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I e v ē r o t , kā burti “sēž” vai “stāv” uz līnijas un kuŗiem burtiem “kājas karājas” zem līnijas.
I e m ā c ī t i e s pareizi rakstīt un g l ī t i rakstīt!
P a t s k a ņ i :   īsi un šauri kā “pele”, “politika”

 gaŗi un plati kā “Cēsu”, “sēkla”, “oktōbris”
  gan gaŗi gan īsi kā “lapa” un “lāpa”, “pile” un “pīle”
 = i vai ī un ne kā j, bet rada veselu zilbi kā  (izrunā i-ō-n-i-a)
Jonija
 = vācu , romiešu y
D i v s k a ņ i :  kā “laipa”
 kā “laukā”
 kā “meita”
= eu kā “teu”, “seu” (=tev, sev)
 kā “Poikāns”
= ū kā “ūdens”
 = ui
Ir arī gaŗi divskaņi  Bet ar laiku jotu sāka rakstīt zem patskaņa (jota subscriptum , tikai lielajiem
burtiem atstāja blakus  (jota adscriptum).
Līdzskaņi:
 = f (lūpu), plūdeņi

slēdzeņi
 = th (zobu) berzenis
= s vārda sākumā un vidū,
 =kh (aukslēju)
 = s vārda galā kā 
zemestrīce
salikti = ks
 = ng kā "kungs"
= ps
 = nk kā "tenka"
D v e s m a s (aspirācijas) zīmes:  vieglā un  stiprā uz patskaņiem un divskaņiem vārda sākumā vieglā dvesma
izrunā nav dzirdama kā  = eks iz; stiprā dvesma līdzīgi latīņu h skaņai  = heks seši, = hals sāls.
Dvesmas zīmes ir mazajiem burtiem virsū kā  vēsture,  es, lielajiem priekšā kā  Āzija, divskaņiem uz
otrā burta kā  Eiropa. Arī ir ar stipro dvesmas zīmi vārda sākumā kā   roze
Roma.
A k c e n t i :  asais (akūts) ,  liektais (cirkumflekss),  smagais (gravis).
Akcenti (intonācijas zīmes) ir mazajiem patskaņu burtiem virsū kā  bet  tad saka  vārds ir
oksitons (= vārds, kam akūts pēdējā zilbē galā);
vai kā  bieži  tad saka  vārds ir
paroksitons (= vārds, kam akūts priekšpēdējā zilbē no gala);
vai kā  jūra  tad saka  vārds ir
proparoksitons (= vārds, kam akūts trešajā zilbē no gala);
lielajiem priekšā kā:  Artemida,  Homērs;
divskaņiem uz otrā patskaņa kā:  vēl ne,  guļu,  Ēģipte.
Atēna ir
perispomens (= vārds, kam cirkumflekss pēdējā zilbē).

 Atēnas ir
properispomens (= vārds, kam cirkumflekss priekšpēdējā zilbē)  atēnietis.
Akūts var būt gan uz īsa patskaņa, gan uz gaŗa, gan uz divskaņa otrā burta.
Cirkumflekss ir tikai uz gaŗa patskaņa vai uz divskaņa otrā burta kā  vīns.
Gravis ir akūta vietā pēdējā zilbē, ja seko vārds kā  es un tu.

Lasīšanai un akcentu, arī akcentu vietu noteikšanai
DIEVI

ZEMES,PILSĒTAS

PERSONAS

RAKSTNIEKI
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Anna Rāta
(Damenovska-Damanaucka)

PIRMIE SOĻI
sengrieķu valodā
klasiskā ģimnazijā



©Anna Rāta, 1992
Datorsalikums, D. Zeps, A. Bāliņš



Tulkot latviski:










Tulkot grieķiski:
1. Gribam mācīties. Vienmēr (mēs) mācāmies. Mācieties! Neguliet!
2. (Jūs) nemācāties? Negribat mācīties?
3. (Tu) labi runā un skaisti raksti grieķiski.
4. Gribu runāt, runāju. Gribu rakstīt, rakstu.
5. (Es) neguļu, bet mācos, jo gribu runāt grieķiski.
Rakstīt grieķu burtiem:
manthanomen, graphomen, hellēnisti, heudō, eu, ūk, mē, aei, ūpō.
Pasacīt, kāpēc vārdā  akcents ir otrajā zilbē no vārda beigām, bet  trešajā, un
kāpēc vārdā ir akūts, bet  cirkumflekss.

A Vokābuli:

es rakstu scrībō

gribu, esmu nolēmis
runāju grieķiski, izturos kā grieķis
guļu, - guļu, noguļu

runāju, saku

mācos discō
pieklājas, piederas, piestāv decet
















vienmēr semper
bet sed
jo enim
grieķiski, hellēniski
vēl
labi
un, arī, pat
tiklab...kā (arī)
skaisti, labi
ne-, ne nē
tagad nunc
ne-, ne nōn
vēl nebieži
sæpe

B Aktīva p r ē z e n t s indikatīvā
1. pers.
2.pers.
3.pers.

vsk. dsk.
-
-
-

es rakstu
tu raksti
viņš(viņa) raksta

--
--
-

mēs rakstām
jūs rakstāt
viņi (viņas)
raksta

Aktīva prēzenta i n f i n i t ī v s :  rakstīt
Aktīva prēzenta i m p e r a t ī v s :
vsk. 2. pers.
dsk. 2. pers.




raksti!
rakstiet!




mācies!
mācieties!




guli!
guliet!

C 1.  es rakstu  ja teikumā nominatīva nav, tad verba (izteicēja) galotne glabā subjektu
(teikuma priekšmetu),  mēs rakstām
2.  es nerakstu  negācijas vārds  tulkots kopā ar predikātu (izteicēju).
Pie 
pieslienas t.s. piekarināmais vārda gala līdzskanis  ja aiz  seko patskanis ar vieglo dvesmu,
un , ja seko patskanis ar stipro dvesmu kā  es negribu,  es neguļu.
Tāds piekarināms vārda gala līdzskanis ir arī  dsk. 3.pers. galotnei -. Šis  var būt un var
nebūt, ja sekojošais vārds sākas ar līdzskani, bet vienmēr ir tad, ja sekojošais vārds sākas ar
patskani un arī punkta priekšā.
7. ; tu neguli?  indikatīvs (īstenības izteiksme), bet
neguli!  negācijas vārds  ar imperatīvu (pavēles formu).
; jūs neguļat?  neguliet!



Tulkot latviski:
1. 
















Tulkot grieķiski:
1. Labam sākumam labs gals.
2. Godu nes uzvara un kaunu nes bēgšana. Nebēdziet no kaujas!
3. kaujas sākumā, kaujas beigās, pēc (minētās)kaujas
kaujā, miera-laikā, manā dvēselē
Rakstīt grieķu burtiem: hē, ō, eirēnē, tēj nikēj khairō

A vokābuli:

māsa

kauns

sākums
zeme ģeografija, ģeometrija

miers Irīna, Irēna

kauja
mūzika, dzeja (ko māca



laba



labs sākums







briesmīga
mana
slikta, ļauna
skaista, laba
uzticīga








esmu mierā, atpūšos

mīlu amō
iepriecinu, priecēju
nesu ferō
priecājos

ar ģen. no ab ar abl.

ar ģen. iz, no ex ar abl.

ar dat. iekš in ar abl.

priekš patskaņa = 

mierīgi
(gan)...bet
ar akuz. pēc post ar akuz

atpakaļ, vēlreiz

kurp?

un iedveš mūzas, mākslu un zinību dieves)

uzvara
Nīka uzvaras dieve

beigas, gals


gods honor

barība, uzturs

bēgšana
dvēsele, psihe, psiholoģija



nāku, ierodos

mīļa

B

P i r m ā s deklinācijas paradīgma vienskaitlī
Nom. (kas?)


māte, pele
Ģen. (kā?)


Dat. (kam?) 

Akuz. (ko?) 

V. (uzruna)





 sal. latv. egle,











C 2. no slikta sākuma. ’no sākuma  prepozicijas gala
patskanis  ir elidēts (izgrūsts), jo nākošais vārds sākas ar patskani. êādu vārda beigu patskaņa
“izgrūšanu” sauc par elīziju, uz to norāda apostrofa zīme.(sk. gr. 17.¤)
3. pretstatījuma teikumā  var palikt netulkots, bet.
Artikuls pie substantīva (lietvārda) ir lietots, norādot uz zināmu, noteiktu vai iepriekš minēto
priekšmetu, piem.: minētā) kauja, mana māsa (noteikta vai vienīgā).
5. Un dažkārt artikulu var tulkot ar latviešu vietniekvārdu “savs”, mīlu
savu māsu
Grieķu valodā adjektīviem (īpašības vārdiem) nav noteikto galotņu.mīļa māsa
un mana mīļā māsa, uzrunā  mīļā dvēsele
(cēloņa datīvs) priecājos par (minēto) uzvaru.
mierā, miera laikā ar datīvu atbilst latviešu lokatīvam, lat. in ar
ablatīvu.
Apzīmētāja vieta ir starp artikulu un apzīmējamo vārdu: labs
sākums
zemes barība = barība, ko dod zeme, zemes dotā barība.


 , 
ulkot latviski:
1. 





*





Tulkot grieķiski:
1. briesmīga kauja, skaistās Atēnas, skaistajās Atēnās.
2. Mīļā māsa, topi skaista un laba!
3. Priecājieties par uzvarām!
4. Ceļojiet laimīgi (ar labu laimi).
Uzrakstīt grieķu burtiem: hēdonē, hēdomai, hepomai, Athēnai,
eis Athēnas, meta tēn makhēn, meta tōn adelphōn, hai nīkai.
Pateikt, kāpēc cirkumflekss akcents un akūts.

 k r ā s e (sajaukums jeb mikstūra) notiek tad, kad vārda gala patskanis
vai divskanis saplūst ar nākamā vārda sākuma patskani. To parāda k o r o n i d a s zīme (līdzīga
vieglās dvesmas zīmei).
*

A Vokābuli:
briestu,plaukstu,
 Atēnas
ziedu
flōreō
 zināšanas, zinātne
D gribu, vēlos
bauda, prieks hedonisms
otrādi,atpakaļ
D topu, rodos
 bēdas, sirdsēsti
ar
kauja izceļas,notiek  gudra
D sekoju sequor
 māksla, amats, tehnika
 priecājos
te pagodinājums, atmaksa, godalga
 apbrīnoju
 gadījums, liktenis, kas gadās
 dodos, ceļoju
cilvēkam kā laime vai nelaime

 ar akuz. uz
lat. in ar akuz.
 ar ģen. (kopā)
 ar dat. par (izsakot
cēloni), pie, uz (vietas
nozīmē)

 no kurienes?

B P i r m ā s deklinācijas paradīgma daudzskaitlī:
N. (kas?)
Ģ. (kā?)
D. (kam?)
Ak. (ko?)
V.(uzruna


















 



Medija (vidējās kārtas) p r ē z e n t s : indikatīvā:
p --es sekoju
sekot

Med.prez. infinitīvs:
-- mēs sekojam --

Med.prez. imperatīvs:
2.p. -
tu seko -- jūs sekojat
3.p. -- viņš (viņa) seko
--

- seko!
--

viņi (viņas) seko

sekojiet!
Grieķu medijs visumā atbilst latviešu vidējai kārtai: es mazgājos (mazgāju sevi vai sev ko). Pastāv arī tādi mediāli
verbi, kam aktīva formu n a v  tos sauc par d e p o n e n t i e m*.
Vokābulos tie atzīmēti ar D.

