
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS 

 

 

Mācību priekšmets 

Latviešu valoda un literatūra 

 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Pavārs 

 

1.kurss 

 

VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI 

Darbs ar tekstu 

 

 

Metodiskā izstrādne 

 

 

Pedagogs: Vera Sapego 

Dagda  

2021 

  



  2 

Anotation  

 

Metodiskās izstrādnes tēma: VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. Darbs ar tekstu.  

Mācību izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts ar mērķi – padziļināt izglītojamiem 

zināšanas un prasmes par valodas funkcionāliem stiliem, kā arī nostiprināt prasmes saskatīt un 

izmantot dažādus valodas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus tekstos. 

Mērķauditorija: Programma - Ēdināšnas pakalpojumi, 1.kurss. 

Metodiskās izstrādnes mērķis: Veidot izpratni par stila jēdzienu sabiedrībā un valodā, atklājot stilu 

mijiedarbību. 

Lai realizētu darba mērķi tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. veicināt sapratni par teksta 

veidošanu atbilstoši stilu pazīmēm; 2. pilnveidot izglītojamiem prasmi saskatīt un izmantot dažadus 

valodas līdzekļus rakstos un runā; 3. pilnveidot prasmi salīdzināt dažādu autoru tekstus un saskatīt 

būtiskās valodas atškirības; 4. veicināt izglītojamo valodas lietojuma precizitāti, domas izteikuma 

skaidrību atbilstoši saziņas stilam. 

Mācību stundas modelī tiek izmantota interaktīvā metode. Šī metode ir virzīta uz audzēkņu 

darbības patstāvību, līdzsvaru starp valodas sistēmas elementu izpratni un izmantojumu daudzveidīgā 

komunikācijā, ievērojot literārās valodas un saziņas kultūras normas. Mācoties par tā 

likumsakarībām, audzēknis var pilnveidot savu valodas stilu mutvārdos un rakstveidā, ka arī iegūtās 

zināšanas izmantot savu tekstu izveidē. 
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Ievads 

Valodas funkcionālie stili ir vēsturiski izveidojies valodas paveids, kura lietošanas izvēle ir 

atkarīga no komunikācijas satura, vides un komunikatora attieksmes pret tiem. 

Mācību iestādē valodas funkcionālie stili tiek apgūti, ņemot vērā to sabiedriskās funkcijas, lai 

teksti sekmīgi sasniegtu mērķi tiek lietoti šādi valodas stili, proti, zinātniskais un populārzinātniskais 

valodas stils; lietiško rakstu valodas stils; publicistikas valodas stils, sarunvalodas stils; daiļliteratūras 

valodas stils, pēc emocionālās ekspresivitātes – oficiālais, svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, 

ironiskais un satīriskais. 

Lai arī katram valodas stilam ir tam raksturīgas pazīmes, tomēr ir iespējami teksti, kuros 

sastopamas dažādu stilu pazīmes. 

Izstrādātais variants ir mēģinājums ar tematiski vienotu mācību vielu sekmēt valodas 

pamatprasmju veidošanu, audzēkņa un skolotāja sadarbības un mijiedarbības pedagoģiskajā modelī. 

Metodiskās izstrādnes mērķis – Veidot izpratni par stila jēdzienu sabiedrībā un valodā, 

atklājot stilu mijiedarbību. 

Lai realizētu darba mērķi tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. veicināt sapratni par teksta 

veidošanu atbilstoši stilu pazīmēm; 2. pilnveidot audzēkņiem prasmi saskatīt un izmantot dažādus 

valodas līdzekļus rakstos un runā; 3. pilnveidot prasmi salīdzināt dažādu autoru tekstus un saskatīt 

būtiskās valodas atšķirības; 4. veicināt izglītojamo valodas lietojuma precizitāti, domas izteikuma 

skaidrību atbilstoši saziņas stilam. 

