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 novembris -decembris 

Ko mēs darīsim Ziemassvētkos sko-

lā... 

16.decembris 

10.30 Skolas egles iedegšana, 

Labinieku godināšana 

18.00 Ziemassvētku balle 5.-

9.kl. 

(diskotēka) 

21.decembris 

9.30 Zs. Koncerts skolēniem 

18.30 Pasākums  vecākiem 

‘’Sniega karaliene’’ 

un 24. dec. Varat svinēt Ziemassvēt-

kus mājās ar ģimeni:) 

 

Mūsu skolas adrese : Gaismas 1 , Talsi, LV—3201 

Skolas mājas lapas adrese : www.talsupsk.lv 

Skolas avīzes redaktora e-pasts : sweetthing@inbox.lv 

 

Saturs  

1.lpp.  Ziņas par skolu un pasākumiem  

2.lpp.  Klašu korespondenti ziņo 

3.lpp. Interesanti-tev tas jāzina 

4.lpp. Tests 

5.lpp. Cik izlutināts Tu esi? 

6.lpp. Kā redz dzīvnieki? 

7.lpp. Kā radušies fingerbordi?  

8.lpp. Exstra jaunums! 

9.lpp. Joki 

Adventes  sākums  

1.advente-27.novembris 

2.advente-4.decembris 

3.advente-11.decembris 

4.advente-18. decembris 

Un katru svētdienu iededz pa svecī-

tei :D 

 

1.lpp. 

Ja saproti tad izlasi shooo tekstu! 

Priecigusziemassveetkusunlaimiigujaunogadulaitevprieciigasbri-

ivdienasKartiigiizrotaaegliitiunvisusavumaaju. 

Neaizmirstiapsveiktsavusdraugusvecaakusunradussamiilovisuskolo-

otimiiliunnoteiktiariisavusuniitivaikakiitivaizivtinju:) 

Tikaiiztiirimajupirmsziemassveetkiemunzobusariieddaudzpupinja-

sunpiiraadzinjussadaaviniviesiemdavanasuztaisimanapsveikumuundavanuPaula&Monika 

 

"Labākais  

skolotājs  2011". 

 

 

  

Šogad par šīs nominācijas ieguvēju 

kļūs Talsu pamatskolas  mūzikas sko-

lotāja Dina Bičule. 

Dina Bičule ir jau 10 gadus Talsu, 

Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 

mūzikas skolotāju metodiskās apvienī-

bas vadītāja. Profesionālajā darbībā 

apliecinājusi sevi kā radošu, inovatīvu, 

aktīvu un enerģisku pedagogu, organi-

zējot pasākumus skolēniem un skolo-

tājiem, daloties pedagoģiskajā piere-

dzē, demonstrējot mācību stundas, 

vadot korus un piedaloties dažādos 

muzikālos projektos. Skolotāja aktīvi 

piedalās Talsu pamatskolas mūzikas 

virziena programmas veidošanā un 

īstenošanā. Profesionālajā pilnveidē 

un tālākizglītībā gūtās zināšanas sko-

lotāja Dina Bičule nodod tālāk 

audzēkņiem un kolē-

ģiem.   

Apsveicam!:))) 

Mēs lepojamies! 

 Titulu „Labākais sporta 

skolotājs" saņēma Talsu pamat-

skolas sporta skolotājs Aivars Lakstī-

gala, par radošu pieeju mācību proce-

sa organizēšanā sporta stundās.  

 

 Mēs lepojamies! 

 Apsveicam!:))) 



Ziņo klašu korespondenti... 

30. novembrī 9. klase devās ekskursijā 

uz Saeimu, Ministru kabinetu, Ārlietu 

ministriju, kur visi iepazināmies ar visu 

deputātu darba vietām. Ministru kabinetā 

mums bija iespēja apsēsties deputātu 

vietās kā, piemēram,  Ministru preziden-

ta Valda Dombrovska vietā. Apskatījām 

visas telpas, kur un kā  notiek deputātu 

sēdes,  balsošana. Ārlietu ministrijā mēs 

iepazināmies ar vēstnieku darba pienā-

kumiem. 