C
ir

*

1.  uzvaru godalgas (pagodinājumi)  a p z ī m ē t ā j a vieta
s t a r p artikulu un apzīmējamo vārdu.
 priecājos par godalgām  cēloņa datīvs
 par godalgām līksmoju
3.  (kopā) ar māsām
 (kurp?) uz Atēnām
6.  labai laimei, uz labu izdošanos!
 ceļo laimīgi (ar labu laimi)!

“kas atliek pie malas darāmo kārtu”, saka arī “atliekamie verbi”



Tulkot latviski:
’




*


 





’





Dienai bija 12 stundu : no saules līdz saulei, tātad dažādos gadalaikos dienas gaŗums dažāds  pēc
mūsu laika varētu teikt no sešiem rītā līdz sešiem vakarā.
*

A Vokābuli:
Atēna Zeva meita, gudrības, mākslu un amatu dieve, pilsētu aizstāve
Atika
 sena
ir est netaisnība
 brīva
 cēlonis, vaina  svēta, veltīta dieviem
 ir sunt
 olīva koks veltīts Atēnai
 spoža, gaiša
 vakars
 liela, gaŗa, ilga
 jau iam
 ienaids, nesaskaņa
 maza, īsa patiesi, tiešām
 diena
 visur
 miers, atpūta
 skatu, redzu
 tuvumā,
tuvu
 dieviete  ”sēdinu”, ceļu, būvēju
 ar dat ar cum
 ļaunums, noziedzība
 savaldu, sodu, pārmācu
 nams, māja  radu, dzemdēju
 nabadzība, trūkums
 topu, rodos, augu

  spēks  stādu, audzēju, radu
 mēness
 vieta, zeme locus, terra
 stunda, īstais laiks hōra dienas laiks

B P i r m ā s deklinācijas paradīgma vārdiem, kam vsk. nominatīvs beidzas ar t.s. t ī r o alfu 
alfa aiz 

vsk.


Ģ

D.

Ak.

V.


dsk.











Ievērot, ka  paliek visos locījumos!































Ievērot akcentus, sevišķi dsk. ģen.!

C 1.  neatkarīga teikuma sākumā nav pretstata nozīmē, bet uzsvērumā  tulkot bet nu
2.   apzīmētājs, ja tas tiek vairāk izcelts, var būt arī a i z apzīmējamā vārda,
bet tad tiek atkārtots apzīmējamā vārda artikuls skaistā diena sk.2.solī
4.  (minētā) zeme ir veltīta dievei, ir dieves svētā zeme
5.  visur uz zemes  ģen. latīņu ablatīva vietā
6. mājas tuvumā, tuvu pie mājas
ar dievi = ar dieves gādību
  l a i k a ģenitīvs: dienas laikā, sk.gram.14.



Tulkot latviski:
*








’








Tulkot grieķiski:
1. Mūza ir dieve. Dieves ir brīnišķīgas un apbrīnojamas.
2. Tu mīli bites centību? Bites ir mazas un gudras.
3. Brīva doma, brīva mēle. Atēnas ir brīvas.
4. Es uzklausu-dzirdu tavu domu. Ir pareiza tava doma.
5. Manu domu (jēgu, atzinumu) (tu) pazīsti? Pārbaudi (šo) domu!
Uzrakstīt grieķu burtiem:
māllon...ē,

engys tēs thalattēs,

doksa ūk orthē.

Pateikt, kāpēc  ir ar cirkumfleksu, bet  ar akūtu, un kad vārdam var būt divi
akcenti.

*

Mūzas ir Mnēmosines un Zeva meitas, dziesmu, dzejas, dejas, mūzikas, vēlāk arī zinātņu
iedvesmotājas.

A Vokābuli:
 tikums, labas īpašības
 
 dzirdu, klausos
 mēle, valoda
māka un māksla pareizi rakstīt
uzklausu
akustika  doma, jēga, atzinums un lasīt, rakstniecība, gramatika
 pazīstu,
uzzinu
 domas, ieskats, slava
 hellēņu-, grieķucognōsco
 jūra
 brīnišķīga
 pārbaudu,izpētu
 duncis, nazis
 apbrīnojama
 (D) cīnos
 bite  taisna, pareiza ortografija
 ticu, uzticos
 mūza  kāda quālis
 ievainoju
 akmens, klints
 tava
 enklitiska partikula,
 gudrība, filosofija
 centīga
kas pastiprina iepriekšējo
 steiga, centība
vārdu gan, pat, vai iero
bežo vismaz
B Pirmās deklinācijas paradīgma vārdiem ar t.s. netīro alfu, kas,
 tuvumā, tuvu
pie kā
īsa būdama, locījumos pārvēršas par 
vairāk..nekā
 gan ir ar tīro alfu, bet locīšana pievienota šai paradīgmai
ar akuz.pēc,saskaņā
ar

tāpēc, ka  ir

Ģ.
D.
Ak.
V.

Ģ
D
Ak.
V.

īsa


 
 






















 
 
 






















C 1. Enklitikas ir daži vienzilbīgi un divzilbīgi vārdi, kas akcenta ziņā p i e s l i e n a s
iepriekšējam vārdam: a) enklitika z a u d ē savu akcentu piesliedamās oksitonam un
perispomenam; piem.:   pie kam oksitons patur savu akūto akcentu
(nepārvēršas par gravi) 
b) enklitika a t d o d savu akcentu proparoksitonam un properispomenam, tātad
iepriekšējam vārdam ir divi akcenti, piem.:

sk.gram.14.
Divzilbīgā enklitika p a t u r savu akcentu aiz paroksitona.
4.  ar dunčiem  grieķu datīvam var būt i n s t r u m e n t ā ļ a nozīme, latīņu
ablātīvus instrumentī sk.gram32.
 vismaz pēc manām domām, manuprāt pretstats 
pretēji domai, pretrunā ar domājumu.



Tulkot latviski:
1.























’ 

’






Tulkot grieķiski:
1.Es ticu (sava) drauga runai. Gudra runa pārliecina un izglīto-audzina.
2.Vergs nav brīvs. Mani brāļi nav vergi.
3.Cilvēkam pienākas taupīt (saudzēt) laiku.
4.Miegs ir nāves brālis.

A Vokābuli:
 brālis  mans, a 
 cilvēks
 naidīgs, ienīsts
 dziesminieks, dziedonis
 dievišķīgs
 dažreiz
 vergs
 kopīgs, kopējs
 iepriekš, agrāk
 nāve  arī  līdzīgs,
 ar akuz. pie
 dievs teologs
vienāds
 ārsts
 ticams, kas pārliecina
 runa, vārds filologs
 gudrs
 likums
 Homērs pēc tradicijas
 vedu
Iliadas un Odisejas autors
 es turu, man ir habeō
 bagātība plūtokratija
 lieku (ko darīt), te pavēlu
 valsts iekārta, valsts
 atstāju
 pūles, mokas, grūtības
 audzinu, izglītoju
 miegs hipnotisms
 pārliecinu, pierunāju
 draudzība  D saudzēju, taupu
 draugs
 laiks hronoloģija, hronika
 zelts

B Otrās deklinācijas paradīgma vienskaitlī vīriešu dzimtē:
N.(kas?)
Ģ.(kā?)
D.(kam?)
Ak.(ko?)
V.(uzruna)




 






















C 2. Adjektīvs ar artikulu tiek substantivizēts (iegūst lietvārda nozīmi):
adj.  mīļš,  draugs,  gudrais,  ļaunais
cilvēks
6.  es taupu savu laiku
7.  (es turu draugu) man ir draugs habeō amīcum
 (nom.)  (akuz.) 
cilvēkam (dat.) ir
bagātība un nabadzība (nom.)



Tulkot latviski

















ieraksts
kādā Pergamas mūrī. Tulkojumā jāpiedomā izteicējs “godina”.





Tulkot grieķiski:
1.Likumi audzina tautu.
2.Ienaidnieks posta zemi kaŗa-laikā.
3.Bieži laiks ir cilvēkiem bēdu ārsts.
4.Zemkopju dzīve ir gŗūta (smaga).
5.Ne vienmēr lauki nes augļus zemkopjiem.
6.Saule spīd dienas-laikā.
Rakstīt grieķu burtiem: hoi ekhthroi,

ō hēlie, khaire, dēmos Athēnaiōn.

A Vokābuli:
 lauks ager agrārs
 atēnieši
 dzīve, dzīvība
biografija, bioloģija
 zemkopis Georgs
 tauta dēmokratija
 saule
 auglis*
 Menandrs
komēdiju rakstnieks 342-290 pr.Kr.
 = 
ekonomija, ekoloģija
 debesis
 ienaidnieks
 kaŗš polemika
 kaŗaspēks

daži, as
 cik liels?
 gŗūts, smags

 ar ģen. bez
 ar ģen. no
 kad ievada laika
palīgteikumu
 ar akuz. gar, pret

- vedu prom
 te valdu
 kur?
 esmu vergs, vergoju
 spīdu, mirdzu lampa
 spiežu, moku, vārdzinu
 daru, rīkojos praktisks
 bojāju, postu
 pergamieši
  daudzi, as
 iepriekš dzimis, radies prōgenitus
 senči, tēvu tēvi maiōrēs

B O t r ā s deklinācijas paradīgma daudzskaitlī (vīr.dz.):
N.(kas?)
Ģ.(kā?)
D.(kam?)
Ak.(ko?)
V.(uzruna)

C

*






 



















3. pret likumiem,  pēc likumiem, saskaņā ar likumiem
5.  bez grūtībām
7.  prom no laukiem

 ko zeme dod barībai, arī garīgā darba panākumi



Tulkot latviski:


















Pārveidot 1.rindu daudzskaitlī un 2.rindkopu vienskaitlī.
Ievērot   2 formas (medijs un pasīvs), tātad 2 nozīmes: medijs es pārliecinos =
paklausu, bet pasīvs es tieku pārliecināts = mani pārliecina:
 paklausu draugam
 draugs mani pārliecina

A Vokābuli:
 vēstnesis, sūtnis, eņģelis
 sapulces laukums, tirgus
 =  dziesma,
dziedāšana ōda
 altāris
 tautas sapulce
 iedzīvotājs
 biedrs
 upurēšana
upuris lai izlūgtos ko
vai lai pateiktos par ko
 līķis nekrologs
 nekrietns,
nederīgs, slikts
 kaŗavadonis
 kaŗaspēks
 derīgs,
krietns, labs

B

 ziņoju
 pulcinu, vācu kopā
 pulcējos
 rauju, laupu
 iepriecinu
 aproku, apbedīju
 kalpoju, kopju,
aprūpēju, godāju terapija
 ziedoju, upurēju
- nodedzinu
- sagatavoju
 sagatavojos
 ciešu
pārliecinu
 paklausu
 nogalinu

 un vēl arī
 ļoti
 pat ne kas?

