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Coca Cola 
Daces Copeland un Elisas Freimanes stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

 Coca Cola ir gāzēts 

dzēriens. Tas garšo 

daudziem cilvēkiem visā 

pasaulē. To ražo 

kompānija Coca Cola. 

 Dzērienu Coca Cola 

izdomāja Džons 

Pembertons 19. gadsimtā 

Amerikā. Viņam 

piederēja aptieka. Aptiekā pārdeva 

zāles. Sākumā dzērienu Coca Cola  arī 

pārdeva aptiekā un tās bija zāles. 

Uzskatīja, ka Coca Cola palīdz izārstēt 

iesnas. Bija zināms, ka dzēriens arī vairo 

cilvēka enerģiju.  
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Coca Cola recepte ir noslēpums. Tā 

glabājas Coca Cola muzejā Atlantā 

Džordžijas pavalstī. Atlanta atrodas 

Amerikas dienvidos. Muzeju sauc Coca 

Cola pasaule. To izveidoja 1990. gadā. 

 Vienā 12 unču (355 ml) Coca Cola 

bundžiņā ir 38 grami cukura un 34 

miligrami kofeīna. 38 grami cukura ir 

tikpat daudz, cik ir astoņās tējkarotēs 

cukura. Tas ir ļoti liels cukura daudzums! 

Tagad ražo 

arī Coca 

Cola 

dzērienu, 

kurā ir 

mazāk 

cukura vai 

pat nav 
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nemaz cukura.  Liels cukura daudzums ir 

kaitīgs cilvēka organismam. Taču 

daudziem garšo cukurs. Ko tu izvēlētos – 

Coca Cola ar cukuru vai bez cukura? 

******* 

Uzzīmē veikalu, kur pārdod Coca Cola! 
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A2:36 Coca Cola. Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Coca Cola 
Autori: Dace Copeland un Elisa 
Freimane 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 36 
Valodas līmenis:  A2 
Piemērotais vecums:  2.-5. klase 

 
Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 
atrast  to find 
cukurs  sugar 
dzēriens drink 
garšot  to enjoy the taste of 
glabāt  to keep 
izdomāt to invent 
izveidot to form 
palīdzēt to help 
pārdot  to sell 
piederēt to belong to 
 
Paplašinātais vārdu krājums 
aptieka  pharmacy 
bundža  can 
cilvēks  person 
dienvidi south 
enerģija energy 
gadsimts century 
gāzēts  carbonated 
iesnas  a cold 
izārstēt  to cure 
kaitīgs  harmful 
kofeīns  caffein 
kompānija company 
noslēpums secret 
organisms organism 
pasaule world 
ražot  to manufacuture 
recepte  recipe 
tējkarote teaspoon 
vairot  to increase 
zāles  medicine 
 
Īpašie vārdi 
Amerika America 

Atlanta , Džordžija Atlanta, Georgia - a city in 
   southern America 
Coca Cola  a carbonated drink 
Džons Pembertons John Pemberton 

 
 
 
 

Pārrunu jautājumi 
• Vai esi kādreiz dzēris Coca Cola? 
• Cik daudz Coca Cola tu vienā dienā izdzer? 
• Kāpēc cilvēkiem garšo Coca Cola? Kāpēc 

negaršo? 
• Vai zini, kas ir Džons Pembertons? 
• Vai zini, ka ir Coca Cola muzejs? Kur tas 

atrodas? 
 

Nodarbības stundā 
1. Šeit redzamas dažādas lietas, ko var darīt ar 

Coca Cola: https://www.youtube.com/watch?
v=S41ovMZ03x8. Varbūt kaut ko no tām vari 
izmēģināt? 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Teikumi - 1. uzdevums 

Veido teikumus! 1. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Nosaki pareizo vārdu 
secību, lai veidojas teikums! 

2. Darbības vārdi - 2. uzdevums 
Izvēlies pareizo darbības vārdu! 2. 
tiešsaistes vingrinājums (viegls) Ievieto 
teikumā pareizo darbības vārdu! 