Mums patika ekskursija un ar lielāko 

prieku vēlreiz brauktu ekskursijā uz 

Saeimu, Ministru kabinetu un Ārlietu 

ministriju. Iesakām   turp doties arī citām 

klasēm.  

 

8.b klase... 

Ārā paliek ar vien aukstāks... Saulīte vairs tik 

pat kā nespīd, taču mūsu klasē visi smaida 

vienmēr! Protams bez vīrusu uzbrukumiem 

neiztikt, taču mēs esam stipri!!!  

Šajā mēnesī aktīvi plānojam decembra klases 

vakaru un gaidām Ziemassvētkus, kad atkal 

stāvēsim pie eglītes, skaitīsim dzejoļus, lai 

iegūtu paciņas.  

Apmeklējam ansambļa , kora un teātra mēģi-

nājumus, lai Ziemassvētku koncertā varētu 

priecēt gan sevi, gan citus! Piedalījāmies arī 

dāvanu nešanā un saiņošanā akcijai „‟Rūķi 

pār novadiem.‟‟ 

Ceram, ka pa šīm ziemas brīvdienām esi atpū-

ties un gatavs otrajam semestrim :)  

Lai Tev šogad izdodas īstenot savus plānus 

un aizsniegt mērķus. :)  

 

 

2.lp



 

         Mēnessērdzība 

 

   Eu, bračkuuuu, 

 uzcienāsi? 

2011. gads bija ne vien notikumiem, bet arī 

baumām bagāts izklaides un zvaigžņu pasaulē.  

Lielu lomu dažādās baumās šogad vairāk kā 

nekad spēlēja sociālie mediji, bieži vien aizstei-

dzoties priekšā dzeltenajai presei, vēsta ārzem-

ju mediji. 

Tieši šogad bijis ļoti daudz viltus nāvju paziņo-

jumu, kas īsā brīdī satricināja gan internetu, 

gan miljoniem lielu auditoriju. Piemēram, vai-

rākas reizes tika baumots par Lady Gaga nāvi, 

Playboy dibinātāja Hjū Hefnera aiziešanu mū-

žībā, skandalozā aktiera Čārlija Šīna un popu-

lārā mūziķa Džona Bon Džovi nāvi. Par laimi, 

neviena no baumām nepiepildījās. Tās bija ti-

kai baumas, kas ātri tika atspēkotas. 

Vēl viena no lielākajām gada baumu sensāci-

jām bija popzvaigznes Bejonsas Noulzas grūt-

niecība. Spekulācijas par to, ka slavenā dziedā-

tāja gaida ģimenes pieaugumu bija tik daudz, 

ka teju neviens vairs nevar saskaitīt cik reižu 

par to baumots. 

Vēl viena superbauma bija daudzi apgalvojumi 

un viltus pierādījumi, kas Maikls Džeksons pa-

tiesībā ir dzīvs. Diemžēl, arī tā nav taisnība. 

Baumu pasaulē lielu lomu šogad ieņēma arī ha-

keri, uzlaužot slavenību sociālo mediju kontus, 

datorus un pat telefonus un darot visādus nela-

bus darbiņus, piemēram, no Skārletas Johanso-

nes telefona tika nočieptas un tīmeklī nopludi-

nātas viņas fotogrāfijas vannas istabā. Sociāla-

jos medijos hakeri pat pamanījās paziņot, ka 

dziesmiņas „Friday” dziedātāja Rebeka Bleka 

apprecējusies ar R. Kelly. 

Muļķības!!! 

 Baumas 

3.lpp. 

Skaidrojums: lat. Som-

nus-miegs + ambulare-

staigāt 

Izpausmes: pacients 

sēž gultā, staigā, runā, 

raugās apkārt ar neko neredzošu skatienu, 

var  kāpt pa trepēm, ieskriet sienā, iet cauri 

logam. 

Nakts staigāšanu: tomēr biežāk novēro 

bērniem pēc spilgtiem piedzīvojumiem, 

biežāk zēniem nekā meitenēm. Pasākums 

parasti beidzas ar atgriešanos gultā vai 

došanos pie miera ārpus gultas. No rīta pa-

cients neko no notikušā neatceras. 