Valodniece A.Laua rakstīja, ka ir svarīgi ievērot ne tikai vārda atbilsmi noteiktam saturam, 

bet arī vārda krājuma leksikas izvēles kopumā. To nosaka teksta stils un žanrs. Mācība par valodas 

stiliem ir cieši saistīta ar izglītojamo valodas izkopšanu, jo tiem, nokļūstot dažādās dzīves situācijās, 

jāprot izvēlēties atbilstošus valodiskos līdzekļus. Valodā stili palīdz atklāt valodas līdzekļu 

izmantojumu dažādu žanru tekstos. 
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1.Valodas funkcionalie stili 

Mācot latviešu valodā un literatūrā vielu par valodas funkcionāliem stiliem, mācību stundā 

tika izmantota interaktīvā metode, jo tieši šī metode piedāvā iespēju audzēkņiem izprast valodu kā 

ietekmēšanas līdzekli, attīsta atbildību par runas un rakstu  darbu saturu un izteikuma formu, 

nodrošina zināšanas par valodas funkcionaliem stiliem, kā arī par publisko runu un uzstāšanos. 

Mācību stundā tika piedāvati teksti, kas rakstīti dažādos valodas stilos. Izmantojot mācību grāmatā, 

pielikumā ,dažādu valodas stilu pazīmes, palīdz audzēkņiem piedāvātos tekstos sameklēt raksturīgas 

valodas stila pazīmes. Piedāvātie teksti palīdz audzēkņiem nošķirt dažādu funkcionālo stilu veidus 

latviešu valodā, raksturojot kontekstu, mērķi, autora individuālo rakstības veidu, arī stilu 

mijiedarbību, kā arī vērtēt tekstu morfoloģisko, sintaktisko, leksisko valodas līdzekļu izmantošanu, 

vērtēt saziņas kontekstu, informācijas saturu, runas mērķi, autora individuālo un savu rakstības veidu. 

Būtiski ir palīdzēt audzēkņiem izprast dažādu sajūtu gleznas nozīmi tekstā, pētot tekstus, viņi atkārto 

valodas tēlainās izteiksmes līdzekļus. Teksti ir bagāti ar vārdiem no daudzām vārdškirām, dod iespēju 

secināt kāda ir nozīme leksisko slāņu lietojumam valodā. Frazeoloģismu lietošana, to nozīme tekstā 

ir būtiska un nozīmīga audzēkņiem dziļākai valodas izpratnei. Stundā tika izmantota interaktīvā 

mācību metode. Interaktivitāte nozīmē sadarbību starp izglītojamajo un skolotāju, kopīga mācīšana 

darot un atgriezeniskā saikne. Galvenās iezīmes, kas atšķir interaktīvās metodes no tradicionālajām 

ir mācību procesā nodrošināt skolotāja un audzēkņa pozitīvu sadarbību zināšanu un prasmju apguvi; 

mācīšanās notiek darbībā; ir iespēja izmantot savu pieredzi; tiek veicināta patstāvīgā darbība. 

Interaktīvā darba metodes dod iespēju audzēkņiem darboties, attīsta nevien viņu runas, 

rakstīšanas prasmes, bet arī saskarsmes kultūru, ļauj saskatīt likumsakarības, radoši tās izpētīt un 

lietot ikdienas praksē. 

Darbs grupā īpaši veicina izglītojamo spēju izteikt savas domas, uzklausīt sava partnera 

atšķirīgo viedokli un vienoties par kompromisa variantu. Tā ir nepiespiesta, brīva domu apmaiņa, kas 

balstās uz sadarbību. Svarīgi sekot, lai dalībnieki atrastos vienādās pozīcijās un darbotos vienlīdz 

atraisīti, lai viens no dalībniekiem nemonopolizētu grupu darbu, lai tiktu ievērotas visu audzēkņu 

intereses, lai visi grupas dalībnieki strādātu kopā. Grupu darba priekšrocības ir tādas, ka veicina 

kontaktu izveidošanos starp grupas dalībniekiem; dod iespēju kautrīgākajiem audzēkņiem parādīt 

savas spējas, atbrīvoties no liekas kautrības, mācīties izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Vienu un to 

pašu domu var izteikt dažādi. Valodas izteiksmes līdzekļu izvēle ir atkarīga no vairākiem apstākļiem 

- no  komunikācijas oficiālās iestādēs, ģimenē vai draugu pulkā, no runātāja attieksmes pret sakāmo. 

