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4. a, 4.b un 4.g klase 
 

     
 

Maksam un Moricam ir ievērojama nedarbu pieredze. Reiz viņi apmuļķoja gandrīz visus sava 
ciema miermīlīgos iedzīvotājus. Šoreiz viņi ir pieauguši un kļuvuši nedaudz prātīgāki. Slavenie 
delveri pat ir piekrituši mums visiem izstāstīt septiņus neparastākos savas dzīves atgadījumus ar 
visām no tā izrietošajām sekām. 

4. klašu skolēni noskatījās izrādi un dalījās savos iespaidos:   

- Man izrāde patika. Tā bija jautra, jo Makss un Morics stāstīja par savām bērnības blēņām. Abi 
aktieri darbojās arī ar citām lellēm un bija redzami, bet man tas patika. Stāstam pa vidu bija 
dziesmas, kas arī patika. (Mārcis)  

- Makss un Morics izstāstīja septiņus savus stāstus, visi bija jautri. (Ričards) 
- Man patika pati skatuves izveide un aktieriem. Liels paldies par izrādi!   (Stella) 
- Man ļoti patika izrāde. Patika, kā viss uztaisīts. (Alise) 
- Noskatījos izrādi un man liekas, ka Makss un Morics ir normāli puiši! (Emīls) 
- Sākumā man likās, ka būs ļoti garlaicīgi, taču tad bija ļoti interesanti. (Katrīne) 
- Man palika galvā pirmā dziesma, ko viņi nospēlēja kur vistas dejoja un Makss spēlēja ģitāru 

man tas likās forši :) 
- Man vēl patika viņu instrumentu prasmes jo viņi mācēja spēlēt diezgan daudz instrumentus, 

vēl man patika, ka viņi visu paši darīja bez palīdzības un viņiem tas iznāca ļoti labi. 
- Mans mīļākais tēls bija onkuls Fricis jo viņam patika gulēt un man arī patīk gulēt, tādēļ man 

viņš šķita foršs.. (Karlīna) 
- Es atceros ka Boltes madāmai bija 3 vistas un 1 gailis. Man vēl palika atmiņā, ka tās vistas 

ieķērās kokā .Vistas sasienot -  tas bija pirmais viņu nedarbs (Kristaps)  
- Es atceros, ka viņi izdarīja 6 nedarbus. Ka Boltes tantei bija 3 vistas un viens gailis un viņus 

samala dzirnavās. (Elza) 
- Man patika šajā izrādē kad, Makss un Morics sākā dziedāt par sevi dziesmiņu. Manuprāt 

visinteresantākais notikums bija tad kad, Makss paņēma makšķeri un sākā makšķērēt ar to 
gatavojošās vistas un gaili.( Emīlija)  

-  Man patika un likās smieklīgi, kad Maks un Morics zaga vistas no krāsns, kamēr saimniece 
aizgāja uz pagrabu.( Gabriella)  

- Man patika kad viņi strīdējās un tad viss apklusa. Un man vēl patika, kad izzuda gaisma un 
tad atkal parādījās. Un vēl man patika visas atskaņas.(Darens)  



  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


