
 

Stundai beidzoties, skolotāja visiem liek 
sastāties pa pāriem, lai dotos uz svinīgo 
sarīkojumu skolas zālē. Gan Elīna, gan Zaiga 
vēlas būt vienā pārī ar Gati. Redzot, ka Zaiga 
aizsteigsies priekšā, Elīna viņu pagrūž, Zaiga 
sadusmojas un grūž pretī. Elīna nokrīt un sasit 
roku, uz skolu tiek izsaukti Zaigas vecāki. 

Saša atnācis no citas skolas un ir jauniņais savā 
klasē, labi mācās, tāpēc ir izpelnījies vairāku 
puišu nelabvēlību. Lai kur viņš ietu, zēni viņu 
sauc par Resno urbēju. Kad starpbrīdī viens no 
puišiem atkal uzsauc: “Hei, veči, paskatieties, 
re kur nāk Resnais urbējs!”, Saša neiztur un ar 
dūri pārsit smējējam degunu. 

Annai nepatīk matemātika, tāpēc viņa 
matemātikas laikā parasti iet prom no 
skolas. Reinis, klases vecākais, rūpējas, lai 
Anna būtu skolā. Kādu dienu, kad Anna atkal 
gatavojas doties prom, Reinis viņu saķer un 
nelaiž vaļā. Anna sadusmojas un no visa 
spēka zēnam iesper. 

Ainai ir patēvs, kas iedzēris kļūst dusmīgs un 
purina meiteni aiz pleca, Ainai no viņa ir bail. 
Fizikas skolotājs, uzdodot pārbaudes darbu, 
klusi staigā pa klasi un vēro, vai kāds 
nenoraksta. Pieejot pie Ainas sola, skolotājs 
pamana, ka skolniecei kaut kas ir zem 
elkoņa. Viņš saņem meiteni pie pleca, taču 
Aina izbīstas un iesit skolotājam. 

Matīsam ir runas defekts, viņš runājot mazliet 
šļupst. Latviešu valodas skolotāja, kurai patīk 
saukt skolēnus klases priekšā deklamēt 
dzejoļus, Matīsu ir iesaukusi par Kamieli. Kad 
pienāk Matīsa kārta deklamēt dzejoli, skolotāja 
saka: “Kurš nāks pie tāfeles? Nu Kamielītis, 
protams!” Matīss neiztur, pienāk pie skolotājas, 
uzspļauj viņai un izskrien no klases. 

Jānis ir maza auguma, tāpēc klasē viņu sauc 
par Īso. Vita, par kuras vasaras raibumiem 
Jānis reiz bija pavīpsnājis, Jāni sauc par Īso 
mīkstmiesi. Jāni tas ļoti aizvaino, un reiz pēc 
stundām, kad Vita bija noliekusies pie sola, 
lai paņemtu somu, Jānis vairākas reizes Vitai 
spēcīgi iesita pa muguru. Vitai vajadzēja iet 
pie ārsta. 



 

 

 

Ralfs ar Santu mācās vienā klasē, Santai ir 
gara bize, un Ralfam patīk reizi pa reizei 
Santu paraustīt aiz bizes. Parasti Santa 
pasmejas, bet šodien Ralfs parāva aiz bizes 
tik sāpīgi, ka meitene apgriezās un iesita 
viņam pļauku pa seju. 

Tomass un Pēteris ir draugi, kuriem stundu 
laikā uz papīra patīk “šaut kuģus”. Vēstures 
stundā, kad puiši atkal aizrāvušies ar spēli, 
Pēterim liekas, ka Tomass ir negodīgs, tāpēc 
viņš Tomasu pagrūž, lai redzētu tā lapiņu. 
Tomass sadusmojas un no visa spēka iedur ar 
pildspalvu Pēterim rokā. 

Liene ar Aleksandru sēž vienā solā. Liene ir 
paņēmusi līdzi limonādi un nejauši to izlej uz 
Aleksandra klades. Klade ir saķēpāta, un 
Aleksandrs nelaimīgs. Liene neatvainojas, bet 
pasmejas, sakot, ka Aleksandram tāpat tā bijusi 
ķēpu klade. Aleksandrs sadusmojas, saķer Lieni 
aiz pleciem un sāk purināt. 

Aijai ir runas defekts, viņa nevar izrunāt 
burtu “r”, Natālija, kas ir klases meiteņu 
barvede, Aiju izsmej. Sporta stundā, spēlējot 
basketbolu, Aija izmanto izdevību un sāpīgi 
iesper Natālijai pa kāju. 

  


