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 Reiz 

senos laikos 

dzīvoja puika, 

vārdā 

Mārtiņš. Māte 

cerēja, ka viņš 

dienās izaugs 

par staltu 

bruņinieku, 

taču 

Mārtiņam šī 

doma sevišķi 

nepatika. Viņam negribējās iet 

bruņinieku skolā, kur viņš bieži krita 

no zirga, salauza šķēpus un 

pazaudēja savu bruņucepuri. Viņam 

arī nepatika sēdēt banketa zālē, 

pametot suņiem kaulus, un 

klausīties citu bruņinieku stāstos par 

niknām cīņām ar pūķiem, no kuŗu 

mutēm šaujas liesmas. Mārtiņam 

nekad nebija par ko stāstīt. 

 Citi bruņinieki un ķēniņa meita 

Ciemalda viņu apsmēja. Tas 

Mārtiņam nepatika, jo Ciemalda 

bija sevišķi daiļa. 

 Taču māte lika Mārtiņam iet uz 

bruņinieku skolu katru dienu. 

 Kādā vasaras dienā gadījās, 

ka skolā trenēties bija palicis tikai 

Mārtiņš ar savu zirgu, jo visi pārējie 

bruņinieki bija aizjājuši sargāt valsts 
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robežas. Laiks bija ļoti karsts, un 

zeme — sausa un izdegusi.  Valstī 

valdīja bailes, ka kāds ugunspūķis 

varētu iemaldīties un to nopostīt. 

 Mārtiņš vēl nebija pārāk ilgi 

trenējies, kad zirgam jau apnika 

karstumā klausīt Mārtiņa pavēlēm 

un viņš nolēma aizrikšot uz mežu 

atvēsināties. 

 ,,Ē!” Mārtiņš sauca tam pakaļ. 

,,Kurp tu dodies?” Taču zirgs nelikās 

dzirdam un mierīgi rikšoja prom. 

Mārtiņam nekas cits neatlika kā 

drāzties tam pakaļ. 

 Pēc kāda brīža zirgs tomēr 

apstājās mežmalā zem lielas egles 

atpūsties. Kad Mārtiņš bija zirgu 

panācis, viņš bija tā nosvīdis un 

aizelsies, ka saļima uz liela akmens 

un sāka raut nost bruņas, nemaz 

neskatīdamies uz zirgu. Tikko bija 

norāvis bruņucepuri, viņš izdzirda 

skaļu troksni, kas bija vēl 

biedējošāks par viņa tēva krākšanu. 

Sabijies Mārtiņš pielēca kājās un 

pagrieza galvu uz to pusi, no kuŗas 
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bija atskanējis troksnis. Izrādījās, ka 

viņš bija apstājies blakus lielai alai, 

kuŗas priekšā uz akmens saulē 

gulēja liels pūķis. 

 Mārtiņš tūlīt ķēra savu zobenu, 

taču tas izkrita viņam no rokām un 

ar lielu troksni atsitās pret zemi.  

Pūķa krākšana mitējās, tas 

pamirkšķināja acis, taču tad 

nožāvājās un turpināja gulēt. 

 Tas bija par daudz.  Mārtiņam 

jau nepatika, ka citi bruņinieki 

neņēma viņu nopietni, zirgs arī viņu 

pārāk necienīja, bet, kad tā rīkojās 

pūķis, — tas vairs nebija izturams! 

Tāpēc viņš, nedaudz sapīcis, pūķim 

jautāja:  ,,Vai jums nemaz nav bail 

no manis?  Es taču esmu cilvēks.” 

 Pūķis pat neatvēra acis.  

,,Lūdzu mieru,” viņš teica.  ,,Es guļu.” 

 ,,Bet es jūs varētu nodurt!” 

 ,,Šaubos.” 

 ,,Es varētu sacelt lielu traci, un 

tad ierastos  citi bruņinieki un jūs 

nodurtu.” 

 ,,Ko tu mani traucē? Man 

tagad nav vaļas ar tevi ķēpāties. Ej 

prom!” 

 Mārtiņš apklusa. Tas bija kas 

nedzirdēts, ka pūķis tā izturējās pret 

cilvēku! Zirgs, ēnā atpūzdamies, 

šķiet, smīnēja par Mārtiņu. 

