemāko skolu skolēni,
student ir students vai studente koledžā vai universitātē.

<•

break

Tie, kas māca kādu priekšmetu, ir teacher 'skolotājs' vai 'skolotāja' un professor 'profesors' vai
'profesore'. Verbs 'mācīt' ir to teach vai dažkārt to instruct. Mr. Smith
teaches English. 'Smita kungs māca angļu valodu.' 'Mācīties' ir to study vai to learn.
I am studying English. 'Es mācos angļu valodu.' I am slowly learning how to speak
English. 'Es lēnām mācos, kā runāt angliski.'
Parastie mācību priekšmeti
skolā ir reading 'lasīšana',
writing 'rakstīšana', math
'rēķināšana' vai 'matemātika',
geography
'ģeogrāfija',
history 'vēsture', literature
'literatūra',
languages
'valodas', sciences 'zinātnes',
social
studies
'sociālās
zinības',
sex
education
'dzimumdzīves
(seksa)
izglītība',
gym
'vingrošana', music 'mūzika',
drawing 'zīmēšana' vai art
'māksla'.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

C

1. Ierakstiet atbildes, tās izvēloties no dotajām iespējām, tad noklausieties lenti!
a. Do you go to school?
Yes,
b. What grade are you in? ________________
c. What is your teacher's name?____________
d. When will the test be?
Yes, I attend elementary school.
My teacher is Mr. Jones.

The test will be tomorrow.
I am in the fifth grade.

2. Pārtulkojiet dotos teikumus! Ierakstiet arī, kuru skolu katrs varētu apmeklēt vai kurā
mācīt, atbildes izvēloties no dotajām iespējām!
a.
b.
c.
d.
e.

Es
Es
Es
Es
Es

esmu Anna. Man ir 18 gadi. Es eju (apmeklēju)
esmu Ralfs. Man ir 15 gadi. Es eju_________________________
esmu Larijs. Man ir 4 gadi. Es eju,
esmu prof. Orlijs. Man ir 62 gadi. Es mācu
esmu Irma. Man ir 9 gadi. Es eju
college
elementary school
kindergarten
high school
university

3. Tagad jus varat daudz ko paprasīt par laiku un cenām. Pārtulkojiet teikumus angliski, tad
pārbaudiet atbildes, noklausoties lenti! Jauna frāze: How much is...? 'Cik maksā?'
Cik maksā lidojums uz Hamburgu?
___
Kad atiet vilciens uz D etroitu?______________
Es vēlos divas biļetes uz Parīzi. _____________
Jūs vēlaties divas biļetes turp un atpakaļ?_____
Cikos pienāk autobuss no Stokholmas?
___
Mēs gribētu braukt uz Oslo.
___
4. Izplānojiet kādu ceļojumu: kur jūs gribētu
braukt, cik tas maksātu, ar kādu satiksmes
līdzekli tur var tikt? Kas jāņem līdzi? Ko jūs tur
darīsiet? Kādus cilvēkus cerat satikt? Mazliet
padomājot, ar vārdnīcas palīdzību, vajadzētu
uzrakstīt pavisam
pieņemamu
ceļojuma
aprakstu.
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Papildu vingrinājumi.
5.

A tkārtojum s. īpašības vārdi apzīmē lietvārdus (It is a beautiful day), apstākļa vārdi darbības vārdus (She speaks quietly). Lielu daļu apstākļa vārdu veido, pieliekot īpašības
vārdam galotni -ly
(quiet - quietly). Daži vārdi kā fast, hard vai low ir vienādi gan kā īpašības, gan apstākļa
vārdi.
Ierakstiet īpašības vai apstākļa vārdu tukšajās vietās!

1. She is a (beautiful) girl.
___________ beautiful___________
2. Lisa plays the piano (beautiful).
___________ beautifully___________
3. This book is (easy).
_______________________________
4 . Margie won the contest (easy).
_______________________________
5. Richard does his work (careful).
_______________________________
6. He is also a (careful) cook.
_______________________________
7. Louise walked (slow) because she was tired.
_______________________________
8. He was late because his watch was (slow).
_______________________________
6. Atkārtojums. Good ir īpašības vārds, kas vienmēr apzīmē lietvārdu. (This is a good
report card.) Well parasti lieto kā apstākļa vārdu. (She studies quite well.) Well
lieto kā īpašības vārdu, kad tas nozīmē 'būt pie labas veselības’. He was sick, but now
he's well. 'Viņš bija slims, bet nu viņš ir vesels/
Ierakstiet good vai well tukšajās vietās!
1. Tony is a very_________________student.
________ good__________
2. She prepares her lessons__________________ .
________ w ell _________
3. Larry can swim___________________ .
_______________________
4. 1 am also a ____________
swimmer.
_______________________
5. "Are y o u _____________________ ?" the doctor asked. ________________________
6. This is a very______________________ story.
______________________
7. Atkārtojum s. M uch 'daudz' lieto ar nesaskaitāmiem lietvārdiem, un tiem parasti nav
daudzskaitja formas (much sugar). M any lieto ar saskaitāmiem lietvārdiem (many
cups of sugar). A lot of 'daudz' lieto much vai many vietā, un to angļu valodā (ieto
biežāk nekā much vai many, piem., a lot of sugar.
Pierakstiet much vai many pie sekojošajiem lietvārdiem!
1._____ m any _pieces of paper
3.
courses
5.
people
7.
coffee
9.
cups of tea

2.______ much______wind
4. ____________ snow
6. ____________ ideas
8. ____________ teachers
10. _____________ money
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8. Noklausieties lenti un atbildiet uz katru jautājumu ar pilnu teikumu! Atcerieties, ka daži
jautājumi sākas ar vārdiņiem do vai does un atbildē lieto do, does vai do not, does not, vai
saīsinātās formas don't, doesn't!
a.
b.
c.
d.
e.

Do you have my book?
Do you have our pencils?
Do I have her jacket?
Does he have your pen?
Do we have their notebooks?

Yes,__________ I have vour book.____________
Yes,______________________________________
N o ,______________________________________
N o ,______________________________________
No,

9. Atbildiet uz katru jautājumu, vadoties no ieteikumiem, un tad noklausieties lenti, lai parbauditu
savas atbildes! Ja atbildē vajadzīgs darbības vārds to learn, tam var sekot how to 'kā'.
a. What are you doing?
b. What are you studying?
c. What are you-studying?
d. What is he learning?

(vārīt)
(vēsturi)
(literatūru)
(rakstīt)

e. What am I studying?

(ģeogrāfiju)

/ am learning (how) to
cook.

10. Uzrakstiet pirmos tris teikumus pagātnē un pēdējos divus - nākotnē!

C

a. I go to school.
b. George is talking about you.
c. Where are you?

______________/ went to school.
____________________________
_____________________________

d. I am going to work.
e. Is that clear?

.

___________________________

Valodas labākai saprašanai. What
I'ue got to go to w ork tom orrow !
grade did you get on the test? 'Kādu
atzīmi tu dabūji kontroldarbā?' Darbības
vārdam to get 'dabūt' ir vairākas
nozīmes un vēl vairāk variāciju. Šeit
seko dažas: I have to get home. 'Man
jātiek mājās!' It's getting warm. 'Kļūst
silts' He's getting dressed. 'Viņš
ģērbjas.' Peter got into the house
through the back door. 'Pēteris iekļuva
mājā pa aizmugures durvīm.' They got
into
trouble.
'Viņi
nokļuva
nepatikšanās.' Uz žargonvalodas robežas ir I've got to. I've got to go. 'Man jāiet.' He's got to
study. 'Viņam jāmācās.' un I don't get this. 'Es šo nesaprotu!' Un, kā vienmēr, ieteikums ir
pierakstīt šos piemērus un turpināt pierakstīt katru nākamo, ko dzirdat vai kaut kur izlasāt. Katrs
nākamais jaunais vārda lietojums padarīs valodu bagātāku un interesantāku.
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Papildu vingrinājums.
11. Atkārtojums. Lai veidotu ilgstošo tagadni, jālieto to be attiecīgajā personā plus darbības
vārda tagadnes divdabis (nenoteiksme + -ing). Ilgstošā tagadne apraksta kaut ko, kas notiek
pašlaik; nepabeigtā tagadne apraksta to, kas notiek visu laiku vai katru dienu. Ievērojiet
atšķirību:
Marta is talking to her sister (ilgstošā tagadne - Marta runā tieši tagad).
Marta talks to her sister every day (nepabeigtā tagadne - Marta runā katru dienu).
Pabeidziet teikumus nepabeigtajā vai ilgstošajā tagadnē!
1. Our telephone (to ring) often.

rings___

2. Our telephone (to ring) now.
3. Look! It (to begin) to rain.
4. Listen! Someone (to walk) around downstairs.
5. Paul often (to talk) about his dog Blackie.
6. Krista (to take) five courses this semester.
7. Claude (to have) his breakfast right now.
8. Marta always (to study) late at night.
9. Mr. Lawrence (to come) to visit every Sunday

is rinsing

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
168.-172. Ipp.: 1.: a. Yes, I attend elementary school., b. I am in the fifth grade., c. My
teacher is Mr. Jones., d. The test will be tomorrow.; 2.. a. I am Anna. I am eighteen years
old. I attend college., b. I am Ralph. I am fifteen years old. I attend high school., c. I am
Larry. I am four years old. I attend kindergarten., d. I am Professor Orly. I am sixty-two
years old. I teach at the university., e. I am Irma. I am nine years old. I attend elementary
school.; 3J. a. How much is the flight to Hamburg?, b. When does the train for Detroit
leave?, c. I'd like to have two tickets to Paris., d. Do you wish two round-trip tickets?, e.
What time does the bus from Stockholm arrive?, f. We'd like to go to Oslo.; 5.: beautiful,
beautifully, easy, easily, carefully, careful, slowly, slow; 6.: good, well, well, good, well,
good; 7.:. many, much, many, much, many, many, much, many, many, much; 8.: a. Yes, I
have your book., b. Yes, I have your pencils., c. No, I don't have her jacket., d. No, he
doesn't have your pen., e. No, we don't have their notebooks.; 9.. a. I am learning how
to cook., b. I'm studying history., c. I'm studying literature., d. He's learning how to
write., e. You're studying geography.; 10. : a. I went, b. George was talking, c. Where
were you?, d. I will be going, e. Will that be clear?; 11.: rings, is ringing, beginning, walking,
talks, is taking, is having, studies, comes.
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Tikai angliski

C

Lūdzu, noklausieties sekojošās sarunas, kas
ir ierunātas normālā un pareizā angļu
valodā! Cik daudz jūs saprotat? Ja ir kādas
problēmas, lūdzu, atkārtojiet iepriekšējo
stundu un tikai tad turpiniet nākamo!
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Conversation #1
Æ . *
j ļ\ ļ
"Excuse me, are you Joe Lee? Do you go to
this school?"
"No, I still go to high school. My sister attends this college."
"What year is she in?" "She is starting her final year."
"What is her major?"
"She is studying languages. Lisa! We were just talking about you. Where were you?"
"I went to register for next semester's classes and to pick up my books."
"How many courses are you taking?"
"I'm taking five courses. Two of the professors are from abroad. It should be an interesting year.'
m

Conversation #2
"Come, Margie. Let's go to class. How was your report card?"
"Is everyone here? Yes? Fine. Let's start. Paul, take your book and read out loud. Read the poem
on page ten. You must learn it by heart. Read more slowly. Do not hurry. Please close your
books."
"I hope we're not having a test. I have not studied for it. Do you have a pen or a pencil?"
"Here is the test. Answer all the questions and then you can go. Is that clear?"
Conversation #3
"Attention, please! "
"Quiet! The teacher is
coming!"
"What was the assignment?
Quickly, show me!"
"Good morning, class! Today
we'll see a movie about
Australian geography. Mr.
Smith will tell us about it. Are
there any questions? Then we
can begin...."
"The bell! How fast the lesson
went. "
"Come, Tom, we're going to
Jolm's. Everyone else has left
already. Tom, do you hear me?"
"Yes, I hear you. I can't. I must study. I'll go over later, after dinner.
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Ka mācīties
Kaut ari jūs esat lietojuši darbības
vārdus to be un to have kopš pirmās
mācību stundas, ir ticams, ka jums vēl
aizvien
gadās
pa
neskaidrībai.
Izdomājiet dažādus teikumus ar I am 'es
esmu' un I have 'm a n i r ’:

un
tad turpiniet ar you are un you have, he is un he has utt. (Skat. arī
darbības vārdu locīšanas tabulas 285. lappusē.)Turpiniet veidot
savus vingrinājumus katram uzdevumam un katrai problēmai, kas
parādās mācību stundās! Ikreiz, kad aptrūkstas pa vārdam vai
vārdiem, paskatieties vārdnīcā! Un atcerieties frāzes What's that?
'Kas tas ir?’ vai How do you say that in English? 'Kā to saka
angliski?'
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SARUNAS UN
ES NEJŪTOS LABI
(Lesson # 1 5 -1 don'tfeel well)
Katrs kādreiz kļūst slims - daži biežāk nekā citi. Šajā
mācību stundā jūs iemācīsities frāzes, kas attiecas uz
vienkāršākiem saslimšanas gadījumiem, piemēram, kā
pasūdzēties par iesnām un klepu un kā izteikt mazliet
līdzjūtības. Latvieši sasaldēšanās gadījumā dzer aveņu
tēju vai karstu pienu ar medu. Amerikāņu ārsti saka:
"Ieņemiet divus aspirīnus un piezvaniet man rīt." Vienā vai otrā gadījumā slimība nav pārāk
nopietna un parasti pāriet pati no sevis.
You must excuse me, Mr. Smith,
but I don't feel well.
I'm sorry.
What is the matter with you?
I don't know. I have a sore throat,
a headache and a cough.
And I hurt all over.
I think you have caught a cold.
Shall I call a doctor?
Oh no, that's not necessary.
But I would like to go home.
Fine. You take your temperature
and get to bed.
Take two aspirin
and drink plenty of liquids.
You've been working too hard.
Yes, I must get some rest,
then I'll be fine.

Jums mani jāatvaino, Smita kungs,
bet es nejūtos labi.
Man žēl.
Kas jums kaiš?
Es nezinu. Man sāp kakls,
sāp galva un ir klepus.
Un man sāp visas malas.
Man liekas, ka jūs esat saaukstējies.
Vai lai piezvanu ārstam?
Ak nē, tas nav nepieciešams.
Bet es gribētu iet mājās.
Labi. Izmēriet temperatūru
un liecieties gultā!
Ieņemiet divus aspirīnus
un dzeriet daudz šķidruma!
Jūs esat pārstrādājies.
Jā, man mazliet jāatpūšas,
tad es būšu vesels.

Piezīmes par angļiem un amerikaņiem
Laikā, kad puse pasaules raizējas par to, ka ir par
daudz, ko ēst, un otra puse, ka nav diezgan,
vīzdegunīgi runājot, varētu teikt, ka saaukstēšanās un
klapatas, kas ar to rodas, ir vienīgais, kas mūs apvieno.
Un labākās zāles, labākas par aspirīnu vai anacīnu, ir
priecīgs prāts. Taču ne katrs tam tic, un tādēļ,
piemēram, amerikāņi tikai 1989. gadā vien izdeva vairāk nekā 600 miljonu dolāru par ārstēšanos.
Gandrīz trešā daļas nāves gadījumu šajā gadā bija sirds slimību dēļ, šeit neieskaitot mīlestībā
lauztās sirdis. Kas attiecas uz hroniskajām slimībām, vislielākais skaits cieta no sīnusu
problēmām, nākamais - no artrīta.
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PASKAIDROJUM I
Nepieciešami vārdi, runājot par veselību, ir well jeb fine
'vesels' un ill jeb sick 'slims'. I am well. 'Es esmu vesels.'
He is sick. 'Viņš Ir slims.' How do you feel? 'Kā tu jūties?'
I feel fine. 'Es jūtos labi.' I don't feel well. 'Es nejūtos labi.'
Daži, protams, nekad neatzīst, ka viņiem kas varētu kaitēt:
I am not sick. 'Es neesmu slims!' I'm ju st tired. 'Es esmu
tikai piekusis.'

(•

W hat is the m atter w ith you? 'Kas tev kaiš?’ Does
anything hurt? 'Vai tev kas sāp?' W hat hurts? 'Kas
tev sāp?' Dažas atbildes: I've caught a cold. 'Es esmu
saaukstējies.' I have a fever vai a tem perature. 'Man
ir temperatūra.' I have a headache. 'Man sāp galva.' I
have a sore throat. 'Man sāp kakls.' I feel dizzy.
'Man reibst galva.' I'm nauseated. 'Man ir slikta
dūša.' I have a stomachache. 'Man ir vēdergraizes.'
Do you have a toothache? 'Vai tev ir zobusāpes?'
Ievērojiet, kā lieto to have 'piederēt’ jeb 'man ir' teikumā!
Ir reizes, kad ar aspirīnu nepietiek, ir jāzvana ārstam.
Do you have the telephone num ber of a good
doctor? Vai jums ir (kāda) laba ārsta telefona
numurs?' I w ant to make an appointment. 'Es gribu
pieteikt vizīti.' W hat are the office hours? 'Kādas ir
pieņemšanas stundas?' The office is open daily 'Ārsta
kabinets (arī 'kantoris’) ir atvērts ik dienas' from ten
to six, 'no desmitiem līdz sešiem', except on Sunday,
when it's closed, 'izņemot svētdienas, kad tas ir slēgts.'
You m ust excuse me. 'Jums mani
jāatvaino' vai 'lūdzu, atvainojiet!' Jūs
zināt, ka modālais darbības vārds m ust
izsaka vajadzību. M ust var izteikt arī
varbūtību. P eter m ust be ill.
nenozīmē, ka Pēterim jāliekas gulta vai
jāsauc ārsts, bet gan tikai, ka 'Pēteris
droši vien ir slims.'
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How are you feeling now?
Would you care for
some hot tea and sandwiches?
I am not hungry.
The doctor prescribed this
medication for me.
I must take it
three times daily,
but it is making me sleepy.
Then you must rest.
My father had the flu, too,
but he is alright now.
Close your eyes and go to sleep.
And don't forget, I'll be right here.
If necessary,
be sure to call me!

What's the matter, Joe?
I fell and hurt my knee.
Come, let's go to Emergency Room.
Can you walk? .
I'll help you.
Does the leg hurt a lot?
Dr. Phillips will be here soon.
He'll take some X-rays and
bandage your leg.
If necessary, he'll set it.
Hello, what seems to be the trouble?
My leg hurts. Is it broken?
Don't worry, Joe,
everything will be fine.
Thank you. How much do I owe you?
The nurse will bill you. Good bye.

15.stunda

Kā tu tagad jūties?
Vai tu vēlētos
karstu tēju un maizītes?
Es neesmu izsalcis.
Ārsts parakstīja
man šīs zāles.
Man tās jāņem
trīs reizes dienā,
bet man no tām nāk miegs.
Tad tev jāatpūšas.
Manam tēvam arī bija gripa,
bet nu viņš ir vesels.
Ver acis ciet un guli!
Un neaizmirsti, es tepat būšu.
Ja nepieciešams,
noteikti pasauc mani!

Kas tev kaiš, Džo?
Es kritu un sasitu celi.
Nāc, iesim uz ātro palīdzību!
Vai tu vari paiet?
Es tev palīdzēšu.
Vai kāja ļoti sāp?
Dakteris Filips drīz būs klāt.
Viņš uzņems dažus rentgenus un
pār sies kāju.
Ja nepieciešams, viņš to ieģipsēs.
Sveiki. Kas varētu būt par vainu?
Man sāp kāja. Vai tā ir lauzta?
Neuztraucies, Džo, viss
būs labi!
Paldies! Cik es jums esmu parādā?
Māsiņa izrakstīs rēķinu. Ardievu!
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How are you feeling? 'Kā tu jūties?' vai 'Kā jūs jūtaties?'
Dažas atbildes: I am hot 'man ir karsti', I am cold 'man salst',
I am shivering vai I have the chills 'man ir drebuļi'; I am
fine except that... 'Es jūtos labi, izņemot, ka...' I am healthy.

'Es esmu veselīgs.'

(•

(•
<•

Dažas, bet ne visas ķermeņa
daļas: body 'ķermenis', eye 'acs',
ear 'auss', nose 'deguns', head 'galva', tongue 'mēle', lip 'lūpa', mouth
'mute', teeth 'zobi', face 'seja', hair 'mati', neck 'kakls', throat 'rīkle'
vai 'kakls', shoulder 'plecs', elbow 'elkonis', arm un hand 'roka',
finger 'pirksts', chest 'krūtis' un breast 'krūts', stomach Vēders',
back 'mugura', buttocks 'dibens', leg un foot 'kāja', knee 'celis'.
Vēl viens nepieciešams vārds, ko nav grūti atcerēties, ir patient
'pacients' vai 'slimnieks'. No tā atvasinātais īpašības vārds ir patient
'pacietīgs' un apstākļa vārds patiently 'pacietīgi'. A patient, to get well, must be patient.
'Pacientam, lai izveseļotos, jābūt pacietīgam.'
Darbības vārdam to call ir vairākas nozīmes: divas
no tām ir 'piezvanīt' un 'pasaukt'. Please call the
doctor. 'Lūdzu, piezvaniet ārstam!' Please call me if
you need me. 'Lūdzu, pasauc mani, ja tev manis
vajag.' Be sure to saka tad, kad kaut kas noteikti da
rāms. Be sure to call! 'Noteikti pasauc!' vai
'piezvani!' Be sure to come! 'Noteikti atnāc!' Are
you sure? 'Vai tu noteikti zini?' jeb, labāk, 'Vai tu
esi pārliecināts?'
Physician/doctor 'ārsts' jeb 'dakteris' (titulam lieto tikai pēdējo), nurse 'māsiņa' jeb 'žēlsirdīga
māsiņa', dentist 'zobārsts', surgeon 'ķirurgs' un pediatrician 'bērnu ārsts'. Lai tiktu pie ārsta, one
must make an appointment, ir 'jāpiesaka vizīte'. I made an appointment with Dr. Philips. 'Es
pieteicu vizīti pie daktera Filipa.' Ir labi vispār laiku pa laikam aiziet pie ārsta to get a health
check-up 'uz veselības pārbaudi'.
I am going to the doctor's. 'Es braucu pie ārsta.' Latviešu valodas prievārdus 'pie' un 'uz' angļu
valodā izsaka ar prievārdu to: I'm going to (see) you. 'es eju pie tevis', you're going to the
hospital 'jūs braucat uz slimnīcu’. Piezīme: atcerieties, ka vārdam 'pie' ir vairāki tulkojumi,
piemēram, we'll study at a friend's (house) 'mēs mācīsimies pie drauga' vai the drugstore is
next to the hospital 'aptieka ir pie slimnīcas'.
Sekojošie divdabji apraksta ievainojumus: hurt 'ievainots', cut 'sagriezts', scratched 'saskrāpēts',
broken 'lauzts', sprained 'izmežģīts.' Linda has a cut arm. 'Lindai ir sagriezta roka.' Arnold has
a broken leg. 'Arnoldam ir lauzta kāja.' Šos divdabjus iegūst no darbības vārdiem: to hurt 'sasist',
to cut 'sagriezt', to scratch 'saskrāpēt', to break 'salauzt’, to sprain 'izmežģīt.' Did you cut your
hand? 'Vai tu sagriezi roku?' He broke a leg. 'Viņš salauza kāju.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

Laiks nakamajiem vingrinājumiem. Ludzu, apstadiniet lenti un izlasiet norādījumus gramata, tad
turpiniet klausīties audiokaseti!

(•

1. Izlasiet katru rindiņu un apvelciet apli vārdam, kurš sērijā neiederas!
a. back
teeth
face
coat
ear
b. eye
head
ring
hand
finger
c. chest
stomach
shoulder nose
sausage
d. tongue
sister
lip
mouth
face
e. head
tablecloth
hair
neck
elbow
Noklausieties dotos teikumus un pārveidojiet tos vajadzības izteiksmē!

<•>

a. I am goii% to see Dr. Peel.
I must go to see Dr. Peel.
____________________________
b. She is going to the dentist.
c. George is making an appointment. ____________________________
d. We are going to the pediatrician. _______________________________
e. Are you going to the nurse?
, _____________________________

3. Ierakstiet atbildes, tās izvēloties no dotajām iespējām, tad noklausieties lenti!

C

a. Alfred is four years old.
b. Audrey has a toothache.
c. Mother has a fever.
d. My brother has a cough.
e. Nothing hurts me.
He is going to a pediatrician.
He needs some cough medication.
I am well.

He is roing to a pediatrician.

She is going to the dentist.
She is sick.

4. Ievērojiet, ka modālajam vārdam must ir divas nozīmes: tas apzīmē darbības vārdus, lai
izteiktu a) vajadzību un b) samērā drošu varbūtību.
a. He must go to see Dr. Jones. 'Viņam jāiet"pie Dr. Džonsa.'
b. He must be tired. 'Liekas, ka viņš ir piekusis.'
izdomājiet paši savus teikumus: I must study. 'Man jāmācās.' I don't see Nelly, she must be
late. 'Es neredzu Nelliju, liekas, ka viņa kavējas.' utt.
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Papildu vingrinājumi.
5. Atkārtojums. Vēl vienu reizi atkārtosim
īpašības vārda good un apstākļa vārda well
lietošanu. (Izņēmums ir well, kad to lieto
veselības nozīmē. He was sick, but now he's
well. 'Viņš bija slims, bet tagad viņš ir vesels.')
Ierakstiet good vai well tukšajās līnijās!
1. Jerry is a _______ good______student.
2. He always studies quite________w ell______
3. Mr. Lee, our English teacher, speaks German _
4. Yes, but is he a ___________________ English teacher?
5. I don't think they sing_________________________ .
6. Use has two dogs, but only one is a ___________________ one.
7. That's a very_____________________ story!
8. Peter tells it qu ite__________________ ______ .
6. Atkārtojums. No angļu valodā lieto kā īpašības vārdu. She has no friends at work. 'Viņai nav
draugu darbā.' Not parasti lieto kā apstākļa vārdu, ar ko veidot nolieguma teikumu; not liek aiz
palīgdarbības vārda. I did not finish in time. 'Es nepabeidzu laikā.'
Ierakstiet no vai not tukšajās vietās!
1. That room has
2. He does
3. There are
4. Today is
5. There w ere___
6. Mr. Taylor has
7. Margie h a s ___
8. This exercise is

no
windows in it.
_ get a health check-up regularly.
__pediatricians in our town.
Tuesday.
___many people at the concert.
time to talk to you now.
Band Aids.
difficult.

7. Atkārtojums. Izvēlieties pareizo atbildi un ierakstiet tukšajās vietās!

1. Kurš darbības vārds ir pagātnē: is, bring, find, won, say?___
2. Kurš ir nekārtnais darbības vārds: play, eat, call, wait?
3. To call someone ir: to (see, telephone, Visit, like) him or her
4. Pretējais no in front of ir: near, behind, between.
5. To take off in paņemt, aizņemties, novilkt.

won
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UN RUNĀJIET

8. Audio ierakstā jums liks atbildēt uz
jautājumiem. Atbildiet, vadoties pēc
ieteikumiem latviešu valodā, tad
pārbaudiet savas atbildes!
I don't feel well.

a. How do you feel?___________
b. Is anything wrong?
c. Does anything hurt?
d. Do you have a cold?____
e. Do you want two aspirin?

9. Noklausieties un pārtulkojiet angliski! Ja jums tā labāk, izrakstiet atbildes pirms klausīšanās!

C

a. Man sāp mugura.
b. Džordžam reibst galva.
c. Vecmāmiņai ir gripa.
d. Pēterim salst.
e. Andra ir sasaldējusies.

have a backache.

10. Noklausieties dotos teikumus un pārveidojiet katru nolieguma formā! Jauns vārds:
sniffles 'iesnas', tādas, kad daudz jāšņaukājas.

a I hmt
b. Albert has a broken leg.
c. Mother is sick.
d. Do you have the sniffles?
e. I have a cold.

do not hurt.

1 1 . Vārdus kreisas puses aile savelciet ar to tulkojumiem labajā aile!
1. check-up
2. nausea
3. toothache
4. fever
5. First aid
6. chills
7. surgeon

a. drebuli
b. ķirurgs
c. pirmā palīdzība
d. (veselības)pārbaude
e. slikta dūša
f. karstumi
g. zobu sāpes
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Papildu vingrinājums.
12. Atkārtojums. Kļūdas sekojošajos teikumos ir pasvītrotas . Izlabojiet tās un ierakstiet atbildes

tukšajās vietās!
1. The first month of the year is December.
2. The capital of Latvia is Tallinn.
3. Six plus four is twenty.
4. Ten minus three is five.
5. Wednesday comes after Thursday.
6. May comes before April.
7. The opposite of young is beautiful.
8. The opposite of west is south.
9. There are 365 days in a month.

January_________

10. If I am thirsty, I want something to eat.
11. The past tense of to sit is set.
12. The plural of 'this’ is those.
13. Lemons are usually very sweet.
14. If I have a bad cold, I am well.
15. The three forms of the word 'to go' are go. goed. gone.
16. A patient is someone who teaches at school.
17. If the clock shows 3:45, it is a quarter past three.
18. Tom drinks many coffees in the morning.

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!