Interesanti tas, ka mācību stundā piedāvatos tekstos par atslēgas vārdu tika izvēlēts vārds «maize». 

Vārda «maize» izvēle bija konkrēta, jo, pirmkārt, maize latviešiem ir mājas un ģimenes svētība, 

otrkart, mācību iestādē izglītojamie apgūst specialitāti – pavārs. Stundas noslēgumā izglītojamie 
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vērtēja savu darbu stundā, bija rosināti izteikt pašvērtējumu par apgūto, padarīto, saprasto.Viņi bija 

aktīvi, tas nosaka mācību stundas efektivitāti. 
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2. Mācību stundas metodiskais apraksts 

Stundas temats: VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. Darbs ar tekstu. 

Stundas mērķis: Veidot izpratni par stila jēdzienu sabiedrībā un valodā, atklājot stilu mijiedarbību. 

Uzdevumi: 

1. pilnveidot izpratni par teksta veidošanu atbilstoši valodas funkcionālo stilu pazīmēm.  

2. prasme salīdzināt, analizēt dažādu autoru tekstus, saskatīt būtiskās valodas atšķirības, balstoties uz 

savām zināšanām un prasmēm morfoloģijā, sintaksē un leksikā. 

3. prasme izmantot mērķtiecīgi vārdus pēc emocionāli ekspresīvās nokrāsas. 

4. nostiprināt prasmi saskatīt un izmantot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus tekstā.  

Mērķauditorija: Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs), 1. kurss. 

Stundas tips: Atkārtojums, zināšanu un prasmju nostiprināšana. 

Mācību metode: interaktīvā mācību metode. 

Darba formas: darbs grupā, pārī, darbs ar grāmatu, atbilde uz jautājumiem. Videomateriāls- Valodas 

funkcionalie stili. 

Stundas paredzamais rezultāts; audzēknis prot apkopot informāciju no dažādiem avotiem, noteikt 

valodas stilu, saskatīt stila pazīmes, skaidrot vārdu nozīmes, noteikt būtiskākās tēlainās izteiksmes 

līdzekļus. Apzinās leksisko slāņu nozīmi vārda krājuma bagātināšanā. 

Izdale: darba lapa (teksts), mājas darbs. 

Stundas gaita: 

Ierosināšana: (10 min) 

Atkārtojums- vārda «stils» un «valodas stils» izskaidrojums. Izglītojamie nosauc valodas 

funkcionālos stilus pēc runātāja attieksmes un emocionāli ekspresīvos valodas stilus.  

Videomateriāls – Valodas funkcionālie stili (uzdevumi.lv). 

Apjēgšana: (25 min) 

Darbs ar tekstiem, kuri ir atškīrigi pēc to lietojuma jomas. Tekstos izglītojamie noskaidro attiecīgo 

valodas stilam raksturīgo, proti, valodas stila pazīmes un visbiežāk lietojamos valodas lidzekļus - 
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(darbs paros, darbs grupā). Izglītojamie analizē dažādu stilu tekstus, pierāda izpratni valodas kultūras 

jautājumos. 

Refleksija: Pašvērējums: Ko jaunu uzzinājiet šajā mācību stundā? Patika/nepatika mācību stundā? 

Mājas darbs. (5 min). 

Iegūtie rezultāti un atgriezeniskā saite: audzēkņi prot apkopot informāciju no dažādiem avotiem, 

noteikt valodas stilu, saskatīt stila pazīmes, skaidrot vārdu nozīmes, noteikt būtiskākos tēlainās 

izteiksmes līdzekļus. Apzinās leksisko slānu nozīmi vārda krājuma bagātināšanā. 