 Pēkšņi pūķis pielēca kājās. 

Mārtiņš satrūkās, — varbūt tas bija 

pārdomājis un tomēr gribēja viņu 

apēst? Martiņš ķēra pēc zobena, 

kad izdzirda jaunu, klunkšķim 

līdzīgu skaņu. Mārtiņš izbrīnījies 

vēroja pūķi: tas žagojās. Abi 

saskatījās, un pūķis atkal 

nožagojās… un atkal… Un katru 

reizi no pūķa deguna izšāvās maza 

uguns liesmiņa. 
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 Mārtiņš sāka bažīties. Parasti, 

pūķim žagojoties, neviens īpaši 

neuztraucas, — lai jau žagojas vien, 

cik uziet! Taču šis bija ugunspūķis, un 

katru reizi, tam nožagojoties, tam no 

nāsīm izripoja maza uguns liesmiņa 

un aizritēja uz meža pusi. 

 ,,Tūlīt izbeidziet žagoties!” 

Mārtiņš skaļi iesaucās.  ,,Redz, kur 

liesmiņa aizskrien! Vēl pāris tādu, un 

mežs aizdegsies!” 

 ,,Ko tu uz mani bļauj?” pūķis 

nikni norūca. ,,Domā, ka man patīk 

žagošanās? Labāk pastāsti, kā no 

tās tikt vaļā!” 

 Mārtiņš nekavējās. Viņš lika 

pūķim lēkāt uz vienas kājas, aizturēt 

elpu, izdzert glāzi ūdens, taču nekas 

nelīdzēja, un liesmiņas turpināja 

tuvoties kokiem. 

 Nu Mārtiņš sāka uztraukties pa 

īstam. Vienīgais līdzeklis, ko viņš vēl 

varēja iedomāties, bija — pūķi 

nobiedēt. Kad Mārtiņa brāļi, viņam 

žagojoties, to nobiedēja, Mārtiņam 

žagas tūlīt pazuda. Taču kā cilvēks, 

turklāt vēl — mazs puika —, lai 

nobiedē pūķi? Brāļi viņu biedēja, 

tēlodami pūķus. Taču īstu pūķi ar to 

nenobiedēsi. Vienīgais, no kā pūķi 

baidījās, bija bruņinieki. Mārtiņš 

aplūkoja savas bruņas. Viņu jau tā 

neviens neņēma nopietni, kad viņš 

centās būt bruņinieks, kur nu vēl 

tagad pūķis! Taču bija vien 

jāmēģina, un Mārtiņš pazuda aiz 

akmens. 

 Pēc mirkļa Mārtiņš kaujas 

bruņojumā izlēca akmens priekšā 

un uzlēca zirgā ar tik lielu bļāvienu, 

ka visi koki nodrebēja. Zirgs 

pārsteigumā saslējās uz 

pakaļkājām. To Mārtiņš nebija 

sagaidījis, tāpēc noslīdēja no zirga 

muguras zemē. Zirgs kā bulta šāvās 

uz priekšu un iedrāzās dziļāk mežā. 

 Pūķis kaut ko tādu vēl  nekad 

nebija redzējis. Viņš sāka smaidīt.  

Smaids kļuva arvien platāks un 

platāks, un pēkšņi pūķis smējās — 

skaļus, jautrus smieklus. ,,Kas par 

skatu!” viņš priecājās.  ,,Tāds 

pīkstulis tēlo bruņinieku!  Vai! Kas 

par jokiem!” Un viņš smējās, tā ka 

lielais, apaļais vēders bija jātur ar 

abām ķepām. 

 Mārtiņš nopūtās. Viņš lēnām 

piecēlās kājās un tad pamanīja, ka 

liesmas no pūķa deguna vairs 

nešaujas. Viņš pūķim priecīgi 

uzsauca: 

 ,,Paskat!  Jūs vairs 

nežagojaties!” 

 Pūķa smiekli norima. Viņš 

skatījās uz savu vēderu un gaidīja 

nākamās žagas, taču nesagaidīja. 

 ,,Nu redz!” pūķis laimīgs 

iesaucās. ,,Tam es nebūtu ticējis!  