I78.-I8I. Ipp.: L: a. coat, b. ring, c. sausage, d. sister, e. tablecloth; 2.: b. She must go to the
dentist., c. George must make an appointment., d. We must go to the pediatrician., e. Must you see
the nurse?; 3.: b. She is going to the dentist., c. She is sick., d. He needs some cough medication.,
e. I am well.; 5.: good, well, well, good, well, good, good, well; 6.: no, not, no, not, not, no, no,
not; 7.: won, eat, telephone, behind, novilkt; 8.: b. I have a fever., c. I have a headache., d. Yes, I
have a cold., e. Yes, I'd like to have two aspirin.; 9.: b. George is dizzy., c. Grandmother has the
flu.; d. Peter is cold., e. Andra has a cold.; 10.: b. Albert does not (doesn't) have a broken leg., c.
Mother is not (isn't) sick., d. No, I do not (don't) have the sniffles., e. I do not (don't) have a cold.;
11.: I. - d., 2. - e., 3. -g., 4. - f., 5. - c, 6. - a., 7. - b.; 12.: January, Rīga, ten, seven, before, after, old,
east, year, to drink, sat, these, sour, sick or ill, go/went/gone, teacher, quarter before four, much
coffee.
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Tikai angliski

Tāpat kā katras mācību stundas beigās, tagad jums
ir iespēja pārbaudīt, cik labi jūs esat apguvuši
iepriekšējo mācību stundu. Ja jūs visu runāto
saprotat, you can pat yourself on the back 'jūs
varat uzsist paši sev pa muguru' vai 'paši ar sevi
palepoties'. Ja ne, neuztraucieties - labākās zāles ir
vienkāršs atkārtojums.
Conversation #1

"You must excuse me, Mr. Smith, but I don't feel
well."
"I'm sorry. What is the matter with you?"
"I don't know. I have a sore throat, a headache and a cough. And I hurt all over."
"I think you have caught a cold. Shall I call a doctor?"
"Oh no, that's not necessary. But I would like to go home."
"Fine. You take your temperature and get to bed. Take two
aspirin and drink
plenty of liquids. You've been working too hard."
"Yes, I must get some rest, then I'll be fine."
Conversation #2

"How are you feeling now? Would you care for some hot tea
and sandwiches?"
"I am not hungry. The doctor prescribed this medication for me.
I must take it three times daily, but it is making me sleepy."
"Then you must rest. My father had the flu, too, but he is alright
now. Close your eyes and go to sleep. And don't forget, I'll be
right here. If necessary, be sure to call me!"
Conversation #3

"What's the matter, Joe?"
"I fell and hurt my knee."
"Come, let's go to Emergency Room.
Can you walk? I'll help you. Does the
leg hurt a lot? Dr. Phillips will be here soon.
He'll take some X-rays and
bandage your leg. If necessary, he'll set it."
"Hello, what seems to be the trouble?"
"My leg hurts. Is it broken?"
"Don't worry, Joe, everything will be fine."
"Thank you. How much do I owe you?"
"The nurse will bill you. Good bye."
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Ka mācīties
Labs veids, kā pārbaudīt, ko un cik jūs zināt, ir apvienot lietvārdus ar īpašības vārdiem vai
vietniekvārdiem, uzmanoties neatkārtoties: my house 'mana māja', a large bottle of cough
medication 'liela klepus zāļu pudele', to an excellent pediatrician 'labam bērnu ārstam'. Vēl cits
vingrinājums, kas paņem laiku, bet līdzīgi kuģu lādēšanai prasa pavingrināt atmiņu, ir apvienot
skaitļus no 1 līdz 100 ar lietvārdiem un tad ar lietvārdu un īpašības vārdu kombinācijām: one
exercise 'viens vingrinājums', two appointments 'divas vizītes', three sprained legs 'trīs
izmežģītas kājas', four sick patients 'četri slimi pacienti' utt. Atcerieties - vismaz valodas
mācīšanās ziņā pavisam derīgs ir teiciens the more, the better "jo vairāk, jo labāk". Un, ja tā
padomā, kas kaiš kuģu lādēšanai? Ar to savu vārdu krājumu varat pārbaudīt vairāki reizē.
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SARUNAS UN

AIZBILDINĀJUMI
(Lesson # 16 - Excuses)
Kā mēs dzīvotu, ja mums nebūtu, par ko
sūdzēties - par nekārtīgu māju, tukšu
riepu, neklausīgiem bērniem vai
aizmirstu mājas darbu? Mēs nespējam
būt vienmēr saulaini un gaiši. Šī mācību
stunda ir veltīta galvenokārt sūdzībām un aizbildinājumiem. Nav šaubu, ka, nonākuši angliski
runājošā sabiedrībā, jūs tos iemācītos paši. We’re just giving you a slight head start. 'Mēs tikai
dodam jums mazliet handikapa.'
I wonder where Mark is.
He's late.
I hope nothing has happened.
Don't worry,
Mark is never on time.
Most likely he isn't coming today.
Nonsense!
I just saw him on the street.
He'll show up.
Here he is!
Please forgive me, but I had
too much to do.
Don't talk nonsense!
You simply forgot again.
Stop quarreling,
everything is OK now.
Do you mind
if we go now?

Diezin, kur ir Marks?
Viņš ir nokavējies.
Es ceru, ka nekas nav noticis.
Neuztraucies,
Marks nekad nav laikā!
Viņš droši vien šodien neatnāks.
Muļķības!
Es viņu tikko redzēju uz ielas.
Gan jau viņš parādīsies.
Te viņš ir!
Es atvainojos, bet man bija
par daudz darba.
Nestāsti niekus!
Tu vienkārši atkal aizmirsi.
Izbeidziet strīdēties,
nu taču viss ir kārtībā.
Vai jums ir kas pretī,
ja mēs tagad braucam?

P ie z īm e s p a r a n g ļie m un a m e r ik ā ņ ie m

Kaut kur lasīta statistika, ka vidusmēra amerikānis .diennaktī astoņas stundas guļot, 26 minūtes
mazgājoties un ģērbjoties, pusotras stundas ēdot, stundu un 10 minūtes atrodoties ceļā uz darbu
vai atceļā uz mājām, 48 minūtes pavadot veselības klubā vai individuālās fiziskās nodarbībās, 58
minūtes runājot pa telefonu, 18 minūtes lasot, 15 minūtes aprunājoties ar bērniem un izpildot
bioloģiskās vairošanās funkciju ar sievu un 4 stundas pavadot televizora priekšā. Šāds amerikānis
caurmērā nedēļā 4 stundas un 45 minūtes (vai apmēram 40 minūtes dienā) pavadot dažādos
minoritāšu klubiņos, un statistika pat piebilst, ka 18 minūtes no diennakts aizņemot acu mirkšķi
nāšana. Pieņemot, ka dienā gadās arī kaut kas negaidīts un neplānots, darbam paliek mazāk kā 6
stundas dienā, bet tas nav tiesa, jo darba diena ir 8 stundas gara un daudzi strādā virsstundas. Lai
visu to sabalansētu, šis un tas jāapvieno - un pārējam jāmeklē aizbildinājumi.
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PASKAIDROJUMI

C

Mark is never on time. 'Marks nekad nav laikā.'
Atcerieties, ka angļu valodā nekad nelieto dubulto
negatīvu. Vēl viens piemērs: 'Man nekad nav naudas/ I
never have any money. Un trīskārtīgs negatīvs. 'Mēs nekad
nekur neejam.' We
never go anywhere.
Can we go? 'Vai mēs
varam braukt?' Tāpat kā latviešu valodā, angļu valodā ir
atšķirība starp can ‘varēt’ un may 'drīkstēt’. May we go? ir
'Vai mēs drīkstam braukt?' Un: He can talk. 'Viņš var(arī
prot) runāt' May he talk? 'Vai viņš drīkst runāt?'

C

I am sorry that I'm late. 'Es atvainojos, ka esmu par vēlu.' Te
ir daži iemesli: I overslept. 'Es aizgulējos.' My car broke
down. 'Man sabojājās mašīna.' The car had a flat tire.
'Mašīnai saplīsa riepa.' I lost the key. 'Es pazaudēju atslēgu.' I

missed the bus. 'Es
nokavēju autobusu.' My
child is sick. 'Mans bērns
ir slims.' Un milzums citu
aizbildinājumu, kas katram jāsavāc pašam.ļ
No otras puses, angļi un amerikāņi, tā saka, ir vairāk
optimisti nekā pesimisti. Right! True! vai Correct!
'Pareizi.' That's right. 'Tieši tā!' Have fun! 'Lai tev labi
klājas!' That's good! 'Tas ir labi!' All right vai Good for
you! 'Nu, labais!' vai 'Malacis!' Un OK, Okay un Okey
dokey!, kuriem taču tulkojumu nevajag.
Do you mind if I smoke? 'Vai jums ir kas pretī, ja es
smēķēšu?' Yes, I do mind. 'Jā, es esmu pretī!' No, I don’s'
mind. 'Nē, man nekas nav pretī.'
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(•
Use, help me tidy up the house.
It is very messy.
Leave me alone!
I'm in a bad mood today.
Really!
Who would have thought it?
Could you at least
clean up the kitchen?
No way!
I don't have the time.
Well, that's great!
Then, once again, I have to do
everything myself.
To tell the truth,
that does not interest me at all.
I don't really care!

Ilze, palīdzi man sakopt māju!
Tā ir ļoti nekārtīga.
Liec mani mierā!
Es šodien esmu sliktā omā.
Tiešām!
as to būtu domājis?
ai tu varētu vismaz
iztīrīt virtuvi?
Nekādā ziņā!
Man nav laika.
Nu, tas ir brīnišķīgi!
Tad man atkal viss
jādara pašai.
Patiesību sakot,
tas mani nemaz neinteresē.
Man ir gluži vienalga!

C
Good morning, class!
Today we'll be studying history
Please open your books,
to page five.
I can't.
I forgot my book at home.
That's too bad. Then please
recite the poem about winter.
That's not fair!
I didn't know what was assigned.
I told you about it yesterday.
I don't remember that.
I didn't hear it either.
Teacher, I wasn't in class.
Please explain the assignment
one more time.

^

Labrīt, klase!
Šodien mēs mācīsimies vēsturi.
Lūdzu, atveriet grāmatas
piektajā lappusē!
Es nevaru!
Es aizmirsu grāmatu mājās.
Tas ir slikti. Tad, lūdzu,
noskaiti dzejoli par ziemu!
Tas nav godīgi!
Es nezināju, kas bija uzdots.
Es jums to vakar pateicu.
To es neatceros.
Es arī to nedzirdēju.
Skolotāj, es nebiju klasē.
Lūdzu, izskaidrojiet uzdevumu
vēl vienu reizi.
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Good mood 'laba oma' pretstats ir bad
mood 'slikta oma'. Are you in a bad
mood? 'Vai tu esi sliktā omā?' No, I
am happy. 'Nē, es esmu priecīga.’ Is
Paul in a good mood? 'Vai Pauls ir
labā omā?' No, he is sad. 'Nē, viņš ir
bēdīgs.' vai She is angry. Viņa ir
dusmīga.'

C
C
C

Sandra grib sakopt māju: Sandra wants to dean the house. Daži
noderīgi darbības vārdi: to sweep 'slaucīt', to vacuum 'izsūkt putekļus', to wash 'mazgāt', to
polish 'spodrināt’. George is sweeping the floor. 'Džordžs slauka grīdu.' Father cleaned the
living room. Tēvs iztīrīja dzīvojamo istabu.’ Did you do the laundry? 'Vai tu izmazgāji veļu?'
un Go, take out the garbage! ‘Ej, iznes atkritumus!'
Pievērsiet uzmanību darbības vārdam to do 'darīt' vai 'veikt': Did you do the laundry? 'Vai
izmazgāji veļu?' Vēl citas frāzes: I have nothing to do. 'Man nav nekā, ko darīt', bet I have
nothing to do with this. 'Man ar šo lietu nav nekāda sakara.' I can't do that. 'Es to nevaru darīt',
bet I can't do without some coffee. 'Es nevaru iztikt bez kafijas.' Un That will do! 'Pietiek!' vai
'Diezgan!'
Tāpat kā katrā valodā, arī angļu valodā ir daudz aizbildinājuma
frāžu: I can't. 'Es nevaru.' I don't know. 'Es nezinu.' I don't want
to. 'Es negribu.' I can't remember. 'Es nevaru atcerēties.' I don't
have the time. 'Man nav laika.' I didn't hear that. 'Es nedzirdēju.'
I lost... 'Man pazuda...' Un, bieži, That's not fair! 'Tas nav godīgi!'
un I don't care! 'Man vienalga!' Un ar šo tad sākumam pietiks.
Recite the poem! 'Noskaiti dzejoli!' Pavēles forma kā vienskaitlī,
tā daudzskaitlī ir tāda pati kā nenoteiksme, tikai bez to. Clean the
kitchen! 'Iztīriet virtuvi!' Pavēli vai uzaicinājumu pirmajai un
trešajai personai izsaka ar Iet palīdzību: Let's (let us) bring the
newspaper! 'Atnesīsim avīzi!' Let him wash the dishes! 'Lai viņš
nomazgā traukus!' Noliedzošo pavēli veido ar do not, parasti
saīsinātu: Don't talk so much! 'Nerunā tik daudz!' vai Don't you
dare hit your sister! Tu labāk neuzdrošinies sist savai māsai!'

^
^

I am not in the classroom. 'Es neesmu klasē.' We were not in the classroom. 'Mēs nebijām
klasē.' He will not be in the classroom. 'Viņš nebūs klasē.' Lai pareizi locītu darbības vārdu 'būt',
lūdzu, atkārtojiet to - visi trīs laiki ir doti gramatikas pielikumā, 282. un 283. lappusē.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

Pirms turpināt klausīties lenti, lūdzu, izlasiet norādījumus grāmatā un izpildiet rakstiskos
uzdevumus. Kā būsit ievērojuši, vairākiem uzdevumiem vairs nav tulkojuma angļu valodā.
Ikreiz, kad jūs kaut ko nesaprotat, atvēliet sev dažas minūtes, lai to noskaidrotu!
1. Pirms klausāties lenti, lai pārbaudītu atbildes, ierakstiet katra teikuma tulkojumu, izvēloties to
no dotajām iespējām!
a. Vai jūs varētu man palīdzēt?
b. Vai tu varētu atnest man kafiju?
c. Vai tu varētu iztīrīt māju?
d. Vai tu varētu izmazgāt veļu?
e. Vai jūs varētu iznest atkritumus?
clean the house
help me

e

bring me some coffee
do the laundry

Could you

take out the garbage

2. Pirms klausāties lenti, ierakstiet tukšajās vietās atbildes, izvēloties tas no rāmīti esošajiem
vārdiem!
a. I am in a good mood.
b. You are in a bad mood.
c. His heart aches.
d. We overslept.
e. You wait and wait.
happy
too late

too early
angry

I am
You are
He is
We are
You are

happy

sad

3. Savienojiet sekojošos aizbildinājumus ar to tulkojumiem! Tad noklausieties lenti!
a. I lost my money.
b. That's not fair.
c. I don't have the time.
d. I forgot.
e. I didn't hear you.

Es tevi nedzirdēju.
Es aizmirsu.
Man pazuda nauda.
Man nav laika.
Tas nav godīgi!
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. No ir īpašības vārds. She has no friends at work. 'Viņai nav draugu darbā.' Not
parasti lieto kā apstākļa vārdu, lai veidotu nolieguma teikumu. Mary does not speak much
English. 'Marija nerunā daudz angliski.' Not var arī lietot pirms artikula vai skaitļa vārda
priekšā. Not a day passed without snow. 'Ne diena nepagāja bez sniega.' Not one person left.

'Neviens neaizgāja.'
Ierakstiet no vai not tukšajās vietās!
1. That house has_______no _____garden.
2. He does_______________like to clean his room.
3. I have________________time to talk with you now.
4. Today is_________________ the day to do the laundry.
5. Theresa has_______________money for theater tickets.
6. There w as_______________much money in her purse.
7. Arnold is _________
a good student.
8.
one child wanted to go home.
9.
one wants to wait until midnight.
10. There are___________girls in our history class.
5. Atkārtojums. Atkārtojiet, bet, ja vēl neprotat, iemācieties šo nekārtno darbības vārdu pagātnes

formas! Vai zināt katra darbības vārda nozīmi?
become
bring
break
catch
fight
find

became
brought
broke
caught
fought
found

forget forgot
lose
lost
make made
ring
rang
shake shook
sing
sang

take
teach
think

took
taught
thought

Pārveidojiet dotos teikumus pagātnē! Izdomājiet savus teikumus ar tiem darbības vārdiem,
kas nav lietoti dotajos vingrinājumos!
1. I think I should eat a good breakfast._______________________________ thought
2. It takes about four hours to drive from Boston to New Y o rk ._________________
3. The telephone rings at six o'clock every Sunday.
______________
4. She forgets what she quarreled about. ___________________________________
5. Whenever I wall the dishes, I break at least one. ___________________________
6. My sister brings home many friends.
___________
7. My father teaches us how to get along with each other.
______________
8. She catches many colds during the rainy season.___________________________
9. I sing in the church choir.
______________
10. Sunlight makes many people happy.____________________________________
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UN RUNĀJIET

6. Jūs esat nokavējušies un jums ir simtiem aizbildinājumu. Izskaidrojiet tos angliski, vadoties
pēc ieteikumiem latviešu valodā!
__________ First I overslept_________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

a. Vispirms es aizgulējos.
b. Tad mans vīrs saslima.
c. Pēc tam man pazuda atslēga.
d. Manam auto bija tukša riepa.
e. Un beidzot es nokavēju autobusu.

7. Šoreiz jūs uzstādīsit jautājumus. Dariet to, vadoties pēc ieteikumiem latviešu valodā!

C

a. Vai tu esi priecīgs?
b. Vai viņa ir d u s m
c. Vai viņš ir labā omā?
d. Vai viņi ir sliktā omā?
e. Vai es esmu bēdīga?

ī g

___________^4re you happy?__________
a ? __________________________________

. Atbildiet uz katru jautajumu negatīva, tad parbaudiet lente, vai viss ir pareizi!

( • '

a.
b.
c.
d.
e.

Do you know what time it is?
Can you bring me a book?
Do you remember our last vacation?
Did he forget to eat dinner?
Do we want to go home?

I don't know what time It is.
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________

Labākai valodas saprašanai. Pirmajā šīs stundas sarunā ir frāze Do you mind if we go now?
'Vai jums ir kas pretī, ja mēs tagad braucam?' Lietvārds mind nozīmē 'prāts' vai, retāk, 'atmiņa',
darbības vārda pamatnozīme ir 'rūpēties' vai 'pieskatīt', bet šim vārdam ir daudz citu nozīmju.
Iemācieties dotās un pameklējiet vēl paši savas!
Will you mind the children? 'Vai tu pieskatīsi bērnus?' Please mind your mother!
'Lūdzu, klausi savai mātei!' vai Mind your manners! 'Uzvedies pieklājīgi!' I like to make up
my own mind. 'Man patīk izdomāt pašam.' Just don’t change your mind! Tikai nepārdomā!'
Don’t mind me! 'Nerūpējies par mani!' vai, asāk: Mind your own business. 'Nejaucies cita
darīšanās!' Do you mind if I smoke? 'Vai jums ir kas pretī, ja es smēķēšu?' I don’t mind. 'Man
nekas nav pretī.' vai 'Manis dēļ.' Un Never mind! 'Neraizējies!' vai, teikts mazliet īgnā balsī, -

'Liecies nu mierā!'
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Papildu vingrinājums.
9. Atkārtojums. Vietniekvārds who attiecas uz cilvēkiem, vietniekvārds which - uz
dzīvniekiem vai nedzīviem priekšmetiem. Who is this girl? 'Kas ir šī meitene?'
Which book do you like? 'Kura grāmata tev patīk?'

Ierakstiet who vai which tukšajās vietās!
1. Mark.
who
is often late, did not come today.
2. I like those books,__________have many photographs.
3. The Freedom statue, ___________was built in 1934, is in Rīga.
4. Jerry,__________lived in France, speaks French quite well.
5. That is my puppy,__________I received for my birthday.
6. Was it Paul __________telephoned yesterday?
7. No, it was Laura __________left a message for you.
8. The people,___________work hard, often make the most money.
9. The museum,__________is open daily, was closed yesterday.
10. Is this the house in __________you live?
11. I am looking for a woman_________is wearing a blue sweater.
12. Did you spend the money__________I gave you?
Turpiniet attīstīt paši savas sarunas par dažādajiem tematiem, kas
apskatīti mācību stundās! Uzrakstiet īsus stāstiņus! Pameklējiet vieglas lasāmgrāmatas
angļu valodā, varbūt īsas pasakas vai citādus bērnu stāstus! Atcerieties, ka jūsu angļu
valodas zināšanas ir atkarīgas no jums, nevis no kursa vai skolotāja!

10.Atkārtojums.

ATBILDES. Pirms sākat, lūdzu, apklājiet atbildes!

I88.-I9I. Ipp.: 1.: Could you help me?, Could you bring me some coffee?, Could you clean the
house?, Could you do the laundry?. Could you take out the garbage?; 2 / I am happy., You are
angry., He is sad., We are late., You are too early.; 3 / a. Man pazuda nauda., b. Tas nav godīgi!, c.
Man nav laika., d. Es aizmirsu., e. Es tevi nedzirdēju.; 4.1 no, not, no, not, no, not, not, not, no, no;
5.: thought, took, rang, forgot, washed/broke, brought, taught, caught, sang, made; 6.: First I
overslept. Then my husband became ill. After that I lost my key. My car had a flat tire. And
finally I missed the bus.; 7.1 Are you happy?, Is she angry?, Is he in a good mood?, Are they in a
bad mood?, Am I sad?; 8ii I don't know what time it is., I can't bring you a book., I don't
remember our (your) last vacation., He did not forget to eat dinner.. We don't want to go home.;
9.: who, which, which, who, which, who, who, who, which, which, who, which.
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C

Ludzu, noklausieties dotas trīs sarunas un parbaudiet, cik labi jus tas saprotat! Ja ir kadas grūtības,
nemeklējiet aizbildinājumus, izņemot, ja jūs to visu spējat izdarīt skaidrā un pareizā angļu valodā!
Conversation #1

C

"I wonder where Mark is. He's late. I hope nothing has happened."
"Don't worry, Mark is never on time. Most likely he isn't coming today.'
"Nonsense! I just saw him on the street. He'll show up. Here he is!"
"Please forgive me, but I had too much to do."
"Don't talk nonsense! You simply forgot again."
"Stop quarreling, everything is OK now. Do you mind if we go now?"
Conversation #2

"Use, help me tidy up the house. It is
very messy." "Leave me alone! I'm in a
bad mood today."
"Really! Who would have thought it?
Could you at least clean up the
kitchen?"
"No way! I don't have the time."
"Well, that's great! Then, once again, I
have to do everything myself."
"To tell the truth, that does not interest
me at all. I don't really care!"
Conversation #3

"Good morning, class! Today we'll be
studying history. Please open your
books, to page five."
"I can't. I forgot my book at home."
"That's too bad.
Then please recite
the poem about
winter."
"That's not fair! I
didn't know what
was assigned.”
"I told you about it
yesterday."
"I don't remember that.'
"I didn't hear it either."
"Teacher, I wasn't in class. Please explain the assignment one more time."
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K a m ā c ītie s

,W edon’t need
r no education,
ļ We don’t need
nothought
control!
Fink Floyd

Kaut jūs to tikko iemācījāties iepriekšējās stundās, vēlreiz atgādinājums par dubulto negatīvu: ja
latviešu valodā to lieto un tas ir jālieto, angļu valodā dubult-negatīvu nelieto nekad, nekad, jo
angļu valodā a double negative makes a positive 'no dubultā negatīva iznāk pozitīvs’.

Lai šo problēmu novērstu,
pamēģiniet izdomāt paši savus
teikumus! ‘Es nekad nerunāju
skaļi.' I never talk loudly, you
never talk ļoudly, he never
talks loudly, we never... Vai

'Man nekas nepatīk'. I don't like
fething, you don't like any
thing, he does not (doesn't) like
anything, she does... Izdomājiet
tik daudz piemēru, cik iespējams,
un turpiniet tik ilgi, cik ir laika
un/vai pacietības!
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SARUNAS U N
VEIKALĀ

(Lesson #17 -In a store)
Iepērkoties ārzemēs, pat vienkāršs ikdienas darbiņš, piemēram, nopirkt litru jeb kvartu piena, var
kļūt par pamatīgu inteliģences pārbaudi. Ārzemēs jūs, protams, pirksit souvenirs 'piemiņas
lietiņas', stamps 'pastmarkas' un postcards 'pastkartītes', ko jūs, ticams, tagad jau spētu, bet būs
reizes, kad ievajadzēsies film 'filmu' vai shoe laces 'kurpju auklas'. Un vai jūs jau zināt, kā
orientēties shopping mall 'iepirkumu centrā'?
Today is my day off.
What shall we do?

Šodien ir mana brīvdiena.
Ko lai mēs darām?

Let's go shopping!
I need some summer shoes and
I'd like to look at some hats.
Would we have time
to look for a present for Ann?
I think so. Yes, I'm sure we can.
We also need some groceries.
Would you like to have
steak for dinner?
Sure. Let's pick up some wine.
And there is a new bestseller
I'd like to buy.
I could use something to read.
Let's go to the shopping mall.
I'm sure we can get
everything we need there.

Iesim iepirkties!
Man vajag vasaras kurpes un
es gribētu apskatīt cepures.
Vai mums būtu laiks
pameklēt dāvanu Annai?
Domāju gan. Jā, protams, mēs varam.
Mums arī vajag pārtiku.
Vai tu gribētu
bifšteku vakariņās?
Noteikti. Paņemsim arī kādu vīnu.
Un ir jauns bestsellers,
ko es gribētu nopirkt.
Man derētu kaut kas lasāms.
Brauksim uz iepirkumu centru.
Esmu droša, ka mēs tur varam
dabūt visu, ko mums vajag.

P ie zī m e s par angļ iem un amerikāņiem
Kaut arī mazi veikaliņi ir interesanti, daudzās angliski runājošajās zemēs atrodami ērti un viegli
sasniedzami shopping malls 'iepirkumu centri'. Tie
parasti ir atvērti septiņas dienas nedēļā un bieži pat
divdesmit četras stundas diennaktī, kaut parastās
stundas ir no deviņiem vai desmitiem rītā līdz sešiem
vai deviņiem vakarā. Šajos centros, kas bieži ir zem
viena jumta un kur no rītiem, pirms atveras veikali,
var arī iet staigāt vai skriet, var nopirkt pārtiku,
drēbes, grāmatas, kosmētiskos piederumus un zāles,
salabot zobus, nogriezt matus, bankā var noguldīt vai
izņemt naudu, aiziet uz kino un, ārā braucot, uzpildīt
benzīnu.
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PASKAIDROJUMI

c

Can you tell me where the grocery store (vai
supermarket) is? 'Vai jūs varat man pateikt, kur ir
pārtikas veikals?' Citas noderīgas vietas: department
store 'universālveikals'; drug store 'aptieka', kaut gan
tur pērkama arī kosmētika, pastkartītes un daudz kas
cits; the cleaners 'ķīmiskā tīrītava', laundromat
'veļas mazgātava', and others ‘un citi’.

Vajadzību
iepirkties
izsaka pavisam
vienkārši: I need a pencil. 'Man vajag
zīmuli.' Do you have a pencil? ‘Vai jums ir
zīmulis?' Can I see some pencils? 'Lūdzu,
parādiet man zīmuļus!' vai, tiešā tulkojumā,
'Vai es varu redzēt zīmuļus?'
To look ir 'skatīties', to see 'redzēt'. Look at
this! 'Paskaties uz šo!' Yes, I see it. 'Jā, es to
redzu.' To look lieto dažādi. I want to look
at some shoes. 'Es gribu paskatīties uz
kurpēm.' I am looking for gloves. 'Es
meklēju cimdus.' You look good! vai You're
looking good! Tu izskaties labi!' Look for
me at the exit! 'Pameklē mani pie izejas!' un
Look out! 'Uzmanies!'

C

(•

To buy [pagātnē bought] ir 'pirkt' un to sell [pagātnē sold] ir 'pārdot'. I want to buy 'es gribu
pirkt'. Var arī teikt I want to get vai I want to pick up 'Es gribu dabūt'. Please get some milk.
'Lūdzu, dabū pienu.' Did she pick up the paper? 'Vai
viņa dabūja avīzi?' Un atcerieties, ka darbības vārdam to
pick up var arī nebūt nekāda sakara ar pirkšanu vai
pārdošanu: Please pick up your clothes! 'Lūdzu, pacel
savas drēbes!' vai Can you pick me up after work? Vai
tu vari mani 'savākt' pēc darba?'
Un, beidzot, goods 'preces' can be expensive 'var būt
dārgas' vai inexpensive jeb cheap 'lētas'. Nobody wants
to spend too much. 'Neviens negrib (atkal reiz ievē
rojiet, ka angliski
nelietojam dubultnegatīvu) izdot pārāk daudz.

<•
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May I help you?
No, thank you.
I'd just like to look around.
I'd like to buy a new dress.
Where are women's dresses?
On the fourth floor, at the back.
What size do you wear?
A size fourteen, please.
Can I try this on?
Please wait here,
I'll be right back.
I like this dress,
but it is a bit too tight.
Can I see something else,
in a different color perhaps?
Yes, this is better, I'll take it.
How much is it?

Do you like this suit?
It's a nice suit.
The color becomes you.
I'll think about it.
Anna, are you done?
Yes, I just have to pay
for this merchandise.
Wait, I changed my mind.
I'll take the suit and these shirts.
That's nice. Wait, George,
do you know where the phone is?
The phone is on the second floor,
behind the restrooms.
Good. I must call home.
Who's next, please?

Vai varu jums pakalpot?
Nē, paldies.
Es tikai gribu paskatīties.
Es gribētu pirkt jaunu kleitu.
Kur ir sieviešu kleitas?
Ceturtajā stāvā, aizmugurē.
Kuru lielumu jūs valkājat?
14. lielumu, lūdzu.
Vai es varu šo uzlaikot?
Lūdzu, pagaidi tepat,
es būšu tūliņ atpakaļ.
Man patīk šī kleita,
bet tā ir mazliet par šauru.
Vai varu apskatīt kādu citu,
varbūt kādā citā krāsā?
Jā, šī ir labāka, es to ņemšu.
Cik tā maksā?

Vai tev patīk šis uzvalks?
Tas ir glīts uzvalks.
Šī krāsa tev piestāv.
Es padomāšu.
Anna, vai tu esi gatava?
Jā, man tikai jāsamaksā
par šīm precēm.
Pagaidiet, es pārdomāju.
Es ņemšu uzvalku un šos kreklus.
Tas ir jauki. Pagaidi, Džordž,
vai tu zini, kur ir telefons?
Telefons ir otrajā stāvā
aiz tualetēm.
Labi. Man jāpiezvana uz mājām.
Kurš, lūdzu, ir nākamais?
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Turpinot iepirkšanās sarunu, atcerieties teikumus I need a pencil, un Do you have a pencil? Vēl
turpinot: I like this pencil. 'Man patīk Šis zīmulis/ I'll take this pencil. 'Es pirkšu (tiesa
tulkojumā 'ņemšu') Šo zīmuli.' How much is this pencil? 'Cik maksā šis zīmulis?' Where do I
pay for it? 'Kur lai es par to samaksāju?'

<•
(•

Darbības vārds to take parastākajā nozīme ir 'ņemt'. I'll take this book on the table. 'Es ņemšu
šo grāmatu, kas ir uz galda.’ Citas nozīmes: I'll take this dress, ja runā par pirkšanu, you can
take the elevator or the escalator - par braukšanu: 'jūs varat braukt ar liftu vai ar slīdošajām
kāpnēm.' Let's take a walk! 'Iesim pastaigāties'/
Does this fit you? 'Vai šis jums der?! No, this does not fit me. 'Nē, tas man neder.' Drēbes var
būt too big jeb too large 'par lielu', too small 'par mazu', too tight 'par šauru', too long 'par garu',
too short 'par īsu', the wrong color 'nepareizā krāsā' un too expensive 'par dārgu'. Grūtības ir ar
iepirkšanos, jo katrā zemē ir citi drēbju izmēri. Dažkārt var izlīdzēties, prasot small size 'mazu
lielumu', medium size 'vidēju lielumu', large vai pat extra large size 'lielu' vai pat 'ekstra lielu
lielumu'.
I'll be right there. 'Es tūliņ būšu.' I won't be long. 'Es nebūšu ilgi.' Will you be gone long? 'Vai
tu būsi prom ilgi?' No, I won't be long. 'Nē, es nebūšu ilgi.'

