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Miltone, Stefānija. Minecraft : pētniecības ceļvedis / sarakstījusi
Stefānija Miltone ; papildmateriālu autori Māršs Deiviss un Ouens
Džounss ; Andreas Filpotsas un Džona Stakija mākslinieciskais
noformējums ; Raiena Mārša ilustrācijas ; Ninnī Landinas vāka ilustrācija
; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. - Rīga :
Egmont Publishing, 2018. - Itālija. - 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
- Oficiālais "Pētniecības ceļvedis" palīdzēs izdzīvot spēlē, iemācīs atrast
resursus, darināt visus vajadzīgos priekšmetus un aizsargāties no
uzbrucējiem. Ekspertu padomi ļaus no sirds izbaudīt "Minecraft" pasaules
izpēti. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to Exploration. Tulkots no angļu valodas.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
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Vollēbens, Pēteris. Vai dzirdi, kā koki runā? : izzinoša pastaiga mežā /
Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; vāka un
iekšlapu dizains: Dagmar Herrmann ; ilustrācijas: Stefanie Reich ;
fotogrāfijas: Pēteris Vollēbens, Jens Steingässer ; zinātniskais konsultants
Māris Lielkalns. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Vai koki naktī
guļ? Un vai tie arī sarunājas? Kā tie elpo un kā tiek pie bērniem? Vai

kokiem metas pumpas un vai tie karstumā svīst? Par ko stāsta putni,
dziedot koku galotnēs? Kā darbojas meža internets un no kā mežā
jāpiesargājas? Ja vēlaties uzzināt par kokiem un citiem meža iemītniekiem
tādas lietas, kas ij sapņos nav rādījušās, ja vēlaties atklāt meža iemītnieku
noslēpumus, savdabīgus ieradumus un izdzīvošanas trikus, kopā ar
grāmatas autoru dodieties ekspedīcijā uz mežu. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Hörst du, wie die Bäume sprechen?.
Saturā: Kā funkcionē koks ; Ģimenes dzīve mežā ; Mežā visi
sarunājas ; Katrs koks ir citāds ; Kokiem ir daudz jādzer ; Koki un to
kukaiņi ; Kā dzīvo meža zvēri ; Ko spēj dzīvnieki ; Arī mežā visi nav
veseli ; Gadalaiki mežā ; Mežs un mēs ; Koki un dzīvnieki pilsētā.
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7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
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913

Markota, Dace. Latvija : mana pirmā enciklopēdija / Dace Markota,
Gunta Šustere ; vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; māksliniece Alise
Landsberga ; izmantoti Ainas Alksnes-Alksnītes, Gundegas KampesPērsones un Agijas Stakas zīmējumi ; redaktore Marika Taube ; kartogrāfe
Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 119 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm. Bagātīgi ilustrētajā enciklopēdijā bērniem atrodamas atbildes uz ļoti
daudziem jautājumiem. Tā palīdzēs labāk iepazīt mūsu skaisto un mīļo
Latviju, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un dabu. Grāmatas autores aicina
lasītājus apmeklēt interesantākās pilsētas, nacionālos un dabas parkus,
izstaigāt dabas takas un atklāt daudz interesantu faktu. Kartes un zīmējumi
palīdzēs izprast Latvijas vietu pasaulē un norises dabā. Grāmatā iekļauti arī
dažādi uzdevumi, ierosmes pētījumiem un radošiem darbiņiem. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
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Aladins : vakara pasaciņa / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda
Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - 48 lpp. : ilustrācijas ;
23 x 21 cm. - (Zelta klasika). (Vakara pasaciņa). - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Sogni d'oro.Aladdin: storie classiche della
buonanotte.
Carfati, Einata. Kaimiņi / Einata Carfati ; no ivrita tulkojusi Māra
Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 42 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Jaunas,
talantīgas Izraēlas mākslinieces Einatas Carfati sarakstīta un krāšņi
ilustrēta grāmata. Kopā ar mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas kāpņu
telpu augšup uz dzīvokli septītajā stāvā, kur viņa dzīvo ar šķietami
garlaicīgajiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Pa ceļam jākāpj garām kaimiņu
dzīvokļu durvīm – aiz tām gan kūsā varen interesanta un aizraujoša dzīve,
jo kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Nosaukums no: Neighbours.