P a s ī v a (ciešamās kārtas) formas: prēzenta indikatīvs, infinitīvs un imperatīvs ir tādas pat
kā medija formas:
--
es tieku audzināts,
--
mēs tiekam audzināti
utt.
mani audzina
utt.
mūs audzina

Latviski tulkojot, ir jāzina sekojošais: subjekts nominatīvā (teikuma priekšmets) n a v darbības
darītājs, bet p a s ī v a i s subjekts
 lauks tiek postīts jeb lauku posta (darbības darītājs netiek minēts).
Aktīvais darītājs ir ģ e n i t ī v ā aiz  (ja tas ir dzīva persona) vai d a t ī v ā (ja tas ir nedzīva
lieta) un jātulko nominatīvā

ienaidnieki posta lauku
 likumi mūs audzina  pasīvais subjekts (teikuma priekšmets nominatīvā)
jātulko a k u z a t ī v ā .
Kā tulkot grieķiski p a s ī v a k o n s t r u k c i j ā “biedrs mani atstāj”?
“biedrs” ir aktīvais darītājs  mani atsāj = es tieku atstāts
(mans) biedrs mani atstāj.

C

 datīvs i n s t r u m e n t ā ļ a nozīmē ar vārdiem (ar runu)
ievainoju  sk.gram.32.



Tulkot latviski

’ 


















’
’


Tulkot grieķiski:
1. Mēs apbrīnojam senos dievišķos cilvēku darbus.
2. Skaistais un labais manu dvēseli priecina.
3. Labs cilvēks neseko ļaunajam un nekrietnajam.
4. Dieves Atēnas svētnīca ir skaista. Tauta ceļ tempļus (saviem) dieviem.
5. Zemkopji stāda kokus un priecājas par augļiem.
6. Briesmīgi kaŗi, briesmīgi darbi, briesmīgas lietas notiek (=top).
Paskaidrot, kāpēc  1.tekstu rindā ir bez akcenta un vienskaitlī, kad subjekts (teikuma
priekšmets) ir daudzskaitlī.

A Vokābuli:
 kas labs, labums
 () nezināšana,
izglītības trūkums
 zvaigzne
astronomija, astroloģija
 koks
 darbs enerģisks
 zvērs
 svētnīca, templis
 vijolīte
 kas ļauns, ļaunums
 kas skaists, skaistums

 mērs
 ziedu floreō
 acs oftalmologs
 šķiŗu, izšķiŗu,
Pindars sengrieķu
spriežu
dzejnieks ap 522-442 pr.Kr.  dzeŗu bibō
 roze
 bija erat vsk.
 selerija*
 bija erant dsk.
 dzīru dziesma
 vainags
 ar akuz. uz, pie
 zāles farmacija
apzīmējot mērķi
 stāds, augs
 stādu
 ar nomenu 
mans
kā acis
 mirstīgs
 melna
 sens paleografija
 visāds, dažāds
 katrs
 katra lieta un katra vieta

B O t r ā s deklinācijas n e k a t r a s dzimtes paradīgma:
N.V.
Ģ.
D.
Ak.











C  rozes zied  ja subjekts ir nek.dz. daudzskaitlī, tad verbālais predikāts parasti
ir vienskaitlī sk.gram9.
6.  kas skaists, skaistais, skaistums,  ļaunums,  viss tas, kas
skaists artikulēts adjektīvs t o p par substantīvu  sk.gram.6.
Bet substantivēts adjektivs būdams predikāta funkcijā paliek b e z artikula (saitiņa var arī
nebūt):
 zināšana ir kas labs (labums)
 nezināšana ir kas slikts (slikta lieta)
 draugu manta (viss kas ir draugu piederums, īpašums, lietas, intereses)
artikuls nek.dz. dsk. bez lietvārda tulkojumā jāpapildina ar kādu vispārīga satura vārdu  sk.gram.6.
8.  uz visu skaisto (uz skaistumu kā mērķi)
 katrā vietā un katrā lietā

*

saknes ēda, lapas lietoja gan uzvaras gan kapu vainagiem

a
Tekošai tulkošanai:
1. 

’


***






Izrakstīt subjektus (teikuma priekšmetus  substantīvus un substantivētos adjektīvus), mainot
skaitli.
Piebilde: lai pārtulkotu latviski uzdotos teikumus, ir jāredz (jāzina): instrumentālais datīvs,
darbības darītāja datīvs, izteicēja nomens bez artikula, arī substantivētais adjektīvs kā
izteicējs ir bez artikula, jāredz, kur medija forma, kur pasīva forma, kad subjekts
daudzskaitlī, bet verbālais izteicējs vienskaitlī.

*

Tantals Zeva dēls, Friģijas ķēniņš ar tiesībām piedalīties dievu mielastos, kur viņš zaga
nektaru un ambroziju (dievu ēdienu un dzērienu), izpauda cilvēkiem dievu noslēpumus. Un,
lai pārbaudītu, vai dievi patiesi visu zina, nokāva savu dēlu Pelopu un pasniedza to cepetī
dieviem - par to viņš tika notiesāts un sodu izcieta Tartarā: bija jācieš izsalkums un slāpes,
lai gan ūdens bija visapkārt un augļi karājās virs galvas, tiklīdz viņš sniedzās pēc tiem, tie
atkāpās no viņa (tās ir tās “Tantala mokas”). Bez tam pāri viņam klints draudēja katru mirkli
uzgāzties virsū. Dievu lāsts bija uzkŗauts arī viņa bērnu bērniem vairākās paaudzēs
(Agamemnons, Ifigenija, Orests).

*

*

Sisifs Korintas ķēniņš viltīgs mantrausīgs blēdis laupītājs notiesāts Tartarā izcieta sodu:
velt kalnā smagu klintsgabalu, kas jau augšā uzvelts atvēlās atpakaļ atkal lejā (tās ir tās
“Sisifa pūlesī - smags darbs, kas mērķi nesasniedz).

Jauni vokābuli:
vīrišķība, drošsirdība
 (:  + ) ļaundaris
 vislielākais, ļoti liels
 Sisifs Korintas ķēniņš
 Tantals Friģijas ķēniņš, Zeva dēls
 Tartars tumša soda vieta pazemes dziļumos
 ierocis, rīks
 domāju, uzskatu par, turu par
 apturu, pārtraucu, lieku beigt pauze
 rimstos, mitējos, beidzu
 tur
 te piemēram
 pēc nāves



Tulkot latviski

















’
bet



















*
Pirmās rindkopas teikumus uzrakstīt daudzskaitlī!

*

 Tūkidids, atēnietis Peloponēsas kaŗa vēsturnieks ap 460-396 pr.Kr.

A Vokābuli:
 patiesība
 cits
 runāju patiesību
 vējš
 vīrišķīgi, varonīgi  apspriežos
 valdīšana vara
 taisnīgi
 spriežu (sapulcē)
 astroloģija
 pareizi
dodu padomu, lemju
 astronomija  tēvu vingroju ģimnastika
 sporta laukums,
 tiesāju
skola
ģimnazija
 daudzi
 strādāju,apstrādāju
 kungs, pavēlnieks
 esmu pilsonis, dzīvoju
despots
 gudri
un darbojos valstī
 tiesnesis
 centīgi
 esmu kaŗaklausībā
 tiesa, taisnība
 dzejnieks poēta
 glābju, sargāju
 šķīrējtiesnesis kritiķis
 vajag , pienākas oportet
 stūrmanis gubernātor
 kungs
 pilsonis politisks  ar ģen. no
 māceklis, skolnieks
.. ,
 kuģinieks nauta  kareivis
ne tikai..bet arī..
 jauneklis
 prieka vēsts, evaņģelijs
 persietis Persa
 Jānis

B P i r m ā s deklinācijas v ī r i e š u dzimtes paradīgma:
N.
Ģ.
D.
Ak.
V.

 



































Pronomenu  loka kā adjektīvu, tikai nekatras dzimtes vsk. nom. un akuz. nav
galotnē .

C 1. ... jaunekļa pienākums (īpatnība) ir...
 (akuz.)  jauneklim ( dat.) vajag vingrināties.
’ uz tikumu (kā mērķi)
3.  esmu pilnā apbruņojumā (gatavs uz kauju)
 cīnos ar ienaidniekiem
5.  daudz ir briesmīgu lietu (notikumu)
 daudz ko ļaunu (daudz ļauna) ciešu  dažkārt substantivēti
vārdi var būt bez artikula sk. gram. 7.
 pie Dieva vietas nozīmē
 pēc Jāņa domām (apgalvojuma, izteiciena)
 uz kopēju lietu nolūka un mērķa nozīmē  kopējas lietas labā



Tulkot latviski:














*



’

Dzīvā tēlojumā prēzenta formā stāstīts par notikumu, kas risinājies pagātnē - vēstījuma
tagadne t.s. præsēns historicum, sk.gram.49.
*

A Vokābuli:
 pārējie, citi
 atvairu, atsitu
 negrieķis, svešā mēlē runājošs
 paklausu
 Dārejs persiešu ķēniņš
- savedu kopā, sapulcinu
 hellēņu-, grieķu griežu, vēršu
 pietiekams, spējīgs
 griežos, vēršos
 jātnieki, kavalērija,  zirgs
 Spartas ķēniņš kopš 491.g., krita kaujā pie Termopilām 480.g.
 masageti klejojoša skitu cilts starp Kaspijas jūru un Arāla ezeru
 kuģu vadītājs, admirālis,  flote
Kserkss pers. ķēniņš valdīja no 485.-465.
 hoplits smagi apbruņots kareivis
 pret ienaidniekiem
 peltasts viegli apbruņots kareivis
 uz jūras
 ( + ) “kas iet pa priekšu”, aita, dsk. sīklopi
 satraps pers. ķēniņa vietvaldis
 spartietis, Spartas pilsonis
 līdz-cīnītājs, sabiedrotais
 vērsis

B Aktīva i m p e r f e k t s indikatīvā - nepabeigta darbība pagātnē (sk. gram. 50.)
1.pers.
2.p.
3.p.

vsk.
---
---
--

dsk.
es sacīju
---
tu sacīji
---
viņš(viņa)sacīja ---

mēs sacījām
jūs sacījāt
viņi(viņas)sacīja

Pagātnes laiku indikatīva sevišķa p a z ī m e jeb rādītājs ir a u g m e n t s (pieaugums). Ja
verbs sākas ar līdzskani, tad par augmentu ir priedēklis  , ko sauc par zilbisko augmentu.
Ievērot, kuŗas formas ir vienādas, un pateikt, kā teikumā tās atšķirt, pēc kā tās noteikt.

C  cits maina nozīmi, ja tam pievienojas artikuls, sk. gram. 7.
 (akuz.)  saviem satrapiem (vietvalžiem) viņš lika



Tulkot latviski:





















*





’




*

enklitiska partikula = latīņu -que un
 kā...tā.. vai gan .. gan vai tiklab .. kā arī ..