Pūķi dažkārt žagojas gadiem ilgi! Tu 

esi manas žagas apturējis. „Brīnums 
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gan!”  Pūķis nevarēja beigt Mārtiņu 

slavēt. Tā kā zirgs bija aizbēdzis, 

viņš priecīgi piedāvājās puiku 

aizvest mājās. 

 ,,Man, atklāti sakot, cilvēki 

diez kā nepatīk,”  pūķis stāstīja pa 

ceļam uz pili. ,,Taču tu esi krietns 

puika. Pat pūķis varētu ar tevi 

sadraudzēties. Žēl, ka tev jāizaug 

par bruņinieku.” 

 Kad bija laiks šķirties, pūķis 

nolaidās drošā attālumā no pils un 

pieliecies nolaizīja puikas vaigu ar 

karstu mēli. ,,Nestāsti to citiem 

bruņiniekiem,“ viņš tam iečukstēja 

ausī, tad pagriezās un lēnām 

aizčāpoja atpakaļ uz mežu. 

 Kad pils ļaudis padzirdēja, kas 

bija noticis un kā Mārtiņš novērsis 

valstī briesmas, viņi nevarēja vien 

beigt brīnīties, kā puika varējis ko 

tādu paveikt. Visi bruņinieki tūlīt 

izteica vēlēšanos palīdzēt Mārtiņam 

bruņinieku skolā, un pat Ciemalda 

sāka viņam uzsmaidīt. 

 Mārtiņš izauga liels, taču par 

bruņinieku nekļuva. Mātei tas 

nepatika, taču Mārtiņš nevarēja sevi 

iedomāties dodamies cīņā ar 

pūķiem, kas varbūt bija tikpat 

labsirdīgi kā viņa draugs pūķis. 

Tomēr ļaudis Mārtiņu slavēja un 

augstu vērtēja, jo, viņam dzīvojot 

pilī, neviens ugunspūķis ķēniņa 

valstij vairs neuzbruka. 

 

***************** 
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Līmenis 

LIX: 40 

Valodas līmenis:  B1 

Piemērotais vecums:  3.-6. klase 

 

Galvenie tēli 
Mārtiņš puisis, kas nelabprāt mācās par  

  bruņinieku 

Mārtiņa māte 

Ciemalda ķēniņa meita/ princese  

Mārtiņa zirgs 

Pūķis  Pūķi moka žagas, un žagojoties 

  tam no deguna šaujas liesmas.  

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

akmens rock 

apēst  to eat (the whole thing completely) 

