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 BĒRNU DROŠĪBA 

 4.klase, kods 

 
 1. KLAUSĪŠANĀS 

 Izlasi uzdevumu! Uzmanīgi skaties un klausies video (2 reizes), ieraksti 

atbilstošo vārdu!  

Uz Latvijas ceļiem un ielām 

 

Uz Latvijas ceļiem un __________________1. ik dienu ir miljons gājēju 

un simtiem tūkstošu braucēju. Ja visi viņi ies un brauks bez jēgas, apkārt 

valdīs pilnīga avārija.. Taču satiksme ir droša, ja _________________2. tās 

likumus. 

Gustavs ir kājāmgājējs un uz skolu dodas agri. No rītiem un 

pēcpusdienās dažkārt ir tumšs. Tādēļ Gustavam vienmēr ir līdzi fantastisks 

zinātnieku izgudrojums – atstarojošā ________________3.. Ko darīt, ja tev 

nav pat atstarotāja? Ņem talkā mobilo telefonu!  

Nevienam nepatīk, ja kāds piezogas no muguras un nobiedē, it īpaši, ja 

tā izdara smagais auto. Ja neej pa ietvi, soļo uz to pusi, kurā redzi, kas tev 

brauc ______________________4. . 

Ja redzi __________________5., tad iegaumē – aiz tās nav ko meklēt un 

nemeties pāri ceļam, kur ir dzīva satiksme. Bet, kur tad šķērsot ielu? Pie 

luksofora, caur___________________6., pa tiltu vai gājēju pērēju! Taču arī 

tad jāpaskatās vai ________________ 7. ir drošs. Un, ja šādu pāreju tomēr 

nav, šķērso ceļu tikai labi pārredzamās vietās. 

Dažkārt tu vēl brīnies, kāpēc futbola čempionātu nevarētu rīkot uz 

šosejām? Tāpēc, ka auto nevar apstāties ___________________8.  un jebkura 

spēle uz ielas ir ļoti bīstama. 

Katrīnai uz skolu brauc ar auto, kopā ar visu ģimeni. Katrīnai nu ļoti 

patīk būt par auto dīdžeju, taču iekāpjot auto vispirms ir jāpiesprādzējas, jo 

KOPĀ PAR DARBU 
P 
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bez tā mašīna vispār nedrīkst__________________9.. Piemēram, Katrīnas 

brālis sēž piesprādzēts bērnu sēdeklī, tā viņš labāk 

_______________________ 10. ceļu un drošības josta turas uz krūtīm nevis 

aiz viņa deguna. Pasažieriem no auto ir jāizkāpj tikai ietves pusē, un pirms 

ver durvis vaļā pārliecinies vai kādam ar tām netrāpīsi.  

Dažkārt Katrīna uz skolu brauc ar sabiedrisko 

_______________________________11.. Esi uzmanīgs, jo aiz lielā autobusa var 

nepamanīt citus braucējus. Tamdēļ, ielu šķērso, kad visi rūcošie ir prom! 

Kopā par klausīšanās daļu iegūti ________punkti no 11 

 

 

 2.LASĪŠANA                           

Izlasi tekstu! 

Vai  jūs zināt, ka satiksme tika organizēta jau sen pirms automašīnu 

parādīšanās? Senās Romas valdnieks Jūlijs Cēzars (1.gadsimtā pirms Kristus 

dzimšanas) droši vien bija pirmais, kas ieviesa ceļu satiksmes noteikumus. 

Viņš, piemēram, izdeva likumu, kas aizliedza sievietēm vadīt kaujas ratus. 

Parādoties automašīnām, radās arī pirmie satiksmes regulētāji. Viņi 

stāvēja uz ceļiem un ar roku norādīja kustības virzienu. Vēlāk tika izmantoti 

arī signāllukturi. Tomēr regulētājiem bija grūti panākt drošību uz ceļiem, jo 

transporta kustība laika gaitā pieauga aizvien vairāk. 

Gaismas signalizācijas ierīces satiksmes regulēšanai ielās, uz 

autoceļiem un dzelzceļa – luksoforus izgudroja 20.gadsimta sākumā. Pirmais 

trīskrāsu luksofors tika uzstādīts Ņujorkā 1918.gadā. 

Luksoforiem ir vairāki veidi: 1) trīskrāsu luksofors, 2) trīskrāsu 

luksofors ar divām papildsekcijām, kas regulē labo un kreiso pagriezienu, 3) 

divkrāsu luksofors, kas brīdina par vilciena tuvošanos, u.c. 
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4.klase, kods 

 

Atzīmē tabulā vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 6P 

 

 Apgalvojums Jā Nē 

0. Ceļu satiksmes noteikumus pirmais ieviesa Jūlijs 

Cēzars 

X  

1. Sākumā sievietes nedrīkstēja vadīt transportu.   

2. Sākumā bija signāllukturi, vēlāk - satiksmes 

regulētāji. 

  

3. Automašīnu skaits laika gaitā samazinājās.   

4. Pirmais luksofors tika uzstādīts Anglijā.   

5. Pie dzelzceļa pārbrauktuvēm ir divkrāsu 

luksofori. 

  

6. Pirmais luksofors tika uzstādīts 20.gadsimtā.    

  

2.1. Dotajiem vārdiem uzraksti sinonīmus, meklē tos tekstā! 4P 

 

Karalis  

Smagi  

Izdomāja  

Šosejas  

 

 

Kopā par lasīšanas daļu iegūti ________punkti no 10 

 

 3. VALODAS LIETOJUMS 

3.1.uzdevums. No dotajiem vārdiem izveido teikumus! 5P 

PAREIZA ZĀĻU/MEDIKAMENTU LIETOŠANA 

1) cilvēkiem, ņemt, Nedrīkst, nepazīstamiem, no, zāles 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2) drošās, noslēgtās, Zāles, vietās, un, jānovieto 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) ārsta, tikai, ar, zāles, vai, vecāku, Lieto, atļauju 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) piedāvāt, zāles, Nedrīkst, draugiem 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) svešas, Nekad, nepazīstamas, zāles, neaiztiec, un 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.2. Uzraksti vārdus pareizā formā. 5P  

Braucot ar velosipēdu: Jāpārliecinās, vai velosipēds ir (tehniska) 

………………………………. kartībā. Nepieciešama velosipēda 

(vadītājs) …………………………. apliecība.  

Drošība ar dzīvniekiem: Nedrīkst aiztikt suni, kurš (ēst) 

…………… vai grauž kauliņu. Vienmēr pajautā 

(suns)………………… saimniekam, vai to drīkst glaudīt! 

Peldēšanās: Nekad (neiet) ……………….. peldēties viens! 

 

Kopā par valodas lietojuma daļu iegūti ________punkti no 10 
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4. RAKSTĪŠANA 

4.1. Uzraksti par savu drošību, izmantojot doto plānu. Atbildes raksti pilniem 

teikumiem! 10P 

1) Kur Tu jūties visdrošāk? 2P 2) Ar ko Tu jūties visdrošāk? Kāpēc? 4P  

 

3) Kuras iestādes (учреждение) var 

palīdzēt, ja nepieciešams? 2P 

4) Nosauc telefona numuru, uz kuru 

jāzvana ārkārtas situācijās? 

(чрезвычайная ситуация) 2P 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.2. Aplūko attēlu, iekrāso 7 bīstamās vietas virtuvē!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā par rakstīšanas daļu iegūti ________punkti no 17 

http://www.letonika.lv/groups/?q=%u0443%u0447%u0440%u0435%u0436%u0434%u0435%u043D%u0438%u0435&g=2