Izmantoto metožu efektivitāte: Interaktīvā darba metode deva iespēju audzēkņiem darboties, 

attīstīja nevien viņu runas, rakstīšanas prasmes, bet arī saskarsmes kultūru, ļāva saskatīt 

likumsakarības, radoši tās izpētīt un lietot ikdienas praksē. 

Stundas norises un izstrādāto materiālu pilnveides nepieciešamība un iespājas: Protams, 

nakamajās stundās par valodas stiliem ir iespējas un nepieciešamība pilnveidot izstrādātos materiālus, 

lietot citas darba formas un paņēmienus, piemēram, veidot produkta etiķeti (maize), veidot maizes 

recepti, veidot informatīvo bukletu, veidot savu tekstu par produktu izvēlētā valodas stilā, veidot 

prezentāciju, rakstīt e-pasta vēstuli utt. 

Ieteikumi līdzīgu stundu veidotajiem un īstenotājiem: Šo mācību stundu var izmantot netikai 1. 

kursa audzēkņiem, bet arī 3.kursa, gatavojoties valsts eksāmenam latviešu valodā. 

Veiktie vērojumi: Noslēgumā izglītojamie vērtēja savu darbu stundā, bija rosināti izteikt 

pašvērtējumu par apgūto, padarīto, saprasto.Viņi bija aktīvi, radoši- tas noteica mācību stundas 

efektivitāti. 
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Secinājumi 

 Mācību iestādē valodas funkcionālie stili tiek apgūti, ņemot vera to sabiedriskās funkcijas, lai 

teksti sekmīgi sasniegtu mērķi, tiek lietoti šādi valodas stili, proti, zinātniskais un 

populārzinatniskais valodas stils; lietiško rakstu valodas stils; publicistikas valodas stils, 

sarunvalodas stils; daiļliteratūras valodas stils, pēc emocionalās ekspresivitātes – oficiālais, 

svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais un satīriskais. 

 Mācība par valodas stiliem ir cieši saistīta ar izglītojamo valodas izkopšanu, jo audzēkņiem, 

nokļūstot dažādās dzīves situācijās, jāprot izvēlēties atbilstošus valodiskos līdzekļus. 

 Tika izstrādāta latviešu valodas mācību stunda par valodas funkcionāliem stiliem.  

 Mācību stundā izmantota interaktīvā metode, šī metode piedāvā iespēju audzēkņiem izprast 

valodu kā ietekmēšanas līdzekli, attīsta atbildību par runas saturu un izteikuma formu, 

nodrošina zināšanas par publisko runu un uzstāšanos, palīdz apgūt publiskās runas veidu 

pazīmes. 

 Izmantojot mācību stundā interaktīvo metodi, izglītojamie apgūst saziņas un sadarbības 

prasmes, pētnieciskā darba iemaņas, iemācās vākt un izmantot informāciju. Tas pašlaik ir ļoti 

aktuāli, jo mūsu audzēkņiem ir zināšanas, bet citreiz trūkst vajadzīgo prasmju un iemaņu. 

 Mācību stundā tika izmantoti paņēmieni: darbs grupā, darbs pāros, videomateriāls, atbilde uz 

jautājumiem, mācību grāmata.  

 Par maizi tika piedāvati 12 teksti, kur izmantoti dažādi valodas stili. 

 Vienu un to pašu domu var izteikt dažādi. Valodas izteiksmes līdzekļu izvēle ir atkarīga no 

vairākiem apstākļiem, no tā komunikācijas oficiālās iestādēs, ģimenē vai draugu pulkā, no 

runatāja attieksmes pret sakāmo. Interesanti tas, ka mācību stundā piedāvātos tekstos par 

atslēgas vārdu tika izvēlēts vārds «maize». Vārda «maize» izvēle bija konkrēta, jo, pirmkārt, 

maize latviešiem ir mājas un ģimenes svētība, otrkart, mācību iestādē izglītojamie apgūst 

specialitāti – pavārs. 
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Nobeigums 

Izglītojamo prasme sazināties ir latviešu valodas apguves pamatmērķis. Viņš mācību iestadē 

veido apzinātu, mērķtiecīgu mācīšanos, tāpēc svarīgi ir radīt tādus apstākļus, kuros audzēkņos 

attīstītos prāts un jūtas, fantāzija un griba, prasme sazināties. 