Cēlonis: bailēm miegā un somnambulismam 

var būt psihes traucējumi, alkoholisms, bet 

vecākiem cilvēkiem biežākais iemesls ir medi-

kamentu lietošanas blaknes. 

Mēnessērdzība: ir parādība, kas tiek saistīta 

ar dīvainām izdarībām pilnmēness naktīs, no 

kurām jau folklorizējusies ir staigāšana pa 

jumtiem. Piemēram, senie grieķi ticēja, ka tra-

kums rodas no pārāk mitrām smadzenēm – 

proti, zinot mēness ietekmi uz plūdmaiņām, 

gan grieķi, gan romieši bija ievērojuši, ka mē-

ness ietekmē mitrumu, un tāpēc nosprieduši, 

ka tas kaut kā stimulē arī ārprātu.  

       Interesanti - 

                        Tev tas jāzina 

   



 

Tests 

1.Kad puisis/meitene saka, ka piezvanīs, bet nepiezvana, tas nozīmē, ka ... 

A) Viņš/-a aizmirsis/-usi savu solījumu. 

B) Viņš/-a nav tevī ieinteresēts/-a 

C) Tam ir iemesls, piemēram, nodarbības pēc skolas u.tml. 

2. Ko tu dari vispirms, kad skolā saņem sliktu atzīmi?  

A) Aprunājies ar klasesbiedriem, kā veicies  viņiem. Iespējams saņemsi padomu.  

B) Runā ar skolotāju zem 4 acīm un apstrīdi absurdo novērtējumu. 

C) Saproti, ka šoreiz nestrādāji 100% 

3. Kā tu rīkojies pēdējoreiz, kad nedabūji to, ko vēlējies?  

A) Mazliet pažēlojies un turpināji iesākto...  

B) Satrakojies-tas bija totāli negodīgi.  

C) Izvērtēji situāciju, lai saprastu, kādēļ tā notika.  

4. Daži tavi draugi plāno ballīti, bet neielūdz tevi. Tu... 

A) Brīnies, kāpēc tā noticis, un starpbrīžos pret viņiem centies būt īpaši jauks.  

B) Uzrodies nelūgts. Vai tad viņi tiešām nezina, ka ballīte bez tevis nav ballīte?  

C) Neesi pārlieku apbēdināts, jo labprātāk pavadīsi laiku ar cilvēkiem, kas tev ir tuvāki.  

5. Ja kāds tevi aizvainotu vai izslēgtu no draugu bariņa, tu... 

A) Ieslēgtos savā istabā un mocītos vainas apziņā, kāpēc tā noticis.  

B) Izplatītu baumas– viņi to ir pelnījuši. 

C) Saglabātu mieru un tikai nepieciešamības gadījumā atbildētu uz aizvainojumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visvairāk A atbilžu...Tu slikti uztver atraidījumu. Ir lieliski, ka tev visu rūp padarīt pēc labākās sirdsapziņas, bet, ja 

šādi rīkojies tikai tādēļ, lai kādam kaut ko pierādītu, ir diezgan nožēlojami. 

Visvairāk B atbilžu... Tu esi staigājoša laika bumba. Lai gan ir lieliski, ka tev ir tik pozitīvs viedoklis par sevi, tas var 

izvērsties nopietnās nepatikšanās, ja nebūsi uzmanīgs. Tev vairāk jāļaujas notiekošajam. 

Visvairāk C atbilžu... Tu visu uztver ar vēsu prātu un esi nosvērts. Apsveicam! Tu esi par sevi pārliecināts cilvēks– 

labā nozīmē! Kamēr citi ar asarām un puņķiem pārdzīvo atraidījumu, tu izvēlies mierīgāku ceļu. 

4.lpp. 



 

Vai tu vienmēr iegūsti visu, ko vēlies, un mājas uzkopšanas darbos tev nav jāpakustina ne pirkstiņš? Izpildi testu un no-

skaidro, kāds esi un kāda ir tava attieksme pret izlutinātajiem tipiņiem.  

