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Kāpēc šis temats ir būtisks?
 Arno Jundzes romāns pusaudžiem “Kristofers un Ēnu ordenis” (Zvaigzne ABC, 2015) 
rosina lasītājus novērtēt zināšanu un draudzības nozīmi, nokļūstot neparedzētās, dažkārt 
neiespējamās situācijās, paplašina lasītāja pieredzi, iepazīstot fantāzijas žanra literatūru.

 Kopā ar jauniešiem izdzīvojot neparastos piedzīvojumus, tiks aktualizēta draudzības 
un zināšanu nozīme, rosināta fantāzija, lai savu pieredzi izmantotu radošā darbībā, radot
idejas pieteikumu radošam kinodarbam. Spēles veidā tiks pārbaudīta lasītāju vērība.

Skolēnam sasniedzamais rezultāts
 Izmantojot piedāvāto slepeno kodu, atšifrē tekstu, rada tekstu un šifrē to.
 Veido jautājumu – atbilžu kartītes par izlasīto romānu.
 Piedalās konkursā, lai noskaidrotu vērīgāko lasītāju.
 Izmantojot norādes, rada idejas pieteikumu kinofilmai.

Mērķauditorija
 Šo materiālu ieteicams izmantot 5.-8. klašu skolēniem (pēc skolotāja ieskatiem – arī 
citās klasēs) latviešu valodas un literatūras stundās, ieteicams sadarboties ar teātra 
mākslas, vizuālās mākslas, skolotājiem. Iespējams izmantot arī citās mācību stundās, arī  
aktivitātēs ārpus mācību stundām u.c., veicinot skolēnu interesi par lasīšanu.

Ieteikumi materiāla izmantošanai
 Grāmatzīmē tiek piedāvāts informatīvs materiāls lasītājam par autoru un grāmatu. 
Iekļauta īsa informācija
par grāmatas „Kristofers un ēnu ordenis” autoru Arno Jundzi un grāmatas anotācija.

kRistofeRS
un ēnu oRdenis
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Papildinformācija par autoru un piedāvāto daiļdarbu:
Par autoru:
https://ej.uz/rcei
https://literatura.lv/lv/person/Arno-Jundze/873458
https://makslinieki.lv/profile/arno-jundze/

Par grāmatu “Kristofers un Ēnu ordenis”:
https://ej.uz/zvem
https://ej.uz/d9vp
https://ej.uz/t8r6
https://ej.uz/uz1b
https://ej.uz/ykk6

Grāmata bija iekļauta 2016. gada Bērnu un jauniešu žūrijā vecuma grupā 11+.
Grāmata noteikti patiks tiem lasītājiem, kurus saista fantāzijas literatūra.
Grāmatas mākslinieks ir Artūrs Bērziņš.

Uzdevumi
 Mācību materiālā tiek iekļauti uzdevumu piemēri, kā virzīties uz sasniedzamo rezultātu – 
no vienkāršā uz sarežģīto. Tiek piedāvāta iespēja atlasīt uzdevumus diferencēšanai pēc apjoma 
un grūtības pakāpes.
 Skolotājs var izvēlēties – atsevišķus uzdevumus projicēt uz ekrāna vai izdrukāt.
 Paredzēts, ka skolēni mācās sadarbojoties, taču šos uzdevumus var veikt arī individuāli.
 Skolēni rosināmi iepazīt visu romānu, tādējādi darbs ar šo materiālu jāplāno savlaicīgi, lai 
skolēni pagūtu izlasīt tekstu. 

Sagatavošanās darbi uzdevumu veikšanai
 Pirms uzdevumu veikšanas ieteicams organizēt sarunu par fantāzijas žanra literatūru, 
īpaši akcentējot to, ka gan reāli piedzīvotais un redzētais, gan izfantazētais un neeksistējošais 
var noderēt literāra darba
radīšanā.