<•

Kas vēl jāzina, ejot iepirkties? Self-service store ir 'pašapkalpošanās veikals'. Parking lot
'automašīnu novietošanas laukums'. Do you have enough money? 'Vai tev ir pietiekami
naudas?', I have enough money. 'Man ir diezgan naudas.' un I have little money. 'Man ir maz
naudas.'

(•

Ejot iepirkties, katrs meklē a bargain 'izdevīgu pirkumu'. If you find a dress on sale 'ja jūs
atrodat kleitu izpārdošanā', at fifty percent off 'ar 50 % atlaidi', that is a bargain! 'tas ir labs
pirkums.’

(•

Un beidzot, Will that be cash or charge? 'Vai maksāsit naudā vai ar kredītkarti?' Cash, please.
'Naudā, lūdzu.' Šis ir piemērots brīdis, kad vēlreiz atkārtot jautājumus Where can I find/get/buy
some...? 'Kur es varu atrast/dabūt/nopirkt...?' Pielieciet jautājumiem savas personiskās
vajadzības, piemēram, sunglasses 'saulesbrilles', video equipment 'video piederumi', ladies hose
'sieviešu zeķes' utt. Šis ir labs veids, kā atkārtot un vingrināties, uzstādot sev pašam jautājumus
par jauno un jau izņemto vielu.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

Laiks vingrinājumiem. Lūdzu, apstādiniet lenti un izlasiet norādījumus grāmatā! Izpildiet
rakstiskos uzdevumus un tad turpiniet klausīties kaseti!
1. Pārtulkojiet angliski un tad pārbaudiet atbildes lentē!
Cik maksā šīs divas grāmatas?____________________________________________
Es gribētu šo fotoaparātu.____________________________________
Man vajag jaunu, zilu uzvalku.________________________________
Pagaidi mani, es nebūšu ilgi.
_________________________________________
Man nav diezgan naudas.
2. Šoreiz, un tikai lentē, jūs dzirdēsit divus cilvēkus, kas pārrunā cenas. Klausieties uzma
nīgi un atbildes ierakstiet dotajās ailēs, jauni vārdi: per pair 'par pāri', per pound
'mārciņā', a piece 'gabalā'.
Vīriešu kurpes
Ls,€,$_____
Vērša gaļa, mārciņā_________________________
Video aparāts_____________________________
Šampūns un dezodorants ____________________
Kafija un sviestmaizītes
________________
3. Noklausieties lenti un atzīmējiet, vai teikumi ir true 'pareizi' vai false 'nepareizi'!
a. Anna un Ilze vēlas iet iepirkties.
b. Ilze grib satikt Nansijas brāli Nilu.
c. Ilzei vajag jaunu veļu un džemperi.
d. Anna grib pirkt tikai grāmatas.
e. Pēc tam viņas ies uz restorānu vakariņās.

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F

4. Pārveidojiet dotos teikumus jautājuma teikumos! a. Children like presents.___________________________ Do children like
b. One can buy milk at a grocery store.
______________________
c. Peter likes to spend money._____________________________________
d. I will be right back.__________________
e. The dress costs seventy dollars plus tax.__________________________
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Papildu vingrinājumi.
5. Atkārtojums. Nākotni bieži veido, lietojot to be going to attiecīgajā personā plus darbības

vārdu tā nenoteiksmes formā. Parasti lieto saīsinātās formas.
I am (I'm) going to study. 'Es mācīšos.'
You are (you're) going to study. Tu mācīsies.'
He is (he's) going to study. Viņš....'
She is (she's) going to study.

We are (We're) going to study.
You are (You're) going to study.
They are (They're) going to study.

Ierakstiet pareizos going to plus darbības vārdu! Lietojiet pilno un saīsināto formu!
1. We (finish) our homework tonight. We are going to finish
we 're going to finish
2. He (meet) us at eight o'clock.
_________________ __________________
3. She (buy) a new dress for the party. __________________ __________________
4. We (watch) television tonight.
_________________ __________________
5.1 (have) lunch with Helen t o d a y . __________________________________
6. We (go) to Paris on our v a c a t i o n . _____________________________
7. They (build) a new home next year. _________________ _________________
8. He (take) Inga to the baseball game.__________________ ________________
9. We (have) a picnic next month.
_________________
10. The newspaper says that it (rain).
_________________ _________________
6. Atkārtojums. A un an ir nenoteiktie artikuli, kas liekami pirms priekšmeta, kurš nav kaut kādā
veidā izcelts. A book is on the table. 'Grāmata ir uz galda.' The ir noteiktais artikuls, ar ko
izceļ kādu zināmu priekšmetu. The book you gave me was very interesting. 'Grāmata, ko tu

man iedevi, bija ļoti interesanta.' Artikulus nelieto, runājot par vispārēju ideju vai priekšmetu
grupu. Air is necessary for life. 'Gaiss ir nepieciešams dzīvošanai.' Artikulus ari parasti nelieto
pirms cilvēku, pilsētu, ielu un valstu vārdiem.
Ierakstiet artikulu, ja tāds nepieciešams, tukšajās vietās!
1.
2.
3.
4.
5
6

The food in this restaurant is excellent.
I think we should buy three pairs o f ____shoes.
I would like____ cup of coffee.
Peter is from _____New York.
.
laundromat is dose to my house.
.
English is more difficult to learn than Latvian.
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UN RUNĀJIET
7. Noklausieties katru teikumu un atbildiet uz pirmajiem trim pozitīvi, bet nakamajiem diviem -

C

negatīvi! Lietojiet pareizos vietniekvārdus!
a. This is a red dress. Does it fit you?b. Those are blue shoes. Do you like them?
c. That is a good book. Do you want it?
d. That is a nice camera. Will you buy it?
e. These are sunglasses. Are they yours?

it fits me quite well. _____
Yes,____________________
Yes,___________________________
N o ,___________________________
N o ,____________________________

Yes,

Šis vingrinājums jums palīdzes veidot jautājumus. Noklausieties jautājumu latviski, tad
atkārtojiet to angliski!
a. Vai jūs zināt, kur ir tālrunis?
______Do you know where the telephone is?
b. Vai jūs būsit ilgi?_____________________________________________________
c. Kurš ir nākamais?
_________________________________________
d. Gk jums ir naudas?
_________________________________________
e. Vai jūs pirksiet šos cimdus?
_________________________________________

C

Nākamie teikumi dos iespeju lietot īpašības vārdus a lot/many 'daudz' un little/few
'maz’. Noklausieties katru teikumu uh atkārtojiet to angliski!
a.
b.
c.
d.
e.

Te ir daudz cilveku.
________ There ore many people here._____
Man Ir maz d r a u g u . ______________________________________
Sallija ed daudz kūku.
_____________________________
Harijs dzer daudz k a f i j a s . __________________________________
Man ir maz naudas.

Valodas labākai saprašanai. Dažreiz ir grūti atrast

vieglu lasāmvielu angļu valodā. Tomēr, lai iemācītos
angliski, jums ne tikai jāiemācās Šie teksti, bet jālasa
vai vismaz jāmēģina lasīt visu, ko atrodat. Lūdzu,
sāciet meklēt angļu, austrāliešu, amerikāņu vai
kādus citus žurnālus un laikrakstus un šai stundai
pārtulkojiet dažādos sludinājumus, nākamajai varbūt
pamēģiniet lasīt koncertu vai mākslas izstāžu
atsauksmes, pēc tam vēl ko citu. Nepūlieties saprast
katru vārdu: tāpat kā latviešu valodā jūs
neapstājaties, lai apzinīgi izlasītu un pārdomātu katru vārdu, tā arī angļu valoda jums jāmācās
instinktīvi noprast un varbūt pat uzminēt tos vārdus, ko pagaidām vēl nezināt.
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojums. Izvēlieties pareizo tulkojumu vai definīciju katram angļu valodas vārdam!

1. A day off is
2. Gold is usually
3. A shopping mall is
4. A drug store un a grocery store
5. Both men and women wear suits.
6. Merchandise is
7. To try something on is
8. To buy up to purchase
9. Do you mind is
10. To take a walk is
11. The color becomes you is
12. Cash, please! is
13. I don’t care is
14. Who’s next?
15. Will you do the laundry?

brīvdiena
lēts
skola
ir sinonīmvārdi
pareizi
prieks
uzmērīt
ir sinonīmvārdi
Vai tev kas pretī?
Paņemt trotuāru
Krāsa kļūst tava
Naudu, lūdzu.
Man nav auto.
Kurš nākamais?
Vai tu ēdīsi gaļu?

rītdiena
dārgs
iepirkumu centrs
nav sinonīmvārdi
nepareizi
preces
pamēģināt
nav sinonīmvārdi
Vai tev prāts!
Iet pastaigāties
Krāsa tev piestāv
Izmainiet, lūdzu!
Man vienalga!
Kam nākamajam?
Vai tu mazgāsi veļu?

ATBILDES. Pirms sakat strādāt, apklajiet atbildes!

198.-201. Ipp.: 1.: How much are these two books?/How much do these two books cost?, I would
like this camera., I need a new blue suit., Wait for me, I won't be long., I don't have enough money.;
2.: $ 49.95 per pair, $ 2.19 per pound, $ 849.50 plus tax, $ 2.95 each, $ 3.95.; i: a. T, b. F, c. F, d. T,
e, T; 4 / Do children like, Can one buy, Does Peter like to spend, Will you be, Does this dress cost;
5.: We are going to finish/We're going to finish, He is going to meet/He's going to meet, She is
going to buy/She's going to buy, We are going to watch/We're going to watch, I am going to
have/I'm going to have, We are going to go/We're going to go, They are going to build/They're
going to build, He is going to take/He's going to take, We are going to have/We're going to have, It
is going to rain/It's going to rain.; 6.1 The, artikulu nelieto, a. artikulu nelieto, The, artikulu nelieto;
7.: Yes, it fits me quite well., Yes, I like them., Yes, I want it., No, I will not (won't) buy it., No, they
are not mine.; 8.: Do you know where the telephone is?, Will you be long?, Who is next?, How
much money do you have?, Will you buy (are you going to buy) these gloves?; 9.: There are many
people here., I have few friends., Sally eats a lot of cake., Harry drinks a lot of coffee., I have little
money.; 10.: brīvdiena, dārgs, iepirkumu centrs, nav sinonīmvārdi, pareizi, preces, uzmērīt, ir
sinonīmvārdi, Vai tev kas pretī?, Iet pastaigāties, Krāsa tev piestāv, Naudu, lūdzu!, Man vienalga.,
Kurš nākamais?, Vai tu mazgāsi veļu?
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C

Kā vienmēr, noklausieties sarunas un pārbaudiet, vai jūs visu saprotat! Ja jā, jums pienākas
uzslava. Viens iemesls varētu būt tas, ka jūs esat mācījušies on a regular basis 'regulāri un
kārtīgi' un you have been concentrating on the material presented 'jūs esat koncentrējuši
uzmanību uz pasniegto vielu'.
Conversation #1

"Today is my day off. What shall we do?"
"Let's go shopping! I need some summer shoes and I'd like to look at some
hats."
"Would we have time to look for a present for Ann?"
"I think so. Yes, I'm sure we can. We also need some groceries. Would you
like to have steak for dinner?"
"Sure. Let's pick up some wine. And there is a new bestseller I'd like to buy.
I could use something to read."
"Let's go to the shopping mall. I'm sure we can get everything we need there."
Conversation #2

"May I help you?"
"No, thank you. I'd just like to look around."
"I'd like to buy a new dress. Where are women's dresses?"
"On the fourth floor, at the back."
"What size do you wear?"
"A size fourteen, please. Can I try this on? Please wait here, I'll be right
back."
"I like this dress, but it is a bit too tight. Can I see something else, in a different color perhaps?
Yes, this is better, I'll take it. How much is it?"
Conversation #3

C

"Do you like this suit?"
"It's a nice suit. The color
becomes you."
"I'll think about it. Anna, are
you done?"
"Yes, I just have to pay for this
merchandise."
"Wait, I changed my mind. I'll
take the suit and these shirts."
"That's nice. Wait, George, do
you know where the phone is?"
"The phone is on the second
floor,
behind the restrooms."
"Good. I must call home."
"Who's next, please?"
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Ka mācīties

Lai cik ilgi vai neilgi jūs mācāties kādu
valodu, jums jāpierod ne tikai atkārtot to,
kas uzdots, bet arī pašiem attīstīt savas
valodas spējas. Piemēram, mācoties par
veikaliem un iepirkšanos, kā pirmo jūs
droši vien iedomājaties vārdus I want 'es
gribu' vai I need 'man vajag'. Cik daudz
variāciju jūs varat izdomāt un cik pa
plašinātu teikumu?

I want these shoes. Do you need that
umbrella*? I would like to have that
car. I need to buy a present for my
grandmother. Would you please pick up
some nice, fresh bread on your way
home from work? Keep going!

Turpiniet!' You’re doing fine! 'Jums iet
pavisam labi! ’
*umbrella 'lietussargs'

I don’t
need
umbrella.

17.stunda
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SARUNAS UN

KONCERTĀ
(Lesson # 18 - At a Concert)

I
Viena no iecienītākajām vietām, kur iet, ne
tikai Latvijā, bet jebkur pasaulē, ir koncerts
-koncertā satiekas cilvēki, sadziedas cilvēki,
sajūtas cilvēki. Šajās sarunās jūs atradīsit
derīgas frāzes, ko lietot, runājot ne tikai par
koncertiem, bet arī citiem sarīkojumiem.
Hello. Are you standing in line
for tickets?
How much are they?
Ten dollars each.
Please give me four tickets.
Here you are. That's $40.00.
Do you want a program?
That'll be $2.50 extra.
Yes, I'll take it. Looks like
this will be a good concert.
The Vienna Boys' Choir is singing.
Everyone likes it.
And the tickets aren't expensive.
Usually they cost much more..
Excuse me, where is the cloakroom?
I'd like to hang up my coat.
Come with me!
I'll show you where it is.

I
Labdien! Vai jūs stāvat rindā
pēc biļetēm? Cik tās maksā?
Desmit dolāru gabalā.
Lūdzu, dodiet man četras biļetes!
Lūdzu! Tas ir 40 dolāru.
Vai jūs gribat programmu?
Tas būs vēl $2.50.
Jā, es to ņemšu. Liekas, ka
šis būs labs koncerts.
Dzied Vīnes zēnu koris.
Tas visiem patīk.
Un biļetes nav dārgas.
Parasti tās maksā daudz vairāk.
Es atvainojos, kur ir garderobe?
Es gribētu pakārt savu mēteli.
Nāciet man līdzi!
Es jums parādīšu, kur tā ir.

P ie z īm e s p a r a n g ļie m un a m e r ik a ņ ie m

Visā pasaulē ir cilvēki, kas iet tikai uz operu un simfoniskajiem koncertiem. Citi tajos aizmieg. Ir
citi, kas iet uz smagā metāla koncertiem, citi no tiem bēg. Tātad vajadzētu būt vidusceļam, un, ja
papēta programmas, tad to iespējams arī atrast: mierīga populāra mūzika, tautas mūzika (īru,
poļu, meksikāņu), tad rokmūzika, blūzi, džezs, bluegrass (zilzāle), datormūzika un daudz citu
mūzikas paveidu. Vēl arvien populāras ir gan Anglijas (Gilbert & Sullivan), gan Amerikas (Roger
& Hammerstein) tautas operetes. Ir mūzikas mīļotāji, kas meklē to pašu mūziku dažādu
komponistu pārstrādājumā. Piemēram, Hendeļa oratorija 'Messiah" ir komponēta arī kā rokopera.
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PASKAIDROJUMI

C

c

Katram patīk būt kritiķim. Šie ir tikai daži
izteicieni, ko lietot, aprakstot koncertu, lekciju
vai ko citu: good 'labs', wonderful 'brīnišķīgs',
one of a kind vai outstanding 'vienreizējs',
unforgettable 'neaizmirstams'. Bad 'slikts',
boring 'garlaicīgs', uninteresting 'neinteresants'
un too bad for words 'zem katras kritikas'.
Lai izteiktu uzskatus, jūs varat sākt ar Did you
like the concert? 'Vai tev/jums patika
koncerts?', I don’t like the way he sings. 'Man
nepatīk, kā viņš dzied.' vai I’d like to go again.
'Es labprāt ietu vēlreiz.' I’m sorry I came. 'Man
žēl, ka es atnācu.'

(•

Arī angļu valodā ir jāpievērš uzmanība ģenitīvam. Boys'
choir 'zēnu koris'. The men’s choir sings well. 'Vīru. koris
dzied labi.' Give Anna's sister some money. 'Iedod Annas
māsai naudu!' Lietvārdiem, kas apraksta viens otru, maiņu
nav: wine glass 'vīna glāze', bet ir gan glass of wine 'glāze ar
vīnu', ko mēs parasti sauktu par 'vīna glāzi'.
Dažos sarīkojumos
bērni maksā half price
'puscenu' vai go free 'iet
par brīvu'. Tādā
gadījumā jāprasa adult tickets 'pieaugušo biļetes' un
children’s tickets 'bērnu biļetes'. Var gadīties, ka ir
dabūjama a senior citizen’s discount 'pensijas gadu
pilsoņu atlaide'. Šajā gadījumā vajadzēs identification
'identifikāciju', bet it pays to ask 'atmaksājas paprasīt'.

C

Pēdējais uzmanības punkts šajā sarunā ir darbības vārdi to
pay 'maksāt' un to cost arī 'maksāt'. How much does this
cost? 'Cik šis maksā?' un Please pay in cash! 'Lūdzu,
maksājiet skaidrā naudā!' Vēl citas šo vārdu nozīmes dotas
vārdnīcā grāmatas beigās.

18.stunda
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It's intermission.
Would you like a drink?
How did you like
last week's ballet?
I liked the Mexican ballet,
but I didn't like the lecture
before that.
I think it was dull.
I agree.
Are you going to the exhibit?
Yes, shall we go together?
Let's make a date
to meet for dinner and a show.
Don't you think,
that we are doing too much?
We never have any free time.

Let's go in!
I want to get some good seats.
Are these places taken?
Yes. These two are taken,'
but those seats are still free.
Is this all right?
Yes, you can see well from here.
It is past eight o'clock.
As usual, the concert will start late.
What are you doing
after the concert?
Nothing much. Why do you ask?
Let's go to our place
for some coffee and a chat.
Wonderful. We'll be there.

Ir starpbrīdis.
Vai jūs gribētu ko dzeramu?
Kā tev patika
pagājušās nedēļas balets?
Man patika meksikāņu balets,
bet man nepatika referāts
pirms tā.
Es domāju, ka tas bija garlaicīgs.
Es piekritu.
Vai tu iesi uz izstādi?
Jā, vai iesim kopā?
Sarunāsim satikties
uz vakariņām un izrādi.
Vai tev neliekas,
ka mēs par daudz darām?
Mums nekad nav brīva laika.

Iesim iekšā!
Es gribu dabūt labas vietas.
Vai šīs vietas ir aizņemtas?
Jā. Šīs divas ir aizņemtas,
bet tās sēdvietas ir vēl brīvas.
Vai te ir labi?
Jā, te var labi redzēt.
Pulkstenis ir pāri astoņiem.
Kā parasti, koncerts sāksies vēlu.
Ko jūs darīsit
pēc koncerta?
Neko sevišķu. Kāpēc tu jautā?
Aizbrauksim pie mums
iedzert kafiju un parunāties.
Brīnišķīgi! Mēs būsim.
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Before that 'pirms tam' apraksta laiku, kad kas notiks. Daži citi ir after that 'pēc tam', last week
'pagājušajā nedēja', next year 'nākamgad' un, protams, tie, kurus jūs jau zināt: today 'šodien',
tomorrow ‘rīt', yesterday 'vakar' utt. Vēl divi: at the beginning 'sākumā' un at the end 'beigās'.
I’ll be going to France at the beginning of the month. 'Es braukšu uz Franciju mēneša sākumā.'
My birthday is at the end of the year. 'Mana dzimšanas diena ir gada beigās.'
How did you like the concert? 'Kā tev patika koncerts?’ Citi notikumi, par kuriem jūs varētu
prasīt, būtu: play 'luga', exhibit 'izstāde', dance 'balle', choir 'koris', folk dance 'tautas deja',
athletic event 'sporta sacīkstes', craft fair 'tirdziņš', meeting 'sanāksme'.
Vēlreiz par many 'daudz' un much 'daudz' - pirmais viegli saskaitāms, otrais ne tikpat viegli
izmērāms. Many people do too much. 'Daudzi cilvēki dara par daudz.' Many children have too
much time. 'Daudziem bērniem ir par daudz laika.' Incidentally,
'Starp citu', do you agree with that or do you disagree? 'vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat?'
Daudzos sabiedriskos sarīkojumos nav rezervētu vietu. I am looking for a good seat (vai place).
'Es meklēju labu vietu.' Is this seat (vai place) taken? 'Vai šī vieta ir aizņemta?' This seat is free.
'Šī sēdvieta ir brīva.' Please save me a seat. 'Lūdzu, aizņem man vietu!' Var gadīties, protams, ka
jūs meklējat a good place for a picnic 'labu vietu piknikam'. Un lietvārdu place lieto arī kā
mājvietu: Your place or mine? 'Tavās mājās vai manējās?' Let’s go to your place. 'Iesim uz
tavām mājām!' You have a nice place. 'Jums ir skaista māja.'
These two places are taken. 'Sis divas vietas ir aizņemtas.' Šajā teikumā lietota tagadne
ciešamajā kārtā. To veido ar to be attiecīgajā personā un darbības vārda divdabi. We have seen
this movie. 'Mēs esam redzējuši šo filmu.' Have you eaten?' 'Vai jūs esat ēduši?' - No, we have
not. 'Nē, mēs neesam.'
Who talked to us? 'Kas runāja ar mums?' Vienkāršs teikums, tulkojams vārdu pa vārdam.
Nākamais loģiskais jautājums būtu: To whom were you talking? 'Ar ko jūs runājāt?' Whom un
to whom parasti ir datīva locījums: Whom did you call? 'Kam tu zvanīji?' vai To whom did you
give the tickets? 'Kam tu iedevi biļetes?' Ja tas viss vēl nav gluži skaidrs, Don’t worry about it!
'Neraizējieties (par to)!' Gan būs.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

Laiks nākamajiem vingrinājumiem. Apstādiniet lenti, izlasiet norādījumus grāmatā un izpildiet
rakstiskos uzdevumus!
1. Pirms klausaties lenti, pārveidojiet katru teikumu no tagadnes uz pagatni, tad uz nākotni!

C

a. I am going to a concert.
b.I am at a concert.
c. We are going to church.
d.We are in church.
e. You are going to the bank.
f. You are at the bank.

1 was going/1 wil1 be going

2. Pirms turpināt klausīties, ierakstiet darbības vārdus pagātnes formā, tad pārbaudiet atbildes
lentē!

C

a. The movie was interesting.
b. The concert was wonderful.
c. The play was terrible.
d. The baseball game was boring.
e. The picnic was very nice.

Did you see it?
Did you hear it?
Did you like it?
Were you there?
Were they there?

yes, I saw it.
No,

-----------------------

Klausoties rindkopu, pārtulkojiet to latviski! Tad pārbaudiet tulkojumu!
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. īpašības vārdiem pārākajā pakāpē pievieno -er: young - younger, fast - faster.
īpašības vārdiem ar vairāk nekā vienu zilbi lieto more: more beautiful, more interesting,
lēmumi ir divzilbju īpašības vārdi, kas beidzas ar -y un -ow: heavy -heavier, narrow narrower.
Nekārtnie īpašības vārdi ir good - better - best un bad - worse - worst.
Ierakstiet tukšajās vietās īpašības vārdus pārākajā pakāpē! Neaizmirstiet saikli than 'kā, par'!
1. Mark is (smart) Robert.
2. This movie is (interesting) that one.
3. I am (tired) I was last week.
4. Oranges are (sweet) lemons.
5. Dogs are (intelligent) cats.
6. The month of February is (cold) the month of March.
7. You seem to be (busy) your sister.
8. The weather today is (warm) it watt yesterday.
9. This exercise is (easy) the last one.
10. His cold is much (bad) mine.

smarter than
_______
__
_______
_______
_______

_______
_______

5. Atkārtojums. Vienzilbes apstākļa vārdiem pārākajā pakāpe pievieno -er. Soon -sooner, late later. Apstākļa vārdiem ar vairāk nekā vienu zilbi, tāpat kā īpašības vārdiem, lieto more. Easily more easily, quickly - more quickly. Apstākļa vārdiem pārākajā pakāpē, tāpat kā īpašības
vārdiem, seko saiklis than. Nekārtnie apstākļa vārdi ir badly - worse - worst un well - better best.
Ierakstiet pareizos apstākļa vārdus, neaizmirstot saikli than!
1. We arrived home (late) they,
2. He goes there (often) I.
3. The bus arrived (late) ever before.
4. We will get to the party (soon) you.
5. Mother answered (quickly) I expected.
6. She plays volleyball (well) her sister.
7. I get up every morning (early) my f a
8. You can talk (fast) I.
9. He spoke (quietly) usual.
10. You speak English much (well) I.

m

i l y

_____later than
______________
______________
______________
______________
_______________
. _______________
______________
______________
______________

210

18.stunda

UN RUNĀJIET

C

6. Ko jus teiktu, ja... Apstādiniet lenti pec katra jautājuma un atbildiet angliski, pirmo jautajumu
negatīvi, pārejos pozitīvi! Tad pārbaudiet atbildes lente!
a. Are these seats free?
b. Are those seats free?
c. May I sit here?
d. Do you have a program?
e. Can you see well?

_________No, they are taken._________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. jus runājat par koncertu. Ierakstiet atbildes angliski, tad parbaudiet tas lente!
a. Man patika koncerts._________________________ I liked the concert. _
b. Man tas nepatika.____________________________________________
c. Luga bija garlaicīga.
__________________________
d. Tā bija brīnišķīga.
_________________________
e. Man žel, ka es atnācu._________________________________________
f. Man prieks, ka mes atnācām.
_________________________
8. Nu jus perkat biļetes. Pārtulkojiet katru teikumu angliski, izrunājot to skaļā balsi, un tad
noklausieties lenti, lai pārbaudītu ne tikai gramatiku, bet arī izrunu!
a. Cik maksā biļetes?
b. Ludzu, man četras pieaugušo biļetes.
c. Paldies. Kur ir programmas?______
d. Kur ir garderobe?
e. Vai iesim iekšā?
Valodas labākai saprašanai. To cost un to
pay latviešu valodā tulko kā 'maksāt' un
'samaksāt'. How much does that cost? 'Cik
tas maksā?' I would like to pay to for that.

'Es gribetu par to samaksāt' Taču abiem
vārdiem ir blakus nozīmes. Cost kā liet
vārds ir 'cena' vai 'izdevumi'; pay - 'alga',
'samaksa'. Daži vārdu lietojumi, pa diviem
no katra, ko der iegaumēt: at my cost 'uz
mana rēķina', at all costs 'par katru cenu'.
To pay attention 'pieverst uzmanību' un
pay-day 'algas diena'. Aprakstiet kādu
situāciju, lietojot šos jaunos vārdus!

How much are the tickets?
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Papildu vingrinājums.
9. Atkārtojums. Izvēlieties pareizās vardu formas un ierakstiet tās tukšajās vietās!

1. Listen! Someone (knocks, is knocking) at the door.
2. (That, Those) clothes belong to Mary.
3. He cannot (speak, speaks) English well.
4. What is the difference (at, between) these two words?
5. What time (do, did) you meet your Mother yesterday?

______________
__________________
____________
__________________

6. He wanted to tell (I, me) about his trip.
7. It is dark in this room. Please turn (on, behind) the light.
8. She plays basketball quite (good, well).
9. We waited (a, an) hour for my friend Sarah.

__________________
__________________

10. George is shorter (that, than) Peter.
11 .It is difficult (learn, to learn) so many new words.
12.He spends (much, many) time at the lake.
13.There (was, were) three patients at Dr. Cook's office.
14. Would you like to have (a, an) ham sandwich?
15.Last week we (goed, went) on a picnic.

is knocking

____________
_________________
_________________
____________________
_________________
_________________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
208.-211. Ipp.: 1. I was going/I will be going, I was/I will be, We were going/We will be going, We
were/We will be, You were going/You will be going, You were/You will be; 2.: Yes, I saw it, Yes, I
heard it, No, I did not like it, Yes, I was there, Yes, they were there; 3.: Pagājušajā nedēļā es izlasīju
avīzē par koncertu simfoniskajā zālē, ko es tiešām gribēju dzirdēt. Es piezvanīju savai sievai uz
darbu, un viņa pusdienlaikā nopirka biļetes. Mēs pirms koncerta paēdām pusdienas labā restorānā un
pēc tam piestājām Iedzert kafiju mazā kafejnīciņā upes malā. Mums bija patīkams vakars. 4.: smarter
than, more interesting than, more tired than, sweeter than, more intelligent than, colder than, busier
than, warmer than, easier than, worse than; 5.: later than, more often than, later than, sooner than,
more quickly than, belter than, earlier than, faster than, more quietly than, better than; 6.: No, they are
taken., Yes, they are free., Yes, you may sit there., Yes, I have a program., Yes, I can see well.; 7 . I
liked the concert., I did not like it., The play was boring., It was wonderful., I'm sorry I came., I'm
glad that we came.; 8.: How much are the tickets?, I would like to have four adult tickets, please.,
Thank you. Where are the programs?, Where is the cloakroom?, Shall we go in?; 9.1 Is knocking,
Those, speak, between, did, me, on, well, an, than, to learn, much, were, a, went.
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Tikai angliski

Lai atkārtotu iepriekšējo nodaļu, lūdzu, noklausieties šīs trīs sarunas. Ja jūs kaut ko nesapratāt,
atkārtojiet mācību stundu vai tās daļas, kas radīja grūtības. Turpiniet tulkot un pārbaudīt abos
virzienos - no latviešu uz angļu un no angļu uz latviešu!

(•

C

Conversation #1
"Hello. Are you standing in line for tickets? How much are they?"
"Ten dollars each."
"Please give me four tickets."
"Here you are. That's $40.00. Do you want a program? That'll be $2.50 extra."
"Yes, I'll take it. Looks like this'll be a good concert. The Vienna Boys' Choir
is singing. Everyone likes it."
"And the tickets aren't expensive. Usually they cost much more."
"Excuse me, where is the cloakroom? I'd like to hang up my coat."
"Come with me! I'll show you where it is."
Conversation #2
"It's intermission. Would you like a drink?"
"How did you like last week's ballet?"
"I liked the Mexican ballet, but I did not like the lecture before that. I think it was dull.'
"I agree. Are you going to the exhibit?"
"Yes, shall we go together? Let's make a date to meet for dinner and a show."
"Don't you think, that we are doing too much? We never have any free time."
Conversation #3

<•

"Let's go in! I want to get some good
seats. Are these places taken?"
"Yes. These two are taken, but those
seats are still free."
"Is this all right?"
"Yes, you can see well from here. It is
past eight o'clock. As usual, the
concert
will start late. What are you doing after
the concert?"
"Nothing much. Why do you ask?"
"Let's go to our place for some coffee
and a chat."
"Wonderful. We'll be there."
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K a m ā c ītie s
Pirmajā "Kā mācīties"
nodaļā bija teikts, ka ne
katru frāzi var tulkot
vārdu pa vārdam. Labs
piemērs ir 'iemācīties no
galvas', kas angliski ir to
learn by heart, pārtulkots
atpakaļ latviski 'iemācīties no sirds’.