 

1.Tev ir dzimšanas diena, un tu jau sen vecākiem biji izteicis/-usi vēlmi pēc dārga mp3 atskaņotāja. Vai tu tiešām tādu 

saņemsi šajā dzimšanas dienā? 

 

a) Nē, visticamāk tas būs kaut kāds lētais mp3 atskaņotājs, kurš galīgi nerullē un nav stilīgs. 

b) Protams, šo stilīgo mp3 un vēl kaudzi ar citām mantām, kuras esi vēlējies. 

c) Nē, bet tu nemaz negaidīji, ka varētu saņemt tādu dāvanu. 

 

2. Veikalā tu ieraugi kurpes, ko biji meklējis/-usi veselu mūžību. Ir tikai viena problēma – tava kabatas nauda jau ir iztē-

rēta. Kā tu rīkosies?  

 

a) Tu aizej pie mammas un skaties uz viņu ar tik žēlām acīm, līdz viņai tiešām paliek tevis žēl, un viņa tev iedod naudu 

kurpēm.  

b) Nedari neko. Nav naudas – nav kurpju. 

c) Tu mēģini vecākiem izlūgties naudu no savas nākamā mēneša kabatas naudas. Ja viņi nepiekrīt, apsoli vēl nedēļu 

mazgāt traukus un uzkopt māju… 

 

3. Piektdienas vakarā skolā tiek rīkota superīga ballīte. Kā tu līdz turienei tiksi? 

 

a) Vienkārši aiziesi kopā ar draugiem, kas vienmēr ir jautri un izklaidējoši. 

b) Sameklēsi kādu draugu/draudzeni, kuram/-ai ir mašīna, un palūgsi, lai aizved tevi uz ballīti. 

c) Palūgsi, lai tētis aizvizina ar savu jauno mašīnu. Ja viņam nebūs laika, palūgsi, lai viņš izsauc taksi.  

 

4. Kādi ir tavi pienākumi mājās? 

 

a) Savas istabas uzkopšana, trauku nomazgāšana, galda uzklāšana, putekļu tīrīšana un reizēm arī viss pārējais, kas nav 

izdarīts.  

b) Pienākumi? HA! Ha! Ha! 

c) Šad tad tev ir pašam/-ai jāsakārto sava istaba un, ja mammas nav mājās, jānomazgā trauki, bet tas gadās ļoti reti.  

 

5. Kāda ir tava vistipiskākā sejas izteiksme, kad sarunājies ar vecākiem? 

 

a) Īgna un dusmīga – tu nekad neiegūsi to, ko vēlies. 

b) Priecīga – tu esi apmierināts ar to, kas tev jau ir. 

c) Mīļa, bet ar sarauktu deguntiņu – nostrādā vienmēr, un vecāki nespēj tev neko atteikt.  
 

 

Rezultāti: 

 

0-5 

Tu un – izlutināts? Pilnīgi un galīgi – nē! Ja kaut ko vēlies, pats sāc par to domāt un sāc pie tā arī strādāt – krāt nau-

du, ja vajadzīgs, mācīties cītīgāk, ja nepieciešams, strādāt vairāk, ja tas var palīdzēt. Protams, ka šad tad tevi pārņem 

skaudība, skatoties uz tiem izlutinātajiem bērneļiem, kuriem viss tik viegli nāk – atliek tikai acis pamirkšķināt un ir, bet 

tikpat labi tu apzinies, ka viss, kas tev pieder, ir paša rokām sasniegts.  

 

6-10 

Ne jau viss tev ir pieejams un dabūjams, tomēr šad tad vecāki mēdz tevi pārsteigt ar patiesi lielām un negaidītām dāva-

nām, lai palutinātu no sirds. Labākais šajā situācijā ir tas, ka tev pašam patīk sasniegt savus mērķus, bez milzīgas vecā-

ku palīdzības, jo tad gandarījums ir simts reižu lielāks.  