A Vokābuli:
 eju, kāpju, soļoju
 pats ipse
 jautājuma partikula vai
 uzkāpju
auto-mobils
 eju pāri, cauri
 tas pats īdem
 varbūt, droši vien
 nokāpju, eju lejā
 taisnīgs
 pārkāpju (likumu)
pārtika
 nekas
 spriežu (sapulcē)
 algots kareivis
+
 upe
sen jau
dodu padomu
 dzeŗamais ()
 runāju, saku
 ritms
 ar ģen. par dē
+
 pārtika
vācu kopā, salasu
 savienība
 ar verbu kā
 atstāju, pametu
 atstāju
 raisu,
 atraisu,izbeidzu, iznīcinu
 palieku, gaidu
 gatavoju
barbaru kaŗaspēks (kas sastāv no negrieķiem)
 gādāju
hellēņu kaŗaspēks (kas sastāv no grieķiem)
bojāju, postu
algādžu kaŗaspēks (kas sastāv no algotiem
iznīcinu
kareivjiem)

B Saliktos verbos augments ir starp priedēkli un verba celmu*




C

*





 vai  es pats  b e z artikula
 vai  cilvēks pats, pats cilvēks
 tā pati upe  a r artikulu
 tā pati doma (atzinums)
nek.dz.  caur krāsi , bet biežāk 
1 .  uz (saviem) zirgiem
 no zirga nost
6.  tai pašā vietā
 par tām pašām lietām
 kā tu saki

pie tam prepozicijas (priedēkļi), kam galā patskanis, šo patskani zaudē priekš augmenta, izņemot  un .
Prepozicijai  gala līdzskanis  prēzentā ir pielīdzinājies verba sākuma skaņai, bet priekš augmenta tam ir
pirmatnējais veids: 



Tulkot latviski



















Tulkot grieķiski:
1. Neiznīciniet vīnkokus, jo vīnkoki ir nepieciešami.
2. Es gribēju mācīties un mācījos, jo izglītības-trūkums nav nekas labs.
3. Skolnieki mācījās centīgi, jo zināšana ir kas labs.
Sesto rindkopu (pārrakstīt,) pateikt tagadnē!

A Vokābuli:
 Eģipte
 Azija
 vīnkoks, vīnoga
 grāmata (lūks)
 grāmat(iņ)a
 skolotājs
 dāvana
 dzīvība
 avots
 Nīla
 sala
 ceļš
 vīns
 jaunava
 Roda
 rodietis
 nometne

 nepieciešams
 kādreiz
 piedzīvojis perītus
adjektīvi salikteņi ir ar 2 vsk.nom. galotnēm,
t.i., vīr. un siev.dz. viena kopēja galotne
- un nek.dz. -
tukšs, atstāts, vientuļš
 rādu ceļu, eju pa priekšu, esmu par
ceļa vadoni, vedu, vadu hegemonija
 ceļoju, eju
 nosaucu

B Otrās deklinācijas s i e v i e š u dzimtes paradīgma:
N.V.
Ģ.
D.
Ak.





















Aktīva i m p e r f e k t s ar t e m p o r ā l o jeb kvantitatīvo a u g m e n t u ir verbiem, kas
sākas ar patskani: par augmentu ir sākuma patskaņa pagarinājums  un  par  par  :



Ir izņēmumi, piem., 
Ja verbs sākas ar gaŗu patskani kā  , tad augments ir neredzams: patskanis paliek kā tas
prēzentā ir, tikai galotnes atšķiŗas: 
Ievērot akcenta pārbīdi!

C 3.  es nosaucu Atēnu par Jaunavu  d i v k ā r š a i s
a k u z a t ī v s ir pie dažiem verbiem: viens ir tiešais objekta akuzatīvs, bet otrs
predikatīvais.
6.  (tā) ceļa malā
7.  valdu pār (tām) salām



Tulkot latviski





















Izskaidrot: 

Jauni vokābuli:
2.  tāpēc tad arī
4.  esmu pārdrošs, nekaunīgs, patvaļīgs, augstprātīgs, uzpūtīgs, lepojos (citus
apsmiedams)
 esmu pāri citiem, pārspēju, esmu pārāks par (ģen.)
5.  slimība, kaite
6.  augsts
7. ,  tukšs, vientuļš, atstāts
 mierā, mierīgi, klusi
 eju, soļoju
 divi
8.  ar dat. reizē, līdz ar  ar ģen. par, kā labā
 pārbēglis
 ziņoju
 Kīrs te Kīrs Jaunākais, persiešu ķēniņa Dārēja II dēls, krita kaujā pret brāli
Artakserksu 401.g.pr.Kr.
 gatavs
 brīvība

B Ja atkarīgos locījumos vsk. un dsk.  ir bez artikula un bez substantīva,
tad tam ir 3. personas pronomena “viņš“ , “viņa“ nozīme: apbrīnoju viņu,
 mīlu viņu,  paklausu viņiem sk.gram.82.¤.

C
3.  (tie ap viņu) viņa ļaudis, sekotāji, klausītāji, draugi
 (tie kopā ar viņu) viņa pavadoņi (sk.gram.6.).
4. cīnos ar ienaidniekiem (sk.gram.37.)
8.  līdz ar dienu, gaismai austot prīmā lūce
 nāku no ienaidniekiem  virzība ab hostibus veniō
 par kaŗaspēku dē exercitū narrō
 par brīvību prō lībertāte pugnō



Tulkot latviski:









”

”


’





Tulkot grieķiski:
1. Pilsoņi pulcējās uz tautas-sapulci.
2. Krietnie vienmēr kaunējās par (savu) slikto darbu.
3. Es gāju (prom) uz mājām (mājup). Vai tu gribēji aiziet mājup?

A Vokābuli:
 tirgus, sapulces laukums  lepojos
 uzvaras balva
 rīkoju
 (spaids), nepieciešamība
olimpiskās sacīkstes
 sudrabs
 cīkstos, pieda-

 ar dat. reizē, līdz ar
 ar ak. ap
 abi
 vajaga opus est

 teātris
los sacīkstēs
 ciems
 pulcējos
 pilns

 kuģis
pretī gatavojos
 ceļojums
 ar dat. pielūdzu
 Tisaferns pers.ķēniņa
 gluži kā
Artakserksa satraps (vietvaldis)
 aizeju (esmu prom)
 Heirisofs spartietis
palīgs Kīram kaŗagājienā pret brāli  balsoju, lemju

 ja ievada nosacījuma
palīgteikumu

 tur tad
 mūsu noster
 mājup, uz mājām

B Medija un pasīva imperfekta paradīgma:
















Par medija un pasīva prēzenta un imperfekta atšķirīgām galotnēm sk. gram.100¤.
Ievērot akcenta vietu pirmajās personās! Un izrunāt vsk.1.pers. - ar gaŗu ē, bet aktīva
dsk.1.pers. - ar īsu .
Ievērot: temporālais augments var būt arī  ( vietā), nevis  pagarinājums,
piem. 

C

2.  (krāse!)
3.  līdz ar dienu (gaismai austot ) prīmā lūce
4.  no seniem laikiem
 par kaŗu
5.  lūdzu dievus
6. kaunos dievu priekšā (no dieviem),
  kaunos par sliktu darbu cēloņa datīvs



Tulkot latviski:









’










Tulkot grieķiski:
1. Ceļotājs (ceļojošs, ceļodams) piedzīvoja (pārdzīvoja) (savā) ceļā gan daudz ko sliktu
(sliktumus), gan daudz ko labu (labumus).
2. Ne zelts, ne sudrabs, bet olīvas vainags bija balva tiem-kas-cīkstējās-sacīkstēs.
3. Sentēvu likumiem paklausīdami kareivji cīnās ar ienaidniekiem. Skaista ir (to) drošsirdība, kas
cīnās (particips!) par brīvību.

A Vokābuli:
 neliels, nedaudz paucus oligarhija
 ciešu, pārdzīvoju, piedzīvoju
 krītu
 ir brīv, ir iespējams
 bija brīv, bija iespējams
 kaitēju kam, nodaru zaudējumus
 (: ) kaitējums, zaudējums
 (: ) redzams
 lieku negodā, negodinu, nicinu
 (sal. ) mirstu
 esmu briesmās, pārciešu briesmas
 man vajag, ciešu trūkumu

 svešzemju-karaalgādžu jūra
 te Melnās jūras dienvidkrasta zeme
 ar akuz. te pret
 tāpēc ka
 ar prieku, labprāt
 2. vietā tad nu, protams
 ar ģen. te pa
 kad
 jau

igitur

B Medija-pasīva prēzenta particips (divdabis) ir ar izskaņu  un lokāms kā
adjektīvs ar 
 gribošs, gribēdams (kad/tā kā/lai gan/ja grib/gribēja/gribēs)
sk.gram. 76., 77. un sek.
Particips ar artikulu tiek substantivēts:  tas, kas grib (gribēja, gribēs), jebkuŗš
 tas, kas ceļo, ceļotājs;  strādājošais, apstrādātājs

C 1.  par ceļojumu (gājienu)
 ne mazumu (slikta un laba) viņi cieš
4.  kaitēju draugam
5.  acīm redzot viņš gatavojas
 acīm redzot viņš gatavojās
 cīnīties ar ienaidnieku
 eju kaŗā pret ienaidniekiem
 ceļoju pa zemi
 pārdzīvoju daudz briesmu
 man vajag naudas, esmu bez naudas, ciešu naudas trūkumu

a


Tulkot latviski:




















Il.19.290

A Vokābuli:
 aizstāvos pret
 spiežu
 mani spiež
 palielinu, pas. augu
 D saņemu
 D eju
 dusmojos
 pārliecinu, pierunāju
 paklausu
(mani pārliecina)
 te saprotu

 polītisks
 mājā
pretinieks (kas saceļas pret)
sens lokatīvs
 Aristips Kīra draugs bet  mājas
 tesalietis
 otrs alter
viens..otrs,
cits cita,citam,citu alius
 lakedaimonietis
 (gadījums), nelaime
 uzvaras zīme 
piemineklis no akmens vai koka,
ko apkaŗ ar bruņām un ieročiem, kas
ienaidniekam atņemti, vai arī sakrauj
šos ieročus kaudzē  trofeja

C 1.  par brīvību
 klausīdams (tāpēc ka klausīja)
 spiests (tāpēc ka spieda, tika spiests)  participam nav patstāvīgas
laika nozīmes un prēzenta particips izteic darbību, kas notiek vienā laikā ar finītā
(personiskā) verba darbību, t.i., participa laika tulkojumu nosaka finītā verba laiks.
Ar artikulu substantivēts particips  tas, par kuŗu runā, tā sauktais (cilvēks,
vīrs, bagātais, nabagais, plikais, trakais u.c.),  pazīstams sakāmvārds
3.  kaitēju, nodaru zaudējumu;  ciešu zaudējumu (pas.)
10.  viena nelaime moka vienus, cita nelaime moka citus
(katram sava bēda, sava liksta, sava nediena)
11.  pie Kīra (virziena nozīme)

b
Tekošai tulkošanai:


’
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*

zeme ir akmeņaina
  te nekatrās dzimtes artikuls ģenitīvā (atkarā no prepozicijas ) substantivē visu virsrakstu un
 ir relatīvais (attieksmes) pronomens akuzatīvā nekatrā dzimtē tulkot Par to, ko...
*

*

Vokābuli:
vai  dziedu
 atbalsoju
 atraisu, atbrīvoju
 bailīgs
 desmitā (daļa)
 iedomājos
 te uzstājos
 iz-dzenu
 vedu klāt (virsū, cīņā)
 ar labu balsi
 viņš teica
 te sastopu
 ņemu, iegūstu, dabūju
 vaimanāju, vaidu
 domāju
 te vaicāju
 esmu tirāns
(patvaldnieks), valdu

 nauda
 mēreni
  sudrabs
  Arkadija zeme Peleponnēsā
 taisnīgums
 sakāve, neveiksme, zaudēta kauja
* Termopilas “Siltie vārti”
 ļaunums
 akmens
 Mardonijs pers. ķēniņa Kserksa
kaŗavadonis
) olimpiskās spēles ik pa 4 gadi
Ēlidā olimpietim Zevam par godu
 ak vai!
 Peisistrats no 560.g pr.Kr. tiranns
Atēnās, m. 527.g.
 vārti
 tiranns, patvaldnieks

dēls
 skaņa, balss

Paskaidrojumi:
 lauki vārtu priekšā
  brīvās runas dēļ
 sliktās dziedāšanas dēļ
 atbrīvoju no mokām (separatīvais ģenitīvs)
 var būt saiklis, kas ievada papildinātāja palīgteikumu (ko uzzināt?)  tulkot “ka”
un cēloņa apstākļa palīgteikumu (kāpēc brīvi runāja?)  tulkot “tāpēc ka”
 ievada laika apstākļa palīgteikumu  ja izteicējs ir imperfektā, tulkot “(tai laikā) kad”
 šķiŗamā partikula  tulkot “vai”
 var būt nominatīvs “kas”? un arī akuzatīvs “ko”? (nekatrā dzimte)

*

 silts

termofors



Tulkot latviski:










”””
’


””
”
”


Tulkot grieķiski:
1. Es-iznīcināšu naidu.
2. Mēs-ticēsim (uzticēsimies) labiem cilvēkiem.
3. Vai tu dosies uz Delfiem, lai prasītu-pareģojumu par (savu) ceļojumu?
4. Jūs domājat un cerat, ka pilsoņi izbeigs ķildas un naidu?
5. Nekad mēs nevergosim spožam zeltam.
Paskaidrot, kas ir elīzija, un dot piemērus.

A Vokābuli:
te valdīšana, vara
 neaudzināts,
neizglītots
 Delfi sena orākula vieta
 atšķirība, ķilda
strīds, nevienprātība
 Kroiss Līdijas ķēniņš
ap 550.g.pr.Kr.
 līdietis
 pareģojums
 liela valsts
 zars
 scepteris, zizlis
 kaŗagājiens
 lapa folium foliants

 ceru
 man ir ļauni
nodomi, gatavoju ko
ļaunu, slepeni rīkoju slazdus

 tāpēc
 kad? quandō
 nekad
nunquam

 atraisu, iznīcinu
 prasu, lūdzu
pareģojumu
 radu, laižu pasaulē
 topu, rodos, augu

B
Aktīva

futūrs
vsk.

(pirmā nākotne) indikatīvā patskaņu verbiem:
dsk.

1.p. 
es raisīšu

2.p. 

3.p. 

Medija futūrs indikatīvā:
1.p. 
es mitēšos

2.p. 

3.p. 

Aktīva futūra infinitīvs: .
Medija fut.infinīvs:

Medija futūra particips: 
Futūra p a z ī m e jeb rādītājs ir  (tāpat kā latv. s un š )
C  pilsoņi izbeigs savus strīdus , (mitēsies) atsacīsies no
ķildām, kaŗiem, kaujām (ģen. ablatīva nozīmē)
 (akuz. ar infinitīvu* ) es domāju, ka pilsoņi izbeigs...
 valda pār tautu (objekta ģen.)
 atbrīvoju no ļauna (ģen. ablatīva nozīmē)
 (tiem ap viņu) saviem ļaudīm
 es sūtu sūtņus (kas prasīs) , lai viņi
prasa pareģojumu  nākotnes divdabis ar  (arī bez ) apzīmē nolūku
 es ceru iznīcināt (ka iznīcināšu)  virsverbam un infinitīvam ir k o p ē j s
subjekts (akuzatīva un infinitīva vietā ir tikai infinitīvs).

*

sal. latviešu valodā akuzatīvu ar nelokāmo divdabi: “dzirdu vēju šalcam”, t.i., “dzirdu, ka vējš šalc”, “redzēju brāli
rakstām”=“redzēju, ka brālis raksta”.

a

Tulkot latviski:









*





 







Ievērot:

enklitisko un nejaukt!

Tukot grieķiski:
1. Vai nu jūs-uzvarēsit vai tiksit-sakauti (zaudēsit cīņu).
2. Labos jūs-godināsit un vaiņagosit ar olīvas vaiņagiem.
3. Vai spējīgs ārsts ārstēs (izārstēs) tavu slimību?
4. Svētku-dienās iešu noskatīties (lai-noskatītos) cīkstoņus (tos, kas piedalās sacīkstē). Skats
būs skaists.

*

vainagus lika galvā: pirms kaujas, upurējot, mielastos, uz kapiem, pasniedza kā balvu uzvarētājam sacensībās, par
lieliem nopelniem deva zelta vainagu. Bija ziedu vainagi: rožu, vijolīšu, selerijas un miršu, efejas, olīvas, lauru,
ozola u.c.

A Vokābuli:
 D es
tieku sakauts, zaudēju cīņu
D es noskatos,
aplūkoju spectō
D dziedinu,
ārstēju
 es uzvaru
 es godinu.
godāju


es skaitu
 es
taisu, daru, darinu

es kaŗoju
es
mīļoju, mīlu
 es eju
(no vietas), dodos
1. . vai (nu)... vai (arī) šķiŗama partikula
2.  svētki, svētku diena
 kāds
3.  drīz, tūliņ
5.  kā...tā
6.  rīt aurōra
8. neskaitāms
 Eiropa
9.  bezgalīgs
11.  verdzība

 arī med. es
dzīvoju fut. 
  es padaru
par vergu, lieku vergot, kalpinu
med. pakļauju sev


es atbrīvoju

es vaiņagoju

B Patskaņu verbiem ar prēzenta izskaņām  celma beigu īsais patskanis ir pagarināts
priekš laika rādītājiem līdzskaņiem. Tā futūrā priekš  redzam:
 un  vietā, fut. fut. 
 vietā, fut. 
bet “tīrā” alfa palikusi:  fut. 
Verba  būt futūrs:
vsk.
1.p.

2.p.

3.p.


es būšu

dsk.




mēs būsim

C  (ak. ar inf.) es ceru, ka mūsējie uzvarēs
 es iešu noskatīties (lai noskatītos)
 es kaŗošu ar ienaidniekiem



Tulkot latviski:



 





 


 








Tulkot grieķiski:
1. Labi cilvēki ir draugi zvēriem, zvēri ir mīļi viņiem.
2. Labam runātājam pieklājas brīvi un pareizi runāt.
3. Daudzi pilsoņi neticēja runātāja vārdiem.
4. Mēs nejaucam vīnu un ūdeni.
5. Mēs apbrīnojam atēniešu oratorus, atēniešu oratori ir slaveni (spoži).
6. Cīnās zvērs ar zvēru, cilvēks ar cilvēku.

A Vokābuli:
 gaiss āēr
 nemirstīgs
 ēters,
 sāls, sāls maize
 kaitīgs
 zvērs
 tīrs

 vajāju
 ar ģen. virs, pāri super
aeroplāns  maisu, jaucu misceō
 (dzejā) dzīvoju habitō
 mazgāju
zilā debess  domāju turu, uzskatu par putō
 lieku beigt, apklusinu, apturu, pārtraucu
grauds parasti dsk.
 rimstos, pametu, beidzu
 dodu, sniedzu prææbeō
 apņemu, aptveŗu
 pirmās lāsītes leju ziedam, upurēju, ziedoju
katarsija

 krāteris,
vīna maisāmais* trauks
 templis
 svešinieks, ciemiņš
 uguns
 runātājs, kas prot runas mākslu, kas runā publiski ņ orators
 gaistošs, promejošs, zudumā ejošs, veltīgs
 roka ķirurģija (roka + darbs)
 ūdens hidroloģija u.c. salikteņi ar hidroB T r e š ā s deklinācijas p l ū d e ņ u c e l m u paradīgma
vsk.
dsk.
N. 






Ģ.    



D. 



 

Ak. 






V. 













Ievērot: 1) vienzilbes vārdiem akcents ir gala zilbē ģenitīvā un datīvā, divzilbīgiem paliek tur, kur nominatīvā,
2) vsk.nom. ir vai nu sigmatisks (ar  galā), vai asigmatisks (bez  , lokāmās galotnes), toties ir nominatīva stiepums
tiem vārdiem, kuŗu celma pēdējais patskanis ir īss, piem.:   3) savrupas (savveidīgas) dažas formas ir
vārdiem:  par to ir norādīts gramatikā.

C
2.  līdzīgi kā  sk. 10.solī
4.  līdzīgi kā  sk. 13. solī
 akuzatīvs ar infinitīvu atkarīgs no  Homērs saka
dievus dzīvojam = ka dievi dzīvo.. sk.gr. 69.
... (nominatīvs ar infinitīvu) tika domāts = domāja, ka
mājas ir (esot)... sk.gr.74.
 vārdi raidīti uz debesīm

*

nepieklājās grieķiem dzert tīru vīnu, to atšķaidīja ar ūdeni



Tulkot latviski:




 

*
 


 
 


Tulkot grieķiski:
1. Bija briesmīga ziema. Lauki bija pilni sniega.
2. Pavasaris atbrīvo cilvēkus un zvērus no ziemas bēdām un mokām.
3. Mēs gribam pavasarī ceļot uz skaisto grieķu (adj.) zemi.
4. Pavasaŗa mēnešos grieķi rīkoja daudzas sacīkstes.

*

Sengrieķu kalendāra gads sākās ar hekatombaiona mēnesi (mūsu jūlija otrā puse un augusta pirmā puse). Šī mēneša
nosaukums cēlies no vārda - “simtsvēršu” upuris, kas sensenos laikos lielos tautas svētkos upurēti.
Pānatēnaju svētki dievei Atēnai par godu notika hekatombaiona mēneša beigās (ap 15.aug. pēc mūsu kalendāra) ar
svinīgo tautas gājienu uz Atēnas templi, un atēniešu jaunavu austo un izšūto grezno peplu dievei veda īpaši iztaisītā
kuģī. Svētkus ievadīja lāpu gājiens, kuplināja upurēšanas, sacensības daiļmākslās un sportā, zirgu skriešanās.

A Vokābuli:
 cīņa, sacīkste
agonija
 dzīves laiks,
mūžs, mūžība
 dievība,
daimons, liktenis
 pavasaris vēr
pilskalnā
 hellēnis, grieķis
 vadonis,
hēgemonija
 osta
 Maratona ciems,
490.g.pr.Kr. kauja
 mēnesis mēnsis
 Salamīna sala,
kur 480.g. kaujā uzvarēja persiešus

 augstiene, pilskalns

 gads
 slavens
 mūzisks,
daiļmākslu
 Pānatēnaju

 rīkoju sacīkstes
 vedu augšā
-kuģi (tiek
vesti augšā) brauc jūrā
-pepls tiek
vests augšā

svētki
 pepls sega, sagša,
sievietes tērps, plats virsvalks

 sūtījums, pavadoņi,
svinīgs gājiens
 rīkoju svētku
gājienu, eju gājienā
 pirmais

 ziema, vētra hiems
 bezdelīga
 laiks, gadalaiks,
 zeme
stunda hōra
 sniegs

 esmu ķēniņš,
valdu
 tad, tai laikā

B Trešā deklinācija -celmu paradīgma:
N.
G.
D.
Ak.
V.













N.V.
G.
D.
Ak.











vsk.





dsk.



























Ievērot: 1) dažiem -celmu vārdiem jau celma gala patskanis ir gaŗš, bet dažiem ir nominatīva stiepums , ja celma
gala patskanis ir īss . 2)  izzudis priekš  dsk. dat. un dažiem vārdiem, kam sigmatiskais nominatīvs: piem.,
 melns,  delfīns,  Salamīnas sala.

C
 (ziemas daļā) ziemu, ziemā - laika ģenitīvs
 Pānatēnaju svētkos  datīvs lokatīva nozīmē
 ar dievību (= ar dievības gādību, ziņu, palīdzību)





Tulkot latviski:
’


’
*


 














 

*

 es dzirdu no saprātīgiem, pie  personiskais papildinātājs vienmēr ir ģenitīvā, bet
lieta, ko dzird, klausās, var būt ģenitīvā un akuzatīvā.

A Vokābuli:
- m f ,  n ,  laimīgs, bagāts (kam labs daimons)
 kas aplaimo un svētī, laime
 melns, tumšs  melna, tumša  n
 mākonis
 m f tāds, kas prot, pratējs, sapratīgs,  n
1.  (: , ) neglīts, kauna pilns
2.  neprātīgs  neprātība
 (: ) prātīgs, apdomīgs, gudrs
 pretējs  laba laime, veiksme
 (ar veselu prātu) saprātīgs  laime, labklājība
 satiekos, saejos
3.  vieta topografija
 eju atpakaļ, atgriežos
4.  ar ģen. dēļ  (polītiski) patstāvīgs (kas pēc pašu likumiem dzīvo)
 atkal
:  pielīdzinu
 netaisnīgs 
 kā?

B Pie -celmiem ir arī adjektīvi ar izskaņu - (vīr. un siev.dz.) - (nek.dz.)
Paradīgma:
N.
G.
D.
Ak.
V.

vsk.
dsk.












 

Jautājamais pronomens  (kopēja forma vīr. un siev.dz.),  (nekatrā dz.) ar nozīmi kas?, lat.
quis? (vīr.dz. un siev.dz.) quid? (nekatrā dz.), ja lietots substantiviski (viens pats bez
saskaņojuma), un kuŗš lat. quī, quæ, quod, ja lietots adjektiviski (saskaņojumā ar substantīvu)
vsk.
dsk.
N.
 kas?
 kas?


G.
 kā?

D.
 kam?

Ak.
 ko?
 ko?


Ievērot, ka 1) akūtais akcents visos locījumos paliek uz celma patskaņa  trešās deklinācijas
lokāmās galotnes un 3) dsk.dat.  izkrīt priekš galotnes -.



Tulkot latviski:

 







 
*
 
’
 
’

Tulkot grieķiski:
1. Mēs-ticējām (savam) ārstam. ārsts ieteica (iedeva) labu padomu.
2. (Savus) dēlus jūs-uzaudzinājāt laimīgus.
3. Daudzi hellēņu vadoņi nomira (nobeidza dzīvi) cīnīdamies ar ienaidniekiem.
4. Kas uzvarēja (minētajā) kaujā? kas pagodināja līdzcīnītājus?

*

 Ksenofonts, Sōkrata skolnieks, kaŗavadonis, vēsturnieks, ievērojams
rakstnieks, dz. ap 430.g.,m.354.g.pr.Kr.

A Vokābuli:
2.  pateicības upuri par izglābšanos
3. 
glābējs, pestītājs
4. 
dusmas
 vai? jautājot
 jau
 atceros, pieminu ar papildinātāja ģenitīvu
 (“vīru atvairītājs”) Aleksandrs Maķedonijas ķēniņš
336.- 323. t.s. Lielais
 Kleits Aleksandra draugs
 tas loka tāpat kā

 Filips te Aleksandra tēvs, ķēniņš 359.- 336.
5. 
te kā
 te pret
 Artakserkss persiešu ķēniņš 404.- 358.

atņemu, nolaupu
: beidzu, mirstu
(:ieziežu Kristus “svaidīts” ar svaidāmo eļļu

B Aktīva a o r i s t s  pabeigta darbība pagātnē* :  raisu ,  atraisīju vai esmu (biju)
atraisījis
indikatīvā:
vsk.
dsk.
infinitīvā:
imperatīvā:
1.pers.

  vsk.2.p.
 
atraisi!
2.p.

 atraisīt dsk.2.p.

atraisiet!
3.p


Aorista pazīme jeb rādītājs ir zilbe -- un indikatīvā augments kā pagātnes laikam.
Infinitīva galotne akcenta ziņā ir īsa.
Darbības pabeigtību latviski izsaka ar priedēkļiem, piem., “es uzrakstīju”, “es aizgāju”, “viņš
nomira”

C
1.  (imperf.) sprieda, mēdza spriest  ar imperfektu darbība tiek parādīta tās
norisē kā vēl nepabeigta, ilgstoša, vai atkārtojusies pagātnē
 ieteica (iedeva) sliktu padomu (šoreiz, šajā sapulcē)  ar aoristu
indikatīvā apzīmē darbību kā pabeigtu, vienreizīgu, noslēgtu, vienalga, vai tā vilkusies ilgi
vai vienu mirkli
4.  vai tu neesi dzirdējis
 daudz ļauna ir nodarījis (-jusi)
 pieminu Aleksandru
5.  Kīrs Dārēja dēls
 pret Artakserksu
  gribēja viņam atņemt varu
 cīnīdamies ar brāli

*

pagātnes darbības veidi ir vairāki, sk.gram.51.

a
Tekošai tulkošanai:

 

’


 ’





’
 

Paskaidrojums pie
’ik gadus, gadu no gada

Vokābuli:
1.  Eufrata upe Āzijā
 grāvis
 (: + metu priekšā) te
apcietinājums
 kad (nu), tā kā
 tuvojos, (dzenu klāt)
 eja, ceļš
 šaurs,
 vidū, starp
 kavēju, traucēju, neļauju, atturu
 tā ka, (un tāpēc)
 nākamā dienā
 nerūpējos) bezrūpīgi
 rati (4 riteņiem),

(zem jūga) jūglops
2.  polītisks, pilsoņu-, valsts valsts lietas un darbi
 (cauri visām likstām) nosargāju
 te rota, greznums kosmētika
 paklausība
3. :+ te sabiedrotais
: salinieks
 cietzeme
 dalīšana,
iedalījums te nodeva
 tur,
 mantnīca, dārgumi
 sargāju, uzraugu o 
priekšstāvis, priekšnieks

C
 gar upi /  pie grāvja (vietas
nozīmē)
 grāvi bija agrāk (iztaisījis) licis izrakt
 apcietinājuma vietā
 starp upi un grāvi
 pie grāvja
 ka viņš (Artakserkss) negrib  akuz. ar
infinitīvu atkarā no 
 uz ratiem (vietas nozīmē)



Tulkot latviski:
’
’
 ’

’
’
  




’ ’


 







’
*




Tulkot grieķiski:
1. Mēs strādājam, bet jūs guļat.
2. Ne man, bet tev vajag sargāties (glābties).
3. Runājiet, es klausīšos (med.fut.).
4. Tagad ir cīņa par jūsu glābšanu.
5. Mūsu vadonis ir sapratīgs (zinīgs) un vedīs mūs (= rādīs mums ceļu) uz labu.
Paskaidrot, kāpēc 7. teikumā nav akcenta pers. vietniekvārdam un kāpēc 12. teikumā
vārdam  mainās akcents.

*



A Vokābuli:
- neuzticīgs,
 es lūdzu
 es ego
neuzticams
 es velku
 kājām
 padoms
 es aizmirstu,
 tu tū
 jūgs iugum
man aizmirsies
 parasti dsk. neskaitāms,
bez skaita, sal.latviešu “tūkstošu tūkstošiem” (cerību, sveicienu, buču u.c.)
 glābiņš, glābšana
 esmu par vadoni, rādu ceļu kam (-)
 jūsu
 apspriežos, prasu padomu
B P e r s o n u vietniekvārdi:
vsk.
dsk.
N.
 es
 tu
 mēs
 jūs
G.
 




D.






Ak. 





Formas bez akcenta ir enklitiskas. Sk. 5.solī

C
 dzirdi (klausies) mani,  es dzirdu (klausos) oratoru
 ’  bet jūs no manis dzirdēsit visu patiesību  (tā
esot teicis Sōkrats tiesā savā aizstāvēšanās runā, kuŗu atstāsta Sōkrata skolnieks filosofs Platons).
 tevi lūdzu /  lūdzu jūs, atēnieši,
uzklausīt mani
 mūs jūs atceraties (pieminat)
 jūs mēs aizmirstam
6.  (caur ko?) kādēļ
8.  vajaga tev būt  kopā ar mums
10.  apspriežos ar ārstu, prasu padomu ārstam
13. viss, kas ir mūsu (manta, īpašums, stāvoklis, lietas)
 caur tevi, tevis dēļ (cēloņa nozīmē, lat. propter tē)
 es vadīšu kaŗaspēku (būšu kaŗaspēka vadonis)
 es rādīšu ceļu kaŗaspēkam



Tulkot latviski:
 













 
Tulkot grieķiski:
1. Kas ir laimīgs? Laimīgi ir (tie), kas (kuŗi) ir brīvi.
2. Kas ir saprātīgs? Saprātīgs ir (tas), kuŗš runā patiesību un dara (to), kas pienākas
(piederas).
3. Kareivji atpūšas sādžā, kas ir pārtikas pilna.
4. Koki, kuŗus mēs paši iestādījām, jau sen nes augļus.
Pārveidot 1.teikumu daudzskaitlī, 6.teikumu vienskaitlī.
Izskaidrot

vārdus: 

A Vokābuli:
 vērts, cienīgs,
- (pazīstu no
 vēlāk
pelnījis
jauna, dabūju zināt) lasu
 uzslava
 atpūšos
 grūts, kas prasa
 uzdodu, pavēlu,
daudz pūliņu
noteicu
 rūgts
 DM izlūdzos no dieviem
 valsts iekārta
 esmu stiprs, spēcīgs
 m f (kam vesels prāts) saprātīgs
  n substantivizēts: saprātība, apdomība, vesels prāts
B R e l a t ī v a i s (attiecības) vietniekvārds  kuŗš, kas, lat. quī, quæ, quod
vsk.
dsk.
N.






G.






D.






Ak.






ievada vienmēr palīgteikumu

C
 uzslavas cienīgs, pelnījis uzslavu
 (izlūdzos no dieviem) vēlos visu labu (zemkopjiem)
 te negodinu, negodāju
9.  brīvs no bēdām
(separatīvais - atdalīšanas - ģen. ablatīva vietā)
10.  no dieviem



Tulkot latviski:



 

’








”
”’’”
”

’
 













 Arions, dziesminieks no Lesbas, ap 600.g.pr.Kr.
 Periandrs, Korintas tiranns, ap 600.g.pr.Kr.
 Italija
 Sicilija
 Tainars, zemesrags Lakonijas dienvidos

A Vokābuli:
 bezvēja klusa, mierīga
jūras virsa
( smaidu, smejos)
 delfīns
 privāts, personisks
 himatijs, virstērps
 korintiešu balts, gaišs, spožs
  stāsts
 mugura
 viegls,
viegli izdarāms
 veids

 pieprasu, lūdzu
 eju palīgā
 ielecu
 apžēlojos
 tiecos pēc kā,
iekāroju
 uzdodu, nododu,
atļauju
 () dziedu
kitaras pavadībā
 kārtoju, turu
kārtībā, greznoju
 iegūstu
 izīrēju (citam)
 īrēju, algoju sev

 izlūdzos
 (kopā eju)
piekāpjos, atļauju
 esmu lepns, uzpūtīgs, augstprātīgs; lielos

 bez viltus,
godīgi
 te adv. visapkārt
 tūlīt
 pēc tam
 kad ievada laika
palīgteikumu

 tā
 pēdējo reizi

B Patskaņu verbu medija a o r i s t s (ind., inf., imper., particips):
 es iegūstu,
med. aor. ind.
vsk.
1.p. 
2.p. 
3.p. 

 es ieguvu
dsk.