Labs veids, kā mācīties, ir
krāt tieši šādas
idiomātiskas frāzes. Šeit
dotas tikai dažas: What's
troubling you? 'Kas tevi
traucē?' Vai, labāk, 'Kas tev uz sirds?' Now I've got it! 'Nu es to dabūju!' vai
'Nu ir skola rokā!' Let's hit the road!
'Brauksim nu!' vai 'Sitīsim pa ceļu!' Un to
run out of ir, protams, 'izskriet no', bet arī
'aptrūkties.' Tā I ran out of the house ir 'es
izskrēju no mājas', bet Did you run out of
coffee? nav 'vai tu izskrēji no kafijas', bet
gan 'vai tev pietrūka kafija?'
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SARUNAS UN
SPORTS
(Lesson # 1 9 Athletics)

C

Šajā mācību stundā jūs iemācīsities
dažādu sportu nosaukumus, kā
paprasīt rezultātus un varbūt pat
aprunāties par spēļu norisi. Saka, ka
sports
un
mūzika
esot
visstarptautiskākās starp "valodām",
un ir taisnība, ka, satiekoties
starptautiskajās volejbola spēlēs vai
uzņemot ārzemju viesus mototrasē, valoda īsti nemaz nav vajadzīga. Taču par sliktu nenāktu spēt
kaut ko saprotamu pasacīt vai paprasīt.
Hi! I'm in a hurry!
I'm meeting Jim at the park.
We're goint to play volleyball.
Wait! I have to drive past
the sports center on my way to work.
I'll take you.
You don't mind taking me?
Jim is a very good athlete, you know.
In the winters he skis.
During spring and summer
he plays soccer.
He also likes to play tennis.
I prefer gymnastics,
but you know that already.
Are you waiting for your vacation?
Yes. Are we still going to the lake?
I've always enjoyed
fishing and swimming there.

Čau! Es steidzos.
Es satikšu Džimu parkā.
Mēs spēlēsim volejbolu.
Pagaidi! Man jābrauc garām
sporta centram pa ceļam uz darbu.
Es tevi aizvedīšu.
Tev nekas nav pretī mani aizvest?
Zini, Džims ir ļoti labs sportists.
Ziemās viņš slēpo.
Pavasaros un vasarās
viņš spēlē futbolu.
Viņam arī patīk spēlēt tenisu.
Man vislabāk patīk vingrot,
bet to jau tu zini.
Vai tu gaidi savu atvaļinājumu?
Jā. Vai mēs vēl brauksim uz ezeru?
Man vienmēr ir paticis tur
makšķerēt un peldēt.

Piezīmes par angļiem un amerikāņiem

Anglija ir pasaules populārākā sporta, futbola, dzimtene. Amerikā futbols, ko tur sauc par soccer,
ir mazāk iecienīts sports. Trīs milzīgie sporta paveidi ir vasarās beisbols, ziemās ledus hokejs un
amerikāņu futbols, kam ar Eiropas futbolu nav nekāda sakara. Ļoti populārs ir Amerikā
izgudrotais basketbols. Daudzi labākie sportisti spēlē profesionālās līgās, tikpat daudzi trenējas
olimpiādēm, kur amerikāņi ir īpaši izcēlušies sprinta distancēs un augstlēkšanā, tāllēkšanā un
kārtslēkšanā. Vienīgo zelta medaļu volejbolā olimpiskajās spēlēs amerikāņi ieguva ar latvieša,
Alda Bērziņa, palīdzību.
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PASKAIDROJUMI

Daži
sporti:
volleyball
‘Volejbols',
basketball
'basketbols', baseball 'beisbols',
soccer vai football 'futbols', ice
hockey ''ledus hokejs', tennis
'teniss', track and field vai
vienkārši track 'vieglatlētika’.
Ievērojiet, ka to, ko angliski sauc
par soccer, parasti tulko kā
'amerikāņu futbols'. Laukums,
kurā notiek spēle, saucas field.
Team ir 'komanda', un team
captain ir 'komandas kapteinis'.
Game ir 'spēle', match 'sacīkstes'
vai 'mačs' un tournament
'turnīrs'.
Kā 'makšķerēt', tā 'zvejot' angliski apraksta ar darbības vārdu to fish. Dažādie ūdeņi ir river
'upe', pond 'dīķis', lake 'ezers', sea 'jūra' un ocean 'okeāns' (un puddle 'peļķe'). I fish in the
river, but George fishes in the lake, varētu būt 'Es makšķerēju upē, bet Džordžs zvejo ezerā.'
Lai atšķirtu, vajadzīga papildu
informācija par 'makšķeri' fishing
rod vai 'tīklu' net.

%m

Līdz šim jūs esat lietojuši vienu
tulkojumu
darbības
vārdam
'patikt’ - to like. Sinonīms ir to
enjoy, ko dažkārt tulko arī kā
'baudīt’. Did you like the game?
un Did you enioy the game? abus
tulko kā 'Vai tev patika spēle?', bet
I always enjoy your company ir
labāk tulkot kā 'Es vienmēr
izbaudu tavu klātbūtni'. Vārdam to
like parasti seko darbības vārds,
bet to enjoy - lietvārds. Peter likes
to play tennis, un Peter enjoys
tennis. 'Pēterim patīk (spēlēt)
tenisu.' To like pretstats ir to
dislike 'nepatikt' vai pat to hate
'ienīst'.
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Hare we are. Let's go in.
May I play, too?
Of course.
Which side shall I play on?
Come with me.
You can be on our team.
What will the rest of you do?
We'll look for a place to sit.
What's the score?
Seven to three, in our favor.
Who is the best player?
What a question!
My brother John, of course.
He's number eight.

Te nu mēs esam. Iesim iekšā!
Vai es arī drīkstu spēlēt?
Protams!
Kurā pusē lai es spēlēju?
Nāc man līdzi!
Tu vari būt mūsu komandā.
Ko jūs pārējie darīsit?
Mēs pameklēsim vietu, kur sēdēt.
Kāds ir rezultāts?
Septiņi pret trīs mums par labu.
Kurš ir labākais spēlētājs?
Kas par jautājumu!
Mans brālis Džons, protams.
Viņš ir numurs astoņi.

Did you see the basketball game
yesterday on TV?
No, I didn't have the time.
Which team won?
I didn't see it either. I usually
watch sitcoms or the news.
I like those better.
George, when is the next practice?
Thursday.
We practise every Thursday,
right here, after work.

Vai tu redzēji basketbola spēli
vakar televīzijā?
Nē, man nebija laika.
Kura komanda uzvarēja?
Es arī to neredzēju. Es parasti
skatos komēdijas vai ziņas.
Tās man patīk labāk.
Džordž, kad ir nākamais treniņš?
Ceturtdien.
Mēs trenējamies katru ceturtdienu
tepat pēc darba.

Shall we go for a drink?
I got paid today, I'll treat.
It's a date!
Anna, are you coming?
No? Well then, see you .
next week.

Vai aizbrauksim uz krodziņu?
Es šodien dabūju algu, es izmaksāšu.
Sarunāts!
Anna, vai tu nāksi?
Nē? Nu tad uz redzēšanos
Nākamnedēļ.

217

19.stunda

a

<•:

John plays basketball. 'Jānis spēlē basketbolu’ I
play the violin. 'Es spēlēju vijoli.' We’re playing
cards. 'Mēs spēlējam kārtis.' May I play the
piano? 'Vai drīkstu spēlēt klavieres?' The
children were playing with the cat. 'Bērni
spēlējās ar kaķi.' Marcie was playing the radio
too loudly. 'Mārsija spēlēja radio par skaļu.' Un: I
like playing with words. 'Man patīk rotaļāties ar
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vārdiem.'

c

Sacensību sportos vienmēr ir iespēja iegūt godalgu. First prize 'pirmā godalga', second prize
'otrā godalga’. First place 'pirmā vieta', third place 'trešā vieta'. Paul received the first prize.
'Pauls ieguva pirmo godalgu.' In what place is your team? 'Kurā vietā ir tava komanda?' Our
team is in first place. 'Mūsu komanda ir pirmajā vietā.' It won the Baltie championship games
for 1990. 'Tā uzvarēja 1990. gada Baltijas meistarsacīkstēs.'

C

Ir labi zināt, kā kādu uzslavēt. You play chess very well vai quite well. Tu ļoti labi spēlē šahu.' I
like the way you play the organ. 'Man patīk, kā tu spēlē ērģeles.' You are the best student in
our class. Tu esi vislabākais skolnieks mūsu klasē.' vai George is the best player on our team.
'Džordžs ir vislabākais spēlētājs mūsu komandā.'

<•

We practise every Thursday. 'Mēs trenējamies katru ceturtdienu.’ On Thursdays we play
volleyball. 'Ceturtdienās mēs spēlējam volejbolu/ Laurie goes visiting every Sunday. 'Lorija
brauc ciemos katru svētdienu.' During the summer we go boating. 'Vasarās mēs braucam ar
laivu/

C
C

Par the news 'ziņām’ un television 'televīziju': Turn on the TV set. 'Ieslēdz televizoru.' Turn the
TV off. 'Izslēdz televizoru’ That’s too loud. 'Tas ir par skaļu.' Isn’t this too quiet? Vai nav par
klusu?' May I change the channel? 'Vai drīkstu pārslēgt uz citu kanālu?' un Yes, please, turn to
another channel, 'jā, lūdzu, pārslēdz uz citu kanālu’ Do you think watching TV is a good way
to spend one’s leisure time? 'Vai jūs uzskatāt, ka skatīties televizoru ir labs veids, kā pavadīt
brīvo laiku?'
Lietvārds date nozīmē - gan 'datums', gan 'satikšanās'. Jaunieši bieži sarunā dates, ko latviski
varētu tulkot arī kā 'randiņus'. Let’s make a date. 'Norunāsim satikšanos.' Did you make a date
for Sunday? Vai tu norunāji satikšanos/randiņu uz svētdienu?' It’s a date! 'Sarunāts!' - vārdu
sakot, viss nokārtots. Lūdzu, ievērojiet darbības vārda to make, parasti 'gatavot' vai 'taisīt',
pielietošanu iepriekšējos piemēros un neaizmirstiet, ka What is the date today? vēl aizvien ir 'Kāds Šodien ir datums?' And that’s clear, right? 'Un tas ir skaidrs, pareizi?'
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KLAUSIETIES, SAPROTIET

Pirms sakat vingrinājumus, izlasiet norādījumus un izpildiet rakstiskos uzdevumus!
1. Jus runājat ar cilvekiem, ko jus satikāt sporta speles. Izlasiet teikumus un ierakstiet
pareizos jautājumus!
Yes, I play tennis.
Do you play tennis?
No, my sister does not play hockey.
Yes, we play basketball.
Yes, we play football on Thursdays.
No, Edgar does not play volleyball. He plays soccer.
2. Anna ir atbildīgā par volejbola turnīra rezultātiem. Viņa lasa rezultātus. Klausoties
audio, ierakstiet rezultātus šajā tabulā!
a. New York against Boston__________________________________
b. Toronto against Kalamazoo
c. Milwaukee against Minneapolis
d. New York against Indianapolis
e. Chicago against San Francisco _
3. Džordžs runa pa telefonu. Klausoties lenti, parbaudiet, vai šie teicieni ir pareizi (trae) vai
nepareizi (false)! jauns vārds: to take part 'piedalīties'.
a. Pēteris un Džordžs aizbrauca uz Toronto
b. piedalīties tenisa turnīra.
c. Piedalījās trīs komandas no Austrālijas.
d. Pētera komanda ieguva pirmo vietu hokejā
e. un Džordža komanda bija pirmā volejbolā.

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Some lieto apgalvojuma teikumos, any nolieguma teikumos.
Laura would like some coffee. 'Laura vēlētos mazliet kafijas.'
Laura does not want any tea. 'Laura nevēlas nemaz tējas.'
Izvēlieties pareizos vārdus un ierakstiet tos tukšajās vietās!
I. There aren't (some, any) tennis courts at our school.
2.1 saw (some, any) of the basketball players at the drugstore*.
3.1 didn't see (some, any) sports equipment outside.
4.1 just received (some, any) new sports magazines.
5.1 don't believe that he got (some, any) free p a s s e
6.1 don't have (some, any) time to go fishing.
7.1 wrote (some, any) letters last night.
8.1 bought (some, any) tennis balls for your aunt.
9. There are (some, any) Band-Aids in the bathroom cabinet.
10.1 don't think he ever makes (some, any) mistakes.

s

_____any
____________
____________
____________
. ____________
____________
____________
____________
____________

* drugstore ir aptiekas veikals Amerikā. Tajā, tāpat kā katrā aptiekā, pērk zāles; taču tajā var arī
pirkt kosmētikas piederumus, saldumus, avīzes un žurnālus un parasti var paēst ātras pusdienas.
5. Atkārtojums. Vārdus someone, somebody, something, somewhat lieto apgalvo
juma teikumos, vārdus anyone, anybody, anything, anywhere nolieguma teikumos.
I saw her give something to you. 'Es redzēju, ka viņa tev kaut ko iedeva.'
I didn't meet anybody I knew. 'Es nesatiku nevienu, ko es pazinu.'
Izvelieties pareizos vārdus un ierakstiet tos tukšajās vietās!
___anything__
1. She didn't say (something, anything) about volleyball to me.
2. He told me (something, anything) about yesterday's game.
3. There is (something, anything) wrong with this ping-pong ball.
4.1 don't see (something, anything) wrong with it.
5. They live (somewhere, anywhere) near the Health Club.
____________
6.1 can't find my tennis racket (somewhere, anywhere).
7.1 hear (someone, anyone) playing the piano.
____________
8. There isn't (someone, anyone) on the basketball court.________________________
9. I'm sure there isn't (somebody, anybody) there.
____________
10. Now I can't see Peter (somewhere, anywhere).
. _______
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UN RUNĀJIET

6. Noklausieties lenti un pārtulkojiet jautājumus angliski! Ja vēlaties, pirms klausāties lenti,
ierakstiet atbildes šeit!
a. Kurp tu skrien?
b. Vai tu spēlē tenisu?
c. Kas ir tavas komandas kapteinis?
d. Cikos būs basketbola spēle?
e. Vai jums patīk makšķerēt?

_________Where are you offto?________
__________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Noklausieties jautājumus un atbildiet ar pilnu teikumu!
a. Will Peter go skiing tomorrow?
b. Did your friend get first place?
c. Are you watching TV?
d. Is practice on Thursdays?
e. Do you like to play cards?

Yes,
Peter will ski tomorrow.
Yes,
Y es,_________________________
No,__________________________
No,__________________________

Atbildiet uz katru jautājumu ar pilnu teikumu! Neaizmirstiet katru izrunāt out loud
'skaļā balsī!
a. Do you play soccer?
b. Do you want to learn ice hockey?
c. Are you a good gymnast?
d. Will you teach me how to play tennis?
e. Does he want to come with us?

No,_______ I do not play soccer.__
Yes,__________________________
Y es,__________________________
No,________________
Yes,

Valodas labākai saprašanai. Darbības vārda to play
primārā nozīme ir 'spēlēt’. I like to play chess. 'Man patīk
spēlēt Šahu' un Do you play the violin? 'Vai tu spēlē
vijoli?' Nākamā nozīme ir 'spēlēties, rotaļāties'. Little
children like to play’ 'Maziem bērniem patīk rotāļāties.'
Mary played Little Red Ridinghood. ir 'Marija tēloja
Sarkangalvītes lomu.' A play ir 'rotaļa, luga' vai 'sporta
spēle’. To play fair ir kaut ko darīt godīgi, to play hooky

nozīmē to, ka palaidņi zēni vai meitenes saulainā pavasara
dienā tīšuprāt neapmeklē skolu. Paul always plays safe.
'Pauls vienmēr ir ļoti uzmanīgs.’ un don’t play with fire
'nespēlējies ar uguni!' Pameklējiet un iemācieties vēl citus
piemērus!
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Papildu vingrinājumi.
9. Atkārtojums. Very nozīmē, ka ir daudz. Marvin ate a very large lunch. 'Marvins apēda ļoti
lielas pusdienas.' Too nozīmē, ka kaut kā ir par daudz - vairāk, nekā vajadzīgs vai cik var
izlietot. He ate too much. ‘Viņš apēda par daudz.’
Ierakstiet very vai too pareizajās vietās!
1. I cannot run today because my leg hurts__________much.___________________ too
2. This uniform is_________ large, but it fits Tom. He'll wear it.
3. The other one, however, is ___________large, I cannot wear it.
4. That game is___________hard for Peter; he cannot play it.
5. Chess is a ___________ difficult game, but Laura can play it well.
6. You are reading___________fast. I cannot understand you.
7. This coffee i s ___________hot. I cannot drink it.
8. The day w as____________cold, but I had a warm coat and hat.
10. Atkārtojums. Pierakstiet katram vārdam tā pretstatu!
1. sweet
2. to push
3. to buy
4. to win
5. high

sour
6. first
_________ ________7. to remember
_________ ________ 8. to give
_________ ________9. dark
_________ ________ 10. empty

__
__
__
__

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
218.-221. Ipp.: Ļ: Do you play tennis?. Does your sister play...?, Do you play...?. Do you play...?,
Does Edgar play...?; 2.1 New York 18 - Boston 16; Kalamazoo 19 - Toronto 17; Milwaukee 15 -

Minneapolis 9; New York 15 - Indianapolis 13; Chicago 15 - San Francisco 11; 3.1 a.T, b. F, c. F,
d. T, e. F; 4.1 any, some, any, some, any, any, some, some, some, any; 5.1 anything, something,
something, anything, somewhere, anywhere, someone, anyone, anybody, anywhere; 6 .: Where
are you off to?, Are you playing tennis?, Who is your team captain?, What time is basketball
game?, Do you like to fish?; 7.1 Peter will ski tomorrow., Yes, my friend got first place., Yes, I'm
watching TV., No, practice is not on Thursdays., No, I do not like to play cards.; 8.1 No, I do not
play soccer., Yes, I want to learn ice hockey., Yes, I'm a good gymnast., No, I won't teach you
how to play tennis., Yes, he wants to come with us.; 9.1 too, very, too, too, very, too, too, very;
1 0 1 sour, to pull, to sell, to lose, low, last, to forget, to take, light, full.
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Tikai angliski

Noklausoties dotās sarunas, pārbaudiet, cik labi jūs tās saprotat. Kaut arī tas ne vienmēr ir viegli,
meklējiet iespējas runāt angliski, pat ja sarunas jāuzsāk jums pašiem un pat ja tās nerit tik tekoši,
cik jūs paši to vēlētos.
Conversation #1

C

"Hi! I'm in a hurry! I'm meeting Jim at the park. We're goint to play volleyball."
"Wait! I have to drive past the sports center on my way to work. I'll take you."
"You don't mind taking me? Jim is a very good athlete, you know. In the winters he skis. During
spring and summer he plays soccer. He also likes to play tennis."
"I prefer gymnastics, but you know that already. Are you waiting for your vacation?"
"Yes. Are we still going to the lake? I've always enjoyed fishing and swimming there."
Conversation #2

C

"Here we are. Let's go in."
"May I play, too?" "Of course."
"Which side shall I play on?"
"Come with me. You can be on our
team...
What will the rest of you do?"
"We'll look for a place to sit.
What's the score?"
"Seven to three, in our favor."
"Who is the best player?"
"What a question! My brother John,
of course. He's number eight."
Conversation #3

"Did you see the
basketball game
yesterday on
TV?"
"No, I didn't have
the time. Which
team won?"
"I didn't see it either. I usually watch
sitcoms or the news. I like those better."
"George, when is the next practice?"
"Thursday. We practise
every Thursday, right here,
after work."
"Shall we go for a drink? I got paid today, I'll treat."
"It's a date! Anna, are you coming? No? Well then, we'll see you next week."
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K a m ā c ītie s
Lai iegūtu vairāk
uzticības savām
valodas spējām,
sagatavojiet
dažādus sarakstus
- jū s varat to darīt
galvā vai uz papīra
strēmelītēm.

Vai I am eating dinner ir
tagadnē, pagātnē vai nākotnē?
Kā ir ar we will run home, John
sang in the church choir, Mrs.
Feldman is a good teacher,
tomorrow I'll be sick?

Pārveidojiet katru teikumu citā
laikā: I'm eating dinner vai I eat
dinner, I ate dinner, I will eat
dinner. Pamēģiniet pārveidot
iepriekšējo stundu tekstus, kā arī
teikumus, ko dzirdat īstās sarunās!
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SARUNAS UN UZ DARBU

(Lesson #20 - On the way to work)
Pasaulē ir daudz cilvēku, kas pavisam nopietni darba vietās
un darba vietā pārrunā darba ētiku. Ja palasa mūsu
tautasdziesmas, latviešiem darba ētikas netrūkst. Bet arī
citām tautām, ja par moto ņem Noela Kauarda teicienu
Work is more fun than fun 'Darbs ir lielāka izprieca kā
izprieca', šīs ētikas netrūkst. Par darbu var runāt darbā vai
ceļā uz darbu, un sarunas ne vienmēr ir par astoņām darba
stundām, bet ari par māju, bērniem un pārējo dzīvi.
Hi! HoWre you doing?
Are you still at the same place?
No, I started a new job yesterday.
What are you doing?
I'm a supervisor at the local factory.
Is it a good job?
Well, there's a lot to do.
I'm in charge of some
twenty workers.
I have to make sure that
they do their work on time.
That's a lot of responsibility.
I had a job like that once.
The people were nice and
I enjoyed it quite a bit.
Yes. I like the way the
management runs this factory.
That's very important.
I wish you the best of luck.
Let me know when you get
a raise or. a promotion.

Čau! Kā iet?
Vai vēl tajā pašā vietā?
Nē, es vakar sāku jaunu darbu.
Ko tu dari?
Esmu priekšstrādnieks vietējā fabrikā.
Vai tas ir labs darbs?
Nu jā, ir daudz ko darīt.
Esmu atbildīgs par kādiem
divdesmit darbiniekiem.
Man jāuzmana, lai
viņi padara savu darbu laikā.
Tā ir liela atbildība.
Man reiz bija tāds darbs.
Cilvēki bija jauki, un
man tas tiešām patika.
Jā. Man patīk, kā
administrācija vada šo fabriku.
Tas ir ļoti svarīgi.
Es vēlu tev visu to labāko.
Pastāsti man, kad dabūsi
algas pielikumu vai paaugstinājumu.

Piezīmes par angļiem un amerikaņiem

Pirms dažiem gadiem runāja, ka, mehanizācijai ieviešoties darba vietās, darba stundas sa
mazināšoties un ka caurmērā cilvēks strādāšot tikai trīs vai četras dienas nedēja. Taču darbam, lai
cik datoru vai citādu mašīnu nelietotu, ir tendence izplesties, lai piepildītu iespējamo laiku, un tā
darba stundas vēl aizvien ir no deviņiem līdz pieciem, piecas dienas nedēja, un ne viens vien
darbinieks strādā sestdienās vai vakaros - lielāko tiesu gan par virsstundu algu.
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PASKAIDROJUMI

(•

How’s it going at work? 'Kā tev iet darbā?' I got a new job. 'Es dabūju
jaunu darbu.' Peter got a better position. 'Pēteris dabūja labāku darbu.'
He was promoted. Viņu paaugstināja.’ Un -I lost my job. ‘Es zaudēju
darbu.' vai He was dismissed vai fired. 'Viņu atlaida.' Komentāri par
pēdējo: What a pity! 'Cik žēl!', That’s terrible! Tas ir briesmīgi!" un
tad You’re looking for a new job, of course, aren’t you? Tu, protams,
meklē jaunu darbu, vai ne?'

C

Daži ikdienišķi komentāri par darbu: I have to work
overtime. 'Man jāstrādā virsstundas.’ I’m overworked. 'Es
esmu pārstrādājies.’ I have too much to do. 'Man ir par
daudz ko darīt.’ I don’t have enough to do. 'Man ir par maz
ko darīt' (too much 'par daudz', not enough/too little 'ne
diezgan/par maz').
^
I think I deserve a raise. 'Man liekas, ka es esmu pelnījis
algas pielikumu/ I received (got) a raise. 'Es dabūju algas
pielikumu.' un Mr. Smith, my boss, retired. 'Smita kungs,
mans priekšnieks, aizgāja pensijā.' Atkārtojiet - employer
vai boss ir 'priekšnieks', employee vai worker ir 'darbinieks'
vai 'strādnieks' un wages vai salary ir

(•

If one is looking for a job, 'Ja kāds
meklē darbu', one should go to an
employment agency 'tam vajadzētu
iet uz darba aģentūru' or look in the
classified ads in the newspaper. Vai
pameklēt sludinājumos avīzē.'
Un, vienalga, vai Paul was fired and
consequently became the president
of the 1st National Bank, daži
komentāri būtu: Really! ‘Tiesam!'
That can’t be! Tas nevar būt!' I don’t believe it! 'Es neticu!' Who said that? 'Kas to teica?'
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Are you Mr. Schultz?
I've come to meet you.
How nice! I just flew in.
How can I get to Grant Street?
Can I take a bus?
A taxi would be better.
The buses here are very slow.
Are you going to live here?
I'm going for a job interview
at Niles North
High School.
I'm a history teacher.
I am too. I teach
history at Missouri University.
I'm going in your direction.
Can I take you to
your hotel?
Thank you. Can you wait a bit?
I must pick up my luggage.

Vai jus esat Šulca kungs?
Esmu atnācis jums pretī.
Cik jauki! Es tikko ielidoju.
Kā lai es tieku uz Granta ielu?
Vai varu braukt ar autobusu?
Ar taksīti būtu labāk.
Autobusi pie mums ir ļoti lēni.
Vai jūs te dzīvosit?
Es dodos uz pārrunām
par darbu Ziemeļu Nailes
vidusskolā.
Esmu vēstures skolotājs.
Es arī. Es mācu
vēsturi Misūri Universitātē.
Man jābrauc uz jūsu pusi.
Vai varu jūs aizvest līdz
jūsu viesnīcai?
Paldies! Vai varat mazliet pagaidīt?
Man jāsavāc sava bagāža.

Where are you working?
I work at the Ford factory.
How interesting.
My wife and I just bought
a house nearby.
Do you have any children?

Kur jūs strādājat?
Es strādāju Forda fabrikā.
Cik interesanti!
Mana sieva un es tikko nopirkām
māju tepat tuvumā.
Vai jums ir bērni?
Jā, mums ir trīs bērni,
divas meitenes un viens puisītis.
Tajā rajonā ir labas skolas.
Bērnudārzs ir turpat pie
parka un zvēru dārza.
Vidusskola ir mazliet tālāk,
tieši aiz slimnīcas.
Un cik tālu ir iepirkšanās centrs?
Tikai dažas ielas tālāk, garām
bankai, blakus ugunsdzēsēju
iecirknim.

Yes, we have three children,
two girls and a little boy.
There are good schools in that area.
The kindergarten is right next to
the park and the zoo.
The high school is a little further,
fight behind the hospital.
And how far is the shopping center?
Just a few streets past
the bank, next to the fire
station.
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Daži arodi un profesijas: auto mechanic 'auto
mehāniķis', bus driver 'autobusa vadītājs',
carpenter galdnieks', chemist, 'ķīmiķis’,
cook 'pavārs’, editor 'redaktors', engineer
'inženieris', farmer 'zemnieks', lawyer
'advokāts’ minister 'mācītājs' vai 'ministrs',
office
worker
'biroja
darbinieks',
photographer 'fotogrāfs', physician jeb
doctor 'ārsts', physicist 'fiziķis', secretary
'sekretāre', artist 'mākslinieks', painter
'gleznotājs’ vai 'krāsotājs', sales person
'pārdevējs', writer 'rakstnieks.' Angļu valodā
That's not the kitchen
parasti nav atšķirības starp vīriešu un sieviešu
dzimti, tā, piemēram, mechanic var būt 'mehāniķis’ vai 'mehāniķe’

SILLY WOMAN

(•

What do you do? 'Ko jūs darāt?' I am a journalist. 'Es esmu žurnālists.' Are you a nurse? 'Vai
jūs esat žēlsirdīgā māsiņa?' No, I am a doctor. 'Nē, es esmu ārste.' We are firemen. 'Mēs esam
ugunsdzēsēji.' They are waiters at the Lido. 'Viņi ir oficianti restorānā "Lido".'

C

Jautājums: Are you going to live here? un atbilde: Yes, I am going to work here. I work ir 'es
strādāju', I will work vai I am going to work 'es strādāšu'. Protams, ir labi atcerēties, ka to go
citā kontekstā varētu arī nozīmēt 'es eju' vai 'es braucu uz darbu'.

C
C
C

e

Labā dzīvojamā rajonā parasti ir school 'skola', church 'baznīca', post office 'pasts', fire station'
ugunsdzēsēju iecirknis', police station 'policijas iecirknis', swimming pool 'peldbaseins',
hospital 'slimnīca', gas station 'benzīna pildītava', shopping center 'iepirkšanās centrs' un other
stores 'citi veikali', movie theater 'kino'. Can you think o f anything else?
Where can one work? 'Kur var strādāt?' In an office 'birojā', at home 'mājās', on a farm
'laukos', in a factory 'fabrikā' and in many other places 'un daudzās citās vietās'.
To buy 'pirkt', pagātnē bought. Uzšķiriet nekārtno darbības vārdu sarakstu 287. lappusē!
Izvēlieties kādu personu, piemēram, teenager 'padsmitnieks' un izdomājiet pa teikumam ar katru
darbības vārdu! This teenager bought some roses. 'Šis padsmitnieks nopirka rozes.' These
teenagers get along well. 'Šie padsmitnieki labi satiek.' To get along ir 'satikt'. I get along with
everybody. 'Es satieku ar visiem’ vai, mazliet citādā nozīmē, How are you getting along at
work? 'Kā tev iet darbā?’.

Turpiniet vingrināties ar dažādiem darbības vārdiem! Kāda ir atšķirība starp I go, I'm going, can
I go, may I go, I should go, I've been going, I would go, but..., I'll be going, get going!, etc.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET!

C

Pienācis bridis nākamajiem vingrinājumiem. Ka allaž, ludzu, izlasiet norādījumus
grāmatā un tikai tad klausieties audio ierakstu!
1. Pirms klausāties audio, ludzu, ierakstiet tulkojumu blakus katrai profesijai!
Q

(•

skolotājs
ārste
mācītājs_
ķīmiķis
inženiere
sekretāre

teacher

2. Ierakstiet tukšajās vietās pareizo vietniekvārdu! Vai jus spējat katru teikumu pārtulkot
latviski?
_ letters of recommendation.
a. Show me (they)_
occupation?
b. What is (you) _
c. He fixed (I)___
car well.
d. Do you work at (we)_
_factory?
e. I don't know what (he)
_ _ position is.

