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Sudrabu Edžus “Dullais Dauka”
Lasi resursā letonika.lv/lasitava publicēto darbu “Dullais Dauka” un atbildi uz jautājumiem!
1. Atrodi trūkstošo fragmentu un ieraksti to atbildes laukā!

"Dauka zināja, ka _______________________________________ garda gaļa, sevišķi
jaunajām, it īpaši tad, kad tās jau gatavas kaut kuru brīdi atstāt perēkli."

2. Lai no Daukas iznāktu kārtīgs cilvēks, māte un aizbildnis nolēma, ka "Dauka būs jānodod
amatā vai nu pie skrodera, vai kurpnieka. Varētu arī pie kalēja vai galdnieka, bet puika par
jaunu".
Ko gribēja pats Dauka? Atzīmē pareizo atbildi!
2.1. "... labāk sūtiet mani uz augstām skolām vai arī tālu jūras ceļu..."
2.2. "... labāk laidiet mani ganos un pēc tam arājos..."
2.3. "… labāk māciet man skaisti dziedāt un spēlēt mūziku..."
2.4. "... labāk ļaujiet man palikt mājās un aizkrāsnē sust..."
3. Dauka bija zinātkārs. Ko viņš gribēja noskaidrot?
Atzīmē visas iespējamās atbildes!
3.1. kāpēc saule netika nekad tālāk kā līdz zināmai strīpai
3.2. kā tas var būt, ka debess izskatās tikpat tālu, cik bijusi
3.3. kas tas ir - acu apmānīšana
3.4. vai zeme ir apaļa kā lode un griežas ap sauli
3.5. cik tālu no Rīgas līdz Jūrmalai
3.6. kur dzīvo jūras velns
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4. Lai rastu atbildi uz jautājumu, kas viņu visvairāk nomocīja, Dauka izmantoja dažādas
iespējas.
Atzīmē visas iespējamās atbildes!
4.1. nozaga laivu un devās viens jūrā
4.2. jautāja skolotājiem
4.3. jautāja mācītājam
4.4. rakstīja vēstuli baronam
4.5. izvaicāja skolas puikas
4.6. skrēja pa ledu, kas pārklāja jūru, mēģinot tikt līdz horizontam

5. Cilvēku attieksme pret "Dauku" bija dažāda. Visbiežāk viņš tika sodīts un pērts, bet zēna sirdī
neapjausta uzplauka arī pirmā mīlestība.
Atrodi nākamo (vienu) citāta vārdu un ieraksti to atbildes laukā!
"Es nedrīkstu," viņa beidzot teica, "man aizliedza. Nedrīkstu nedz ar tevi runāt, nedz par tevi
domāt. Es esmu _______________________ ..."
6. "Noglaudījis puikam vaigu, viņš tam vēl izstāstīja, ka augstās skolās jo viegli saprotams arī
tas, kas aiz tās strīpas. Tad viņš izvilka naudas maku un iedeva zēnam sudraba gabalu."
Kas iedeva Daukam sudraba gabalu?
Varianti

Atzīmē pareizo atbildi!

6.1. Zvīnis
6.2. skolotājs
6.3. aizbildnis
6.4. mācītājs
7. Kuru no priekšmetiem Dauka mācēja izjaukt un salikt tā, lai tas atkal nevainojami darbotos?
Atzīmē to!

7.1.

7.3.

7.2.
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