No aplūkotajiem metodiskās izstrādnes piemēriem, mācību stundas konspekta, redzams, ja 

izglītojamais prot analizēt un atbildēt uz jautājumiem, sarunāties, tad ar laiku viņš konstatē, ka prasme 

veidot  dažādus tekstus ir labs palīgs veiksmīgai saziņai ar cilvēkiem, sevis pašizteikšanai. 

Interaktīvās metodes izmantojuma mācību stundā dod skolotājam iespēju ar lielākiem vai 

mazākiem panākumiem neuzbāzīgi iesaistīt izglītojamo domu apmaiņā – mutvārdos vai rakstveida, 

tādējādi tuvinot viņu dzīves pozitīvākajai izvēlei. 

Mācību stundas mērķis ir sasniegts. Temats par valodas funkcionāliem stiliem tiek veiksmīgi 

apgūts latviešu valodas mācību stundā, izmantojot interaktīvo mācību metodi.  
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1. pielikums 

Publicistikas valodas stils 

Pirms kāda laika ēst gatavošanu mājas uzskatīja teju par atavismu, bet šodien daudziem 

attieksme ir mainījusies. 

Nu esam gatavi sev un ģimenes locekļiem cept maizi. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, 

tagad maizes cepšana neprasa lielu laika un enerģijas patēriņu. 

Maizes cepšana mājās saskan ar visā pasaulē populāro «Slow Food» kustību, kas apvieno 

veselīgas pārtikas ideju ar ēdiena gatavošanas tradīcijām, kuras esam mantojuši no saviem senčiem. 

Automatiskās maizes cepšanas ierīces ir nelielas, elegantas, jaudīgas. 

(žurnāls « Māja» / K. Strauta) 
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2.pielikums 

Populārzinātniskais valodas stils 

Maizes vēsture Latvijā 

Pirmā maizes forma bija plakana, neraudzētas mīklas plāceņi, kurus latviešu senči ir ēduši 

gadsimtiem ilgi - 12.gs. parastā plāceņa vietā latvieši sākuši cept raudzētu maizi. Laukos maizi cepa 

cepļos – maizes krāsnīs. Rīgā darbojās 6 dzirnavas. 

14.-15.gs. Rīgā radās maiznīcas – ceptuves, pēc neilga laika parādās konditori un 

smalkmaizīšu cepēji. 

Maiznieki cepa maizi pārdošanai īpašos maizes skārnos vai tirgū. Gatavo produkciju uz 

veikalu nogādāja meistara zellis vai māceklis. 1392.g. maiznieku cunftes statūti aizliedza meistariem 

pašiem tirgoties skārnī. 

Pieaugot maiznieka aroda popularitātei, radās maiznieku biedrības jeb cunftes. Pirmie Rīgas 

maiznieki, kas iestājās biedrībā, bija vācieši. Tāpēc arī pirmajās šrāgās jeb statūtos tika noteikts, ka 

beķeri nedrīkst precēt nevācu sievas. Tikai 1487. gadā apstiprināja jaunus noteikumus, kas ļāva amatu 

apgūt arī latviešiem. 

Maiznieku darbu pārraudzīja Rīgas pilsētas rāte. Rāte noteica arī maizes cenas un kontrolēja 

kvalitāti. Pirmās maizes tarifs saglabājies no 1619. gada – tur rakstīts, cik lielam jābūt 2 grašu 

kukulim. 

17.gs. beigās no maizniekiem nošķiras baltmaizes cepēji un konditori, izveidojot savu 

biedrību. 

1912.gadā Rīgā bija 490 maizes ceptuves. Neatkarīgās Latvijas laikā Rīgā darbojās 3 maizes 

ceptuves. Līdz 1934. gadam maizniekus apvienojošo organizāciju «Maiznieku biedrība» vadīja 

vācieši. 