 

Rakstu darbi  
1. Salīdzināsim! - 3. uzdevums 

Izvēlies pareizo vārda formu! 3. 
tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto 
teikumā pareizo darbības vārda formu! 

2. Coca Cola  pudeles dizains un reklāma - 4. 
uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Skolēns parāda klasesbiedriem savu jauno 

Coca Cola pudeles dizainu un pastāsta par to 
(skat. 4. uzdevumu). 

2. Skolēns nolasa vai nodzied savu jauno Coca 
Cola reklāmu (skat. 4. uzdevumu). 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Coca Cola - leksika 

https://www.youtube.com/watch?v=S41ovMZ03x8
https://www.youtube.com/watch?v=S41ovMZ03x8
https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
https://forms.gle/gxbFkv2SN8Tn3eE7A
https://forms.gle/gxbFkv2SN8Tn3eE7A
https://forms.gle/8BuBU9L6RZCraoBM7
https://forms.gle/8BuBU9L6RZCraoBM7
https://quizlet.com/_9k3kwa?x=1qqt&i=3gbmfw
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Teikumi 
 

No dotajiem vārdiem izveido teikumus! Katrā teikumā 
jābūt vismaz pieciem vārdiem. Katrā teikumā jāizmanto 

viens no lodziņā ierakstītajiem vārdiem! Vārdi drīkst būt dažādos 
locījumos. 

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

cukurs dzēriens  Coca Cola  garšot enerģija 
aptieka iesnas  palīdzēt   

Tiešsaistes vingrinājums: 
Veido teikumus! 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Nosaki pareizo 
vārdu secību, lai veidojas teikums! 

 

 

 

https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
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Darbības vārdi 
 

Cik darbības vārdu vari izdomāt, kas būtu piemēroti 
lietvārdam „Coca Cola”? Uzraksti tos uz līnijām! Tad katru 

no šiem darbības vārdiem iesaisti teikumā, kurā ir vismaz pieci 
vārdi! 
 
___garšot_______ _________________ ________________ 
_______________ _________________ ________________ 

 

1. Man ļoti garšo Coca Cola! 
2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Izvēlies pareizo darbības vārdu! 2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Ievieto teikumā pareizo darbības vārdu! 

 

 

 

https://forms.gle/gxbFkv2SN8Tn3eE7A
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Salīdzināsim! 
 

Salīdzini Coca Cola dzērienu ar Pepsi dzērienu! Venna 
diagrammā ieraksti, kādas īpašības ir Coca Cola, kādas ir 

Pepsi un kādas īpašības piemīt abiem dzērieniem! 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Izvēlies pareizo vārda formu! 3. tiešsaistes vingrinājums (grūts) 
Ievieto teikumā pareizo darbības vārda formu! 

 

 

 

https://forms.gle/8BuBU9L6RZCraoBM7
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Coca Cola pudeles dizains un reklāma 
 

Izdomā jaunu Coca Cola pudeles dizainu! Uzzīmē to un 
blakus pudelei uzraksti īsu Coca Cola dzēriena reklāmas 

tekstu! Vai vari izdziedāt reklāmu kādas pazīstamas 
tautasdziesmas melodijā, piemēram, “Kur tu teci, gailīti mans”? 
 
 
 

    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 
   _________________________ 
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Coca Cola. Tiešsaistes vingrinājumi 
 
 
 

 
 

 
Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Coca Cola - leksika 
 
 

Veido teikumus! 1. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Nosaki pareizo vārdu 
secību, lai veidojas teikums! 

 

Izvēlies pareizo darbības vārdu! 2. tiešsaistes vingrinājums (viegls) 
Ievieto teikumā pareizo darbības vārdu! 

 

Izvēlies pareizo vārda formu! 3. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Ievieto 
teikumā pareizo darbības vārda formu! 

 

 

https://quizlet.com/_9k3kwa?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
https://forms.gle/gtFCG1wnhbRHMLU8A
https://forms.gle/gxbFkv2SN8Tn3eE7A
https://forms.gle/8BuBU9L6RZCraoBM7
https://forms.gle/8BuBU9L6RZCraoBM7
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