atpūsties to rest 

deguns  nose 

egle  fir tree 

ēna  shade, shadow 

kauli  bones 

karsts  hot  

ķepas  paws 

mežs  forest 

mēle  tongue 

pils  castle 

salauzt  to break 

sauss  dry 

smaids  smile 

smaidīt  to smile 

smieties to laugh 

smiekli  laughter 

troksnis noise 

vaigs  cheek 

vēders  stomach 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

aizelsies out of breath 

aizčāpot to toddle away  

aizdegties to light on fire 

aizritēt  to roll away 

aizturēt elpu to hold one’s breath 

ala  cave 

apklust  to become quiet 

apnikt  to be tired of 

apsmiet to laugh at 

atvēsināties to cool off 

banketa zāle banquet hall 

bažīties to be anxious about, to worry about 

bļaut  to yell 

bļāviens shout 

briesmas danger  

brīnīties to wonder 

brīnums miracle 

bruņas  armour 

bruņinieks knight 

bruņinieku skola   knight school 

bruņucepure armour hat 

daiļa  beautiful, lovely 

drāzties /aizdrāzties to dash / to dash away 

drošs attālums a safe distance 

iečukstēt to whisper 

iemaldīties to wander into  

izbrīnīties to be surprised, amazed 

izdegusi burnt out 

izdzirdēt to get wind of 

izšauties to dart out 

izturēties pret to fight against 

karstums heat 

kavēties / nekavēties to be delayed / not to be 

  delayed 

klausīt  to listen to 

krākšana snoring 

krietns  honest, decent 

ķert (pēc) to fumble, to rummage about 

ķēniņš  king 

ķēpāties to mess about with 

labsirdīgs kindhearted 

liesma  flame 

līdzeklis means, device  

ļaudis  people, folk 

nelīdzēt to not help 

nikni  fierce 

nobiedēt to frighten 

nodomāt to intend to 

nodedzināt to burn down 

nodrebēt to sudder, to tremble 



nodurt  to stab 

nolaizīt to lick 

noliekties to bend down 

nopūsties to sigh 

norimt  to calm down 

noripot  to roll down 

norūkt  to growl 

noslīdēt to slump down 

nosvīdis sweaty 

novērot to observe 

novērst  to avert 

pavēle  command 

pārsteigums surprise 

piedāvāties to offer 

pieļaut  to allow, to permit 

pīkstulis whiner 

pūķis  dragon 

rikšot / aizrikšot     to trot / to trot away 

robeža  border 

sabīties to be frightened 

sadraudzēties to befriend 

sapīcis  grumpy 

saļimt  to collapse, to drop (down) 

sargāt  to protect 

saslieties to straighten up 

satrūkties to startle, to jump 

slavēt  to praise 

smīnēt  to mock, to sneer at 

stalts   tall, well, built 

šaudīties / nešaudīties to shoot out / to not shoot 

  out 

šķēps  spear, lance 

šķirties  to part 

tēlot  to pretend to be 

tracis  uproar, fuss 

trenēties to train 

uzbrukt / neuzbrukt to attack / to not attack 

uztraukties to become upset, worried 

valsts   country 

zobens  sword 

žagas  hiccups 

žagoties to have the hiccups 

žāvāties / nožāvāties     to yawn 

 

Frāzes un izteicieni 

atklāti sakot  expression:  “To tell you 

   the truth” 

atvērt acis  to open one’s eyes 

augstu vērtēt  to think of highly 

doties cīņā  to go fight 

izkrist no rokām      to fall out of one’s hands 

izteikt vēlēšanos to tell someone you would 

   like something 

kaujas bruņojums fighting armour 

kā bulta  like an arrow 

krist no zirga  to fall off a horse 

lēkāt uz vienas kājas to jump on one foot 

nav vaļas  don’t have time, inclination 

nelikties dzirdot      to pretend not to hear 

niknas cīņas  fierce battle 

ņemt nopietni  to take someone seriously 

piecelties kājās    to get on one’s feet 

pielēkt kājās  to jump up onto one’s feet 

pagriezt galvu  to turn one’s head 

pamirkšķināt acis      to wink one’s eyes 

pūķis, kam no rīkles šaujas liesmas   fire breathing 

   dragon 

raut nost  to pull off 

reiz senos laikos      once upon a time 

tikt no kaut kā vaļā to get rid of something 

ugunspūķis  fire dragon 

 

Pārrunu jautājumi 
 Mārtiņš nevēlas mācīties par bruņinieku, taču 

viņa māte ļoti vēlas, lai viņš kļūtu par 

bruņinieku. Ko tu par to domā? 

 Mārtiņam bruņinieku dzīvē daudz kas nepatīk. 

Kas? Kas bruņinieku dzīvē tev patiktu un kas 

nepatiktu? 

 Kā Mārtiņš jūtas, kad zirgs no viņa aizbēg? Kā 

viņš jūtas, kad satiek pūķi? Kā tu justos? 

 Vai tev ir bijušas žagas? Kā Mārtiņš centās 

pūķim palīdzēt apturēt žagošanos? Vai esi 

mēģinājis apturēt žagas šādā veidā? Kas tev 

palīdz? 

 Mārtiņš pūķi uzrunā uz jūs. Kādus cilvēkus tu 

uzrunā uz jūs? 

 Mārtiņš un pūķis nav līdzīgi, taču viņi kļūst par 

draugiem. Kāpēc?  

 

Nodarbības stundā 
1. Stāsta tēls - 5. uzdevums 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Atbildi uz jautājumiem! - 1. uzdevums 

2. Darbības vārdi pagātnē - 2. uzdevums 
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3. Darbības vārds BŪT vai NEBŪT - 3. uzdevums 

4. Kuŗš ir pareizais vārds? - 4. uzdevums 

5. Tu un jūs - 8. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Raksts par Mārtiņu interneta ziņām - 6. uzde-

vums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Vecāki zina labāk - 7. uzdevums 
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(K) 

Atbildi uz jautājumiem! 

 

Izmantojot tekstu, atbildi uz jautājumiem!  

Atbildi pilnos teikumos! 

 

1. Kas ir Mārtiņš?  ________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

 

2. Kas ir Ciemalda?  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Pastāsti par divām nodarbībām bruņinieku skolā!  _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Uz kurieni aizskrien zirgs? _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Kāds laiks ir tajā dienā?  ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Ko Mārtiņš ierauga, kad mežā novelk bruņas?  __________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Kas notiek, kad pūķis žagojas? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Kāpēc tas ir bīstami? ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. Uzraksti trīs veidus, kā Mārtiņš mēģina pūķim palīdzēt! ___________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10.  Kad nekas nedarbojas, Mārtiņš nolemj pūķi nobiedēt.  Kā tas 

Mārtiņam izdodas?  ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11.  Ko pūķis domā par cilvēkiem, un ko viņš domā par Mārtiņu? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12.  Kāpēc Mārtiņš nekļūst par bruņinieku? _______________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 Darbības vārdi pagātnē 

Vingrinies uzrakstīt darbības vārdus pagātnē! 

Tukšajās vietās ieraksti pareizo pagātnes 

formu! 

 

Piemēram: dzīvot  Senos laikos ____dzīvoja____   

      puika, vārdā Mārtiņš. 

1. cerēt  Mārtiņa māte ______________, ka viņš izaugs par  

   bruņinieku. 

 

2. negribēt  Mārtiņš ______________ kļūt par bruņinieku. 

 

3. apsmiet Citi bruņinieki Mārtiņu ______________. 

 

4. apnikt  Zirgam ______________ karstums. 

 

5. skriet  Mārtiņš ______________ zirgam pakaļ. 

 

6. raut  Mārtiņam bija tik karsti, ka viņš ______________ nost  

   bruņas. 

 

7. gulēt  Pie alas ______________ liels pūķis. 

 

8. krākt  Pūķis skaļi ______________. 

 

9. izkrist  Mārtiņa zobens ______________ no rokām. 

 

10. runāt  Pūķis ______________ ar Mārtiņu. 

 

11. izdzert  Pūķis ______________ glāzi ūdens. 
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12. kļūt  Pūķa smaids ______________ platāks. 

 

13. nolaizīt  Atvadoties pūķis ______________ Mārtiņa vaigu. 

 

14. padzirdēt Pils ļaudis ______________, kas bija noticis. 

 

15. slavēt  Pils ļaudis ______________ Mārtiņu. 
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 Darbības vārds BŪT vai NEBŪT 

 

Ieraksti tabulā pareizo BŪT formu!  

 

persona tagadne pagātne nākotne 

es     

tu    

mēs    

jūs    

Zīlīte    

 

Ieraksti tabulā pareizo NEBŪT formu!  

persona tagadne pagātne nākotne 

es     

tu    

mēs    

jūs    

Zīlīte    
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Ieraksti tukšajās vietās piemērotas BŪT vai NEBŪT formas! 

Ja darbība notiks rīt: 

1. Vai tu vasarā _______________ Latvijā? 

2. Mēs _______________ Katskiļu nometnē. 

3. Jūs drīz _______________ paēduši pusdienas. 

4. Es _______________ laikā uz sarīkojumu. 

5. Ja es _______________ skolā, es skolotājam palūgšu nokavētos 

mājas darbus. 

6. Mārtiņa māte cer, ka Mārtiņš _______________ bruņinieks. 

7. Tu _______________ bruņinieks. 

8. Pils ļaudis _______________ pārsteigti par Mārtiņu.  

 

Ja darbība notika vakar: 

1. Cilvēki _______________ aizgājuši uz darbu. 

2. Es _______________ pilsētas centrā. 

3. Tu pirms nedēļas _______________ sarīkojumā. 

4. Jūs _______________ klusi, bet mēs _______________ klusāki. 

5. Pūķim _______________ žagas. 

6. Kad Mārtiņš pūķim palīdzēja, viņam vairs _______________ žagu. 

7. Zeme _______________ ļoti sausa un izdegusi. 

8. Mārtiņam nepatika klausīties stāstus, jo viņam _______________ ko 

stāstīt. 
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9. Pūķis _______________ pārsteigts, ka Mārtiņš viņam palīdzēja. 

10.  Pūķis _______________ dusmīgs, ka Mārtiņš viņam palīdzēja. 

 

Ja darbība notiek tagad: 

11.  Jūs _______________ latvieši. 

12.  Mēs _______________ gatavi pusdienām. 

13.  Tu _______________ skolēns. 

14.  Es _______________ Latvijas prezidents. 

15.  Es _______________ skolēns. 

16.  Mārtiņš vēl _______________ bruņinieks. 

17.  Princese Ciemalda _______________ skaista, bet _______________ 

jauka. 

18.  Tagad pūķim vairs ____________ žagu, un viņš ____________ 

Mārtiņa draugs. 

19.  Mēs _______________ skaļi, bet jūs _______________ klusi. 

20.  Stāsta beigās Mārtiņš _______________ bruņinieks. 
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 Kurš ir pareizais vārds? 
Dota vārda nozīme un četri vārdi, no kuriem 

izvēlēties. Atzīmē, kura vārda nozīme 

aprakstīta, apvelkot atbilstošā vārda burtu! 

 
1. Reaģēt, tiekot, parasti pēkšņi, iztraucētam 

A. pietrūkt 

B. traucēt 

C. lēkt 

D. satrūkties 

 

2. Ritmiskas balss skaņas, ko izraisa prieks, labsajūta 

A. smags 

B. smiekli  

C. smaka 

D. smeceris 

 

3. Dzīvnieka kāja, pēda 

A. ķimene 

B. ķengurs 

C. ķepa 

D. ķemme 

 

4. Taisns, parasti garš, cilvēks 

A. stalažas  

B. stalts 

C. stīvs 

D. stingrs 

 

5. Durams vai metams ierocis ar garu kātu un asu galu 

A. šķavas 

B. šķirties 

C. šķūnis 

D. šķēps 
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6. Intensīvs, spēcīgs, nežēlīgs, postošs 

A. nags 

B. nikns 

C. naiss 

D. niķīgs 

 

7. Tāda, kas izceļas ar harmoniju un skaistumu  

A. daiļa 

B. daibalīga 

C. drēgna 

D. dumja 

 

8. Karsts, spožs veidojums, kas rodas, kaut kam degot 

A. liepa  

B. liedaga  

C. liesma 

D. liekne 

 

9. Oficiāls norādījums, rīkojums 

A. palags  

B. pavēle 

C. pavāre 

D. pavāvere 

 

10. Skaļš, vairāku cilvēku radīts troksnis 

A. tracis 

B. trauks 

C. troksnis 

D. traradis 

 

11. Netīša, dziļa ieelpa, ko izraisa diafragmas saraušanās un ko pavada 

raksturīgas skaņas 

A. žogi 

B. žagas  

C. žakelīna 

D. žakete 
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12. Tāds, kas labi, apzinīgi veic darbu. Arī apjomīgs, liels. 

A. kreiss  

B. krava  

C. krietns 

D. krāģis 

 

13. Ar grūtībām smagi elpot 

A. elipse 

B. elēģija 

C. elveronēt 

D. elsot 

 

14. Trīcēt 

A. drebēt 

B. drēbes 

C. drupināt 

D. dresēt 

 

15. Ātri nolaist un pacelt acu plakstiņus 

A. mirkt 

B. mirkšķināt  

C. mirt 

D. mēzt 

 

16. Sejas daļa, kas atrodas deguna vienā pusē starp aci un žokli 

A. vaigs 

B. vainags 

C. veldze 

D. viesulis 

 

 

Pamēģini! Vai dotajos vārdos vari atrast izdomātos vārdus? 

Pieraksti tos!  

 

1. __________________ 2. __________________  

3. __________________ 4. __________________  

5. __________________ 6. __________________ 

7. __________________ 
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Stāsta tēls 

Aplūko zīmējumu! Kuŗu stāsta tēlu aprakstīsi? 

Raksti savas atbildes uz līnijām! 

Kā tēlu sauc?_____________________________ 

Par ko tēls domā? 

Uz ko tēls cer? 

Ko tēls dara labi? 

Ko tēls neprot 

darīt? 

Kā tēls jūtas? 

Kāds tēls bija 

stāsta sākumā? 

Kāds tēls ir stāsta 

beigās? 
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Raksts par Mārtiņu interneta ziņām 

Iedomājies, ka dzīvo pilī kopā ar Mārtiņu. Mārtiņš ar 

pūķi nesen atgriezušies pilī. Tu esi žurnālists, kas strādā 

pils interneta ziņu lapā ,,Mēs visu zinām”, un tu raksti 

rakstu par Mārtiņa piedzīvojumiem. Tev maksā vairāk, ja 

tavs raksts ir populārs. Ko rakstīsi, lai vairāk cilvēku uzklikšķinātu uz tava raksta 

un atzīmētu, ka viņiem tas patīk? 

 

Žurnālisti  uzdod jautājumus ar ,,K”  burtu: kas?, kad?, kur?, kā?, 

kāpēc?, kas notika?, ko notikums ir mainījis? 

Īsumā apraksti, kas notika! Kāds būs ziņas virsraksts? Mēģini 

piesaistīt lasītāja uzmanību! 

Kā sauc cilvēkus / radījumus, par kuriem raksti? 

 

 

 

 

Kad gadījums notika?     Kur tas notika? 
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Kādi bija svarīgākie notikumi? 

 __________________________________________ 

 _________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 _________________________________________ 

Kāpēc notikums ir nozīmīgs? Kas lasītājiem jāzina? 

 

Vai šis notikums padara cilvēku dzīves labākas vai sliktākas? Kā un 

kāpēc? 
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 Vecāki zina labāk! 

Stāstā Mārtiņš nevēlas būt bruņinieks, taču viņa 

māte viņam liek iet bruņinieku skolā. 

Sagatavo runu par tematu: Kad bērni ir 

pietiekam veci, lai nolemtu, ko viņi grib mācīties? 

Padomā un uzraksti īsas atbildes uz zemāk esošajiem jautājumiem! 

Kad visi darbu ir pabeiguši, katrs izsakās, izmantojot savas piezīmes. 

 

Vai tu piekrīti vai nepiekrīti tam, ka Mārtiņa māte nolemj, kas 

Mārtiņam jāmācās? 

__________________________________________________________________ 

Kāpēc?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Cik vecam jābūt bērnam, pirms viņš/ viņa drīkst izvēlēties, ko 

mācīsies? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Cik vecs tu esi? ___________________________________________________ 

 

Ko tavi vecāki tev ļauj izlemt?______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ko tu gribētu pats izlemt, ko tavi vecāki tev vēl neļauj?______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kad tev ir kaut kas vecākiem jālūdz, kā tu viņus uzrunā? Kā sokas 

jūsu sarunas? Ko jūs darāt, ja viens otram nepiekrītat?______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Tu un jūs 

Mārtiņš pūķi uzrunā uz jūs, kas nozīmē, ka viņš 

loka darbības vārdus daudzskaitļa 2. personas 

(“jūs”) formā. Šo formu izmanto, runājot ar 

nepazīstamiem vai vecākiem, cienījamiem cilvēkiem. Vingrinies 

darbības vārdus rakstīt vienskaitļa (tu) un daudzskaitļa (jūs) 2. 

personas formās! 

 

Pirmajā slejā raksti “tu” formu, otrajā – “jūs” formu! 

 

salauzt    

tu šodien salauz jūs šodien  

tu vakar  jūs vakar salauzāt 

tu rīt  jūs rīt  

    

ņemt    

tu šodien  jūs šodien  

tu vakar  jūs vakar  

tu rīt ņemsi jūs rīt  

    

ēst    

tu šodien  jūs šodien  

tu vakar  jūs vakar  

tu rīt  jūs rīt ēdīsiet 
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lēkt    

tu šodien  jūs šodien lecat 

tu vakar  jūs vakar  

tu rīt  jūs rīt  

    

uzbrukt    

tu šodien uzbrūc jūs šodien  

tu vakar  jūs vakar  

tu rīt  jūs rīt  
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