Show we their letters of...
____________________

3. Klausoties lenti, izšķirieties, kuri no šiem teikumiem ir true vai false (pareizi vai nepareizi)!
Jaunsvārds: to move* 'pārvākties'.
a. Ernesta mājas ir Ankoridžā, Aļaskā.
b. Viņam nepatīk Toronto.
c. Vairāk latviešu dzīvo Ankoridžā nekā Toronto.
d. Ernests un viņa māsa abi meklē darbu.
e. Ernests ir policists, un viņa māsa ir skolotāja.
* To move ir ne tikai 'pārvākties', bet
biežāk: 'kustēties' vai 'kustināt': The
grass moves in the wind. 'Zāle kustas
vējā.' The wind moves the grass.
'Vējš kustina zāli.' Vēl divi citi vārda
lietojumi: to move to tears
'aizkustināt līdz asarām' vai, daudz
labāk, to move to laughter
'sasmīdināt'.

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F

229

20.stunda

Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Pārveidojiet kursīviem burtiem iespiestos vārdus to saīsinātajā formā!

Neaizmirstiet pārtulkot katru teikumu un iemācīties katru vārdu, kas vēl nav zināms!
1. I am not very busy today.
2. They are looking for a part-time nurse.
3. She is going to work for us full time.
4. I will meet you after five o'clock.
5. You will earn a good salary here.
6. He will be back right after he gets his paycheck.
7. We have been working a lot of overtime.
8. I do not know whether she is self-employed.
9. What did you say? I cannot hear you.
10. There is good medical insurance at this company.

I 'm ____

5. Atkārtojums. Pārveidojiet ar kursīviem burtiem iespiestos saīsinājumus to pilnajā
formā!
I. There s enough room in this office for everyone.
2.I wasn 't at the meeting last week.
3. You’ll be tired after working all day and dancing all night.
4. It'll be easy for you to read those instructions.
5. I don't think I have met him before.
6. It's been a very long day.
7. I can't meet you until after Christmas.
8. Peter didn't even earn minimum wages.
9. He doesn 't make much money.
10. She's a very good employee.

There is
______

6. Atkārtojums. Pārtulkojiet latviski!
It is difficult to find a
job or to get a better one,
to read classified ads in
the newspaper, to do
one's best in a job
interview, to understand
job responsibilities and
duties or to apply for a Social Security card if one does not know the language. Whether one is
looking for a part-time or a full-time job, one should know one's way around - that is, know
what to say and how to behave.
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UN RUNĀJIET

7. Jūs satikāt draugus
darba apstākļus. Jūs
you doing at work?

Pierakstiet
angliski!

atbildes,

a. Man iet labi.
b. Man ir daudz ko darīt.
c. Mani pagājušo nedēju atlaida.
d. Es tikko dabūju jaunu darbu.
e. Es tikko dabūju paaugstinājumu.

un tagad pārrunājat katra
tikko prasījāt: How are
'Kā tev iet darbā?'
pārtulkojot šos teikumus
I'm doing fine.

8. Šis uzdevums dos iespēju vingrināties apstākļa vārdu too much 'par daudz' ūn not
enought/too little 'par maz' lietošanā. Atkārtojiet katru teikumu out loud 'skaļā
balsī, tad pārbaudiet savu izrunu lentē!
a. Man ir par daudz ko darīt.
b. Paulam ir par daudz mājas darbu._
c. Annai nav diezgan atbildības.____
d. Antonam ir par maz ko darīt.
e. Mums nav pietiekoši daudz draugu.

C

I have too much to do.

Šoreiz jūs uzstādīsit jautajumus. Pārtulkojiet katru jautājumu angliski! Atbildiet katrs
pats par sevi!
a. Kur jūs dzīvojat?
b. Kad jūs pārceļaties uz Kaliforniju?
c. Cik jums ir mazbērnu?
d. Vai jūs jau ilgi šeit strādājat?
e. Kādas ir darba stundas?

Where do you live?

Parastās darba stundas ir from nine to five 'no
deviņiem līdz pieciem'. Taču ir rūpnīcas un veikali,
kas strādā around the clock, tas ir, 24 stundas bez
pārtraukuma, all day and all night 'visu dienu un
visu nakti'. The factory operated around the
clock until the order was filled. 'Rūpnīca strādāja
bez apstājas, līdz pasūtījums tika izpildīts.'
Marjorie studied around the clock for her
physics exam. 'Mārdžorija mācījās visu diennakti

savam fizikas eksāmenam.'
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojums. Izvēlieties pareizās atbildes un ierakstiet tās tukšajās vietās!
1. In which can you travel the fastest: train, car, bus, airplane?
airplane
2 . The opposite of cheap is: good, expensive, terrible, o l d . ______________
3 . Which of these verbs is in the past tense: see, purchase,

remember, went, fly?
4 . Which letter in the word hour is silent (not pronounced)?
5 . If you feel hot, what do you do with your coat: take it off,

pick it up, put it away, put it on?

_______
______________
_____________

6 . Which does not belong here: first, fifth, seven, ninth,

tenth.

_____________

7. If I am overworked, I: don't have anything to do, don't know

what to do, have too much to do, like what I do.

_____________

8 . The three forms of good are: good, gooder, goodest. Is

this true or false?
9 . Which is wrong: a piano, a apple, a baseball bat, a date?

_____________

10.If you want to watch television, do you turn it on or turn it
off?
11 .Which is correct: I am tired vai I is tired?
12.If today is Monday and I'm going to visit my aunt on

____________

Tuesday, am I going today, yesterday, next week, or
tomorrow?
ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
228-231. Ipp.: 1.: teacher, doctor, ministerjeb pastor, chemist, engineer, secretary; 2.1 their, your,
my, our, his; 3.1 T, F, F, T, T; 4.1 I'm, they're, she's, I'll, you'll, he'll, we've, don't, can't, there's; 5.:
There is, was not, You will, it will, do not, It has, cannot, did not, does not, She is; 6.1 Ir grūti
atrast darbu vai dabūt labāku darbu, izlasīt klasificētos sludinājumus avīzē, parādīt sevi vislabāk
pārrunās par darbu, saprast atbildību un pienākumus pret darbu vai pieprasīt Sociālās
apdrošināšanas karti, ja kāds neprot valodu. Vienalga, vai kāds meklē nepilna laika vai pilna laika
darbu, katram jāzina, ko darīt, tas ir, jāzina, ko teikt un kā uzvesties. 7.: I'm fine jeb I'm doing
fine., I have a lot to do., I was fired last week., I just got a new job jeb position., I just received a
promotion.; 8.1 I have too much to do., Paul has too much homework., Anna does not have
enough responsibility., Anton has too little to do., We do not have enough friends.; 9^1 Where do
you live?, When did you move to California?, How many grandchildren do you have?, Have you
worked (been working) here long?, What are your working hours?; 10.1 airplane, expensive,
went, 'h', take it off, seven, have too much to do, false, a apple - jābūt an apple, turn it on, I am
tired, tomorrow.
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Tikai angliski

Lai atkārtotu to, ko esat tikko iemācījušies, lūdzu, noklausieties dotās trīs sarunas! Ja vajadzīgs,
atkārtojiet iepriekšējo un tikai tad turpiniet klausīties nākamo stundu!
Conversation #1

"Hi! How're you doing? Are you still at the same place?"
"No, I started a new job yesterday."
"What are you doing?"
"I'm a supervisor at the local factory.''
"Is it a good job?"
"Well, there's a lot to do. I'm in charge of some twenty workers. I have to
make sure that they do their work on time."
"That's a lot of responsibility. I had a job like that once. The people were nice
and I enjoyed it quite a bit."
"Yes. I like the way the management runs this factory."
"That's very important. I wish you the best of luck. Let me know when you
get a reuse or a promotion."
Conversation #2

C

"Are you Mr. Schultz? I've come to meet you."
"How nice! I just flew in. How can I get to Grant Street? Can I take a bus?"
"A taxi would be better. The buses here are very slow. Are you going to live here?"
"I'm going for a job interview at Niles North High School. I'm a history teacher."
"I am too. I teach history at Missouri University. I'm going in your direction.
Can I take you to your hotel?"
"Thank you. Can you wait a bit? I must pick up my luggage."
Conversation #3

<•

"Where are you working?"
"I work at the Ford factory."
"How interesting. My wife and I just bought a house
nearby. Do you have any children?"
"Yes, we have three children, two girls and a little boy."
"There are good schools in that area. The kindergarten is
right next to the
park and the zoo. The high school is a little further, right
behind the
hospital."
"And how far is the shopping center?"
"Just a few streets past the bank, next to the fire station."
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PUB

Labs veids, kā paplašināt jūsu angļu valodu, ir nekoncentrēties tikai uz uzdoto, bet gan uz paša
vajadzībām un interesēm. Ja šajā mācību stundā sarunas bija par tematiem, kas varētu interesēt
precētus pārus, jūs varbūt labāk gribētu zināt, kur atrodas tuvākā bibliotēka vai varbūt disko.
Izdomājiet sarunu par šo tematu vai varbūt par sarežģījumiem, kas rodas arhitektam Vecrīgā,
latvietim īru krogā, volejbolistam ceļā uz meistarspēli vai dārzniekam, kas grib audzēt jaunas
rožu šķirnes. Lietojiet vārdnīcu, pārbaudiet gramatiku un turpiniet meklēt jaunus vārdus un
jaunus sarunu tematus!
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SARUNAS UN
DARBĀ
(Lesson #21 -A t work)
Darbā, protams, cilvēki strādā. Taču jūsu pirmā saskare ar darba vietām, kur runā angliski, varētu
būt ceļojuma laikā, kad jums jāsatiek kāds speciālists jūsu interešu laukā vai kādas nodaļas
vadītājs. Līdz ar to šajā nodaļā jūs iemācīsities mazliet par to, kā pieteikt vizītes un kā uzsākt
sarunas. Domājot par šīm darba vizītēm, centieties izmantot visu jau apgūto leksiku!
Good morning! This is Mr. Long.
May I speak with Mr. Smith?
One moment. I'll connect you.
I'm sorry, but Mr. Smith
is not at his desk.
May I take a message?
Good morning. Can I help you?
I am here to see Mr. Smith.
Do you have an appointment?
Yes, at nine o'clock this morning.
Just a moment, please!
I'll call his office.
I am sorry,
Mr. Smith is busy at the moment.
Please take a seat.
He'll be with you as soon as possible.
Mr. Long, would you like
to look at the premises
while you are waiting?
Mr. Jones can show you around.

Labrīt. Šeit runā Longa kungs.
Vai varu runāt ar Smita kungu?
Acumirkli. Es jūs savienošu.
Man žēl, bet Smita kungs
nav pie sava rakstāmgalda.
Vai varu pieņemt ziņojumu?...
Labrīt! Vai varu jums palīdzēt?
Esmu šeit, lai satiktu Smita kungu.
Vai jums ir pieteikta vizīte?
Jā, šorīt deviņos.
Acumirkli,: lūdzu!
Es piezvanīšu uz viņa kantori.
Man žēl,
Šmita kungs šobrīd ir aizņemts.
Lūdzu, apsēdieties.
Viņš būs, cik drīz vien iespējams.
Longa kungs, vai jūs gribētu
apskatīt telpas,
kamēr jūs gaidāt?
Džouna kungs var jums izrādīt.

Piezīm es par angļiem un am erikaņiem
Pavasaros Amerikas universitātēs un koledžās notiek "darba
tirgi": tur koledžu beidzējus, gan tos ar pirmo, otro vai pēdējo
(PhD) grādu, mēdz ielenkt liels skaits firmu pārstāvju, kas
godīgi meklē lētu un izglītotu darbaspēku, bet ir šādā veidā
atraduši firmu vadītājus, izgudrotājus un pat nākamos Nobela
prēmijas laureātus. Līdz ar to labākās kaklasaites uzsiešana,
dažādo anketu pildīšana un uz jautājumiem atbildēšana
daudziem kļūst par pavisam pazīstamu nodarbošanos.

«
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PASKAIDROJUMI

C
C

®

May I ask who is calling? Vai drīkstu jautāt, kas zvana?' ja sarunu tūliņ nesavieno, the reason
'iemesls' varētu būt Mr. Smith is busy. 'Smita kungs ir aizņemts.' His line is busy. Viņa
(telefona) līnija ir aizņemta.' He has not come in yet. Viņš vēl nav atnācis.' Miss Love is out
somewhere. 'Lavas jaunkundze ir kaut kur izgājusi.' She is on her lunch break. Viņa ir
pusdienās.' Break, tiešā tulkojumā lūzums', apraksta atpūtas brīžus: lunch break 'pusdienu
pārtraukums', coffee break, 'kafijas pārtraukums' utt.
Lai kārtotu darījumus, parasti
nepieciešama
appointment
‘Vizīte' vai arī an interview
'pārrunas'. Satikšanās var notikt
during working hours 'darba
laikā', at business breakfast
'darba brokastīs' vai at working
lunch 'darba pusdienās', kur
ēdamo atnes pie papīriem noklāta
darbagalda. Tad var pārrunāt
contracts 'līgumus', payments
'maksājumus',
deadlines
'termiņus', shipping costs 'pārvešanas tarifus', delivery dates 'piegādes termiņus', etc. 'utt.'
As you look around 'apstaigājot telpas', you will probably see 'jūs droši vien redzēsiet' the
showrooms 'izstādes telpas', kur ražojumus izstāda in display cases jeb in showcases ‘vitrīnās'
vai arī on shelves (vienskaitlī shelf) 'uz plauktiem' vai 'plauktos'.
To take pamatnozīme ir 'ņemt'; taču to take a seat nav
'paņemt sēdekli', bet 'apsēsties'. Citi piemēri: Do you take
the bus? Vai jūs braucat ar autobusu?' un It takes me ten
minutes to get here. 'Man vajag desmit minūšu, lai šeit
tiktu.' Darbības vārdu to
make 'taisīt' vai 'gatavot'
citās nozīmēs esat jau
lietojuši: I need to make
an appointment. 'Man
jāpiesaka vizīte.' un Let’s make a date! 'Norunāsim satik
šanos!' To make a telephone call 'piezvanīt' var izsacīt
vienkāršāk: to call vai, Anglijā, to ring.
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Mr. Smith can see you now.
I'm sorry for the delay.
How are you, Mr. Long?
It's nice to see you.
How was your trip?
Very good. I'm glad to be here.
Now, what can I do for you?
My company is in the
import-export business.
I'd like to buy some computers and
I understand you can help me
set up some contacts.
Yes. I'll call my assistant.
We'll see what we can do.
Have you had a tour of our
plant yet?

Smita kungs var jūs tagad pieņemt.
Atvainojos par aizkavēšanos.
Kā klājas, Longa kungs?
Ir jauki jūs satikt.
Kāds bija ceļojums?
Ļoti labs. Es priecājos te būt.
Nu, kā es varu jums palīdzēt?
Mana firma ir
importa eksporta firma.
Es gribētu iepirkt datorus un
es saprotu, ka jūs varat palīdzēt
nodibināt kontaktus.
Jā. Es pasaukšu asistentu.
Redzēsim, ko varam darīt.
Vai jūs jau esat apskatījis mūsu
fabriku?

Is this a nice company to work
for?

Vai ši ir laba firma, kur
strādāt?

Outstanding.
The salaries are good,
the insurance is excellent,
and the hours are not too long.

Izcila.
Algas ir labas,
apdrošināšana ir lieliska
un darba stundās nav pārāk garas.

I've been working here for more

Es te strādāju vairāk

than twenty years.

nekā divdesmit gadu.

I am retiring next year.

Es nākamgad eju pensijā.

My wife and I plan to travel.

Mēs ar sievu plānojam ceļot.
Cik cilvēku te strādā?

How many people work here?
About a hundred in the offices,
and several thousand in the factory.
Are you here on a job interview?
Yes. I was just hired.
I start next Monday.

Apmēram simts kantoros un
vairāki tūkstoši fabrikā.
Vai jūs šeit esat uz pārrunām par darbu?
'Jā. Mani tikko pieņēma.
Es sākšu nākamo pirmdien.
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Labi iekārtotā kantorī parasti strādā receptionist 'pieņēmēja, reģistratore', kas dažkārt ir arī
telephone operator 'telefoniste', secretary 'sekretāre', un vairākas typists 'mašīnrakstītājas', kas
strādā ar typewriter 'rakstāmmašīnu' vai, biežāk, ar computer jeb word processor 'datoru'.
Tuvumā ir xerox machine jeb copier 'kserogrāfijas aparāts' jeb 'kopētājs’ un vajadzētu būt
telefax machine 'telefaksa mašīnai’.
What can I do for you? ir frāze, ko nevar tieši tulkot, jo tās nozīme ir 'kā es varu jums palīdzēt?'
To do (did un done) ir 'darīt' vai 'veikt', bet šim darbības vārdam ir arī daudz citu nozīmju.
Atcerieties kaut vai How are you doing? 'Kā tev/jums iet?'
I would like to place an order for three dozen calculators. 'Es gribētu pasūtināt trīs dučus
kalkulatoru/ When is the delivery .date? 'Kad ir piegādes datums?' Iedomājieties līdzīgus
teikumus un sarunas; ko jūs teiktu, ja tiešām būtu, teiksim, Apple, Inc., lielā amerikāņu datoru
firmā.
During an interview 'pārrunu laikā' jums prasīs par jūsu education 'izglītību' un experience
'pieredzi'. Pārrunas bieži arī vajadzīgas, lai iekļūtu universitātē vai koledžā. Jums prasīs: Why
would you like to work here? vai Why do you want to attend this school? 'Kāpēc jūs gribētu
šeit strādāt?' vai 'Kāpēc jūs gribat apmeklēt šo skolu?' Ko un kā jūs atbildētu?
Darba vietā jums pastāstīs par benefits 'darba vietas priekšrocībām', kā insurance
'apdrošināšana', vacation 'atvaļinājums', paid sick leave 'samaksāts slimības laiks' un pat
sweetrolls on Fridays 'saldās maizītes piektdienās’.

C

Neaizmirstiet pareizi lietot modālo darbības
vārdu would. I would (saīsināts I'd) like to
work here. 'Es gribētu te strādāt.' We would
(we'd) like to use the computer. 'Mēs gribētu
lietot datoru.' Lai izteiktu vajadzību, lietojiet
should: They should talk to us. 'Viņiem
vajadzētu ar mums runāt!' vai You should not
order this. 'Jums nevajadzētu Šo pasūtīt!'

<•

Pēc daudziem darba gadiem cilvēki retire 'aiziet
pensijā' un receive a pension 'saņem pensiju', kā
arī no valdības saņem social security checks
'sociālās apdrošināšanas čekus’. Tiem, kas kādu
laiku
ir
bez
darba,
valdība
Izmaksā
unemployment checks 'bezdarba čekus', kas nav
tik lieli ka parastā alga, bet kas help to tide over
'palīdz izdzīvot', līdz sameklēts cits darbs.
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Laiks vingrinājumiem. Apstādiniet lenti, izlasiet norādījumus, tad turpiniet klausīties! Ja kaut kas
nav skaidrs, atkārtojiet nepieciešamo mācību daļu!
1. Noklausieties cenu uzskaiti un uzrakstiet uz līnijām!
a. Cik maksā Sis fotoaparāts?
This camera costs $149.95 plus tax.
b. Cik maksā ducis olu? _______________________________________________
c. Cik maksā Makintoša dators?_____________________________________________
__________________________
d. Cik maksā jauns auto?
e. Cik liela būs Džona alga?_________________________________________________
2. Pārtulkojiet šos teikumus, tad pārbaudiet lentē, vai tie ir pareizi!
a. Vai tu brauc uz darbu ar vilcienu?__________________________________________
b. Lūdzu, uz acumirkli apsēdieties!
c. Man jāpiesaka vizīte pie prezidenta.________________________________________
d. Norunāsim satikšanos! ___________________________________________________
e. Vai tu pārrakstīji šo formas vēstuli?
________________________________
3. Longa kungs ir uz darba pārrunām. Noklausieties Longa kunga un intervētāja sarunu un
atbildiet uz šiem jautājumiem!
a. Kāda ir Longa kunga nodarbošanās?
b. Kāda ir Longa kunga izglītība?
c. Vai Longa kungam ir šāda darba pieredze?
d. Kādēļ Longa kungs grib šeit strādāt?
e. Vai Longa kungu pieņēma d a r b ā ?
Valodas labākai saprašanai.
Vienā vai pat divās nodaļās nevar
iemācīties visu, kas jāzina darba
vietā. Izdomājiet, kas vajadzīgs, un
lietojiet vārdnīcu! Piemēram, ja
taisāties strādāt kantorī, jums būs
jāzina, kas ir envelope 'aploksne',
stamp 'pastmarka', mailman 'past
nieks', form letter 'formas vēstule',
etc. 'utt.' Uzrakstiet izdomātu
sarunu savā jaunajā darba vietā!
Ķo jūs prasītu, un ko jums tur
stāstītu?

________________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Izvēlieties pareizo formu un ierakstiet to tukšajā vietā!
1. I like the blue dresš (which, who) is for sale.
2. Mr. Smith speaks Latvian (good, well).
3. How late (did, do) you work last night?
4. Where are your boots? It (snows, is snowing).
5. He (feel, felt) much better after he talked to his supervisor.
6. Māra has (many, much) relatives in the United States.
7. Mr. Jones gave me too (much, many) letters to type.
8. What time (will you, you will) return the book?
9. My boss and his secretary (is, are) at a meeting right now.
10. (This, These) typewriter belongs to Miss Love.
11. Let's not (to eat, eat) at this restaurant again.
12. Nancy always prepares her lessons (careful, carefully).
13. May I (help, to help) you fill out this form?
14. I've been (worked, working) here for ten years.
15. Would you like (to place, place) an order?

which

5. Atkārtojums. Ierakstiet pareizos prievārdus tukšajās vietās!
1. She started working here as a secretary___________ 1972.
2. He usually takes the bus_______________work.
3. She lived_____________ home until she was twenty-one.
4. Do you see Mr. Long
the office?
5.1 spoke________________ him about a raise yesterday.
6. My sister drove to the store _______________my new car.
7.1 enjoy going to their hom e________________dinner.
8. Paul went to Texas_______________plane.
9. I'll be b a c k _____________ about an hour.
10. This computer is too heavy_____________ me to carry.
11. I'm sorry___________ the delay.
12. May I sp e ak ___________ Mr. Smith, please?
13. I'll be____________ you as soon as possible.
14. Is this your first tim e ___________ New York?
15. Please put these file s_____________ the upper shelf.

in
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UN RUNĀJIET
6. Lūdzu, atkārtojiet katru teikumu angliski!
a. Vai algas te ir labas?
Are the salaries good h ere?_______
b. Vai es varu jums izrādīt fabriku?
c. Ko jūs gribētu redzēt?______________________________________________________
d.Cik te ir strādnieku?
___________________________________
e. Mani vakar pieņēma darbā.
___________________________________
7. Jūs vēl aizvien runājat ar darba devēju. Noklausieties lenti un atkārtojiet katru teikumu
angliski!
a.
b.
c.
d.
e.

Es atnākšu uz pārrunām pulksten četros.
I will be at the interview at four o'clock.
Man šis darbs patiktu.______________________________________________________
Kāda jums ir pieredze?
___________________________________
Es gribu zināt par apdrošināšanu.
___________________________________
Mūsu algas ir ļoti labas.
___________________________________

8. Noklausieties dotos vārdus, atkārtojiet katru skaļā balsī! Pārtulkojiet katru vārdu; pēc tam
uzrakstiet vēl pa teikumam vai rindkopai ar katru vārdu!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

employment/job____________________ 8. paycheck
occupation_________________________ 9. day off
profession
________________ 10. overtime
to employ/to hire___________________ 11. insurance
employer/boss
__________________ 12. paid vacation
employee/worker
_______
13. to earn money
to fire/to dismiss __________________ 14. salary

Valodas labākai saprašanai. Šajā mācību
stundā lietotas divas frāzes to look around
'apskatīties apkārt' un to show around 'izrādīt,
parādīt’. I’d like to look around. 'Es gribētu
paskatīties.' Did you show Peter around the
house? 'Vai tu izrādīji Pēterim māju?' Vēl citi:
Please show Mr. Long in! 'Lūdzu, ievediet
Longa kungu (kantorī, birojā, istabā)!' varētu
teikt priekšnieks sekretārei un pēc sarunām
Show Mr. Long to the door. 'Pavadiet Longa
kungu līdz durvīm!' Neformālāk lieto He never
showed up! 'Viņš nekad neparādījās.' vai He’s
showing off his new car. 'Viņš dižojas ar savu
jauno automašīnu.’
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Papildu vingrinājums.
9. Atkārtojums. Daži noteikumi par to, kā veidot vienkāršus jautājumus.
a. Teikumos ar to be, tagadnē un pagātnē, jautājumu veido, liekot darbības vārdu
pirms teikuma priekšmeta. Are you his employer? Was he interested in your story?
b. ja lieto modālos darbības vārdus, ari tie ir liekami pirms teikuma priekšmeta. May
I take your coat? Would she like some coffee?
c. Darbības vārdi do, does un did lietojami tad, kad teikumā nav modālā darbības
vārda. George has many friends. Does George have many friends? You went home
early. Did you go home early?
Pārveidojiet katru teikumu jautājuma formā!
1. They work at the same service station.
Do they work at... ______
2. Mr. Smith can see you next Monday.
______________________
3. Mr. Long left for Toronto on the five o'clock plane. ____________________________
4. He was out of town for a w
e
e
k
. _________________________
5. Miss Love must work late tonight.
_________________________
6 .She was working around the clock last month.
__________________________
ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
238.-241.lpp.: 1.: $149.95 plus tax, $1.49 per dozen, about $3,500.00, between $9,000.00 and
$20,000.00 or more, $7.50 per hour; 2.! Are you going to work by train?, Please sit down for a
moment., I must make an appointment with the president., Let's make a date!, Did you rewrite this
form letter?; 3ii inženieris; Viskonsinas universitātes grāds; jā, viņš ir strādājis kādā citā
inženierfirmā jau desmit gadus; Longa kungam Šeit tuvumā ir māja, un te dzīvo arī viņa vecāki;
jā.; 4;! which, well, did, is snowing, felt, many, much, will you, are, This, eat, cerefully, help,
working, to place; 5.! in, to, at, in, to, in, for, by, in, for, for, with, with, in, on; 6.! Are the salaries
good here?; May I show you around the factory !* What would you like to see?; How many people
work here?; I Wis hired yesterday.; 7.! I will be at the interview at four o'clock.; I would like this
position/job.; What kind of experience do you have?; I want to know about the insurance.; Our
salaries are very good.; 8.! darbs, nodarbošanās, profesija, pieņemt darbā, darba devējs/
priekšnieks, darbinieks/strādnieks, atlaist (no darba), algas čeks, brīvdiena, virsstundas,
apdrošināšana, apmaksāts atvaļinājums, pelnīt naudu, alga; 9.! Do they work at..., Can Mr. Smith
see you..., Did Mr. Long leave for..., Was he out of..., Must Miss Love work..., Was she
working... ?

“
Tikai angliski

•
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Jūs tuvojaties kursa beigām, vēl tikai trīs mācību stundas pēc šīs. Lūdzu, noklausieties dotās
sarunas uzmanīgi un, ja nepieciešams, atkārtojiet tās daļas, kas rada grūtības! Pēc tam, protams,
noklausieties sarunas vēl vienu reizi!

C

Conversation #1
"Good morning! This is Mr. Long. May I speak with Mr. Smith?"
"One moment. I'll connect you. I'm sorry, but Mr. Smith is not at his desk.
May I take a message?"
"Good morning. Can I help you?"
"I am here to see Mr. Smith."
"Do you have an appointment?"
"Yes, at nine o'clock this morning."
"Just a moment, please! I'll call his office. I am sorry, Mr.
Smith is busy at the moment. Please take a seat. He'll be with
you as soon as possible."
"Mr. Long, would you like to look at the premises while
you are waiting? Mr. Jones can show you around."
Conversation #2
"Mr. Smith can see you now. I'm sorry for the delay."
"How are you, Mr. Long? It's nice to see you. How was your trip?"
"Very good. I'm glad to be here."
"Now, what can I do for you?"
"My company is in the import-export business. I'd like to buy some computers and I understand
you can help me set up some contacts." "Yes. I'll call my assistant. We'll see what we can do.
Have you had a tour of our plant yet?"
Conversation #3
"Is this a nice company to work
for?"
"Outstanding. The salaries are good,
the insurance is excellent, and the
hours are not too long."
"I've been working here for more
than twenty years. I am retiring next
year. My wife and I plan to travel."
"How many people work here?"
"About a hundred in the offices, and
several thousand in the factory. Are
you
here on a job interview?"
"Yes. I was just hired. I start next Monday."
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Ka mācīties
Šo

ieteikumu

atradu

es

vairākās

svešvalodu mācību
grāmatās: kad jūs
sākat justies puslīdz
droši par to, ko esat
iemācījušies, sāciet
pēc iespējis biežāk
un

vairāk

valodā,
mācāties,

ko

domāt
jūs
šajā

gadījumā angliski.
Izvēlieties šai vajadzībai kādu īpašu dienas
laiku - no rīta ģērbjoties vai vēlāk -braucot uz
darbu vai skolu! Protams, ka jūs nespēsit
neierobežoti domāt par visu, kas iekrīt prātā,
bet šis vingrinājums piespiedīs jūs izmantot to,
ko jūs jau zināt, un ievērot to, ko vēl nezināt.
Un jūs pārliecināsities, ka tikai ar nelielu
piepūli jūs varēsit izsmeļoši sarunāties paši ar
sevi vai ar kādu iedomātu draugu.
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SARUNAS
DRAUDZĪBA UN...
(Lesson #22 - Friendship and...)
Par draudzību ir daudz domāts, daudz runāts. "Visi
man labi bija, kad es pati laba biju," saka latviešu
tautas dziesma; vai „Turi īstu draugu abās rokās" nigēriešu sakāmvārds. Ir cilvēki, kam vajadzīgs
klusums, miers, grāmatas un draudzība, ir citi, kam
nepieciešams skaļums un izpriecas - kā kaleidoskopā
mūžīgas pārmaiņas, bet vēl aizvien, draudzība.
Hello, Mother. May I
introduce you to my friend
Robert?

Sveika, māmiņ. Vai drīkstu
tevi iepazīstināt ar savu draugu
Robertu?

Hello, Robert.
I have heard so much about you.
I'm glad to finally meet you.

Sveiks, Robert.
Esmu tik daudz par jums dzirdējusi.
Priecājos jūs beidzot satikt.

Thank you very much
for your kind invitation.
I remember the first time
I was in New York.
I was just beginning to study
English.

Liels paldies
par jūsu laipno ielūgumu.
Es atceros pirmo reizi,
kad biju Ņujorkā.
Es tikko sāku mācīties
angliski.

And now you speak it like
a native-born American.
What have you seen in New York?