Dambo : [stāsts bērniem] / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ;
Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - Dānija : Egmont Printing
Service. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Ņem līdzi stāstu!). Ļauj vaļu iztēlei kopā ar "Disney" animācijas filmas varoņiem! Lasot
aizraujošos Dambo piedzīvojumus un pildot uzdevumus kopā ar viņa
sirsnīgajiem draugiem, tev būs patiešām jautri!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Dumbo. Grab a Story!. - Grāmatas
noformējums - somiņa.
Grimms, Jākobs. Sarkangalvīte : pasaka / Jākobs Grimms, Vilhelms
Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde
; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. (Pasaku klasika). - Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mākslinieces Agijas
Stakas mūsdienīgām un asprātīgām ilustrācijām. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Jegorova, Svetlana. Viltīgais Kaķis / Svetlana Jegorova ; māksliniece
Ilze Dambe ; no krievu valodas atdzejojis Māris Salējs. - [Rīga] : [Svetlana
Jegorova], [2018]. , ©2018. - 48 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Prohasko, Marjana. Kā saprasties ar kazu / Marjana Prohasko, Tarass
Prohasko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2019 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 83, [5] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Ziemas vidū, iesalušu upes ledū, Skābaržu meža
bērni atrod īstu burinieku. Kad pienāk pavasaris un upe atbrīvojas no ledus
sloga, bērni nolemj kuģot uz jūru, lai redzētu plašo pasauli, un pašā jūras
vidū atklāj salu, uz kuras dzīvo kaza. Tikai kā lai ar kazu saprotas, ja viņa
runā svešā mēlē?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Як зрозуміти козу. - "Illustrations © Marjana Prokhasko, 2015"--Titlp. 2.
pusē.
Petraškevičs, Juris. Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese
Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede. - Rīga : Liels un mazs,
2018. - 33 lpp. : ilustrācijas. - Ērikai līdzās dzīvo Bailītes - mazas būtnes,
kas slēpjas mājā un dārzā un labprāt spēlē ar Ēriku paslēpes un baidīšanās
spēles. Bet līdz ar Negaisu ierodas patiesi lielas Bailes! Tomēr tieši Bailes
palīdz Ērikai ļoti, ļoti saņemties un jozt pa taciņu, pāri peļķēm, garām
krūmiem, uz priekšu vien! Jo nekas cits nenes tik ātri uz priekšu kā lielās
Jožambailes!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
101 dalmācietis : vakara pasaciņa / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda
Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - 48 lpp. : ilustrācijas ;
23 x 21 cm. - (Zelta klasika). (Vakara pasaciņa). - Pirmsskolas vecuma
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bērniem. - Oriģinālnosaukums: Sogni d'oro. Carica dei 101: storie
classiche della buonanotte.
Tungala, Lēlo. Sniegavīra Ludviga laime / Lēlo Tungala [teksts] ; Regīna
Luka-Tompere [ilustrācijas] ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnbega
; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 23 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. Sniegavīram Ludvigam bija viss, kas vajadzīgs laimei: gaiša galva, dūšīgs
rumpis un skaists sarkans deguns. Viņš būtu visnotaļ apmierināts ar dzīvi,
ja vien dvēseli nekrimstu slepena vēlēšanās, kas ar katru dienu kļuva
arvien lielāka un karstāka... Ziemīga pasaka lieliem un maziem sniegavīru
cēlājiem, kas ilgojas būt laimīgi. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Lumemees Ludvigi õnn.
Ziemanis, Ilmārs. Peļķīte / Ilmārs Ziemanis ; vāka dizains un ilustrācijas:
Andis Reinbergs ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 23 x 21 cm. - "Šī ir grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu,"
stāsta autors. Pasaule ir tik skaista, cik skaistu mēs to un paši sevi redzam.