Tikai 20.gs. 80. gados, pateicoties Latvijas brīvvalsts maizniekmeistaram Albertam 

Blumbergam un viņa audzēkņiem, Latvijā tika atjaunotas īstas rudzu maizes cepšanas tradīcijas - 

rudzu klona maizes un saldskābmaizes cepšana. 1993.gadā tika atjaunotas Latvijas maiznieku 

biedrības. 

(Maizes grāmata /sakārtoja V. Ancāne) 
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3. pielikums 

Zinātniskais valodas stils  

MAIZE - dsk. gen. – žu.s.1. No miltiem cepts pārtikas produkts. Rupjā m. - rupjmaize. Baltā 

maize- baltmaize. Maizes ceptuve. Maizes kombināts. Rudzu, kviešu m. Cept maizi. Svaiga, cieta, 

sakaltusi m. Maizes klaips, šķēle, garoza. Maizes griežamā mašīna. M. ar rozīnēm. Uzziest maizei 

sviestu. Maizes raugs. Maizes labība- labība (piem, rudzi, kvieši, arī mieži un kukurūza), no kuras 

miltiem cep maizi. 2. pārn. Pārtika, saturs. Pelnīt maizi. Maizes devējs – apgādnieks, Dzīvot svešā 

maize - būt cita (sveša) apgādībā. Palikt bez maizes – (bez pārtikas, bez līdzekļiem). Dienišķā maize- 

uzturs, dzīvei nepieciešamais.3. pārn. Maizes labība Šogad m. labi paaugusi. Līdz jaunai maizei – 

līdz jaunai graudu, miltu ražas ieguvei. * Bada maize sar. – trūcīgs, nepieciešama iztika. 

(Latviešu valodas vārdnīca) 

 

Vārdam maize ir tā pati cilme, kas vārdam mieži. Mieži – tikai baltu valodās sastopamais 

vārds, kurš cēlies no vārda ar nozīmi griezt, pļaut, novākt ražu: griežamais jeb pļaujamais augs.

 Vārdam maiznieks ir Jura Alunāna ieviests jaunvārds, viņš to lietojis ar nozīmi maizes cepējs 

un pārdevējs.            

Maize senebreju valodā – lechem; 

Vācu nosaukums - brot; 

Angļu – bread; 

Skandināvu – brot.         

 Visām tautām ir raksturīga sava nacionālā maize: 

 Lavašs – armēnu maize; 

 Naan – indiešu maize; 

 Veģi – ukraiņu un moldāvu maize; 

 Tokaš, damdinam, žai-nan – Kazahījas maize. 

 Mergvali, trahtinuļi, mandauļi, šoti – Gruzijas maize; 

 Čureki – Azerbaidžānas maize. 

(Arheoloģija un etnogrāfija, rakstu krājums) 
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4.pielikums 

Daiļliteratūras valodas stils 

Maize ir kā pasaule- 

Apakšā zemes garoza, 

Pāri – debesu garoza, 

Pa vidu – mīkstums- dzīve. 

 

Kad dzīve nepareizi iejaukta, 

Tā saplok 

Un garoza atlec. 

 

Atlec debesu garoza. 

Starp tevi un debesīm paliek tukšums, 

Un tu paliec bez debesīm. 

(I.Ziedonis) 

Latviešu tautas ticējumi par maizi 

 Nevajag otram pa logu maizi dot, tad svētību aizdod līdzi. 

 Kad maizes drusciņa bērnam zemē nokrīt, tam tā jāsameklē, jāpaceļ un jānobučo. 

 Ja zemē nokritušu maizes drupačiņu neatdot, tad jānoskaita Tēvreize. 

 Jaunu rudzu maizi nedrīkst sunim pirmajam dot, tad nebūs svētības. 
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5.pielikums 

Lietišķo rakstu valodas stils 

 

A. god. Jurim Zemes kungam ar kundzi! 

 Aglonas Maizes muzejs ielūdz Jūs uz Jēkaba dienas svinēšanu 2021.gada 25. jūlijā 

plkst. 19.00 muzeja telpās. 