Un tagad jūs runājat kā
iedzimts amerikānis.
Ko jūs esat Ņujorkā redzējis?
Man ir šeit draugi,
ko es satiku, kad biju
atvaļinājumā Zviedrijā.
Viņi un jūsu meita piedāvājās
man šodien parādīt pilsētu.

I have some friends here
whom I met when I was
on vacation in Sweden.
They and your daughter offered
to take me sightseeing today.

P ie z īm e s p a r a n g ļie m un a m e r ik ā ņ ie m
Lielākā daļa angliski runājošo zemju ir imigrantu zemes, tas ir, cilvēki, tur iebraucot, ne tikai
cenšas saglabāt savas īpatnības, bet arī labprāt mācās no saviem kaimiņiem. Līdz ar to par
draugiem bieži kļūst zēns no Nigērijas ar meiteni no Islandes; latviešu bērni/ķekatnieki var iet ari
uz amerikāņu Halloween viesībām, un tiem, kas neievelkas sevī un pagātnē, ir iespēja, dzīvojot
vienā vietā, it kā dalīties ar visu pasauli. Varbūt tamdēļ Amerikā reti kāds saka, ka viņam ir daudz
acquaintances 'paziņu', bet gan, ka viņam ir daudz friends 'draugu'.
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PASKAIDROJUM I
Šajā sarunā lietoti prievārdi about, for un with.
Visbiežāk lietotie prievārdi ir doti gramatikas
pielikumā, 278. lappusē. Pārbaudiet, vai tos zināt
un vai protat tos lietot! Lielai daļai angļu valodas
prievārdu ir vairākas nozīmes. About ir
prievārds 'par’ vai apstākļa vārds 'apmēram', for
arī lieto, lai izteiktu latviešu valodas datīva
locījumu, with ir prievārds, kas nozīmē 'ar' vai,
retāk, 'pie'. Tikai ar praksi un laiku jūs bez pūlēm
zināsit pareizos lietojumus.
F or friendship 'draudzībai' vajag draudzības
terminoloģiju. To like 'patikt’. I like you. 'Tu
man patīc' You like me. 'Es tev patīku.' To care
nozīmē 'rūpēties vai gādāt', bet I care for you ir
'tu esi man mīļš' vai 'mīļa'. Vēl viena to care
nozīme: would you care for 'vai jūs vēlētos...'.
W ould she care for some coffee? 'Vai viņa
vēlētos kafiju?’ Ak, jā, un vēl pēdējo reizi: I
don't care! 'Man vienalga.'
Vēl trešais veids, kā izteikt
pieķeršanos, bet ne īstu mīlestību, ir
ar predikatīvo īpašības vārdu fond. I
am fond of you, tāpat kā I care for
you ir 'tu esi man mīļš' vai 'mīļa'.
Paul is fond of animals. 'Paulam
patīk dzīvnieki.' I am fond of this
puppy. 'Man patīk šis kucēns.' Fond,
lietots tikai kā īpašības vārds, ir
'mīlošs', kā, piemēram, a fond son
'mīlošs dēls'.
Daudz jaunu vārdu rodas, apvienojot
divus atsevišķus vārdus. Pārbaudiet
paši atsevišķo vārdu nozīmes
terminiem native-born 'iedzimtais',
sightseeing 'tūristošana' jeb 'ievērojamu vietu apskatīšana', dow npour 'lietus gāze', downstairs
'lejup pa kāpnēm' vai 'lejas stāvā' un well-bred 'labi audzināts'. Pameklējiet vēl citus, paši savus
piemērus!
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Jennifer, what's going on
this weekend?
There is a new play at the Shubert.
It got excellent reviews.
My father can pick up some tickets.
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C

Dženifer, kas notiek šis
nedēļas nogalē?
Šūbertā ir jauna luga.
Tā dabūja labas atsauksmes.
Mans tēvs var nopirkt biļetes.

Fine. Let's go to that
instead of a concert.
How long does it take to get there?

Labi! Iesim uz to
labāk nekā uz koncertu.
Cik ilgi paiet, lai tur tiktu?

About thirty minutes.
We can meet in front o f the theater.

Apmēram trīsdesmit minūtes.
Mēs varam satikties teātra priekšā.

Good. Thanks to
your father's help
we'll have a nice evening.

Labi. Pateicoties
tava tēva palīdzībai,
mums būs patīkams vakars.

I can't wait.
This should be fun!

Es nevaru sagaidīt.
Tam vajadzētu būt jauki!

Come, we must hurry.
The show starts in ten minutes.
Wait, is that Anna?
Yes. Hi, Anna!
What are you doing here?
I came to see the play.
I'm meeting Mark at eight o'clock.
Can we get together after the show?

Nāc, mums jāsteidzas!
Izrāde sāksies pēc desmit minūtēm.
Pagaidi, vai tā ir Anna?
Jā. Sveiki, Anna!
Ko tu te dari?
Es atnācu noskatīties lugu.
Es satikšu Marku pulksten astoņos.
Vai mēs varam satikties pēc izrādes?

Sure, for about an hour.
We'll meet you at the rear entrance.
What a great play! I love
Molier.
Yes, it wasn't a bad show.

Noteikti, uz kādu stundu.
Mēs jūs satiksim pie aizmugures
durvīm.
Cik brīnišķīga izrāde! Man patīk Moljērs.
Jā, tā nebija slikta izrāde.

Wasn't bad?
Tell the truth! You loved it too!

Nebija slikta?
Saki taisnību! Tev arī tā ļoti patika.
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Dažkārt nepieciešams lietot prievārdu
frāzes. Šajā sarunā tādas ir trīs instead of kaut kā 'vietā', in front of
'priekša' un thanks to 'pateicoties'. Vēl
divas: In spite of the bad weather
'par spīti sliktam laikam' we're going
as far as Berlin 'mēs braucam līdz
Berlīnei'.
Thanks to 'pateicoties'; thank you jeb
thanks 'pateicos' jeb 'paldies'. Thanks
to your generosity I can afford this
trip. 'Pateicoties tavai/jūsu devībai, es varu atļauties šo ceļojumu.' Thank you from the bottom
of my heart. 'Pateicos no sirds dzijumiem.'

<•

Ievērojiet atšķirību starp to buy un to pick up: When will I buy the tickets? 'Kad es nopirkšu
(nopirkšu) biļetes?’ un I'll pick up some tickets on the way home from work. 'Es nopirkšu
(savākšu) biļetes pa ceļam uz mājām no darba.' Ievērojiet arī pirmajā teikumā the tickets, bet
otrajā some tickets - noteiktu skaitu biļešu iepretī vēl nezināmam skaitam.

c

That should be fun! Tam vajadzētu būt jauki!' Fun ir brīnišķīgs vārds, kas apraksta ko jauku un
patīkamu. Have fun! 'Lai tev labi klājas!' He's a fun person. 'Viņš ir foršs čalis.' Fun, kā manāt,
ir vārds, kas tup uz sētas starp cieņu un žargonu. Vecāks, cienījamāks cilvēks fun vietā varbūt
teiktu: That should be enjoyable. Tam vajadzētu būt patīkami.'

(•

Vēl citi prievārdi apzīmē tieši laiku un atbild uz jautājumiem when 'kad?' vai at what time
'cikos?'. Tie ir on, in, at, for, since, until. On Monday 'pirmdien', in the spring 'pavasarī', on
time 'laikā', at two o'clock 'pulksten divos', for five minutes 'piecas minūtes' vai for six years
'sešus gadus', since Tuesday 'kopš otrdienas' un until tomorrow 'līdz rītdienai'. Izdomājiet vēl
piemērus ar katru šeit minēto prievārdu!

(•

What a great play! 'Cik brīnišķīga luga!' What lieto kā ievadu izsaukuma teikumos, piemēram,
What a nice child! 'Cik jauks bērns!' Neaizmirstiet, ka what, lietots kā vietniekvārds, ievada
jautājumus: What time is it? 'Cik ir pulkstenis?’ What is that? 'Kas tas ir?’ What did you say?
'Ko tu teici?'

C
C

I like the show. 'Man patīk izrāde.' I like you. Tu man patīc' You like me. 'Es tev patīku.' To like,
kā atceraties, apzīmē ari garšu: I like carrots. 'Man garšo burkāni.' un izsaka vēlēšanos: I would
like to go home. 'Es gribētu iet mājās.'
Lai lietas padarītu vēl sarežģītākas, like, lietots kā īpašības vārds, nozīmē 'līdzīgs'; like kā
apstākļa vārds nozīmē '(tāpat) kā'. I am like you. 'Es esmu tev līdzīgs.' She looks like her
mother. Viņa izskatās kā viņas māte.' Un: What is the weather like? 'Kāds ir laiks?’ What is
she like? 'Kāda viņa ir?'
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C

Pirms ķeraties pie dotajiem vingrinājumiem, apstadiniet lenti un izlasiet norādījumus gramata!
Izpildiet rakstiskos uzdevumus un tikai tad turpiniet klausīties lenti!
1. Savienojiet angļu teikumus ar to tulkojumiem!
a. Thank you for your kindness.
b. Can you pick up some milk?
c. Can we finally go?
d. She is like her mother.
e. Can we meet tomorrow night?

1. Vai tu vari nopirkt pienu?
2. Viņa ir līdzīga savai mātei.
3. Vai varam satikties rītvakar?
4. Paldies par jūsu laipnību.
5. Vai mēs beidzot varam iet!

2. Noklausieties Ingas telefona sarunu, izveļoties katram teikumam T rue vai False!
Do you rem em ber that to remember means 'atcerēties?

C
C

a. Inga ir satikusi jaunu draugu, kas viņai labi patīk.
b. Viņa ar savu draugu brauks uz Franciju.
c. Anna šīvakara izrādei nopirkusi jaunu kleitu.
d. Viņas ģimene arī ies uz koncertu.
e. Zaiga nevar sagaidīt savu draugu.

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F

3. Pārtulkojiet Šos teikumus angliski! Atcerieties un, ja nepieciešams, atkārtojiet vārda like
dažādās nozīmes: kā īpašības vārds tas ir 'līdzīgs', kā apstākļa vārds 'kā' vai 'tāpat kā'; kā
darbības vārds - 'patikt’ vai 'garšot’.
a. Kāds ir šodien laiks?
b. Vai tu esi līdzīgs savam tēvam?
c. Man patīk tavas jaunās kurpes.
d. Vai tev garšo zemenes?
e. Es gribētu iet mājās.
f. Viņš izskatās kā mans draugs.

What is the weather like today?
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Piederības vietniekvārdi, lietoti kā īpašības vārdi, ir my, your, his, her,
its, our, your un their. Piederības vietniekvārdi absolūtā formā ir mine, yours, his,
hers, its, ours, yours, theirs. That is my house. That house is mine. 'Tā ir mana
māja. Tā māja ir mana.' Those are our friends. They are ours. 'Tie ir mūsu draugi.
Tie ir mūsu.'
Ierakstiet tukšajās vietās vietniekvārdus absolūtajā formā!
______ it is hers. ________
1. I think this is her letter.
2. These maps of Canada are Mr. Smith's maps.
_______________________
3. This invitation to the meeting is my imitation.
_______________________
4. Those baseball tickets on the table are your tickets. ___________________________
5. I think that this is your theater program.
6. Those three seats at the back are our seats.
________________________
7. Is that your newspaper next to the coffee pot?
_______________________
8. No, it is not my newspaper, it is George's.
______________________
5. Atkārtoiurns. Atgriezeniskie un uzsvara vietniekvārdi ir myself, yourself, himself,
herself, itself, ourselves, yourselves un themselves.
I warm myself. 'Es sasildos.' You can do it yourself. Tu vari to padarīt pats.' Ja atgriezeniskā
vietniekvārda priekšā liek by, tas nozīmē 'viens pats, bez palīdzības.' I lived in that house by
myself. 'Es dzīvoju tajā mājā viena pati.' She changed the tire by herself. Viņa pati pārmainīja
riepu.'
Ierakstiet pareizos atgriezeniskos vai uzsvara vietniekvārdus tukšajās vietās! Aizvietojiet alone ar
by un pierakstiet attiecīgo uzsvara vietniekvārdu!
1. Sheila hurt_____________ when she fell.
2. She went for a walk alone.
3. I________________will bake the cake for your birthday.
4. Do you like to go the the movies o/one?
5. George likes to look at
ļn the mirror.
6. We enjoyed________________ at the party last night.
7. I don't like to eat alone.
8. Some people like to live alone, but I do not.
9. Can your little boy dress________________yet?

herself
by herself
__________________
__________________
__________________
______________
__________________
__________________
_________________
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UN RUNĀJIET
6. Noklausieties lenti un atbildiet uz katru jautājumu, vadoties pēc šis mācību stundas trim
sarunām!
a. Whom is Use introducing?
Ilse is introducing Robert to her Mother.
b. Who speaks English like a n a t i v e ? ____________________________________
c. Who can pick up the t i c k e t s ? _____________________________________
d. What time is Anna meeting M a r k ? _____________________________________
e. Who liked the play?
_____________________________________
7. Pārtulkojiet teikumus, lietojot vārdu like kā īpašības vārdu, darbības vārdu vai kā apstākļa
vārdu!
a. ft looks like rain.
__________ Izskatās, ka līs._____________
b. I like her, but she does not like m e . ______________________________________
c. What are you like?
___________________________________
d. I am like an old man, very t i r e d . _____________________________________
e. Is this book like that one?_________________________________________________
8. Vēl dažas prievārdu frāzes. Teikumus kreisajā ailē savelciet ar pareizajām frāzēm labajā
ailē! Pārtulkojiet katru teikumu latviski un tad noklausieties lenti, lai pārbaudītu atbildes!
a. I think I'll go to the m ovies........the concert.
b. Anyone can come.........age, sex or nationality.
c. What is ....... you, are you ill?
d. Everyone was there..........my friend Sarah.
e. My car is parked........the house.
9. Kā zināt, patiku angļu
valodā, tāpat kā
latviešu valodā, var
izteikt ar daudziem
vārdiem:
to like, to love, to care
for, to be fond of, to
enjoy; ja jums ir
pieejama sinonīmu
vārdnīca, sameklējiet
vēl citus. Bet pašlaik
atvēliet dažas minūtes
laika, lai izdomātu ar
katru vārdu vismaz trīs
dažādus piemērus.

a. the matter with
b. in back of
c. with the exception of
d. instead of
e. regardless of
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Papildu vingrinājums.
10. Atkārtojums. Darbības vārdu to say 'teikt’ vai 'sacīt'
lieto, kad sacīto ietver "pēdiņās": Jim
said: "What
are you doing here?" She said: "How are you today?"
To say lieto arī netiešam atstāstījumam: Ingrid said that
she was hungry.
To tell lieto tad, kad personu, ar kuru runā, lieto bez
prievārda. Joseph told me
that he likes to walk, vai Joseph said to me that he...
To tell lieto idiomātiskās frāzēs: to tell (the) time 'pateikt,
cik pulkstenis', to tell the truth 'teikt patiesību', to tell a
secret 'pastāstīt noslēpumu', to tell a story 'izstāstīt stāstu',
to tell a lie 'sameloties', to tell about something 'pastāstīt
par kaut ko...'
Ierakstiet tukšajās vietās to say vai to tell pareizajā formā!

told
1. L au ra___________ me that she was busy tonight.
2. He__ that he had too much work to do.
______
3. I ___________ : "Could you please____________ me the time?"
_________
4. Can y o u ___________ me where I can find Mr. Smith?
_______
5. She______ that she did not feel well.
_______
6. George____________ me about his trip to New York.
_______
7. M a rk __________ : “I am tired, I need a nice, long vacation."_______________
8. Please_______ me how to get downtown.
_______

ATBILDES. Pirms sakat strādāt, apklājiet atbildes!
248.-25l.lpp.: ļ : a. - 4., b. - 1., c. - 5., d. - 2., e. - 3.; 2.1 T, F, T, F, T; 3.i What's the weather like
today?, Are you like your father?, I like your new shoes., Do you like strawberries?, I would like
to go home., He looks like my friend.; 4 : It is hers., They are his., It is mine., They are yours., I
think that this is yours., They are ours., Is that yours?, No, it is not mine, it is his.; 5.: herself, by
herself, myself, by yourself, himself, ourselves, by myself, by themselves, himself; 6.: Robert to
mother, Robert, Jennifer's father, at eight o'clock, everybody; 7.: Izskatās, ka līs., Man viņa patīk,
bet es nepatīku viņai., Kāds/kāda tu esi?, Es esmu kā vecs vīrs, ļoti piekusis., Vai šī grāmata ir
līdzīga tai?; 8.: a.-d. Man liekas, ka es iešu uz kino koncerta vietā., b.-e. Katrs var nākt,
neraugoties uz vecumu, dzimumu vai tautību., c.-a. Kas tev kaiš, vai tu esi slims?, d.-c. Visi bija
atnākuši, izņemot manu draudzeni Saru., e.-b. Mana automašīna ir novietota aiz mājas.; 10.: told,
said, said/tell, tell, said, told, said, tell.
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Tikai angliski
Noklausieties mācību stundu vēl vienu reizi, ja nejūtaties gluži droši
par visu jauno mācību vielu! Tad noklausieties šīs sarunas.
Iespējams, ka jūsu angļu "auss" ne tikai dzird, bet arī saprot teikto
bez atkārtošanas. Taču, ja tā vēl nebūtu, turpiniet klausīties un
mācīties, līdz iemācāties.

C

Conversation #1
"Hello, Mother. May I introduce you to my
friend Robert?"
"Hello, Robert. I have heard so much about you.
I'm glad to finally meet you."
"Thank you very much for your kind invitation.
I remember the first time I
was in New York. I was just beginning to study
English."
"And now you speak it like a native-born
American. What have you seen in
New York?"
"I have some friends here whom T met when I was on vacation in Sweden. They and your
daughter offered to take me sightseeing today.'

C

Conversation #2
"Jennifer, what's going on this weekend?"
"There is a new play at the Shubert. It got excellent reviews. My
father can pick up some tickets."
"Fine. Let's go to that instead o f a concert. How long does it take
to get there?"
"About thirty minutes. We can meet in front of
the theater." "Good. Thanks to your father's help
we'll have a nice evening." "I can't wait. This
should be fun!"

C

Conversation #3
"Come, we must hurry. The show
starts in ten minutes. Wait, is, that
Anna?"
"Yes. Hi, Anna! What are you doing here?"
"I came to see the play. I'm meeting Mark at eight o'clock. Can we
get together after the show?"
"Sure, for about an hour. We'll meet you at the rear entrance."
"What a great play! I love Molier."
"Yes, it wasn't a bad show."
"Wasn't bad? Tell the truth! You loved it too!"
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Kā mācīties
Jūs esat gandrīz pabeiguši
šo kursu - ir vairs palikušas
tikai divas mācību stundas.
Lūdzu, turpiniet klausīties
lentes

un

grāmatas!

mācīties

no

Neaizmirstiet

sarakstus un vingrinājumus.
Vai jūs zināt nedēļas dienas?
Vai jūs

protat veikli un

pareizi lietot darbības vārdu
to have?
Valdiņa iepirkumu „saraksts”(maksa tauta)

Vai jūs spējat kādam piezvanīt, pateikt
datumu vai savu adresi vai pasūtīt maltīti
restorānā?
Bet galvenais un svarīgākais - vai jūs
spēsiet turpināt mācīties, nezaudējot
dūšu un uzņēmību?

Ja jūs to spējat - un, ta ka jūs esat tikuši cauri
jau 22 macību stundam, es pieņemu, ka ta ir, jūs esat uzvarētajs! Angļi un amerikaņi šaja

Good for you!

vieta teiktu: Good for you! - Nu, labais! vai
Malacis!
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SARUNAS
...U N MĪLESTĪBA
(Lesson #23

and love)

Kas gan būtu jaukāk kā, tuvojoties kursa beigām, mazliet pamācīties par
draudzību un mīlestību? Pat tiem, kas nekad pilnībā neiemācīsies angļu
valodu, vienkāršais teikums I love you varētu noderēt tikpat labi kā 'Ich
liebe dien', 'Je t'aime' vai 'Ayor anosh'ni' (navaho indiāņu valodā).
Anna, where were you yesterday?

Anna, kur tu vakar biji?

I was at the library, studying.

Es biju bibliotēkā mācīties.

I don't believe you.
You went to the movies with George.
Mark, don't say that!
I never tell a lie.

Es tev neticu!
Tu aizgāji uz kino ar Džordžu.
Mark, tā nesaki!
Es nekad nemeloju.

Forgive me, Anna, don't be angry.
I am jealous.
You know I like you very much.
Here's a little kiss rind say
that you love me.
Please, be happy again!
Wok, there's a lovely moon outside.
Let's go for a walk.
Would you like that?

Piedod, Anna, nedusmo!
Es esmu greizsirdīgs.
Tu zini, ka tu man ļoti patīc.
Te tev bučiņa, un saki,
ka tu mani mīli!
Lūdzu, esi atkal priecīga!
Paskaties, ārā ir skaists mēness.
Iesim pastaigāties!
Vai tev tas patiktu?

I forgive you, Mark. I
wasn't really angry. I'm
ready to make up.

Es tev piedodu, Mark.
Es nemaz nebiju īsti dusmīga.
Esmu gatava salīgt mieru.

Piezīmes par angļiem un amerikaņiem
Starp jaukākajām tradīcijām Amerikā ir tā, kas saistīta ar Valentīna dienu, ko svin 14. februārī.
Šajā dienā vīri sievām un draugi draudzenēm nes konfektes lielās sirds formu kārbās un sarkanas
rozes, bet sievas un draudzenes gādā sirds veida kūkas. Tajā dienā pastnieki iznēsā milzīgu
daudzumu sirds veida kartīšu, un bērni bērnudārzos un mazākajās klasēs svin Valentīna dienu,
kuras laikā viņi izdala viens otram kartītes. Lai nevienam nesāpētu sirsniņa, noteikums ir, ka
kartītes gatavojamas vai pērkamas katram klases biedram un biedrenei.
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PASKAIDROJUMI

C
C

Šī stunda ir vairāk par love 'mīlestību', bet tā ir arī par
friendship 'draudzību'. Sāksim ar This is Albert. 'Šis ir
Alberts.' He is my friend. 'Viņš ir mans draugs.' She is my
girlfriend. 'Viņa ir mana draudzene.' Draudzībai turpinoties,
iepazīstināšana varētu kļūt par This is my fiancee Mary vai
Albert. 'Šī ir mana līgava Marija' vai 'līgavainis Alberts'.
Pēc iepazīšanās jāsarunā randiņš, one must make a date. Te
nu ir darbības vārds ar daudzām nozīmēm. To maķe
pamatnozīme ir 'taisīt' vai 'gatavot'. Dažas papildnozīmes ir: I
will make you happy. 'Es tevi padarīšu laimīgu.' They make
friends easily. 'Viņi viegli sadraudzējas.' She makes a good
living. 'Viņa labi nopelna.' Who will make the dinner? 'Kas
vārīs pusdienas?'
Vēl divi izteicieni: šajā sarunā lietotais to make up 'salīgt
mieru' un to put on makeup 'lietot kosmētiku' vai 'krāsoties'.
What kind of makeup do you use? 'Kādu kosmētiku tu
lieto?' Just lipstick and powder. 'Tikai lūpu krāsu un pūderi.'
Un, ja gribat zināt vēl citas nozīmes, paskatieties vārdnīcā.
I wasn't angry. 'Es nebiju
dusmīga.' Happy un glad ir
'priecīgs'
vai
'priecīga',
happy
un
fortunate
'laimīgs', sad vai miserable
'bēdīgs', to cry vai to weep 'raudāt' un to laugh 'smieties'. I love
you 'es tevi mīlu'. We get along well. 'Mēs labi satiekam.'
Pretstats ir We don't get along. 'Mēs nesatiekam.' un I can't
stand you! 'Es tevi nevaru ciest!' vai pat I hate you! 'Es tevi
ienīstu!'

£J
<ļ

Un neaizmirstiet, ka angļu valodā to love izsaka ne
tikai mīlestību, bet ari paviršu patiku. Teikumam I
love your dress! nav liela sakara ar mīlestību, bet tas
nozīmē tikai to, ka kleita ir glīta. I love potatoes!
nozīmē, ka runātājs kartupeļus ēstu pirmdienās,
otrdienās, trešdienās utt., bet rīsus un makaronus
seldom or never 'reti vai nekad'.
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Today I received an invitation
to Jennifer's and George's wedding.
I did too: I'm glad.
I've known George for a long time.
When are they getting married?
I forgot the date.
A t the end of the month, on the 30th.
I think that it'll be a large wedding.
Yes. Jennifer is my good friend.
going to be a bridesmaid.
Did you know that Anna
and Mark are engaged?
Really! Well,
what are we waiting for?
Is that a proposal?

What a pity that it's time to go.
It was such a nice wedding!
When can we get together again?
I'll call you next week.
Give me your address.
I promise to write you,
one letter a day.
I'll try to answer,
maybe not that often...
Just don't forget!
Wait for me! .
I'd like to come along!
Where are may coat and purse?
We'll see you at the next wedding.
Don't forget to say hello
to Laurie and her parents.

23.stunda

Es šodien saņemu ielugumu
uz Dženiferas un Džordža kāzām.
Es arī. Man prieks.
Es Džordžu pazīstu jau ļoti sen.
Kad viņi precēsies?
Es aizmirsu datumu.
Mēneša beigās, trīsdesmitajā.
Man liekas, ka būs lielas kāzas.
Jā, Dženifera ir man laba draudzene.
Es būšu līgavas māsa.
Vai tu zināji, ka Anna
un Marks ir saderinājušies?
Tiešām! Nu,
ko tad mēs gaidām?
Vai tas ir bildinājums?

Cik žēl, ka jau jābrauc.
Bija tik jaukas kāzas!
Kad atkal satiksimies?
Es tev piezvanīšu nākamnedēļ.
Iedod man savu adresi!
Es apsolos rakstīt tev
vēstuli katru dienu.
Es mēģināšu atbildēt,
varbūt ne tik bieži...
Tikai neaizmirsti!
Pagaidiet mani!
Es gribētu braukt līdzi!
Kur ir mans mētelis un somiņa?
Uz redzēšanos nākamajās kāzās!
Neaizmirsti pasveicināt
Loriju un viņas vecākus!
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The wedding will be at the end of the month.
'Kāzas būs mēneša beigās’ W here is the
beginning? 'Kur ir sākums?' At the beginning
(vai in the beginning) I didn’t like Anna.
'Sākumā man Anna nepatika.' Everyone likes a
good ending. 'Visiem patīk labas beigas!'
I accept 'es pieņemu' ir one of the possible
answers 'viena no iespējamām atbildēm'
bildinājumam. Otra ir I decline 'es noraidu' un
trešā - I'll think about it 'es padomāšu'.
Svarīgs notikums katra dzīvē ir wedding 'kāzas' un pēc tam the honeymoon 'medusmēnesis'.
Daudzas tautas svin greznas confirmation 'iesvētības’. Citi svarīgi notikumi ir christening
'kristības', engagement 'saderināšanās', pēc kāzām baby shower 'pūriņa talka' un ar laiku un
neizbēgami funeral 'bēres'.
Kāzām vajadzīga pamatīga plānošana un rīkošana. Vispirms, protams, vajadzīga bride 'līgava'
un bridegroom 'līgavainis'. Vēl noder a wedding gown and flowers 'līgavas tērps un ziedi',
bridesm aid 'līgavas māsa’, best man 'līgavaiņa brālis', m inister 'mācītājs', church 'baznīca',
hall 'zāle', lots of food and drink 'daudz ēdamā un dzeramā', an orchestra 'orķestris' and so
on 'un tā tālāk'.

Give me your address! !! Iedod
man savu adresi!' Latviešu 'savs' un 'sava'
angliski tulko ar attiecīgo vietniekvārdu my,
your, his, her utt. We each have o u r own
invitation. "Mums katram ir savs ielūgums.'
He gave a ring to his bride. 'Viņš iedeva
gredzenu savai līgavai.'

C
(•

To see nozīmē 'redzēt’. I see you. 'Es tevi
redzu.' Bet, kā jūs jau zināt, angļu valodā
lietas nav tik vienkāršas. I ’ll see you soon!
nozīme 'uz drīzu redzēšanos! ’ un W hen will
I see you? 'Kad mēs tiksimies?' I see. 'Es saprotu.' Let me see. 'Parādi!' vai 'Ļauj man
padomāt!' Please come see me. 'Lūdzu, nāc mani apciemot' un I ’ll see you home. 'Es tevi
pavadīšu līdz mājām.' Un tas vēl nav viss. Tikai - ja vēlaties vēl citas nozīmes, paskatieties
kādā lielākā vārdnīcā.
Atvadoties cilvēki atceras daudz ko nepateiktu. H ow’re you doing at school? 'Kā tev iet
skolā?' How’s your m other doing? 'Kā iet tavai māmiņai?' Don’t forget to say hello to her!
'Neaizmirsti viņu pasveicināt! ’ W hen shall we get together? 'Kad mēs atkal tiksimies?' Un:
Keep on studying English! Turpini/turpiniet mācīties angliski!'

c
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KLAUSIETIES, SAP ROTIET

(•'

Mes tuvojamies ši kursa beigām. Ka vienmer, izlasiet norādījumus, pirms klausaties lenti, un
izrunājiet katru teikumu skaļā balsī pauze, kas šim nolūkam atstāta lente.
1. Noklausieties Annas sarunu ar draudzeni un atzīmējiet, kurš teikums ir true vai false.

(•'
C

a. Annas draudzene Dženifera precēsies jūnijā.
b. Viņa laulāsies luterāņu baznīcā.
c. Viņai būs trīs līgavas māsas.
d. Mācītājs ir Dženiferas radinieks.
e. Annai arī jābrauc uz kristībām.

T
T
T
T
T

F
F
F
F
F

2. Pirms klausāties lenti, aizpildiet dotajā rindkopā tukšās vietas! Atbildes izvēlieties no rāmītī
esošajiem vārdiem.
Arnold is m y __________ .I am fond of him, but I care for Mark. Mark______________
to me. I said yes, and now he is m y ________________ . I will always be Arnold's
, but I am Mark's
friend
proposed

fiancee
bride

friend

3 Aizpildiet tukšas vietas ar vārdiem, kas atrodas rāmīti!
3.

(•

a. Jennifer and George are getting married. It will be a nice wedding.
b. Anna's aunt has died. She must go to a ____________________ .
c. Sandra is expecting a baby. I am going to a _______________ .
d. I will be Richard's Godmother. The
e. Last Sunday my brother was confirmed. Were you at the
wedding
baby shower
christening
confirmation
funeral
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Papildu vingrinājumi.