Tāpēc brīžos, kad nevaram sagaidīt atbalstu vai prieku no malas, der
atcerēties, ka viss jau ir mūsos. Katrā cilvēkā ir visas iespējas, un katrā
Peļķītē – visas debesis. Galvenais ir pašam tās saskatīt un novērtēt. Pirmsskolas vecuma bērniem. - "Grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu" -uz pirmā vāka.
Princešu pasakas : pērles, kas mirdz cauri gadiem / [ilustrācijas] Melissa
Webb, Suzie Byrne, Mirela Tufan, Dean Jones ; redaktore Marika Taube ;
no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. ,
©2018. - 192 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Atklājiet sev brīnumaino pasauli,
kurā mīt nāras, ļaunas raganas un daiļi prinči. Kopā ar Pelnrušķīti dodieties
karietē uz balli, paviesojieties apburtajā Ērkšķrozītes kēniņvalstī un
vērojiet uzplaukstam patiesu mīlestību starp Skaistuli un Briesmoni. Šī
dārgumu lādīte, kurā glabājas desmit brīnišķīgi ilustrētas Hansa Kristiana
Andersena, brāļu Grimmu un citu stāstnieku sacerētas pasakas,
neapšaubāmi ieņems goda vietu katras mazas princesītes bibliotēkā. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: My Treasury of
Princess
Stories.
Saturā: Mazā nāriņa ; Ērkšķrozīte ; Salātlapiņa ; Pelnrušķīte ; Varžu
princis ; Īkstīte ; Sniegbaltīte un septiņi rūķīši ; Skaistule un Briesmonis ;
Princese uz zirņa ; Aladins.
Rasela, Reičela Renē. Maksa Kramblija dēkas : [stāsts] / Reičela Renē
Rasela kopā ar Nikiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ;
redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 228, [4] lpp : ilustrācijas ; 21 cm. - Vai Maksam
Kramblijam izdosies novērst skolas jauno datoru zādzību un kļūt par
supervaroni? Vai noziedznieki viņu nesaplosīs gabalos kā mocarellas sieru
uz cietas un kraukšķīgas LIKTEŅA PICAS GAROZAS? Un pats
svarīgākais: vai datorkluba prezidente Ērina palīdzēs viņam izkļūt no šīs
ķezas sveikam un veselam? To visu jūs uzzināsiet, izlasot otro grāmatu par
Maksa Kramblija dēkām. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The
Misadventures
of
Max
Crumbly.
Pamatskolas
haoss.
2. grāmata. Pamatskolas haoss.
Bedīls, Deivids. Vecāku aģentūra : izvēlies savu mammu un tēti / Deivids
Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga
; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 382, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Berijam
Benetam riebjas paša vārds. Īstenībā tas, ka viņš ticis pie šāda vārda,
atrodas otrajā vietā to nodarījumu sarakstā, kurus zēns uzskata par savu
vecāku vainu. Pirmajā vietā sarakstā lasāms, ka vecāki ir garlaicīgi. Bet tad
Berijs nonāk pasaulē, kurā vecākiem bērni nevis vienkārši ir (jo tad viss
būtu atstāts nejaušības ziņā), bet gan bērni drīkst izvēlēties sev vecākus.
Berijam šī pasaule šķiet kā sapņa piepildījums. Taču tad izrādās, ka viss
nav nemaz tik vienkārši... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The parent
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Lūiss, K. S. Nārnijas hronikas : [stāsts] / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu
valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 204, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pasaulslavenās grāmatu sērijas "Nārnijas
hronikas" septītā daļa "Pēdējā kauja" vēsta par maģiskās Nārnijas pasaules
pēdējām dienām. Ļaunākais ienaidnieks zemi apdraud ne jau no ārpuses,
bet iekšienes, un Nārnijas pēdējam karalim un tā uzticamajiem sekotājiem
jādara viss iespējamais, lai neatdotu savu zemi bez cīņas. Bet kur šajā kara
postā ir Aslans? Vai Lielais Lauva tiešām atstājis Nārniju uz visiem
laikiem?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Last Battle. - Grāmata
sagatavota
pēc
2007.
gada
izdevuma.