 Vakaru kuplinās mūziķu grupa «Drupačas». Palutināsiet vēderu ar ēdieniem un 

dažādiem gardumiem. 

Maizes muzeja darbinieki 
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6.pielikums 

Sarunvalodas stils 

 

 Bliņas 

 Bublički 

 Bulka 

 Pļurza 

 Kusaks 

 Paika 

 Rijamais 

 Zakuska 

Maizes ēšana 

 

 Flacēt 

 Fresēt 

 Hropnīt 

 Iekaut ribās 
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7.pielikums 

Satīriskais valodas stils 

Tavu lielu labumiņu, 

Kas saimnieka bērniņam; 

Līdz brokastīm izgulējis, 

Sveša maize brokastī. 

   

  Meitiņām māsiņām 

  Balta maize azotē; 

  Ne tās ēda, ne pārdeva 

  Puišus vien kaitināja. 

 

    Joneišam rati zūbi, 

    Kai vucyna radzeņis, 

    Cauri byra kvīšu maize, 

    Ni sejota, ni nikota. 

 

(Latviešu tautas dziesmas) 
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8.pielikums 

Ironiskais valodas stils 

No maizes es pazinu 

Tautas meitas tikumiņu; 

Rupji malta, maz mīcīta, 

Atlēkusi garoziņa. 

    Es atradu tautiņās 

    Trīs vainiņas maizītē; 

    Sadegusi, atlekusi, 

    Vidū jēla, necepusi. 

 

      Ne uguns nededzās, 

      Ka nav laba kurējiņa; 

      Neaug rudzi, neaug kvieši, 

      Ka nav laba sējējiņa. 

(Latviešu tautas dziesmas) 
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9.pielikums 

Humoristiskais valodas stils 

 

Ēdnīcas apmeklētājs: 

-Es, protams, atvainojos, bet kādēļ parasti ir bijuši divi gabaliņi maizes, bet tagad viens? 

Oficiants: 

-Oi, atvainojos - laikam aizmirsu to sagriezt! 

 

 

Vecis jautā bārmenim: 

-Kadas sastavdalas ir tajā maizē? 

-Cukurs, piens, raugs un konjaks. 

-Un kāda garša? 

-Lieliska! Cukurs ir spēks, piens-enerģija! 

-Bet konjaks? 

-Konjaks ir ideja, kur likt spēku un enerģiju! 
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10.pielikums 

Svinīgais valodas stils 

 Latviešiem maize ir ne tikai rupjmaizes un baltmaizes klaipiņš. Mūsu tautai maize ir arī ēdiena 

simbols. Ar vārdiem «dienišķā maize» saprotam tos pārtikas produktus, bez kuriem vienkārši 

nedzīvot. 

 Vai esat pamanījuši, ka ēdam maizi katru dienu, un tā nekad neapnīk? 

 Definējot varētu teikt: «Maize ir izstādājums, kas gatavots no maltiem graudiem – miltiem, 

kam pievienots ūdens vai piens, kā arī irdīšanas un cepšanas līdzekļi. Maize tiek rūpīgi maisīta, 

raudzēta un cepta». 

 Pateicoties savām sastāvdaļām, maize ir viens no svarīgākajiem pārtikas produktiem. No šī, 

it kā vienkāršā, ikdienas produkta, cilvēks iegūst visas organismam nepieciešamās uzturvielas 

sabalansētā daudzumā. 

(Runa Latvijas maizes biedrības svētkos) 
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11.pielikums 

Mājas darbs 

Valodniecības joma Valodas līdzeklis Piemērs 

Sintakse Salikts sakārtots teikums  

Morfoloģija Sinonīmi  

Leksikoloģija  cunfte 

Leksikoloģija Senvārds  

Sintakse Salikts pakārtots teikums  

Leksikoloģija  lavašs 

Sintakse  Un kāda garša? 

Morfoloģija  Oi! 

 