 

11-15 

Laiks ieskatīties spogulī un līdz ar to arī patiesībai acīs – tu esi ļoti, ļoti izlutināta būtne. Ja tava sirds jau atkal kaut ko 

vēlas – viens, divi, trīs un tev tas ir rokā. Protams, tevi tas pilnībā apmierina, bet pamēģini kādu reizi izķepuroties un 

sasniegt kaut ko paša spēkiem. Protams, ka tas aizņems vairāk laika un enerģijas, bet galvenais, ka sasniedzis iecerēto 

būsi saviem spēkiem. 

 

 

 

1. 

a=2 

b=3 

c=1 

2. 

a=3 

b=1 

c=2 

 

3. 

a=1 

b=2 

c=3 

 

4. 

a=1 

b=3 

c=2 

 

5. 

a=2 

b=1 

c=3 

Cik izlutināts Tu esi? 

5.lpp. 



 

Izsalcis piekūns planē virs pļavas. Pēkšņi viņš zālē pamana 

kustību un nolemj pikēt tajā virzienā. Tikmēr uz zemes pele steidzas cauri zālei. Ir patumšs, peles mazās ačteles nemitīgi 

raugās, vai neuzglūn briesmas. Ar acīm, kas izvietotas katra savā galvas pusē, pele var redzēt gandrīz visu apkārt notie-

košos. Vai viņa laikā pamanīs piekūnu, lai aizbēgtu? Vai tomēr ar lielisko redzi apveltītais putns to noķers? Lai arī kas 

notiktu, ir skaidrs-bez acīm nevienam no šiem dzīvniekiem nebūtu nekādu izredžu.  

 

Savvaļas dzīvnieku acis 

Dažiem dzīvniekiem ir dīvainas formas acu zīlītes, citi spēj tās kustināt neatkarīgi vienu no otras. Kādam tās ir divas, 

kādam vairāk. Un vēl ir dīvaiņi, kam acis atrodas nevis galvā, bet uz kādas citas ķermeņa daļas. Kāpēc dzīvnieku acis ir 

tik dažādas? Viss atkarīgs no tā, cik daudz tiem nepieciešams redzēt, lai izdzīvotu.  

Iedomājies piekūnu– viņa acis attiecībā pret galvu ir patiešām lielas. Arī acu tīklenes ir lielas, kas ļauj uztvert vairāk 

gaismas. Piekūna acis izvietotas galvas priekšdaļā, tās skatās taisni uz priekšu, ļaujot daudz skaidrāk saskatīt aplūkojamo 

objektu. To sauc par binokulāro redzi. Pikūns informāciju par vienu un to pašu objektu saņem divas reizes– no vienas un 

no otras acs. Tas palīdz precīzi noteikt attālumu, lai pikējot noķertu peli.  

Laikus pamanīt briesmas  

Daļai dzīvnieku, piemēram, pelei, aicis ir galvas sānos un katra redz kaut ko citu. To sauc par monokulāro redzi. Viņi 

redz, kas notiek priekšā, virs un zem viņiem, sānos un pat aizmugurē. Tas palīdz turēties vienu solīti priekšā plēsoņām. 

Hameleona aics vienlaikus spēj kustēties dažādos virzienos. Viena skatās uz priekšu, bet otra atpakaļ– vai tik kāds neuz-

brūk no aizmugures?!  

Interesantas acis ir krabim– tās izvirzītas uz kātiņiem augstu virš dzīvneika ķermeņa, ļaujot vienlaikus skatīties visos 

virzienos. Savukārt medūza uz pasauli lūkojas ar 24 acīm, kas izvietotas pa visu ķermeni, lai varētu droši slīdēt pa ūdeni, 

izvairoties no šķēršļiem. 

