Uzdevuma komplekts: Rakstības brīvība un rakstības normas
1. Ir situācijas, kurās katrs drīkst rakstīt tā, kā grib, un ir situācijas, kurās noteikti jāievēro pareizrakstības
normas. Diskutējiet, kurā grupā iederas dotās situācijas un teksta tipi, ierakstiet tabulā un papildiniet ar
citiem piemēriem:
avīze, sludinājums, privāta vēstule, likumi, komentārs interneta vietnē, drukāts daiļliteratūras darbs
(piemēram, dzejoļu krājums), daiļdarba nosaukums uz grāmatas vāka, ielas nosaukums, īsziņa, eksāmena
uzdevumi skolā, ziņas interneta portālā, dzejolis kādā interneta mājas lapā
A var rakstīt, kā grib

B grūti pateikt, atkarīgs no
… (nosauciet faktorus)

C jāievēro rakstības normas

2. Viens no 2018. gada vasaras hitiem ir grupas “Latgalīšu Reps” dziesma
“Žārei gaļi”, kas dziedāts daļēji latviešu literārajā valodā un daļēji kādā
latgaliešu izloksnē. Dziesmas nosaukumu paši mūziķi raksta šādi: “žārei
gaļi”.
No latgaliešu rakstu valodas viedokļa šie vārdi ir uzrakstīti kļūdaini.
Kā būtu pareizi?
_________________________________________________________
Diskutējiet: Kas varētu būt kļūdu iemesls? Vai, jūsuprāt, šāda kļūdaina rakstība ir pieļaujama oficiālajā
video klipā vai uz albuma vāka? Kāpēc (ne)?
3. Dziesmas video klips tika ielikts YouTube kanālā. Daudziem cilvēkiem tas patika. Lūk, daži komentāri
no YouTube vietnes. Autori raksta dažādās valodās un valodas paveidos, lieto dažādas rakstības. Lasiet
un komentējiet: Kuras valodas un paveidus lieto? Vai visu var saprast? Vai individuāla rakstība var traucēt
saprast domu? Kāpēc daži rakstītāji izvēlējās nestandarta rakstību? Kāpēc izvēlējās noteiktu valodu vai
valodas paveidu? Kurš komentārs jums patīk? Kā jūs komentētu šo video klipu?
https://www.youtube.com/watch?v=pdRnJLqdWes&list=RDpdRnJLqdWes&start_radio=1
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Бродяга
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Komentārs
Malači
Зачёт!!!!☝️
krasauvčiki, latgaļa ruļovoj!
malachi
Īkur mangalu čiuļi i čangaļi 🤘
Kod koka kola sylda koklā
Loti patika! Latgale spridzina!
Cīši lobs gobols, tai turpinuot!! 👍
Tik lipīga! Keep up!
Itis beus vosoras hits! :)
Šis i labs, ritig grib uzreiz uz dej plac mest.
Pateicoties šim, Latgaliešu valoda skanēs arī citu reģionu pagalmos!
Baigi labi!
Lobiis gobols latgaļu volūdā, šis vosorys hits. Krutoks pat parBermudu Divstūris-Roku Okeāna. Vajaga LR2 muzikālajā bankā
iesniegt
Žēl ka jums tie vārdi tādi nesaprotami.😄

Valoda?