4. Atkārtojums. Pārveidojiet dotos teikumus nolieguma teikumos!
1. Mark speaks well about his relatives.
2. She is really angry at her cousin.
3. They are getting married in May.
4. She will leave on the five-thirty bus.
5. We waited more than an hour for the meeting to begin.
6. You must tell him about what happened.
7. The weather is nice today, but I doubt whether it will last.
8. She has worked since her son started high school.
9. Elaine is very happy in her second marriage.
10. He went out of town by himself.
11. She told us about her son's engagement to Lisa.
12.Mr. & Mrs. Smith will be back after their honeymoon.

does not speak

5. Atkārtojums. Pārveidojiet katru teikumu jautājuma teikumā!
1. He likes to come to work by bus.
2. They will live in Riga next year.
3. He went to Australia on a lecture tour.
4. He will be there at least two weeks.
5. Helen wants to study abroad next year.
6. She gave me her address.
7. We'll see you next week at the tennis club.
8. There is a lovely moon outside.
9. Her husband and children went with her.
10. She said she would call me when she got home.
11 .The day was very hot and humid.
12. The/re feeling much better today.

Does he like
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UN RUNĀJIET
6. Noklausieties lenti un atbildiet uz katru jautājumu, vadoties pēc ieteikumiem!
a. Are you married?
b. Are they engaged?
c. Do they have children?

No,________ I am not married. __________________
Y e s ,_________________________________________
No, but_______________________________________

d. Is she married?

No,___________________________________________

e. Is he married?

Yes, of course__________________________________

7. Noklausieties lenti, kur ir stāstīts par to, cikos katrs atgriezās mājās! Vadoties pēc ieteikumiem
latviešu valodā, pasakiet to angliski!
a.
b.
c.
d.
e.

Yesterday I went visiting.
I come home at two-thirty.
On Sunday you were at the w edding._________________________________________
On Wednesday Peter went to a funeral.
___________________________________
Yesterday we were at a christening.
___________________________________
This morning they went to church.___________________________________________

8. Saying good-bye, in this course at least, probably for the last time. Mēs sakām ardievas,
vismaz šī kursa ietvaros droši vien pēdējo reizi.
a.
b.
c.
d.
e.

Uz redzēšanos! Ardievu!
Cik žēl, ka jums jā ie t.__________________
Kad tu man piezvanīsi?
__________
Atā! Tikai neaizmirsti!
__________
Pasveicini savus draugus!
__________

Valodas labākai saprašanai. Liela daļa šī kursa
sastāv no simple memorization
'iegaumēšanas' vai 'vienkāršas iemācīšanās no
galvas’. Pētījumi rāda, ka visvieglāk iemācīties ir
to, kas ir svarīgs ikdienas dzīvē. Jaunapgūtais
mācību materiāls ir samērā bieži jāatkārto:
visideālāk apmēram stundu pēc tam, kad tas ir
pirmo reizi lasīts vai dzirdēts, pēc tam vēlreiz
nākamajā dienā un tad ik pēc divām dienām, līdz
viss ir perfekti zināms.

We'll see you! Good-bye!___________
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Papildu vingrinājums.
9. Atkārtojums. Vienkāršo salikto tagadni veido ar have vai has un 3. darbības vārda
pamatformu, kas, izņemot nekārtnos darbības vārdus, ir tāda pati kā pagātnes forma. To lieto,
lai izteiktu pagātni, kurā nav zināms tiešais laiks, vai lai izteiktu kaut ko, kas sākās pagātnē, bet
vēl aizvien turpinās?
I went to the beach yesterday. I have gone to the beach several times. He has lived there
since May. (viņš tur vēl aizvien dzīvo)
Ierakstiet pareizo darbības vārda formu tukšajās vietās!
1. He (told) to me about it many times.
_______ has told________
2. Mr. and Mrs. Smith (finish) their breakfast.
______________________
3. She (read) that story several times.
______________________
4. Mary (study) English since the fourth grade.__________________________
5.1 (wait) for my birthday since Christmas.
______________________
6. We (live) in California ail our lives.
______________________

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
258.-261. Ipp.r 1.: T, T, F, T, F; 2.1 Arnold ir my friend. I am fond of him, but I care for Mark.
Mark proposed to me. I said yes, and now he is my fiancee. I will always be Arnold's friend, but I
am Mark's bride.; 3.1 a. wedding, b. funeral, c. baby shower, d. christening, e. confirmation; 4.1
does not (doesn't) speak, She is not (isn't), They are not (aren't) getting, She will not (won't) leave,
We did not (didn't) wait, You must not (mustn't) tell, The weather is not (isn't), She has not
(hasn't) worked, Elaine is not (isn't), He did not (didn't) go, He did not (didn't) tell, Mr. Smith will
not (won't) be; 5.1 Does he like.... Will they live..., Did he go..., Will he be there..., Does Helen
want..., Did she give you..., Will we see you..., Is there a..., Did her husband and children go...,
Did she say she would..., Was the day..., Are they feeling...?; 6.1 No, I am not married., Yes, they
are engaged., No, but they have a cat., No, she is not married., Yes, of course he is married.; 7.1 I
came home at two-thirty; You came home at ten-fifteen jeb at a quarter past ten., He came home
at six-thirty., We came home at three-thirty., They are not home yet.; 8.1 We'll see you!
Good-bye!, What a pity it's time to go., When will you call me?, Bye! just don't forget!, Say hello
to your friends.; 9.1 has told, have finished, has read, has studied, have waited, have lived.
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Tikai angliski
Mēs tuvojamies kursa Easy Way to English beigām.
Jūsu rīcībā tagad ir pietiekams daudzums frāžu, ko
lietot daudzās un dažādās situācijās, kā arī angļu
valodas gramatikas pamatu izpratne. Noklausieties
dotās trīs sarunas! Cik reižu bija jāklausās, līdz visu
sapratāt?
Conversation #1
"Anna, where were you yesterday?"
"I was at the library, studying.
"I don't believe you. You went to the movies with
George."
"Mark, don't say that! I never tell a lie."
"Forgive me, Anna, don't be angry. I am jealous. You
know I like you very
much. Here's a little kiss and say that you love me.
Please, be happy again!
Look, there's a lovely moon outside. Let's go for a walk. Would you like that?"
"I forgive you, Mark. I wasn't really angry. I'm ready to make up."
Conversation #2
"Today I received an invitation to Jennifer's and George's wedding."
"I did too. I'm glad. I've known George for a long time. When are they getting
married? I forgot the date."
"At the end o f the month, on the 30th. I think that it'll be a large wedding."
"Yes, Jennifer is my good friend. I'm going to be a bridesmaid. Did you know
that Anna and Mark are engaged?"
"Really! Well, what are we waiting for?"
"Is that a proposal?"
Conversation #3
"What a pity that it's time to go. It was such a nice
wedding!"
"When can we get together again?"
"I'll call you next week."
"Give me your address. I promise to write you, one letter a
day."
"I'll try to answerj maybe not that often..."
"Just don't forget!"
"Wait for me! I'd like to come along! Where are may coat and purse?
We'll see you at the next wedding."
"Don't forget to say hello to Laurie and her parents."
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Tuvojoties
kursa
beigām,
lūdzu,
atcerieties
katrā
vajadzības
gadījumā
izmantot
gramatikas
nodaļas, pielikumu un
vārdnīcu. Jūs mācāties
angļu valodu katrs savu
Interešu vai vajadzību
dēļ; tamdēļ dariet visu
iespējamo, lai to arī
iemācītos. Šīs reizes
ieteikums ir, ticiet vai
ne, izlasīt visu šīs grāmatas vārdnīcu un pārbaudīt, vai jūs zināt katru vārdu abos virzienos - no
latviešu uz angļu, kā arī no angļu uz latviešu valodu. Vārdnīcu, pat tik maziņu kā šo, nevar izlasīt
vienā stundā, bet jums jau arī nekur nav jāsteidzas. Lasīšanas vērtība dubultosies, ja jūs ar katru
vārdu izdomāsit un uzrakstīsit pa teikumam vai pat pa diviem!
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SARUNAS UN
PAR MUMS
(Lesson #24 About us) *

* Šo nodaļu Līga Korsts Streipa (1936-1992)
rakstīja laikā, kad Latvija vēl bija Padomju
Savienības sastāvdaļa. Nodaļas teksts
ieskaņots arī audiokasetē.

Šo kursu pabeigsim ar nodaļu par mums pašiem, par to, kas esam, kas bijām un kas ceram būt.
Kaut patiesībā neesam maza tauta - no vairāk nekā 4000 dažādām pasaules valodām tikai kādas
200 valodas runā vismaz miljons un vairāk cilvēku - aizbraucot pāri Latvijas robežām, bieži nākas
dzirdēt Where is Latvia? 'Kur ir Latvija?' vai What language do you speak? 'Kādā valodā jūs
runājat?'
Please excuse me.
What language are you speaking?
Latvian. We are from Latvia.
I'm sorry, I really don't know
where Latvia is.
Latvia is in northern Europe,
across the Baltic Sea
and to the south of Finland.
It is one o f the three Baltic States
still occupied by the Soviet Union.
Now I remember!
It is a country
working to regain its freedom.
Are you staying long in England?
No, only for the weekend.
Then we go on to Canada.
We're on a lecture tour.
But we hope to do some sightseeing.
Lūdzu, atvainojiet!

Kādā valodā jūs runājat?
Latviešu. Mēs esam no Latvijas.
Man žēl, es tiešām nezinu,
kur Latvija atrodas.
Latvija atrodas Ziemeļeiropā,
pāri Baltijas jūrai
un dienvidos no Somijas.
Tā ir viena no trim Baltijas valstīm,
vēl Padomju Savienības okupēta.
Nu es atceros!
Tā ir zeme,
kas mēģina atgūt savu brīvību.
Vai jūs ilgi paliksit Anglijā?
Nē, tikai nedēļas nogali.
Tad mēs turpināsim ceļu uz Kanādu.
Mēs esam referātu turnejā.
Bet mēs ceram arī kaut ko apskatīt.

Piezīmes par angļiem un amerikaņiem
Šajā nodaļā ir ļoti daudz jaunu vārdu! Taču, lai pastāstītu par mūsu
tūkstošgadu kultūru, kaut vai par literatūru, kurā dzeja un dainas ir
noteicošās, ir vajadzīgs vēl daudz, daudz vairāk vārdu, domu un
sirdsdegsmes. Mums ir tiesības būt uz sevi lepniem, jo mēs esam
izdzīvojuši un izdzīvosim, mēs esam tauta, kas nekad nevienu citu zemi
nav iekarojusi vai apspiedusi un kas tagad atkal reiz prasām savu brīvību. Angļu valoda, ko jūs
esat tik cītīgi mācījušies, palīdzēs jums ne tikai iegūt personisku labumu, bet arī iznest mūsu
vārdu un vārdus pasaulē. Lai jums šajā darbā vislabākās sekmes un vislabākā laime!
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PASKAIDROJUMI
Latvian is an Indoeuropean language. 'Latviešu valoda
ir indoeiropiešu valoda." It is one of the oldest languages
in Europe. 'Tā ir viena no Eiropas vecākajām valodām’
Almost every Latvian is bilingual 'gandrīz katrs latvietis
ir divvalodnieks', and most speak three or more
languages, 'un lielākā daļa runā trīs vai vairāk valodās.'
Latvia is one of the three Baltic States. 'Latvija
ir viena no trim Baltijas valstīm’ They are,
starting at the north, Estonia, Latvia, and
Lithuania. Tās ir, sākot no ziemeļiem, Igaunija,
Latvija un Lietuva’ Our capital is Rīga. 'Mūsu
galvaspilsēta ir Rīga.' It was founded in 1201
A.D. ‘To dibināja 1201. Gadā’ (Atcerieties: B.C.
ir Before Christ jeb 'pirms Kristus', A.D. Anno Domine 'pēc Kristus'.)
£

I am sorry lieto, gan lai izteiktu nožēlu, gan lai atvainotos. I am sorry to hear that. 'Man žēl to
dzirdēt’ I'm sorry. 'Es atvainojos.'

(•

Are you staying long? 'Vai jūs ilgi paliksit?' - No, only the
weekend. 'Nē, tikai nedējas nogali’ Vēl: How long are you visiting?
'Cik ilgi jūs ciemosities?' Only for two weeks. Tikai divas nedēļas.'
vai A whole month. 'Veselu mēnesi/
Then we go on to Canada. To go
on nozīmē 'turpināt', tātad turpināt
ceļojumu uz Kanādu. Please, go on
talking. 'Lūdzu, turpiniet runāt!' Šai
frāzei ir arī citas nozīmes. He goes
on and on ir 'Viņš runā un runā, un
nebeidz'. What's going on here? 'Kas te notiek?' un Go on,
you're kidding me! ‘Ej nu ej!' vai ‘Tu joko!'

^

Daudzi, kas brauc uz ārzemēm, to dara ar koriem, teātriem vai
deju grupām. To go on nozīmē ne tikai 'turpināt', bet arī
'uzstāties'. I can't talk now, I'm going on in live minutes. 'Es
nevaru tagad runāt, man jāuzstājas pēc piecām minūtēm.'
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Can you tell me
a little about the Latvian history?
Our ancestors arrived in Latvia
at about 2000 B.C.
For centuries we have been
an agricultural society,
and farming is still
important.
During the thirteenth century
German knights conquered
our several separate tribes.
After various occupations
we became independent
on November 18th, 1918,
and were a free country
until the Soviet Union
forcibly annexed us in 1940.
Many Latvians fled to the West
during World War II.

Vai jūs, lūdzu, varat man pastāstīt
mazliet par Latvijas vēsturi?
Mūsu senči ieradās Latvijā
apmēram 2000 gadus pirms Kristus.
Gadsimtiem esam bijuši
lauksaimniecības sabiedrība,
un lauksaimniecība ir vēl aizvien
svarīga.
13. gadsimtā
vācu bruņinieki iekaroja
mūsu vairākas atsevišķās ciltis.
Pēc dažādām okupācijām
mēs kļuvām neatkarīgi
1918. gada 18. novembrī
un bijām brīva valsts,
līdz Padomju Savienība
ar varu mūs pievienoja 1940. gadā.
Daudzi latvieši bēga uz rietumiem Otrā
pasaules kara laikā.

LAI DZĪVO

4. MAIJS!

Today Latvia considers itself
once again an independent nation.
It has its own government
separate from the Soviet Union.
The movement for independence
was led by the Popular Front
and other groups.
They continue to demand
the reestablishment of a
free and independent Latvia.
We declared our
independence
from the Soviet Union
on May 4th, 1990.
That's wonderful.
We wish you the best of luck.
Nice to have met you.

Šodien Latvija uzskata sevi
atkal par neatkarīgu valsti.
Tai ir pašai sava valdība,
kas ir šķirta no Padomju Savienības.
Neatkarības kustību
vadīja Tautas fronte
un citas grupas.
Tās turpina pieprasīt
atjaunot
brīvu un neatkarīgu Latviju.
Mēs pasludinājām savu
neatkarību
no Padomju Savienības
1990. gada 4. maijā.
Tas ir brīnišķīgi.
Mēs vēlam jums visu to labāko.
Bija patīkami jūs satikt.

(•

(•

The Latvians live on the shore of the Baltic
Sea. 'Latvieši dzīvo Baltijas jūras krastā.' At
various times 'Dažādos laikos' we have been
occupied by the G erm ans, Swedes, Danes,
Poles and Russians, 'mēs esam bijuši vāciešu,
zviedru, dāņu, poļu un krievu okupēti.' Latvia
also has both light and heavy industry. 'Latvijā
arī ir kā vieglā, tā smagā rūpniecība.' We
m anufacture
locomotives
'Mēs ražojam
lokomotīves,' buses, telephones, mopeds,
radios, etc. 'autobusus, telefonus, mopēdus,
radioaparātus utt.'
We have been 'mēs esam bijuši' ir saliktais
laiks. I am 'es esmu', I was 'es biju', I have been 'es esmu bijis', ja nepieciešams, atkārtojiet
saliktos laikus, kas doti gramatikas pielikumā 285. lappusē.
Latvians presently live throughout the world. 'Latvieši tagad dzīvo visā pasaulē.' There are
Latvian communities 'Latviešu kopienas ir' in the United States, Canada, W estern Europe,
A ustralia and South America. 'Savienotajās Valstīs, Kanādā, Rietumeiropā, Austrālijā un
Dienvidamerikā.'
W hat else can I tell you? 'Ko vēl varu jums pastāstīt?' un W hat else would you like to know?
'Ko vēl jūs gribētu zināt?' Katrs pārdomājiet, ko jūs gribētu pastāstīt par savu zemi vai ko jūs
gribētu uzzināt no sava sarunu biedra.
Latvia is approxim ately 65,000 km2 o r 25,000 square miles 'Latvija ir apmēram 65 000
kvadrātkilometru vai 25 000 kvadrātjūdžu liela,' about the size of D enm ark 'apmēram Dānijas
lielumā.' It has a population of two and a half million 'Tajā ir divarpus miljonu iedzīvotāju,'
and there are 13 independent E uropean nations
that are smaller than Latvija, 'un Eiropā ir 13
neatkarīgas valstis, kas ir mazākas par Latviju.'
In addition to the political crisis 'Blakus
politiskajai krīzei' there are other problems 'ir citas
grūtības,' such as 'tādas kā' russification
'pārkrievošana', pollution 'dabas piesārņošana', the
development of industry 'rūpniecības attīstība',
poverty 'nabadzība', etc. 'utt.'
To vote and to elect 'balsot' un 'ievēlēt'. The
elections were on July 1st. 'Vēlēšanas bija 1. jūlijā.'
We all voted. 'Mēs visi balsojām.'
Mūsu politiskajiem centieniem ir noderīgs
priedēklis re- - kaut ko 'atkārtot': to review
'pārskatīt', 'atkārtot'; to renew 'atjaunot', to rename 'pārsaukt', to rew rite 'pārrakstīt', to reform
'reformēt', to reaffirm 'no jauna apstiprināt', un visam pāri: the right to self-determination
'tiesības uz pašnoteikšanos'.

| EASYGET.I’

C
C

C
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KLAUSIETIES, SAPROTIET
Šie pēdējie uzdevumi, kas pārbaudīs jūsu zināšanas, dos iespēju jums vēl vienu reizi pašiem
pavingrināties runāšanas mākā. Izlasiet norādījumus, pirms turpināt klausīties magnetofona lenti.
Un kā pēdējo ieteikumu atstāsim jums to, ar kuru iesākām: ejiet un runājiet! Tas ir vienīgais veids,
kā jūs tiešām varat iemācīties angļu valodu.
1. Izlasiet teikumus un pabeidziet to tulkojumu ar vārdiem, kas atrodas rāmīti!

C

I am
Baltic States

C

Es esmu latvietis,
Mēs gribam būt brīvi.
Vai jūs zināt, kur ir Latvija?
Paskatieties kartē!
Ir trīs Baltijas valstis.

a. I am Latvian.
free.
b .
c. D o_______
where Latvia is?
d.
the map.
e. There are three
Look in
you know

We want to be

. Roberts raksta vēstuli tēvocim. Noklausietieslenti un izšķirieties, kuri teikumi ir true
un kuri false.
a. Roberts brauc uz Ņujorku.
b. Viņš tur paliks divus mēnešus.
c. Viņam tur būs izstāde.
d. Robertam patīk muzeji un sporta spēles
e. Roberts priecājas, ka viņš runā angliski.

T
T
T
T
T

3. Tagad jūs lentē dzirdēsit Dr. Filipu stāstām par sevi.
Klausieties uzmanīgi un katrā rindā apvelciet aplīti
pareizajai izvēlei!
-

-

a. Dr. Filips ir atvaļinājumā / darba
ceļojumā.
b. Viņš brauc uz Padomju Savienību
/ uz Baltijas Valstīm.
c. Viņš brauc referēt par ekonomiku
/ politiku.
d. Viņš brauks maijā / jūnijā.
e. Viņš būs Rīgā 3 nedēļas / 4
nedēļas.

'/+

J*
'

"■*
^

F
F
F
F
F
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Papildu vingrinājumi.
4. Atkārtojums. Angļu valodā ir daudz vārdu, kurus, nemainot galotnes vai ko citu, lieto gan kā
darbības vārdus, gan kā lietvārdus.
Darbības vārds

Lietvārds

Anna and her sister work very hard.
I love to walk in the park.

Their work is very difficult.
My great love is music.

Uzrakstiet uz līnijas, vai kursīvā iespiestais vārds ir darbības vārds vai lietvārds!
1. Why do you look so sad?
Mary had an angry look on her face.
2.1 like to work in my father's study.
They both study at the same time.
3. There was a very pretty dress in the store window.
Inga is too young to dress herself.
4. She has a very nice smile.
It feels good to smile.
5.1 wish we could get together on this.
My greatest wish is for total independence for my country.

darb. vārds
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Izdomājiet paši savus teikumus ar šiem vārdiem: wish, fish, question, talk, kiss, promise,
play, surprise, walk, report, crowd, rest, fall, need, notice, ride, watch! Katru vārdu
lietojiet vispirms kā darbības vārdu, tad kā lietvārdu!
5. Atkārtojums. Ir arī citi darbības vārdi, no kuriem atvasina lietvārdus, kas vairs nav gluži
līdzīgi: to explain - explanation 'izskaidrot - izskaidrojums', to laugh - laughter 'smieties smiekli', to speak - speech 'runāt - runa.'
Pierakstiet katram darbības vārdam tā lietvārda formu!
1. to
2. to
3. to
4. to
5. to

sell
believe
agree
exit
begin

____________ _________ 6. to repeat ________________
_____________ _________ 7. to arrive___________________
_____________ _________ 8. to enter____________________
_____________ _________ 9. to choose__________________
_____________ _________ 10. to end
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UN RUNĀJIET
6. Pārtulkojiet teikumus angliski, tad parbaudiet atbildes lente!
a . Latvija ir viena no Baltijas valstīm .__________________
b. Tā atrodas uz dienvidiem no Somijas.
c. Latvija ir Baltijas jūras krastā.
d. Piedalīties vēlēšanās un balsot
ir katra igauņa, latvieša u n _________
lietuvieša pienākums._____________
7. Šoreiz jums jaatbild ar pilnu teikumu, un atbildes, man liekas, jus zināt.
a. What is across the sea from Latvia?______________ Finland and Sweden.
b. What is the capital of E stonia?____________________________________
c. When was Rīga founded?
____________________
d. Is Latvia an agricultural country?
_________________________
e. What is the biggest river of Latvia?

C

Pārveidojiet katru teikumu jautājuma formā! Ja jums tā ērtāk, ierakstiet jautājumus
grāmatā un tikai tad noklausieties lenti!
a. In Rīga there are more Russians than Latvians.
b. The Popular Front is at present the leading political party.
c. The German knights
brought Christianity to
Latvia.
d. There are three Baltic
States.
e. Economic reform is at
present
our
biggest
problem.
Un: beidzot šo kursu,
atcerieties, ka Latvijā viss
nepārtraukti mainās. Tāpat
mainīsies arī jusu intereses
un sarunu temati. Turpiniet
mācīties, un turpiniet īpaši
mācīties to, kas jums katram
vajadzīgs!
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Papildu vingrinājums.
9. Atkārtojums. Idiomātiskas frāzes ir tas, kas jāiemācās no galvas, jo bieži to tiešais tulkojums
ir neloģisks. Izvēlieties pareizo atbildi un ierakstiet to tukšajās vietās!

BLA BLA2

NASING
SPEŠAL
KOMIIV.IĪZ

000

NETICAMI
BEZJĒDZĪGU
PRĀTULU

«VIEDI» IZTEICIENI, KO BĀRSTĪT,
KA» VAIKS NAV KO TEIKT PAIl $ 0 ..

1. To look out! nozīmē (skatīties pa logu, pagaidīt, uzmanīties)
2. To find out nozīmē (atcerēties, uzzināt, atrast ārā)
3. At last nozīmē (drīz, gandrīz, reti, beidzot)
4. Pretējais no to stand up ir (to leave, to sit down, to arrive)
5. To get on the bus ir (izkāpt, iekāpt, gaidīt, pasaukt)
6. Pretējais no to take off ir (to pick up, to call on, to put on)
7. To look for nozīmē (pazaudēt, meklēt, vajadzēt, aizmirst)
8. Right away nozīmē (ej pa labi, būs jau labi, tūliņ)
9. To take the train nozīmē (nozagt vilcienu, braukt ar
vilcienu)
10. To talk back nozīmē (aprunāt kādu, runāt pretī, pļāpāt)
11. By heart nozīmē (slimot ar sirdi, iemācīties no galvas)
12. To make a date ir (sarunāt satikšanos, paprasīt datumu)
13. Never mind ir (bezprātis, tas nekas!, kāds, kas nedomā)
14. So long nozīmē (ļoti garš, par daudz garš, uz redzēšanos!)

ATBILDES. Pirms sākat strādāt, apklājiet atbildes!
268-271. Ipp.: 1.: I am Latvian., We want to be free., Do you know where Latvia is?, Look in the
map., There are three Baltic States.; 2.: F, F, T, T, T; 3 / darba ceļojumā, uz Baltijas valstīm,
ekonomiku, jūnijā, 3 nedēļas; 4.i darb. vārds, lietvārds, lietvārds, darb. vārds, lietvārds, darb.
vārds, lietvārds, darb. vārds, darb. vārds, lietvārds; 5.: sale, belief, agreement, exit, beginning,
repetition, arrival, entrance, choice, end jeb ending; 6.: Latvia is one of the three Baltic States., It
is located to the south of Finland.; Latvia is on the shore of the Baltic Sea.; To participate (take
part) in elections and to vote is the duty of every Estonian, Latvian and Lithuanian.; 7.1 Finland
and Sweden are across the sea from Latvia.; Tallin is the capital of Estonia.; Riga was founded in
1 2 0 1 .; Latvia is an agricultural and also an industrial country.; The biggest river of Latvia is
Daugava.; 8.: Are there more Russians in Rīga than Latvians?, Is the Popular Front..., Did the
German knights bring..., Are there
three.... Is economic reform...?; 9.:uzmanīties!, uzzināt, beidzot, to sit
down, iekāpt, to put on, meklēt,
tūliņ, braukt ar vilcienu, runāt pretī,
iemācīties no galvas, sarunāt
satikšanos,
tas
nekas!,
uz
redzēšanos!
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Tikai angliski
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C

Pirmais kurss angļu valodā ir pabeigts. Jūsu rīcībā ir daudz
vārdu un frāžu, kaut runājot vēl pamatīgi jādomā, ko teikt, un
sacītais dažkārt skan kā plate, ko spēlē par lēnu. Tas nekas, ir
arī teikumi, ko spējat pasacīt tikpat ātri kā kurš katrs anglis,
austrālietis vai amerikānis. Ja jūs esat cītīgi mācījušies, tad
tagad jūs varat uz sevi būt pavisam attaisnojami lepni.

C

<•

Conversation #1 "Please excuse me. What language are you speaking?"
"Latvian. We are from Latvia."
"I'm sorry, I really don't know where Latvia is."
"Latvia is in northern Europe, across the Baltic Sea and to the south of Finland. It is one of the
three Baltic States still occupied by the Soviet Unions
"Now I remember! It is a country Working to regain its freedom. Are you staying long in
England?"
"No, only for the weekend. Then we go on to Canada. We're on a lecture"
"But we hope to do some sightseeing."
Conversation #2
"Can you tell me a little about the Latvian history?"
"Our ancestors arrived in Latvia at about 2000 B.C. For centuries we have been an agricultural
society, and farming is still important. During the thirteenth century German knights conquered
our several separate tribes."
"After various occupations we became independent on November 18th, 1918, and were a free
country until the Soviet Union forcibly annexed us in 1940."
"Many Latvians fled to the West during World War II."
Conversation #3
"Today Latvia considers itself
once again an independent
nation. It has its own government
separate from the Soviet Union."
"The movement for
independence was led by the
Popular Front and other groups.
They continue to demand the
reestablishment o f a free and
independent Latvia."
"We declared our independence
from the Soviet Union on May
4th, 1990."
"That’s wonderful. We wish you
the best of luck."
"Nice to have met you."

pedeja stundiņ’

Nasing spešal
Pingvīni ari grib ē s t

Kurss ir pabeigts, un pārējais ir atkarīgs no
jums katra paša. Šis kurss, kā zināt, ir iesācēju
un galvenokārt frazeoloģijas kurss; ja esat
cītīgi mācījušies, jūs spējat aprunāties, bet ne
pamatīgi izrunāties. Pieņemot, ka jūs turpināsit
mācīties angļu valodu, es gribētu šķirties no
jums ar šādu jautājumu. Vai jums, runājot
angliski, šad un tad kas samisas? Varbūt vārdu

kārtība teikumā nav pareiza
vai kāds vārds nav lietots tā
vistiešākajā nozīmē? Vai tas,
ar ko jūs runājāt, saprata, ko
gribējāt teikt? Jā, saprata, un
līdz ar to jūs izpildījāt
valodas galveno mērķi - ļaut
cilvēkiem
savstarpēji
saprasties, runājot viņiem
saprotamā
valodā.
Nezaudējiet interesi un dūšu,
turpiniet mācīties - un
runājiet, runājiet, runājiet!
Angliski -protams.