7.daļa. Pēdējā kauja.
Lūiss, K. S. Nārnijas hronikas : [stāsts] / K.S. Lūiss ; no angļu valodas
tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 223, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Pasaulslavenās grāmatu sērijas “Nārnijas hronikas”
sestā daļa “Sudraba krēsls” aizved divus bērnus satraucošā ceļojumā, kurā
tiem jāatbrīvo raganas burvestības sasaistīts gūsteknis. Savā ceļā uz
pazemes valstību tie sastopas ar briesmām un viltu, kas pārspēj visu
sagaidāmo... Taču viņu pusē ir kāds uzticams palīgs, kas pat raganai iedveš
šausmas. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Silver Chair. - Grāmata
sagatavota
pēc
2006.
gada
izdevuma.
6.daļa. Sudraba krēsls.
Hāgerups, Klauss. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas / Klauss
Hāgerups ; Līsas Aisatū ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta
Roķe ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 54 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Anna ir gandrīz desmit gadus veca, un viņai ļoti patīk
lasīt grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas labākajām draudzenēm –
bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu dienu Monsenas kundze pastāsta
Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ bibliotēku plauktos neviena
nelasītas, – tās tiek iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek ar cilvēkiem,
kas “dzīvo” šajās grāmatās. Vai arī viņi pazūd? Tā tas nevar palikt!
Grāmatas ir jāglābj. Bet kā? Šis ir brīnumains, krāšņi ilustrēts stāsts par
mīlestību uz grāmatām un tiem, kas tajās mīt, lasīšanas gardēžiem jebkurā
vecumā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Jenta
som ville redde bøkene.
Hegartijs, Šeins. Tumšmute : [stāsts] / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas
tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Līga Ciematniece ; [ilustrācijas]:
James de la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 358 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Chaos
Descends.
3. Haosa sākums.
Timofejevs, Sergejs. Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi / Sergejs
Timofejevs ; ilustrējusi Rūta Briede ; no krievu valodas tulkojusi Jolanta
Pētersone ; redaktore Inese Zandere ; dizains Artis Briedis. - [Rīga] : Liels
un mazs, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 40 lpp. : ilustrācijas. - (Lapsa Lasa).
- Sērijas Lapsa Lasa grāmatās bērni, kas nesen sākuši patstāvīgi lasīt,
atradīs īsus stāstiņus, pasakas un daudz ilustrāciju. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Ķezbers, Kārlis. Brencītis : pasaka / Kārlis Ķezbers ; ilustrējis Viestarts
Aistars. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 190, [1] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 22 cm. - Tukuma pusē dzimušais rakstnieks K. Ķezbers
nodzīvoja garu mūžu un rakstniecībai pievērsās galvenokārt, dzīvodams
svešumā. 1967. gadā ASV izdotā pasaka "Brencītis" ieguva Kārļa Goppera
balvu (1968). Tas ir stāsts par mazu, melnu, ļoti žirgtu kaķēnu, kas agri
zaudējis mājas, tāpat kā grāmatas autors, un devies labāku pasauli meklēt,
ieskrien visādās ķibelēs. Pasaka par Brencīti saista ar notikumiem bagātu
fabulu, reālā dzīve kļūst pasakaina, savukārt pasaka iegūst realitātes
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nokrāsu, rakstniekam ievijot arī kādus satīriskus pavedienus. Katram dzīvē
ir sava vieta - kaķiem, suņiem un cilvēkiem. Viss, par ko jācīnās, ir, lai
viens otram nedarām pāri, tā Brencīti pamāca cits kaķis Krišus. Pasakā
jaušama tuvība gan tautas pasakām, gan citu autoru literārajām pasakām,
apliecinot, ka dzīvnieku un cilvēku pasaulē ir daudz līdzību. - 4.-6.kl. Ziņas par autoru: 185.-[189.] lpp. . - Grāmatas pirmizdevums "Tilta
apgādā" Mineapolē, ASV, 1967.
Manfelde, Andra. Vēja Vīrs un mēs : Ventspils pasaka bērniem un
vecākiem / Andra Manfelde ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Andras
Manfeldes un Annas Ugāres ilustrācijas ; literārā redaktore Lilija
Berzinska ; dizains: Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. Andras Manfeldes pasaka bērniem un vecākiem stāsta par vēlēšanos būt
kopā, par cerību un sapņiem. Brīžiem tā ir nedaudz baisa - kā jau pasaka,
un tās vizuālās gleznas uzbur pasauli, kura skan, san, dun un smaržo. Kādu
dienu Lea ņem aiz rokas Dzērveņu Pārdevēju un ved rādīt upi, kuru viņa
labi pazīst, jo dzīvo abos tās krastos – vienu nedēļu pie tēta, otru pie
mammas. Te atjoņo Vēja Vīrs un iegriež pasauli kā vilciņu. Brīnumu
pasaulē viss ir citādi, bet varbūt tieši īstāk. Grāmatu ilustrējusi autore un
viņas meitiņa Anna Ugāre. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Paegle, Anita. Rožu spoks : pils stāsts / pils stāstu pierakstījis Andrejs
Vīksna ; Anitas Paegles ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains
Artis Briedis, Rūta Briede ; fotogrāfs Normunda Brasliņš. - Rīga : Liels un
mazs, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 27 lpp. : ilustrācijas. - Romantisks
detektīvstāsts bērniem, mākslas un leģendu mīļotājiem un visiem, kam
patīk Rundāles pils. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Purviņa, Maija Viktorija. Lācēna ziema = Little Bear's Winter : [pasaka]
/ Maija Viktorija Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums no angļu valodas ;
[autores ilustrācijas]. - Rīga : Avots, [2018]. - 23, [1] lpp. : ilustrācijas. Grāmatiņa bērniem, kas lasāma divās valodās - angliski un latviski. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
Rungulis, Māris. Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks
Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Jau pirms vairāk nekā 30 gadiem Māris
Rungulis sāka vākt un publicēt bērnu mutvārdu folklorā sastopamos spoku,
šausmu un joku stāstus. "Pārupes spoku stāstu" ciklā rakstnieks tos literāri
apstrādājis, izvēršot un iekļaujot vienotā sižetā. Grāmatā "Trīs Nāves
Mārtiņdienā" skolēni pulcējas zālē uz īpašu Mārtiņdienas vakaru.
Mārtiņdiena ievada Veļu mēnesi, un uz skatuves trīs par nāvēm
pārģērbušies skolēni sveču gaismā stāsta skolas biedriem šausmu stāstus,
cenšoties baisumā pārspēt cits citu. Kad "nāves" brīdi atvelk elpu, izrādās,
ka viņu klausītāji tikmēr jau paši aizrautīgi ķērušies pie stāstīšanas. - 4.6.kl.
2. grām. Trīs nāves Mārtiņdienā.
Strautniece, Anna. Kaķi, kamoli un sapņi : [stāsts] / Anna Strautniece ;
autores ilustrācijas. - Rīga : Alis, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 293, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Jaunākajā Annas Strautnieces
grāmatā "Kaķi, kamoli un sapņi" ciešā kamolā savijušies tās nosaukumā
minētie vārdi, cilvēku un kaķu likteņi. Laikā, kad mūsu valodā, domāšanā
un rīcībā arvien retāk sastopami jēdzieni "žēlsirdība" un "iejūtība", un tos
vietā un nevietā nomainījis skanīgais vārds – aizgūtenis "empātija",
grāmatas teksts ir kā atgādinājums un mudinājums. Grāmata, kas ne tikai
aizrauj un aizkustina, bet arī rosina vērtīgas pārdomas par cilvēku un
dzīvnieku attiecībām. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante : poēma / Kārlis Vērdiņš ; māksliniece
Rebeka Lukošus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta
Briede. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - 43 lpp. : ilustrācijas. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