Ja ir tāda iespēja, var apmeklēt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, lai vizualizētu romānā 
aprakstīto vidi.
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Uzdevumu kopa sadalīta 3 daļās tā, lai pakāpeniski sagatavotu
iztēles vingrinājumam.
1. Skolēni, izmantojot piedāvāto slepeno kodu, atšifrē zīmīti.
Atšifrējumam vajadzētu būt tādam:
 Kristofer un Kate!
 Ēnu ordeņa padome apsveic jūs
 ar pārbaudījuma izturēšanu.
 Ar cieņu,
 Rozenkrancs

Skaitļu šifra atslēga:  A 1  Ā 2  B 3  
C 4  Č 5  D 6  E 7  Ē 8  
F 9  G 10  Ģ 11  H 12  I 13  
Ī 14  J 15  K 16  Ķ 17  L 18  
Ļ 19  M 20  N 21  Ņ 22  O 23  
P 24  R 25  S 26  Š 27  T 28  
U 29  Ū 30  V 31  Z 32  Ž 33

2. Tā kā šifrā ieviesušās dažas nepilnības, skolēni aizšifrē tekstu
pilnībā.

3. Pēc teksta atšifrēšanas skolēni izdomā iespējamo atbildi Rozen- 
krancam un izformē par to, ka gatavojies veidot filmu par šo 
neparasto notikumu, pēc tam savu tekstu aizšifrē. Lai uzdevums 
būtu radošāks, skolēni rosināmi izmantot kādu citu šifru. Svarīgi 
vēl organizēt aktivitāti, kurā skolēni mēģina atšifrēt radīto tekstus.

1. uzdevums.

Noslēpumainā
kriptogramma.

2. uzdevums.

Vērīgākā 
lasītāja
konkurss.

Šis uzdevums veicams nelielās grupās.
Skolēnu uzdevums ir piedāvāt idejas pieteikumu iecerētai filmai. Lai
uzdevums būtu vieglāks, tiek piedāvāti uzvedinoši jautājumi.
Pirms vizuālā uzdevuma veikšanas vēlama saruna par to, kas un kā
veido filmas kadru.

Noslēgumā var izspēlēt lomu spēli - ideju pieteikumus prezentēt un
tiem piešķirt vai nepiešķirt nosacītu finansējumu īstenošanai, 
trenējot prasmi pamatot domu, kā arī īsi prezentēt ideju. Ir iespēja 
sadarboties ar sociālo zinību skolotāju.

3. uzdevums.

Esi
kinofilmas
režisors!

Šis kompleksais uzdevums ne tikai rosina skolēnus uzmanīgi lasīt 
romānu, bet arī ikvienam iesaistīties konkursa veidošanā.

Uzdevums realizējams divos posmos.
Pirmajā posmā ir jāsagatavo konkursa saturiskā puse. Lai to 
izdarītu, jāveido jautājumu – atbilžu kartītes. Lai veicinātu katra 
skolēna iesaistīšanos, vajadzētu aicināt katru pēc parauga izveidot 
vismaz vienu kartīti. Katras kartītes vienā pusē jāraksta 3 jautājumi 
par romāna saturu, otrā kartītes pusē jāpiedāvā pareizās atbildes.

Šo uzdevumu var veikt grupās.
Otrajā posmā skolēni piedalās vērīgākā lasītāja konkursā. Pirms 
konkursa jāvienojas par konkursa norisi – kā notiks jautājumu 
uzdošana, punktu skaitīšana, apbalvošana utt.
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Noslēguma aktivitātes
 Vēlams apmeklēt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju; kurš kopš 1989. gada 
atrodas Rīgas senākajā mūra ēkā – Sv. Jura baznīcā. Šajā baznīcā notiek arī romāna 
darbība.

 Noteikti jāveic refleksija par to, ko sapratuši un kādas prasmes pilnveidojuši, 
strādājot ar piedāvātajiem uzdevumiem, par ko skolēni jūtas gandarīti, ko būtu varējuši 
izdarīt labāk.

Papildinformācija par tematu:
Informācija par fantāzijas žanru
https://enciklopedija.lv/skirklis/2031
https://satori.lv/article/latviesu-fantazija

Tā kā autors, rakstot romānu, daudz ietekmējies no angļu fiziķa un kosmologa Stīvena 
Hokinga teorijām, skolēnus var rosināt uzzināt vairāk par šo cilvēku.
https://junioriem.lv/2021/05/14/ka-stivens-hokings-speja-runat/
https://ej.uz/z76z
https://ej.uz/mqwt
https://ej.uz/j35m

Sarunai par kriptogrammām varētu noderēt papildu informācija
https://ej.uz/pfgy
https://ej.uz/8r8w

Ja organizē sarunu par mobingu klasē, ieteicams izmantot
dzimba.lv, uzvedība.lv vai centrsdardedze.lv materiālus.
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