274

KRIMINĀLLIKUMS
IX nodala
Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds
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G R A M A T IK A S P IE L IK U M S
Kaut arī nepieciešamākie gramatikas izskaidrojumi ir sniegti katras nodaļas paskaidrojumos un
gramatikas daļā, jūsu ērtībai šeit sniegts ari GRAMATIKAS PIELIKUMS.
Angļu valodas gramatika nav grūta vai sarežģīta; tās pamatus viegli iemācīties. Pēc tam, kā zināt,
jūsu galvenās rūpes būs apgūt pēc iespējas vairāk no milzīgā angļu valodas vārdu krājuma un
dažādās viena vārda nozīmes.
Lietvārdu locījumi
Mūsdienu angļu valodā saglabājusies tikai viena locījuma galotne - piederības locījumam jeb
ģenitīvam. To lieto ar lietvārdiem, kas apzīmē dzīvas būtnes, ar personificējumiem un dažiem
laika un attāluma apzīmējumiem.
Piederības locījumu vienskaitlī veido, pievienojot lietvārdam -'s. Piederības locījumu
daudzskaitlī veido, pievienojot apostrofu aiz daudzskaitļa -s (-s').
the boy’s friend 'zēna draugs'
a girl’s shoe 'meitenes kurpe'

the boys’ friend 'zēnu draugs’
the girls’ shoes 'meiteņu kurpes'

Ja lietvārdam daudzskaitlī nav galotnes -s, tad ģenitīvu veido tāpat kā vienskaitlī, t. i., lietvārda
daudzskaitļa formai pievieno apostrofu un -s (-’s), piem.: women - women’s
'sievietes - sieviešu'.
Visus lietvārdu locījumus izsaka ar prievārdiem. Parasti nedzīvu priekšmetu piederības iz
teikšanai lieto prievārdu of, piem.: glass of milk 'glāze piena', the end of the day 'dienas beigas'.
Datīvu izsaka ar to un for,
piem.: F ather bought a
present for his daughter.
Tēvs nopirka dāvanu savai
meitai.' He gave it to her.
Viņš iedeva to viņai.'
Lokatīvu izteic ar in, into,
at, piem.: I live in Liepāja.
'Es dzīvoju Liepājā.'
George w ent into the
house. 'Džordžs iegāja
mājā.' Lucy studies at
home. 'Lūcija mācās
mājās.' vai Let’s meet at
eight. 'Satiksimies
astoņos.'
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Lietvārdu daudzskaitlis
Daudzskaitlī lietvārdiem parasti pievieno -s, piem.: house - houses room - rooms. Lietvārdiem,
kas beidzas ar -s, -ss, -ch, -sh, -x, -z, -zz, daudzskaitlī pievieno -es, piem.: bus - buses, dress dresses, church - churches.
Lietvārdiem, kas beidzas -y, ja -y priekšā ir patskanis, daudzskaitlī pievieno -s, piem.: boy - boys,
day - days. Ja -y priekšā ir līdzskanis, daudzskaitlī -y maina par -i un pievieno -es, piem.: city cities, puppy - puppies.
Lietvārdiem, kas beidzas ar līdzskani + o, daudzskaitlī parasti pievieno -es, piem.: tomato tomatogs, potato - potatoes. Izņēmumi ir photo - photos, piano -pianos.
Lietvārdiem, kas beidzas ar -f vai -fe, daudzskaitlī -f maina par -v un pievieno -es, piem.: knife knives, wife - wives. Izņēmumi ir lietvārdi, kas beidzas ar -ief, -oof; tiem daudzskaitli veido,
pievienojot -s, piem.: chief - chiefs, roof - roofs.
Šajā kursā lietoto angļu valodas lietvārdu daudzskaitļa neregulārās (nekārtnās) formas (dotas arī
vārdnīcā) ir: child - children; crisis - crises; fish - fish; foot - feet; goose - geese; man - men;
person - persons vai people; tooth - teeth; woman - women.
Lietvārdu pamazināmās formas
Lietvārdu pamazināmās formas parasti izsaka ar little palīdzību, piem.: little boy 'puisītis', little
old woman 'vecenīte'. Ja vēlas īpaši uzsvērt, lieto papildu apzīmētāju: a tiny little woman 'maza,
maza sieviņa'.
Atsevišķos gadījumos lietvārdu pamazināmās formas veido ar izskaņu -y vai -ie palīdzību, piem.:
Dad - Daddy 'tēvs - tētis' vai dog - doggie 'suns - sunītis'. Izņēmums ir cat -kitten 'kaķis kaķēns'.
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A rtiku li

Lietvārda priekšā parasti lieto artikulu, kas nemainās ne skaitlī, ne dzimtē, ne locījumos. Ir
divējāda veida artikuli - nenoteiktais artikuls a, patskaņa vai nelasāma h priekšā an, un noteiktais
artikuls the.
Kā nenoteikto, tā noteikto artikulu lieto pirms lietvārda:
a picture - the picture
an answer vai an hour - the answer vai the hour un
pirms lietvārda apzīmētāja:
a good answer - the good answer
an interesting game - the interesting game
Nenoteikto artikulu lieto tikai ar lietvārdiem vienskaitlī.
There is a bird in the garden. (Dsk.: There are birds in the garden.) Mary
has a book. (Dsk.: Mary has books.)
What a beautiful day! (Dsk.: What beautiful days!)
Nenoteikto artikulu lieto arī pirms vārdiem 'hundred' un 'thousand', kā ari atsevišķos izteicienos,
kā: I am in a hurry. 'Es steidzos.' vai Did you have a good time? Vai tev labi gāja?'
Noteikto artikulu lieto ar lietvārdiem, kas ir kaut kādā veidā izceļami, vai ar tādiem, kas ir jau
minēti vai zināmi.
There is a book on the table. '(Tur) uz galda ir grāmata.'
The book is interesting. 'Grāmata ir interesanta.'
Do you play the piano? 'Vai tu spēlē klavieres?'
Bet: Do you play basketball? 'Vai tu spēlē basketbolu?'
Noteikto artikulu lieto arī pirms kārtas skaitļa vārdiem vai īpašības vārdiem, kas atrodas šādi
izceļamu lietvārdu priekšā, kā arī atsevišķos izteicienos:
The first lesson was the best. 'Pirmā mācību stunda bija tā labākā.'
I like the blue flower. 'Man patīk zilā puķe.'
What is the time, please? 'Cik ir pulkstenis, lūdzu?'
A rtikulu nelieto ar īpašvārdiem (I was born in Liepāja, but now I live in
Rīga.), uzrunām (Please come in, cousin Mary.), vielas vārdiem (I do not
like warm milk.), abstraktiem lietvārdiem (Everyone wants
independence.), ar lietvārdiem, kuru priekšā ir piederības vietniekvārds
(This is my house.) vai norādāmais vietniekvārds (Look at that rain!),
maltīšu nosaukumiem (Is breakfast ready?) un atsevišķos izteicienos
(We are at school, vai He is going home.
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Biežāk lietotie prievārdi irt about, above, across, after, against, along, among, around, at,
before, behind, beside, besides, between, by, down, during, for, from, in, instead, into, near,
on, of, off, out, over, past, since, through, to, under, until, with, without. Pārbaudiet, vai zināt
katra nozīmi!
Prievārdi laika apzīmēšanai:
at

ar pulksteņa norādītu laiku:

for

ar laika periodu:

in
ar gadiem, gadalaikiem:
ar dienas daļām: bet, ja tuvāk apzīmēta:
on
ar dienām un datumiem:
since
ar noradītu laika punktu:
until
līdz (tikai laika izteikšanai):

at a quarter to five
at five minutes past two
for ten minutes 'desmit minūtes'
for two months 'divus mēnešus'
in 1992, in (the) spring, in August
in the morning, in the afternoon
on a dark winter night
On Monday, on the 1st of June
since May, since two o'clock
until ten o'clock, until Monday

Prievārdi vietas apzīmēšanai:
among
at

starp (vairākiem):
(lai apzīmētu vietu):
ar mājas numuru adresē:
izteicienos:
between starp (diviem):
in
(latviešu valodā lokatīvā):
on
(lai apzīmētu vietu):

among friends
at school, at home, at work
at 7012 Church Street
at last, at once, at the end
between you and me
in Rīga, in Latvia, in the country
on the river, on the floor

Prievārdus lieto dažādās nozīmēs.
Piemēram, about: Look about
you! 'Paskaties apkārt!' I like to
walk about town. 'Man patīk
staigāt pa pilsētu.' Will you return
about next week? Vai tu
atgriezīsies
apmēram
nākamnedēļ?' Prievārdu into tulko
kā: Please translate this into
English. 'Lūdzu, pārtulko Šo
angļu valodā!' The frog changed into a prince. Varde pārvērtās princī.' Esiet cītīgi un centieties
iegaumēt dažādās prievārdu nozīmes!
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īpašības vardi un to salidzinamas pakapes
Angļu valodā īpašības vārdi nemainās ne skaitli, ne dzimtē, ne locījumos. Tiem ir trīs salī
dzināmās pakāpes: pamatpakāpe, pārākā pakāpe un vispārākā pakāpe. Vienzilbīgiem un tiem
divzilbīgajiem īpašības vārdiem, kam uzsvars ir uz otrās zilbes, kā arī tiem divzilbī-gajiem
īpašības vārdiem, kuriem ir uzsvērta pirmā zilbe, bet kuri beidzas ar -er, -le, -ow vai -y, pārākā
pakāpē pievieno galotni -er (-r), vispārākajā pakāpē - galotni -est (-st). Pārējiem vairākzilbju
īpašības vārdiem pārāko pakāpi veido ar more, vispārāko - ar most palīdzību.
īpašības vārdiem, kas beidzas ar -y, galotni pārmaina par i; šiem pārāko pakāpi veido, pievienojot
-er vai more, vispārāko - -est vai most.
short
nice
dear
fat
pretty
tired
interesting

shorter
nicer
dearer
fatter
prettier/more pretty
more tired
more interesting

shortest
nicest
dearest
fattest
prettiest/most pretty
most tired
most interesting

abas vardu neregulārās formas ir
bad
far
good
little
many, much
well (vesels)

worse
farther
better
less
more
better

worst
farthest
best
least
most
best

Latviešu valodas īpašības vārda nenoteiktās un noteiktās galotnes nozīmi angļu valodā izsaka ar
artikulu palīdzību: a good child 'labs bērns'; the good child 'labais bēns'; the best child 'labākais
bērns'.
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Apstākļa vārdi
No īpašības vārdiem var veidot apstākļa vārdus ar -ly palīdzību: piem.: glad - gladly. īpašības
vārdiem, kas jau beidzas ar burtu y, pirms 'y iestarpina -il-, piem.: happy - happily.
Apstākļa vardu salīdzināmās pakāpes parasti veido ar more un most palīdzību, piem.: happily more happily - most happily. Izņēmums ir vienzilbju apstākļa vārdi, kam, tāpat kā īpašības
vārdiem, pievieno -er un -est: fast - faster - fastest vai soon - sooner -soonest.
Apstakļa vardu neregulārās formas ir:
badly

worse

worst

far

further

furthest

later

latest

late (norādot laiku)
(norādot secību)

latter

last

little

less

least

much

more

most

well (labi)

better

best

Vietniekvārdi
Personu vietniekvārdiem ir divi locījumi:
Nominatīva locījums: I 'es', you 'tu', he 'viņš', she 'viņa' it 'tas/tā', we 'mēs', you jūs', they
'viņi/viņas'.
Papildinātāja locījums: me 'man, mani', you 'tev, tevi'', him Viņam, viņu', her 'viņai, viņu', it
'tam, tai, to', us 'mums, mūs', you 'jums, jūs', them 'viņiem,
viņām; viņus, viņas; tiem, tām; tos, tās'.
Tā kā bezpersonas teikumam angļu valodā nepieciešams teikuma priekšmets, tad kā tādu lieto
attiecīgo vietniekvārdu: It is snowing. 'Snieg.': They say that tomorrow will be warm. 'Saka, ka rīt
būšot silts.': You [can] never know. 'Nekad nevar zināt.'
Piederības vietniekvārdi ir nelokāmi, tiem ir divas formas - atributīvā un absolūtā. Atributīvo
formu lieto kā apzīmētāju, absolūto - ja neseko lietvārds.
Atributīvās formas: my 'mans’, your 'tavs', his 'viņa', her 'viņas', its 'tā, tās', our 'mūsu', your
'jūsu', their 'viņu, to’.
Absolūtās formas: mine 'mans', yours 'tavs', his Viņa', hers 'viņas', ours 'mūsu', yours 'jūsu',
theirs 'viņu, to’.
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Angļu valoda ir atgriezeniskie (refleksīvie) vietniekvārdi visam personam, bez tam vel
bezpersoniskais oneself; tos bieži lieto arī kā uzsvara vietniekvārdus 'pats, pati, paši'.
Vienskaitlis:
Daudzskaitlis:

myself, yourself, himself, herself, itself
ourselves, yourselves, themselves

We see ourselves in the mirror. 'Mēs redzam sevi spogulī.' He
himself washed the dishes. 'Viņi pats nomazgāja traukus.'
Norādāmo vietniekvārd u this 'šis, šT un that 'tas, tā' daudzskaitļa formas ir these 'šie, šīs' un those
'tie, tās'.
laulājamie vietniekvārdi ir who (kas - par personām), what (kas - par priekšmetiem, dzīvniekiem,
profesijām), which (kurš) un whose (kā - izsaka piederību). Vienīgi vietniekvārdam, who ir divi
locījumi: nominatīvs who? un papildinātājs - whom?
Who is reading this book? 'Kas lasa šo grāmatu?'
Whom shall I call? 'Kam lai es zvanu?'
What (par lietām, jēdzieniem) is that? 'Kas tas ir?'
What (par profesiju) is your mother? 'Kas ir tava māte?'
Which song do you like? 'Kura dziesma tev patīk?'
Kursā izmantotie nenoteiktie vietniekvārdi ar nenoteiktu nozīmi ir: some, any, somebody,
anybody, someone, anyone, something, anything, one. Salikteņi ar -body un -one aizstāj
personas, tiem var būt arī piederības locījums. Salikteņi ar -thing aizstāj priekšmetus. One aizstāj
iepriekšminētu lietvārdu.
Somebody took my book. 'Kāds paņēma manu grāmatu.'
Did anyone see who did it? 'Vai kāds redzēja, kas to izdarīja?'
Do you want something? 'Vai tu gribi kaut ko?'
Some lieto ar vielas vārdiem, nenorādot noteiktu daudzumu:
Please have some tea. 'Lūdzu, paņem tēju.'
Do you need some help? 'Vai tev vajag palīdzību?'
Nenoteiktie vietniekvārdi ar noteiktu nozīmi in all, each, every, everybody, everyone,
everything, both, either, other un another. Negatīvie vietniekvārdi ir: no, none, nobody, no
one, nothing un neither.
Everybody went home. 'Visi aizgāja mājās.'
We both like movies, 'Mums abiem patīk kino.'
Nobody came. 'Neviens neatnāca.'
No lieto tikai kā lietvārda apzīmētāju: I have no money. 'Man nav naudas.'
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Darbības vardi
Lai locītu darbības vārdu, jāzina tā trīs pamatformas - nenoteiksme, vienkāršā pagātne un
pagātnes divdabis.
Darbības vārdus iedala kārtnos un nekārtnos darbības vārdos. Kārtnie darbības vārdi veido
pagātni un pagātnes divdabi, pievienojot nenoteiksmei sufiksu -ed (-d), piem.: to start -started
'sākt - sāka', to end - ended 'beigt - beidza'. Darbības vārdiem, kas nenoteiksmē beidzas ar -y, -y
pārmaina uz -i-, piem.: study - studied 'mācīties - mācījās'. Dažiem darbības vārdiem, kas
nenoteiksmē beidzas ar -t, pirms -ed iestarpina vēl vienu t, piem., to knit - knitted.
Tagadnes divdabi visiem darbības vārdiem (kārtnajiem un nekārtnajiem) veido, pievienojot
nenoteiksmei -ing, piem.: eat - eating, be - being. Šajā kursā lietoto nekārtno darbības vārdu
pamatformas ir dotas, sākot ar 287. lappusi, kā arī abās vārdnīcās.
īstenības izteiksme. īstenības izteiksmei ir četras laiku grupas:
1. Nepabeigtie (vienkāršie) laiki.
2. Ilgstošie laiki.
3. Pabeigtie (saliktie) laiki.
4. Saliktie ilgstošie laiki.
Vienkāršos laikus veido no nenoteiksmes formas. Personu formām galotņu nav, izņemot
vienskaitļa 3. pers., kurai ir galotne -s (-es).
to live 'dzīvot': I live 'es dzīvoju', you live 'tu dzīvo', he/she lives 'viņš/viņa dzīvo', we live
'mēs dzīvojam', you live 'jūs dzīvojat', they live 'viņi/viņas dzīvo'.
izņēmumi ir darbības vārdi to be un to have:
I am es esmu
you are tu esi
he/she/it is viņš/viņa, tas/tā ir

we are mēs esam
you are jūs esat
they are viņi/viņas, tie/tās ir

I have man ir
you have tev ir
he/she/it has viņam/viņai, tam/tai ir

we have mums ir
you have jums ir
they have viņiem/viņām, tiem/tām ir
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Vienkāršā pagatne ir vienada visas personas, vienskaitli un daudzskaitli:
I lived 'es dzīvoju', you lived 'tu dzīvoji', he lived 'viņš dzīvoja' utt.
Izņēmums ir darbības vārds to be 'but':
I was es biju
you were tu biji
he/she/it was viņš/viņa bija

we were mēs bijām
you were jus bijāt
they were viņi/viņas bija

Nākotni veido ar palīgdarbības vārdu will (paretam ar shall) un darbības vārda nenoteiksmi (bez
to). Tā ir vienāda visās personās, vienskaitlī un daudzskaitlī.
I will live 'es dzīvošu', you will live 'tu dzīvosi', he will live 'viņš ...'
I will be 'es bušu', you will be 'tu busi...'; he will have 'viņam bus', we will have...
Ilgstošie laiki apzīmē darbību, kas norisinās kādā noteiktā laika sprīdī tagadnē, pagātnē vai
nākotnē. To veido ar palīgdarbības vārda to be attiecīgās personas formām un darbības vārda
tagadnes divdabi. Loka tikai palīgdarbības vārdu.
I am living 'es dzīvoju'; I was living 'es dzīvoju'; I will be living 'es dzīvošu'.
Saliktos laikus veido ar palīgdarbības vārdu to have un darbības vārda pagātnes divdabi. Loka
tikai palīgdarbības vārdu.
I have lived 'es esmu dzīvojis'; I had lived 'es biju dzīvojis'; I will have lived 'es bušu
dzīvojis'.
Modālie darbības vārdi.
Modālie darbības vārdi ir can, may un must. Šie darbības vārdi izsaka darītāja attieksmi pret
kādu darbību: can 'var, prot, māk', may 'drīkst, iespējams, ka'; must 'vajag'.
I (he, she, it, we, you, they) can sing. 'Es protu dziedāt.'
Can I (he, she, it, we, you, they) sing? 'Vai es protu dziedāt?'
I (he, she, it, we, you, they) cannot sing. 'Es neprotu dziedāt.'
I (he, she, it, we, you, they) may sing. 'Es drīkstu dziedāt'
May I (he, she, it, we, you, they) sing? 'Vai es drīkstu dziedāt?'
I (he, she, it, we, you, they) may not sing. 'Es nedrīkstu dziedāt.'
I (he, she, it, we, you, they) must sing. 'Man jādzied.'
Must I (he, she, it, we, you, they) sing? 'Vai man jādzied?'
I (he, she, it, we, you, they) must not sing. 'Man nav jādzied.'
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Tagadne un pagatne jautājuma un nolieguma formas veido ari ar palīgdarbības varda to do
palīdzību. Galvenais darbības vārds paliek nenoteiksmes forma.
I sing. Do you sing? No, I do not sing. 'Es dziedu. Vai tu dziedi? Ne, es nedziedu.'
I sang. Did you sing? No, I did not sing. 'Es dziedāju. Vai tu dziedāji? Ne, es nedziedāju.'
He eats. Does he eat? No, he does not eat. 'Viņš ed. Vai viņš ed? Ne, viņš need.' He ate. Did he
eat? No, he did not eat. 'Viņš eda. Vai viņš eda? Ne, viņš needa.'
Saīsinātās formas:
to be
i am - I'm
you are - you're
he is - he's
she is - she's
it is - it's
we are - we're
they are - they're
I am not - I'm not
you are not - you're not
we are not - we aren't
we're not
I was not - I wasn't
we were not - we weren't

to have
I have - I've
you have - you've

to do
I do not -1 don't
he does not - he doesn't
I did not-I didn't

can
I cannot -1 can't

it has - it's
they have - they've
I have not -1 haven't
you have not - you haven't
we have not - we haven't
we've not
I had - I'd; I had not - I hadn't
we had not - we hadn't

I could not -1 couldn't

Let
let us - let's
Pavēles izteiksme
Paveles izteiksmes forma kā vienskaitlī, tā daudzskaitlī ir
vienāda ar nenoteiksmi (bez to): read! 'lasi!, lasiet!'
Paveli vai uzaicinājumu pirmajai un trešajai personai
izsaka ar let palīdzību: Let us (let’s) eat! 'Ēdīsim!' Let
him speak! 'Lai viņš runā!' Noliedzošo paveli veido ar
do not (parasti saīsinātā formā): Don’t (do not) sleep!
'Neguli!'

will, shall
I will-I'll
you will - you'll
he will - he'll
she will - she'll
it will - it'll
we will - we'll
they will - they'll
I will not -I won't
you will not - you won't
we will not - we won't
we'll not
I would - I'd
he would - he'd

must
I must no -1 mustn't

need
I need not - I needn't
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Darama kārta: darbības vārds to llve 'dzīvot'

Pirmā grupa: nepabeigtie (vienkāršie) laiki, otrā grupa: ilgstošie laiki, trešā grupā: pabeigtie (saliktie) laiki,
ceturtā grupa: saliktie ilgstošie laiki.
Katrai laiku grupai savukārt ir četri laiki: tagadne, pagātne, nākotne un vēlamā nākotne.
Apbgalvojuma forma

Nolieguma forma

Jautajuma forma

he lived
he will live he
would live

he does not live he
did not live
he will not live he
would not live

does he live?
did he live?
will he live?
would he live?

Tagadne Pagātne
Nākotne
Vēlamā nākotne
he is living

he was living
he will be living
he would be living
he is not living

he was not living
he will not be living he
would not be living

was he living?
will he be living?
would he be living?

Tagadne Pagātne
Nākotne Vēlamā
nākotne

he had lived
he will have lived
he would have lived

he had not lived
he will not have lived he
would not have lived

he has lived

he has not lived

has he lived?

Tagadne
Pagātne
Nākotne
Vēlamā nākotne

he has been living he
had been living he
will have
been living
he would have
been living

he has not been living
he had not been living he
will not have
been living
he would not have
been living

Tagadne Pagatne
Nākotne
Vēlamā nākotne
he lives

is he living?
had he lived?
will he have lived?
would he have lived?

has he been living?
had he been living?
will he have?
been living?
would he have?
been living?
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Ciešama karta: darbības vārds to write 'rakstīt'
Pirmā grupa: nepabeigtie (vienkāršie) laiki, otrā grupa: ilgstošie laiki, trešā grupa:
pabeigtie (saliktie) laiki. Saliktos ilgstošos laikus ciešamajā kārtā nelieto.
Katrai laiku grupai savukārt ir Četri laiki: tagadne, pagātne, nākotne un vēlamā nākotne.
Apgalvojuma forma

Nolieguma forma

Jautājuma forma

Tagadne

it is written

it is not written

is it written?

Pagātne

it was written

it was not written

was it written?

Nākotne

it will be written

it will not be written

will it be written?

Vēlamā nākotne

it would be written

would not be written

would it be written?

Tagadne

it is being written

it is not being written

is it being written?

Pagātne

it was being written

it was not being written

was it being written?

Nākotne
Vēlamā nākotne

Tagadne

it has been written

it has not been written

has it been written?

Pagātne

it had been written

it had not been written

had it been written?

Nākotne

it will have

it will not have

Vēlamā nākotne

it would have

been written
been written

been written

been written?

it would not have

would it have

been written

been written?

Tagadne Pagātne
Nākotne Vēlamā
nākotne

will it have

Saliktos ilgstošos laikus ciešamajā kārtā nelieto.
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Šaja kursa lietoto
nekārto darbības vardu pamatformas.

was, (dsk.) were
became
began
bit
bled
blew
broke
brought
built
burnt, burned
bought
could
caught
chose
came
cost
cut
did
drew
dreamt, dreamed
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flew
forbade
forgot
forgave
froze

fall
feed
feel
fight
find
flee
fly
forbid
forget
forgive
freeze

Pagatnes divdabis
been
become
begun
bitten
bled
blown
broken
brought
built
burnt, burned
bought
caught
chosen
come
cost
cut
done
drawn
dreamt, dreamed
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flown
forbidden
forgotten
forgiven
frozen

būt
kļūt, tapt
sākt, sākties
kost, dzelt
asiņot
ts
ūs
p

be (am)
become
begin
bite
bleed
blow
break
bring
build
burn
buy
can
catch
choose
come
cost
cut
do
draw
dream
drink
drive
f

Pagatne

VI

Nenoteiksme

lauzt, lūzt
nest, vest
būvēt, celt
degt, dedzināt
pirkt
varēt (mod. A. v.)
ķert
izvēlēties
nākt
maksāt
griezt, sagriezt
darit
zīmēt; vilkt
sapņot
dzert
braukt, vadīt
ēst
krist
barot, baroties
just, justies
cīnīties, kauties
atrast
bēgt, mukt
lidot
aizliegt
aizmirst
piedot
salt, sasalt
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Nenoteiksme
get
give
go
grow
have
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
knit
know
lay
lead
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
may
mean
meet
must
pay
put
read
ride
ring
rise
run
say
see
seek
sell
send

Pasatne
got
gave
went
grew
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
knit, knitted
knew
laid
led
learned
left
lent
let
lay
lit, lighted
lost
made
meant
met
paid
put
read
rode
rang
rose
ran
said
saw
sought
sold
sent

Pasatnes divdabis
got, gotten
given
gone
grown
had
heard
hid; hidden
hit
held
hurt
kept
knit, knitted
known
laid
led
learned
left
lent
let
lain
lit, lighted
lost
made
meant
met
paid
put
read
ridden
rung
risen
run
said
seen
sought
sold
sent

dabūt
dot
iet, staigāt
augt
būt (pied, nozīme)
dzirdēt
paslēpt, paslēpties
sist, trāpīt
turēt
sāpēt, sāpināt
paturēt
adtt
zināt, prast
likt, nolikt
vadīt
mācīties
atstāt
aizdot
ļaut, atļaut
gulēt, nogulties
aizdedzināt
pazaudēt
taisīt
drīkstēt (mod. d. v.)
nodomāt
satikt
vajadzēt (mod. d. v.)
maksāt
likt
lasīt
braukt, jāt
zvanīt
celties
skriet
sacīt, teikt
redzēt
meklēt
pārdot
sūtīt
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Nenoteiksme

set
sew
shall
shave
shine
shoot
show
shut
sing
sit
sleep
speak
spend
stand
steal
swear
sweep
swim
take
teach
tell
think
throw
understand
wake
wear
weep
will
win
write

Pagātnes divdabis
set
sewed
should
shaved
shone
shot
showed
shut
sang
sat
slept
spoke
spent
stood
stole
swore
swept
swam
took
taught
told
thought
threw
understood
woke, waked
wore
wept
would
won
wrote

set
sewn

nolikt, uzklāt
šūt

shaven, shaved
shone
shot
shown, showed
shut
sung
sat
slept
spoken
spent
stood
stolen
sworn
swept
swum
taken
taught
told
thought
thrown
understood
waked, woken
worn
wept

skūt
spīdēt
šaut
rādīt
aizvērt, aiztaisīt
dziedāt

(palīgdarb: vārds)

won
written

gulēt
runāt
izdot
stāvēt
zagt
zvērēt; lamāties
slaucīt
pefdēt
ņemt
mācīt
stāstīt
domāt
mest
saprast
modināt, mosties
valkāt
raudāt

(palīgdarb. vārds)
uzvarēt
rakstīt
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Amerikanismi un anglicismi
Šā gadsimta sākumā angļu rakstnieks Bernards Šovs pareģoja, ka līdz 2000. gadam angļu un
amerikāņu valoda būs tik tālu atsvešinājušas, ka vienam būs jāmācās otra valoda kā sveš
valoda. Faktiski ir noticis pretējais. Informācijas gadsimtam tuvojoties beigām, palicis tikai
kāds rets vārds, ko tikpat labi nevar lietot jebkurā angliski runājošajā zemē, un pavisam maz
ir tādu, kas radītu pārpratumus. Šeit aplūkotie ir varbūtējie izņēmumi.
latviski
aptieka
autiņi (mazbērnu)
auto parks
bagāža
benzīns
cepumiņš
divas nedēļas
drēbju skapis
dzīvoklis
ievadraksts (avīzē)
kedas
lifts
lietusmētelis
mazmājiņa (privātā)
mazmājiņa (publiskā)
atkritumi
atkritumu tvertne
pazemes tramvajs
piezvanīt
policists
salvete, servjete
smagā mašīna
biļete turpu un atpakaļ
Ziemsvētku vecītis

amerikaniski
pharmacy, drugstore
diapers
parking lot
luggage
gas, gasoline
cookie
two weeks
closet
apartament
editorial
sneakers
elevator
raincoat
bathroom
restroom
garbage
trash can, garbage can
subway
to call, to telephone
policeman
napkin
truck
round-trip ticket
Santa Claus

an^liski
chemist
napkins
carpark
baggage
petrol
biscuit
fortnight
wardrobe
flat
leader
plimsolls
lift
mackintosh
toilet, W.C.
public convenience
rubbish
dustbin
underground
to ring up
bobby
serviette
lorry
return ticket
Father Christmas

Vārdos, kas beidzas ar -or, Anglijā un Austrālijā pēc -o- iestarpina -u-: color/colour 'krāsa',
neighbor/neighbour 'kaimiņš'. Jāpiezīmē, ka arī Anglijā šo iesprausto -u- lieto aizvien
retāk un pavisam pareizi ir rakstīt color, neighbor utt.
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Angļu-latviešu/latviešu-angļu vardmca Vardmcas uzbuve
Šajā vardnīca ietverti visi vardi (mazliet vairak par 2000), kas lietoti kursa, ka ari to atvasinājumi
un papildinajumi. Lietojiet šo vardnīcu; parbaudiet ne tikai vajadzīgo vardu, bet arī tos pirms un
pēc meklēta varda. Kursam tuvojoties beigam, parbaudiet visus vardus - aizverot gramatu 24.
macību stundas beigas, jums vajadzētu zinat un prast lietot katru vardu ka angļu-latviešu, ta arī
latviešu-angļu vardnīca. Izruna: Angļu valoda katram patskanim neatkarīgi no ta īsuma vai
garuma ir vairaki izrunas veidi: angļu valodas raksts nav fonētisks, ka tas ir latviešu valoda.
Angļu valoda ir sastopamas skanas, sevišķi divskaņi jeb diftongi, kas latviešu valoda nav
pazīstamas. Bieži grūtības latviešiem rada th, w un r izruna. Lai to novērstu, ieteicam uzmanīgi
ieklausīties, ka šīs skaņas izruna audiokasetē, un pašiem censties tas atdarinat. Dota angļu
alfabēta burtu izruna norada, ka tos izruna, ja runa ir par kadu atsevišķu burtu. Ta ka angļu
valodas rakstībai ir daudz izņēmumu, bieži japrasa, ka vardu raksta: "How do you spell 'cat'?" 'Ka
burto 'kaķis'?' - "si:, ei, ti:."

Angļu alfabēts ir: a, A [ei]; b, B [bi:]; c, C [si:]; d, D [di:], e, E [i:], f, F [ef]; g,
G [d3i:]; h, H [citj]; i, I [ai]; j, J [d3ei]; k, K [kei]; I, L [el]; m, M [em]; n, N
[en]; o, O [ao]; p. P [pi:]; q, Q [kju:], r, R [a:*]; s, S [es]; t, T [ti:]; u, U [ju:]; v,
V [vi:]; w, W ["dAblju:]; x, X [eks]; y, Y [wai]; z, Z [zi: vai zed].
Fonētiska transkripcija ir dota visiem pamatvardiem, ka arī lietvardu, darbības vardu, īpašības un
apstakļa vardu nekartnajam formam.
Dažas vardnīca lietotas fonētiskas transkripcijas zīmes:
i: - bean; a: - barn; o: - bom; u: - moon: 3: - bum; ae - pgt; - putt;
a - another; i - pit; d - pat
0 - apzīmē daļēji (ļoti viegli) izrunatu V - mother. Līdzskani: J - ship; tj ghjn; 3 - measure; d3 - Jim; ņ - long; 8 - thin; 6 - jhen Uzsvars: ' - norada galveno
uzsvaru ka varda about [a'baot]
, - norada sekundaro uzsvaru ka varda afternoon [,a:fts'nu:n]

Patskani:

