
Šī ir veca  
kurpe.

HELENA LEKSA  

AGNE NANANAI

Mani sauc  

Matilda.  
 
Man ir astoņi 
gadi. 
 
Šī ir mana  
skola. 
 
Šī ir mana  
klase. 

Šie ir mani 
zīmējumi. 

Daži klasesbiedri domā, ka es 
esmu pārāk lēna. Mārtiņš mani 
nosauca par   

Pienākusi mana kārta lasīt. 
Bet burtu ir tik daudz kā zvaigžņu 
pie debesīm – kā tos salasīt kopā? 

Zinu, kā to izdarīt!Drīz visi vārdi un teikumi pielasīti 
pilni ar burtiem, un,Skolotāja: “Matilde, vai esi 

gatava?”

“Kad esi ārpus kastes, 

domām ir vairāk vietas.”

žviukt-žvaukt, es laižos lejā.

Taču viņi  
vienkārši visu  
nezina.

STULBENI!

Jā. 

Virpuļu virpuļiem 

paceļos gaisā.
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Dārgie Zivju republikas 
iedzīvotāji! Jau kuro gadsimtu 

mēs mēģinām sazināties ar 
cilvēkiem, bet neveiksmīgi. 
Kādi būtu jūsu priekšlikumi?

Hallo? Hallo! 
Es jūs nedzirdu! 

Varbūt 
jābūvē 
kāpnes?

Vai esam sūtījuši 
viņiem vēstuli pudelē? ES ZINU, 

KAS MUMS 
JĀDARA! 

Ak! Kāds neticami mierīgs un kluss 
vakars…

Uhu uhu 
uhuuu!

Klink 
klink 
klink!

Sssssss!Pop 
pop 
pop!

Hummm!

Trimmm!

Du du du!

Cilvēki mūs 
nedzird.

Varbūt viņi ir 
mēmi.

Tas nekas! Tad mums 
jāsazinās zīmju valodā. 

Nāciet ciemos!

Veseļojieties! Cerams, ka dzirde drīz uzlabosies!

Sveicieni no Zivju republikas!
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Ī s s

stā st s  pa r  i l g u

d r a u d z Ī b u

Vecpilsētā visi runāja par 
citplanētiešiem. Lai arī neviens 
nebija tos redzējis. Pat Timtoms ne.

“Es gribētu tos satikt,” viņš 
sapņoja. “Vai viņi ir citādi nekā 
mēs? Vai mēs sadraudzētos?”

Pienāca vasara, un pie Timtoma 
mājas vairs neiegriezās pat 
skolas autobuss. Viņš bija palicis 
pavisam viens. 

Bija drusku bail, 
bet ziņkārība 
bija stiprāka.

Un dārzā iznāca kosmosa radījumi: 
sarkani, dzelteni, pūkaini, zaigojoši, 
lidojoši. Mīļi, nepavisam ne briesmīgi.

– Bērni, kur 
vispirms lidosim:

                – Tēt, 
vispirms uz Mēnesi 
pie nefrīta trušiem 
ēst saldējumu!

TimToms pēc 28 gadiem

Evelina Dacjūte  |  Anna Ringa

aizieT!

Reiz vakarā pamestas 
kaimiņmājas logos Timtoms 
ieraudzīja gaismu. Taču 
nevienu cilvēku nemanīja.

– ei! –
Timtoms iesaucās.

– Neslēpieties! 
Nebaidieties!

uz Neptūnu pie Buļbuļa peldēties 
baseinā? Vai uz Marsu pie 100c212f 
kurināt ugunskuru?

Tā uz Zemes sākās pirmais 
starpgalaktiskais festivāls. Katru 
gadu uz citas planētas, tai pašā 
Visumā.
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Tā. Man jābrauc uz nometni 
Jūrmalā. Divas nedēļas!  
Prom no vecākiem, mājām, 
pie kurām tikko esmu 
pieradis pēc pārvāk -
šanās no citas zemes. 
Esmu pārbijies.

  Egle     Gelažjūte-Petrauskiene

– Tur būs 

jūra, – 
iedrošina 

tētis.

– Satiksi 

vienaudžus, – 

saka mamma. 

– Tiksi vaļ
ā no 

planšetes.

Jūra ir svešāda. Bērnu tik daudz kā 
kaiju. Brāļi, māsas, draugi. 
Viņi runā, joko latviski. Viņu rokas, mati 
un mēles ir latviskas. 

Nesaprotu 
viņus. 
Klusēju. 
Neteikšu ne 
vārda.

Sliktākās nedēļas manā mūžā…

Izņēmums ir dvīnes Anna un Maija. 
Viņas sačukstas, vēro mani. 
– Mēs esam izgudrojušas spēli, – saka Anna. 
– Tā jāspēlē trijatā.

– Diviem jāuzmin, ko 
iztēlojas trešais. 
– Uzvar tas, kurš trāpa 
vistuvāk, – skaidro 
Maija. Un paskatās uz 
nometnes logo, kur 
attēlots balts putns.

Mans pirmais vārds latviski šonedēļ. Jau 
pēc mirkļa mūsu trijotnei piepulcējas citi. 
– Kosmoss, saule, roze, okeāns, spageti, – 
mēs cits caur citu saucam vārdus, kas ir 
saprotami bez skaidrojuma.

Esmu apmaldījies, lieks. Mani pat 
vairs nepamana, neuzrunā.Nāc!

es ie
sau

cos.

– Alb
atr

oss! 
–
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Giedre Rakauskiene

Reiz tētis, ienācis 

meitas istabā, 

teica:

– Mīļā, pienācis 

laiks sakārtot 

tavas lelles.

Vecās saliec kastē 
zem gultas. 

Tās vairs nekam 
neder. Jaunajām 
atnesīšu jaunas 
kastes. 

Saplīsušās lelles 
izmetīsim.

Reiz tētis, ienācis 

meitas istabā, 

teica:

– Mīļā, pienācis 

laiks sakārtot 

tavas lelles.

Lelles

laiks sakārtot 

tavas lelles.laiks sakārtot 

tavas lelles.

Kertu Sillaste

Tantes dāvinātās ir īpašas. Tās 
sasēdini atpūtas krēslā.

Omes šūtās lupatu lellītes kādam 
uzdāvināsim, tu tām jau esi par lielu.

Mazajām lellēm daudz vietas 
nevajag, saliec tās kastītē.

Bet lielajām lellēm vajag atsevišķu 
pasauli. Saliec tās vislielākajā kastē. Un 
tad katrai būs sava vieta.

Pēc laiciņa atgriezies, tētis 

brīnījās:
– Kāpēc tu visas lelles saliki 

vienā kastē?

Pēc laiciņa atgriezies, tētis 

brīnījās:
– Kāpēc tu visas lelles saliki 

vienā kastē?

Kad tētis izgāja, meitene paņēma 
vislielāko kasti un ķērās pie darba.

– Tēt, visas lelles man ir vienādi 
mīļas. Tāpēc izdomāju, ka tām ir 
jāpaliek kopā! Visām vienā lielā 
pasaulē.
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Mazais Lāps 
ir bagāts

Trīnu Lāna
Ieva Babilaite

Mazais Lāps ar mammu 
un tēti pārcēlās dzīvot 

uz citu mežu. 
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–  Mēs tam esam par vecu, –  
nopūtās vectēvs, – kurš tad kops 

manas ābeles? 
Arī vecmāmiņa nopūtās: – Mēs 

mazbērnu satiksim pavisam reti. 
Viņš iemācīsies jaunā meža valodu 

un mūs aizmirsīs. 

Mazais Lāps tiešām drīz jau mācēja 
jaunā meža valodu un varēja 

rotaļāties ar jaunajiem draugiem. 
Taču ar mammu un tēti viņš joprojām 
runāja vecā meža valodā, jo negribēja 

to aizmirst. 

Tad mazais Lāps apciemoja 
savus vecvecākus. Viņi ar 

vecmāmiņu cieši apskāvās. Ar 
vectēvu kopā peldināja laiviņu. 

–  Pie manas kuplās un skaistās, 
astes, –  vecmāmiņa vakarā 

sacīja, –  tas joprojām ir mūsu 
mazais Lāps! 

–  Es pats apēdīšu visu ābolu ražu, ja 
viņš vienkārši nav par vienu valodu 

bagātāks, –  atbildēja vectēvs.
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Anete un viņas kaķis Moriss 
stāstīja viens otram savus  
piedzīvojumus. 

Anete:
 - Es biju dārzā. 
Kaķis:
 - Es biju zem gultas. 
Anete: 
 - Dārzā es redzēju lielu putnu!

Kaķis: 
 - Zem gultas es redzēju lielu zirnekli!
Anete:
 - Beidz mani pārtraukt! Viss – no šī 
brīža kaķiem nav tiesību runāt!

Moriss apvainojās un apklusa.  
Anete turpināja: 
 - Es gribēju putnam parādīt savu 
lelli. Ienācu savā istabā, taču nevarēju 
lellīti atrast. Kā tu domā, vai putns to 
paņēma? Moriss?

Taču Moriss klusēja. Anetei tas 
nepatika.  
 - Moriss, lūdzu, runā!
Bet kaķis nerunāja. 
 - Moriss, lūdzu! Tev ir visas 
tiesības runāt! 

Tad kaķis iemurrājās un teica: 
 - Es saku – zem gultas es atradu 
tavu lelli!

Anete  
& Moriss
Jānis Joņevs / Jāns Rēmuss
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Piemērs
Lai atgūtu gredzenu, ko nočiepusi žagata, vajag 
vismaz 5 gudrības punktus. Pirmajā metienā izkrīt 
1, tātad šķērslis jāuzveic Jangomiram. Viņam ir 
0 gudrības punktu, bet nākamajā metienā uzkrīt 
4. Nu Jangomiram ir 4 gudrības punkti (0+4=4). 
Taču ar to nepietiek (4<5). Met kauliņu un izvēlies 
bruņinieku no jauna. Uzkrīt 2, tātad izaicinājumu 
uzņemas Oldormins. Viņš arī uzmet 4, bet viņam 
jau ir 3 gudrības punkti, tātad kopumā nu ir 7 
punkti (3+4=7). Gredzens atgūts! Var doties tālāk!

Krokodilu upe
Veiklība – 7, spēks – 8.
Divi metieni vienā piegājienā (veiklība/spēks). 

Uzvara! Beidzot upe ir pārvarēta. Kuram 
paveicās? Pieraksti!

Mīklu pūķis
Gudrība – 8, pieredze – 7. 
Divi metieni vienā piegājienā (gudrība/
pieredze).

 Uzvara! “Brašie bruņinieki, ņemiet burvju 
zobenu, kas dāvās jums +2 spēka punktus!”
Neaizmirsti tos pieskaitīt, kad metīsi kauliņu.
Kurš uzvarēja pūķi? Kādā veidā? Pieraksti!

Trollis
Gudrība – 12, pieredze – 13, 
spēks – 16, veiklība –12. 
Papildu noteikums: pēdējais pārbaudījums 
bruņiniekiem jāpārvar kopā. Katrs bruņinieks 
met kauliņu katrai jomai, abu rezultātus 
saskaita. 4 jomas, 8 metieni vienā piegājienā.

Noteikumi

SaRUNa 
Kā bruņiniekiem izdevās uzvarēt? Vai viņi 
būtu spējuši uzveikt visus šķēršļus arī 
vienatnē?

Kurš izglābs Tumšlejas ļaudis no 
ļaunā un negantā troļļa? Varbūt šie 
divi bruņinieki? Jaunais Jangomirs, 
kurš ir veikls kā vilks, un vecais 
Oldormins, kurš ir pieredzējis un 
gudrs.

Divi 
bruninieki

Lomu spēle!

Ceļu aizšķērso upe, kas pilna ar 
baisiem, izsalkušiem krokodiliem.
“Mēs viņus uzveiksim!” iesaucas 
Jangomirs.
“Cerēsim,” atsaucas Oldormins.

Un, rau, Mīklu pūķis! Tikai tas, 
kurš atminēs mīklas, varēs doties 
tālāk. Ar spēku šo pūķi uzveikt 
nevar.

Un, lūk, arī smirdošā Troļļa ala. 
“Manuprāt, tagad mums vajadzētu 
cīnīties kopā!” ierosina Oldormins.iebrēcas Trollis un nogāžas beigts.

“Es jau domāju, ka man nepietiks 
spēka...” Jangomirs uzelpo.
“Bet es šaubījos par savu gudrību,” 
atbild Oldormins. “Taču kopā mēs 
uzvarējām!”
 

“Brrļūūāāūūkkt!”

Jums vajadzēs parastu metamo kauliņu ar 
punktiem no 1 līdz 6. Pie katra izaicinājuma 
vispirms metiet kauliņu, lai izraudzītos 
bruņinieku, kuram tas būs jāpārvar. Nepāra 
skaitļi (1, 3, 5) nozīmē Jangomiru, pāra skaitļi 
(2, 4, 6) – Oldorminu. Tad metiet kauliņu, lai 
saņemtu punktus, ko pieskaitīsiet bruņinieka jau 
esošajiem punktiem attiecīgajā jomā. Ja summa ir 
pietiekama, lai pārvarētu izaicinājumu, dodieties 
tālāk. Ja ne, vēlreiz metiet kauliņu, izvēloties 
bruņinieku, un tad atkal mēģiniet uzveikt šķērsli.

Justins Žilinsks Reinis Pētersons.
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Spēks 
Veiklība 
Gudrība 
Pieredze 
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 Uzvara!
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Sūdzība
Visu dzīvo 
(un mirušo) būtņu tiesību 
aizsardzības birojam

Kotrīna Zīle           Mārtiņš Zutis

1. Esmu pārāk 
vecs (787 gadi).

2. Man nav 
    muskuļu 
  (satrūdējuši 
    zem zemes).

3. Slikti izskatos 
(veclaicīgas drānas, 
  kurās mani 
   apglabāja).

Taču netika 
ņemtas vērā 
manas īpašības, 
kas ir ĪPAŠI 
noderīgas šim 
darbam:

1. Mani
  ieraugot, 
noziedznieki  
   bailēs 
SASTINGST.

Lūdzu, steidzami 
izskatīt manu 
 sūdzību un 

Lūdzu, steidzami 
izskatīt manu 
sūdzību un nekavējo-
ties atrisināt šo 
jautājumu!

Ar cieņu –
vecās muižas spoks

2. Varu vajāt 
pārkāpējus CAURI 
sienām.

3. Lieliski redzu 
TUMSĀ.

4. Šim darbam esmu 
uzkrājis simtreiz 
vairāk pieredzes
 nekā jebkurš 
DZĪVAIS.

Pagājušajā nedēļā 
mani nepiedodamā 
kārtā nepieņēma darbā 
par vecās muižas 
sargu.  Pamatojumā 
bija minēti šādi 
iemesli:
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Zēns spēlējas klusi ar spēļmantām jaukām,
kad ierūcas negaiss aiz loga laukā.

No mākoņu vāliem melns

 DEGUNS lien,
un ieviest savu kārtību brien.

Pauļus Norvila
Olga Skomorohova

DEGUNS

– Met projām 
to nesmuko, 

ķēmīgo 
vardi!

Kurš kantainas lauvas

 gatavot sācis?!

Tā DEGUNS savā 
niknumā vārās.

– Tās labas un 
skaistas,

 tik tev
 šeit nav 
vietas!

Kā

 pērkona 
dārdi skan 

dusmīgi vārdi:

Kas tur par ērmu?

Nekas te nav labs, viss jāsviež ārā!Zēns attopas aizstāvēt mīļās lietas:

 Vai tas rozā ir 
lācis?
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