Salīdzināt imperfekta un aorista ind. medialās izskaņas:









inf.
part.
imper.
vsk.2.p.
dsk.2.p.



*








C
 manis paša  es ar savām rokām
3.  nav viegli (nav viegla lieta)
 lūdzos žēlot manu dzīvību
 apžēlojieties par mani, žēlojiet mani
 pārtraucu lūgšanos
 es dzirdu (klausos) dziedāšanu
 kādā veidā? kā? (veida datīvs)

*

imperatīva galotne akcenta ziņā skaitās īsa.



Tulkot latviski:



 




 *












’
’

 

Tulkot grieķiski:
1. Krietna sieviete sarga (savu) māju.
2. Krauklis pazīst kraukli, vanags vanagu;.
3. Senajiem aitiopiem un ēģiptiešiem bija likums nenogalināt vanagus,
jo vanagi medī** mazos cilvēkiem kaitīgos zvēriņus un dažreiz ēd*** arī līķus.
4. Arabi kopj (savus) zirgus. Arabu zirgi tiek apbrīnoti.
5. Saucējs (herolds) izziņo kaŗu. Hoplīti (smagi apbruņotie) un strēlnieki stājas (vietās)
kā uz kauju. Un tad ienaidnieku falanga tiek sajaukta, un ienaidnieki bēg.

*
*
*

 Kiklops (“Riņķacis”, Kiklopi - Urana un Gaijas bērni, vienači, milži)
medīju 
**
ēdu 
*

A Vokābuli:
 aitiops,
(iedegušu seju), nēģeris
 kaza
 ēdams
 piens
galaktika, piena ceļš
 pūce
 sieva, sieviete
ginekoloģija
 klijāns
 attēls, ikona
pareizticīgo svētbilde
 apzīmēts
 krietns
 krūšu bruņa
 stiprs, spēcīgs
, arī  saucējs
ziņnesis, herolds, paudējs

 zaglis
 krauklis corvus
 vilks lupus
 nakts
 par.dsk.
aizmugures sargi
 klusēšana
 linga, lingas
akmens

lingotājs
 loks, bulta
 strēlnieks
 akls
 falanga

 izziņoju
 zogu
 apbruņoju
 ierodos,
nāku klāt
 dodu zīmi,
norādu, apzīmēju
 sajaucu
 nostādu vietā
 uzraugu, sargāju
 uz Atēnām
 no (aiz)muguras

kaujas kārtība (līnija), fronte

 sargs
 arī  ola

B T r e š ā s deklinācijas lūpeņu  un aukslējeņu  celmi:
N.
 
G.
 

D.

Ak.

V. = N.

 




 




 




 





dsk.
N.V.





G.





D.





Ak.





Piezīme. Vienskaitļa nominatīvā un daudzskaitļa datīvā lūpeņi  savienojumā ar  top par
, un aukslējeņi  savienojumā ar  top par .

C
 apzīmēts ar zīmējumu, kalts sudraba naudas gabals
  pirms kaujas (laika nozīmē) /  falangas priekšā
7.  hellēņiem
 caur heroldiem
 nostādu kaujas kārtībā (falangā)
 vācies (prom) pie kraukļiem! Sal.latv. “ej ratā”!
 sievas (sievietes) pienākums ir...



Tulkot latviski:


 






 







”””’ ”
Tulkot latviski:
1.Mēs vajājām ļaundarus, arī jūs vajāsit viņus.
2. No lišķiem (tu) vienmēr izsargājies un sargāsies.
3. (Mēs) pielūgsim dievus, kad sāksim darbu.
4. Nebija viegli padarīt (to), ko tu uzdevi* mums.
5. Kīrs uzņēma pie sevis (tos), kuŗus Tisaferns izraidīja.

*

uzdodu 

A Vokābuli:
 Aishils atēnietis,
traģēdiju dzejnieks 525.- 456.g.pr.Kr.
 Jōnija
 jōniešu lišķis
 Mīlēta tirdzniecības
pilsēta pie Maiandras grīvas
 Mīlētas iedzīvotājs, mīlētietis
 jauns novus
 “āžu dziesma”, traģēdija
 traģēdiju rakstnieks
 vieta, zemīte, apgabals

 (verba celms -) vedu (lejā), atpakaļ
 (verba celms -) izdaru , izpildu
 (verba celms -) nokauju, nogalinu
 (v. celms ) kārtoju, nostādu vietā
 stājos vietā,  kaujas līnijā
 padzenu, izraidu trimdā
 (v. celms -) sargāju
 (v. celms -) uzņemu pie sevis

B Turpmāk stingri ievērot divus jēdzienus: prēzenta celms un verba celms. gr.105.¤
Prēzenta celms daudziem verbiem ir pārveidots verba celms, piem.,
 es kārtoju, prēz.c. ir -, verba c. ir  es sargāju, prēz.c. ir -, verba c. ir Sākot ar futūru verba “laikiem” pamatā ir verba celms (ne prēzenta
celms).
Aukslējeņu verbiem futūra un aorista pazīme ir  tāpat kā
patskaņu verbiem, un aukslējeņi
 sadurā ar  top par .
Salīdzināt patskaņu verba  raisu un līdzskaņu (aukslējeņu)
verba  kārtoju
aktīva formas:
medija formas:




fut. ind.










inf.


part.
(pagaidām nav jāmācās)
aor.ind.
imp.
inf.
part.

C







(pagaidām nav jāmācās)











 es sāku (savu) darbu /  es valdu taisnīgi
 es pielūdzu dievus
 es sargos no lišķa
 gudra cilvēka īpašība ir
 substantivēts infinitīvs = iegūšana, 
bagātību iegūšana, iegūt bagātības gr.68.
 lai aizvestu atpakaļ (akt.fut.part.)
’  (uz ko) kā dēļ (nolūka nozīmē)
 (dalāmais ģenitīvs) no mīlētiešiem  vienus... 
(otrus)
citus



Tulkot latviski:

’




’
’
’




””’”
”””

A Vokābuli:
- (neskaušana) pārpilnība
- () “vietējais”, turienietis
 mazs bērns
 pārtika, maize
 drosme, pārdrošība

B N e n o t e i k t a i s vietniekvārds
ir enklitisks:
vsk.N.  G. 
dsk.N.  G. 

- skaļi saucu palīgā
- atstāju, pametu
 pārtika beidzas
- iegādājos pārtiku
 sagūstu
 mazgājos, peldos
 te pārmetu
- gaŗām eju
 te slīkstu
 glābju
 kāds, kaut kas atšķiŗas no jautājamā ar to, ka

D. 
D. 

Ak. 
Ak. 

C
1.  kas no jums (dalāmais ģenitīvs)
4.  es nāku no runātāja
5.  pie ciema (sādžas)
6.  es sūtu pie sabiedrotā
7.  ilgu laiku
 (viņi) teicās vest, teica, ka vedīšot (infinitīvam tas pats subjekts,
kas finītam verbam)



Tulkot latviski:
””
””
*
Th
’
Jokdaŗa uzraksts Romā, Palātīna kalnā

””
”
”

’
Tulkot grieķiski:
1. Es saku, ka sūtīšu kādu uzticamu ziņnesi pie tevis.
2. Es taisos sūtīt ziņnesi, kas pateiks patiesību.
3. Draugs bieži tev rakstīja, bet tu viņam neatbildēji (nerakstīji pretī).
4. Zemkopis lika (saviem) vergiem uzrakt lauku. Vergi lauku uzraka.
5. Kāds cilvēks uzraka zemi un tur paslēpa (savus) dārgumus.
6. Brīvam jauneklim nepiederas ko noslēpt.

*

 Tūkidids, atēnietis, vēsturnieks ap 460. - 396., aprakstījis Peloponnēsas kaŗu 8 grāmatās.

A Vokābuli:
 viens pats
 rakstu, zīmēju
 atrodu
monologs, monografija
 (rakstu pretī)  meklēju, pētīju
 peloponatbildu ar rakstu
 (v.celms -) slēpju
nēsietis
 uzrakstu
 gatavojos, taisos
 daudzepigramma
 (sūtu pēc kā)
kārtējs
 sarakstu
aicinu
 bērns
 atstāju
 (v.celms -) roku
 viss, vesels
 atstāju pēc sevis
B L ū p e ņ u  celmu aktīva un medija futūrs un aorists*. Salīdzināt:
prēz.
fut.
aor.
akt. ind.



imperfekts

med.ind.



impf.

akt. imperat.


med. imperat.


akt.infin.



med.infin.



med.partic.



Savstarpējam vietniekvārdam  nav nominatīva un nav vienskaitļa. Tas ir celmadivkāršojums:
dsk. ģen. visām dzimtēm  viens otra, cits cita
dat.
 viens otram, cits citam
ak.
  viens otru, cits citu
Piemēram:  viņi atnāca palīgā viens otram  ja subjekti ir divi, vai cits
citam  ja subjekti ir vairāki
  viņas atnāca palīgā viena otrai  ja subjekti ir divi,
vai cita citai  ja subjekti ir vairāki

C
1.  (ierazdamies ņem) atnāc un paņem
 (taisījās atstāt savu dzīvību) bija uz miršanu
2.  viens pret otru (cits pret citu), savā starpā
 iesācis rakstīt vēsturi reizē ar kaŗa iestāšanos,
viss kaŗš rakstniekam acu priekšā

*

Kā aukslējenis sadurā ar  dod , tā lūpenis dod 



Tulkot latviski:


*’
**
’
***
 






 


  

Tulkot grieķiski:
1. Neticiet pareģojumiem! Pareģojumi jau daudzus cilvēkus ir pievīluši. Pareģojums Kroisam
bija divējādi-tulkojams.
2. Vājā (=mazā) ķermenī bieži ir spēcīga dvēsele.
3. Zinības ir dvēseles barība.
4. Ne tikai Moirām, bet arī citiem dieviem tika nestas svētas-dāvanas.

*

*

*

 Apollōns, Zeva un Lētojas dēls, Artemidas dvīņu brālis, saules nāvējošā un dziedinošā spēka un
gaismas dievs, mūzu vadonis
*
  Moira, likteņa dieve, (romiešu Parka), parasti tiek minētas trīs: pirmā  dzīves pavediena
“Vērpēja”, otra  katram viņa daļas Licēja (Devēja), trešā  , “Nenovēršamā”, kas nogriež
pavedienu. Sal. latviešu “laimītes licējiņa”
**
 Pītija, Apollōna priesteriene Delfos

A Vokābuli:
 rota, greznums, statuja
 divējādi
tulkojams, neskaidrs
 (kas uz-likts)
veltījums dieviem*
 ala antrum
 drošs, pastāvīgs
 dievības pilns, kas
iedveš sajūsmu, ekstazi, apdullinošs
entuazisms
 briesmas, risks
 () ieguvums,
īpašums, manta
 () mācība, zinības
 pareģojums,
pravietojums orakuls

  (pūsma) elpa, gars, garaiņi

  spēks

 ēna
 mute stomatologs
 kaŗaspēks

  ķermenis, miesa

  ( lietoju) lieta,
dsk. nauda, manta
 nesu augšā
 nosūtu
 atsēžos, sēžu
 (verba c. ) te viļu
 gādāju, nesu
 trakoju, esmu nenormāls, ekstazē
manija, kleptomanija
 te pareģoju, pravietoju
 krāpju, viļu pseudonims
 pas. es tieku piekrāpts

B Trešās deklinācijas z o b e ņ u () celmi nekatrā dzimtē:
vsk.nom. asigmatisks un celma beigu līdzskanis ir atkritis, dsk. dat. zobenis priekš  izkritis.
vsk.
dsk.


