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Pre-Intermediate B2: angļu valoda 

Ar zināšanām 
Mācību laikā apgūstamās tēmas: 
 

1. Habits / Ieradumi 

• Vārdu krājums: Īpašības vārdi un darbības vārdi par rutīnu un dzīvesveidu; 

• Gramatika: Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana: ieradumu apraksts; 

• Rakstīšana: par savu rutīnu/dzīvesveidu. 

2. Travelling / Ceļošana 

• Vārdu krājums: ceļošana pa pasauli, transporta līdzekļi (pa jūru, pa gaisu, pa zemi); 

• Gramatika: Saliktā tagadne; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana: transporta paziņojumi (dzelzceļa stacija, lidosta, autoosta, osta ), 

ceļojuma pieredzes apraksts; 

• Rakstīšana: par vietām uz kurām esi ceļojis. 

3. Living space / Dzīvojamā platība 

• Vārdu krājums: ēkas, mēbeles, mājas uzkopšana; 

• Gramatika: Saliktā tagadne un vienkāršā pagātne; 

• Klausīšanās, runāšana, rakstīšana: mājas/dzīvokļa sludinājums, mājas apraksts. 

4. Meals / Ēdienreizes 

• Vārdnīca: ēdieni, īpašības vārdi , lai aprakstītu ēdienu, noderīgas frāzes restorānā; 

• Gramatika: Salīdzināšanas pakāpe, saskaitāmi/ neskaitāmi lietvārdi, ilgstošā saliktā tagadne; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana: receptes, restorānu atsauksmes, dialogs restorānā. 

5. Jobs and careers / Darbs un karjera 

• Vārdnīca: darbs un karjera; 

• Gramatika: vienkāršā nākotne, ilgstošā nākotne, saliktā nākotne; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana: darba pieteikumi, darba apraksti, karjeras konsultants, Steve 

Jobs. 

6. Finances / Finanses 

• Vārdnīca: nauda, naudas darbības vārdi, naudas frāzes; 

• Gramatika: kvantifikatori; abi, vai nu , ne , pastiprinātāji; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana,rakstīšana: Kabatas nauda, iekrājumi, naudas lietotnes, bankā, uzdevumi 

par naudu un darbības vārdi par naudu. 
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7. Structures / Konstrukcijas 

• Vārdnīca: konstrukcijas, ēkas, mēbeles, arhitektūras stili; 

• Gramatika: ilgstošā pagātne, saliktā tagadne, vietas prievārdi; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana: dzīvokļa īre, sapņu māja, konstrukcijas pilsētā, mājas vēsturē, 

debesskrāpji. 

8. Landscapes / Ainavas 

• Vārdnīca: ainavas, laikapstākļi, homofoni, homonīmi, homogrāfi; 

• Gramatika: homofoni, hominīmi, homogrāfi; nulles un pirmais kondicionālis; 

• Klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana: ainavas, laikapstākļi, ferma, mežs, vulkāns. 

9. The Internet / Internets 

• Vārdnīca: Internets un sociālie mediji; 

• Gramatika: otrais un trešais kondicionālis, sakāmvārdi; 

• Lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana: sociālie mediji, interneta lietošana, drošība internetā, 

atkarība, nav interneta savienojuma.  

10. Movies and Theatre / Kino un teātris 

• Vocabulary: genres; about movies and theatre. Vārdnīca: žanri par filmām un teātri; 

• Gramatika: ierakstītā runa; 

• Lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana: filmas apraksts, aktieri un aktrises, Šekspīrs, loģikas spēle, 

teātris. 

11. Music and Concerts / Mūzika un koncerti 

• Vocabulary: genres; instruments; about music and concerts. Vārdnīca: žanri un instrumenti par mūziku un 

koncertiem; 

• Gramatika: modālie darbības vārdi; cēloņi un sekas, kontrasts, frāzes ar darbības vārdiem; 

• Lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana: mūzikas instrumenti, mākslinieki, festivāli, patīk un nepatīk, 

koncertā. 

12. Connecting with people / Saikne ar cilvēkiem 

• Vārdnīca: komunikācijas veidi; par saziņu un noderīgas frāzes; 

• Gramatika: tiešie un netiešie jautājumi, saistošie vārdi; 

• Lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana: izteikt viedokli, e-pasts, komunikācijas vēsture, radio, TV 

programma. 
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