N.V.


G.


D.


Ak.

C
 (bezpers.) kā saka
 ( paceļos) pacēlās (gaisā)
 virs plaisas
 ( saņemu) ieelpoju
 daudzi no pareģojuma prasītājiem (dalāmais ģenitīvs)
 (pas.) pareģojumi mani pieviļ
 Pītija ar viltu piemānīja
 ( novēršu no sevis) nogrieza no sevis = piespieda bēgt
 mēra datīvs pie  daudz vēlāk

*

vainagi, trauki, iegūtie ieroči, mākslas priekšmeti u.c. svētas dāvanas



Tulkot latviski:


’ 




*

 ”
’”







 
Tulkot grieķiski:
1. Kas bērnu audzinās? Kas bērnu nemīlēs? (Arī daudzskaitlī!)
2. Skolotājs māca, bērns mācās. (Arī daudzskaitlī!)
3. Es-rakstu grieķu burtus un lasu grieķu dzejnieku dzejas-darbus.
4. Grieķu hoplīti nesa bruņu-cepures, krūšu bruņas, kāju-bruņas, vairogus.
5. Mūsu kareivji bija gatavi cīnīties par tēvzemi (tēvzemes labā).
Daudzi mira cīnīdamies kaujās tēvijas labā.

*

 Platons, atēnietis, filosofs 427 - 347.pr.Kr., Sōkrata skolnieks

A Vokābuli:
 vairogs
 bērns, zēns (meitene),
 nepateicīgs
puisis (=vergs) paidagoģija
 burts, rakstu zīme
 tēvija patria
tele-gramma, gramatika
 darbs,
 zinības litteræ
ražojums, poēma, dzejas darbs
 izveicība
 pēda, kāja
 otrs, otrais
 nodevējs
 Hellada Græcia
 ātrums
 cerība
 piemīlība, daiļums, pateicība,
 slavens
grātia
 strīds, ķilda, sacīkste
 gudrības mīlētājs, filosofs
 labdaris
 noskatos, nolūkojos
 efēbs, jaunietis pāri 16 gadiem
 mācu doceō
 kāju bruņas
 iemācos (no galvas)
 bruņu cepure
 pateicos grātiās agō
 robeža horizonts
 beidzu
 audzināšana, izglītība
 steidzos, cenšos
 (zēnu rūdītājs) sporta treneris

B Trešās deklinācijas z o b e ņ u () celmi vīriešu un sieviešu dzimtē:
N.V.
G.













*


D.
Ak.



















akcenti!



Ievērot: vsk.nom. ir sigmatisks un priekš  zobenis izkritis, tāpat arī dsk.datīvā. Bez tam baritoniem ar izskaņu 
un  vsk. akuzatīvā nav galotne  , bet  , un zobenis priekš  izkritis.

C
1.  es mācu bērnus
 es mācu burtus, mācu lasīt un rakstīt
 es mācu bērniem lasīt un rakstīt
 (jādomā ) zēnu sūta pie sporta skolotāja
 esmu pārāks par citiem, es pārspēju citus
 (attiecības datīvs atbild uz jaut. kādā ziņā?) ātrumā
3.   (es atstājos no ķildas) izbeidzu ķildu
6.  izteicējs adjektīvs nekatrā dzimtē, ja par teikuma priekšmetu ir infinitīvs

*

 Haritas, (romiešu Grātiæ Grācijas) Zeva meitas, visa daiļā dievietes; parasti tiek minētas trīs:
 Eufrosine (),  arī  Talija (),  Aglaja (Spīdošā)



Tulkot latviski:

 


 


’


 

’
’



Tulkot grieķiski:
Rodōpida
Rodōpidu Ēģiptē ļoti apbrīnoja* viņas daiļuma dēļ. Kādreiz viņai peldoties Nīlas upē, ērglis
nolaupīja vienu no (viņas) zandalēm. Ērglis iemeta (to) zandali Psammētiha klēpī.
Psammētihs sacīja (uz) saviem ļaudīm**: “Nekad neesmu-redzējis tik skaistu zandali. Bet nu
(tagad) gādājiet (man) to jaunavu, kam*** (tā) zandale pieder!” Un kad vēstneši veda klāt
Rodōpidu, Psammētihs teica: “Cerība man nepievīla, jo tu-atšķiries no citām sievietēm ar
daiļumu un skaisto izskatu. Tādēļ tevi es ņemšu sev par sievu.”




*
*
*

 Psammētihs äģiptes ķēniņš ap 650.g.pr.Kr.
- (“rožvaidze”) Rodōpida pēc nostāstiem äģiptes ķēniņiene
 Memfida senā äģiptes galvaspilsēta pie Nīlas
pas. Rodōpida tika apbrīnota
*
= tiem ap viņu
**
piederības ģenitīvu no 

A. Vokābuli:
 ērglis
 (vedu sev) ņemu par sievu
 (bez skaudības)
 arī  varmācīgi apejos, lietoju varu,
() bagātīgs
piespiežu ar varu
 ieloks, te klēpis
 atšķiŗos, izceļos differre
 algādzis
 mazgāju lavō ,  mazgājos peldos
 alga mercēs
 pievedu, atvedu
 () vārds ,
 (v.celms -) sviežu
nosaukums nōmen
 krāpju, viļu, med. meloju pseudonims
 putns ornīto-logs
 netaisnīgi

  () darbs,
 vienreiz
darbība
pragmatisks
 pašlaik, tikko, nupat

  (turēšanās) izskats, veids
 neprātīgi
shēma(ts)
 kur ubi (;)
 (pa-sējums) zandale, kurpe

B. Zobeņu celmu akt. un med. futūrs un aorists. Zobenis priekš  izkritis. Salīdzināt:
prēz ind.
imperf.













fut.ind.
inf.
partic.















aor.ind.
imp.
inf.
partic.



















C. (imperf.) kad bija par ķēniņu cum rēgnābat
 (akuz.) jaunava vārdā Rodōpida
 atšķiŗos no pārējiem differrō ab aliīs

 viņai peldoties  particips ar savu subjektu ir ģenitīvā un nav saistīts ar finīto
verbu ne kā subjekts, ne kā objekts, bet tam ir a p s t ā k ļ a nozīme (kad, kāpēc, kādā gadījumā,
notiek vai notiks vai arī ir notikusi finītā verba darbība). êādu participa konstrukciju dēvē par
p a t s t ā v ī g o ģ e n i t ī v u (lat. ablatīvus absolūtus, latv.valodā tam daļēji atbilst
patstāvīgais datīvs)
 pa visu zemi
 tā sajūsminājās, ka nolēma

Saattiecīgie (korelatīvie) vietniekvārdi un apstākļa vārdi*
1.Vietniekvārdi.
Jautājuma
Nenoteiktie
Norādāmie
Attieksmes
Attieksmes
(visi
indiduālie
vispārinājuma un
enklitikas)
netieši-jautājuma
 kas?
 (kaut)
 šis
 kas, kuŗš
 lai (vai) kas,
qualis?
kas
hic
qui
ikviens kas
aliquis
 tas ille
qui (cunque)
kuŗš
 otrs,
 lai(vai) kuŗš,
(no abiem)?
viens (no diviem)
ikkuŗš (no abiem)
uter?
alter
uter cunque
 kāds?
() kaut ()
 kāds
 lai (vai) kāds
qualis
kāds
 tāds
qualis
qualis cunque
 talis
 cik liels? ()
() tik liels  cik liels  lai (vai) cik
(pl. cik
(kaut) cik
 tantus, quantus
liels
daudz?) quantus (liels)

tot
quantus cunque
aliquantus
 cik
()
 cik
 lai (vai) cik
vecs? cik liels?
 tik vecs vecs, cik liels
vecs


 no
kurienes? no
kādas zemes

*

tik liels
 mūsējs, no
mūsu zemes
 svešs, no
citas zemes

 lai (vai) no
kurienes

Šīs tabulas ir ņemtas no grāmatas P. Ķiķauka. Grieķu gramatika. I. Fonētika un morfoloģija.
Autora izdevums. Rīgā, 1926.

Jautājuma
Vietas

Laika

 kur?

Nenoteiktie
(visi
enklitikas)
 (kaut)
kur


kurp?


(kaut) kurp

 no
kurienes?

 (kaut)
no kurienes

 kad?

 (kaut)
kad


kuŗā laikā?
kad?
Kārtas

Reizi
nāmi
e

 kā?
 kā?
kādā kārtā?
kādā ceļā?
kurp? kur?

cik reiz?
cik bieži

 (kaut)
šā, kā

2. Apstākļa vārdi
Norādāmie

Attieksmes
individuālie

,

 še, šeit.

 tur


 šurp,
 turp

 no šejienes
 no
turienes


 kur


 tagad

 kad



šajā
laikā, ap šo laiku,
tad

tā
 šā,
šādā kārtā, šādā
ceļā; šeit, turp,
tur

 tik
reiz, tik bieži

 kad

 
kurp

no kurienes

Attieksmes
vispārinājuma un
netieši-jautājuma
 lai (vai)
kur, visur kur
ubicunque
 lai (vai)
kurp, visur kurp
quocunque
 lai (vai)
no kurienes
undecunque
 lai (vai)
kad (ikreiz) kad
quotiens (cunque)
 lai (vai)
kuŗā laikā
ikkuŗā laikā, kad


kā
 kā,
kur, kurp

 lai (vai) kā
utcunque
 lai (vai) kā
lai (vai) kur
lai (vai) kurp

 cik
reiz, cik bieži

 lai
(vai) cikreiz,
(ikreiz) kad

Aktīvs*
Galveno laiku

Pagātnes laiku

Konjunktīvs


































































indikatīvs
Prēzents
un
imperfekts

Futūrs




I aorists

I perfekts
un
pluskvamperfekts

*

Verba locīšanas tabulas pilnīgāk sk. A. Rāta.Īss sengrieķu valodas kurss. Rīga “Zvaigzne“
1983.

Aktīvs
Optatīvs

























Imperatīvs





Infinitīvs, particips



 



 






 


 





Medijs
Galveno laiku

Pagātnes laiku

Konjunktīvs


































































indikatīvs
Prēzents
un
imperfekts

Futūrs




I aorists

I perfekts
un
pluskvamperfekts

Medijs
Optatīvs

























Imperatīvs





Infinitīvs, particips






















 




Pasīvs
Galveno laiku

Pagātnes laiku

Konjunktīvs



































































indikatīvs
Prēzents
un
imperfekts

Futūrs




I aorists

I perfekts
un
pluskvamperfekts

Pasīvs
Optatīvs

























Imperatīvs





Infinitīvs, particips














 



 