Kukaiņu redzējums 

Jokaini, bet reizēm trauslajiem kukaiņiem ir vislielākās acis! Piemēram, spāres acis ir teju galvas lielumā! Katra no tām 

sastāv no daudzām sīkām, vienkāršām acīm-omatīdijām, kas uztver gaismu un rada attēlu. Pēc tam kukaiņa smadzenes 

saliek visus attēlus kopā kā puzli. Šādas acis sauc par saliktajām. Mušas acs sastāv no 3 tūkstošiem omatīdiju, bitei to ir 

vairāk nekā 5 tūkstoši, bet spārei visvairāk-30 tūkstoši! Tiesa, šīs acis nebūt nenodrošina lidoņus ar ideālu redzi , jo ne 

pārāk labi fokusē gaismu, toties kā kustību detektori darbojas priekšzīmīgi. Kā tas notiek? Lēcu tūkstoši palīdz kukainim 

saredzēt pat sīkāko kustību . Tieši tāpēc mums ir tik grūti noķert mušu vai odu– lidoņi sajūt mūs tuvojamies un aizlaižas.  

 

Kā redz dzīvnieki? 

6.lpp. 



 

Dēlis pirkstiem– burtiski tulkojot no angļu 

valodas, fingerbords ir „‟pirkstu dēlis‟‟. Šajā 

izklaidē galvenā nozīme ir nevis kāju, bet 

gan roku pirkstu veiklībai. Dēļa garums ir no 

9,6 līdz 10 cm.  

Fingerbords ir precīza skeitborda miniatū-

ra,kas sastāv no kustīgiem riteņiem, apdrukā-

tas dēļa virsmas un trekiem. Fingerbordi ra-

dušies 70.gadu beigās, kad tos lielākoties iz-

mantoja kā atslēgu piekariņus. Sākumā ma-

zos dēlīšus kā suvenīrus varēja iegādāties 

skeitbordu veikalos. Pamazām tie pārvērtās 

par pasaulē ļoti izplatītu aizraušanos. Skeit-

bordisti fingerbordu izmanto kā palīglīdzekli, 

lai vizualizētu plānotos trikus un manevrus. 

Tagad fingerbords ir ļoti populārs izklaides 

veids. Gan pasaulē, gan Latvijā ar to aizrau-

jas aizvien vairāk jauniešu. Mūsu valstī tiek 

rīkotas sacensības un pastāv dažādi pulciņi, 

kur var  iemācīties jaunus trikus un apgūt 

spēju labāk vadīt mazo skrituļdēlīti.  

 

Kā radušies pirkstu 

dēļi jeb fingerbordi?  

7.lpp. 

 

Mūziķu un bītmeikeru kolektīvs 'Dirty Deal 

Audio' organizē savu 2011. gada noslēguma 

nakti.  

Savu mūziku atskaņos 'Dirty Deal Audio' 

mūziķi un bītmeikeri traka melodija, Netīrās 

cilpas, Oriole, Niklavz, Kodek, Ohmtek; 

dzirdēsim gan klasisku instrumentālo hipho-

pu, gan eksperimentālākus bītus ar latviešu 

estrādes mūzikas sampliem, gan 8bit, skwug 

un  pašmāju Skweee mūziku.  Video fonu 

pasākumā nodrošinās Vj Daavis un Vok 

(RU) 

Šī vakara ārvalstu viesis ir viens no retajiem 

Skweee mūzikas pārstāvjiem Francijā 

'Wankers United', kurš vairākkārt izdevis 

savus ierakstus sadarbībā ar Skweee mūzi-

kas mātes leiblu 'Harmonia records' un ir 

aktīvs šī žanra pārstāvis Francijā. 

Nedaudz par Skweee mūziku. Skweee mūzi-

kas pamatprincipi tika izdomāti nesenajā 

2007. gadā, kā pirmsācēju min mūziķi Pa-

van no Somijas. Skweee mūziku galveno-

kārt rada ar bungmašīnu un sintezatoru palī-

dzību. Šim žanram raksturīgs smags, bieži 

saraustīts un, kā daži to mēdz raksturot, 

“kūleņojošs” bass, ko papildina tādi bungu 

ritmi, ko varētu būt radījuši autistiski bērni, 

kas ielaisti Korg rūpnīcā parotaļāties ar sin-

tezatoriem. Dēvēts arī par “sintētisko fan-

ku” (synthetic funk) vai “pretrunīgo 

R&B” (conflict R&B), skweee mūzikas žan-

ru pasaulē atrodas kaut kur starp hiphopu, 

R&B, electro, dancehall, un 8-bit mūziku, 

un, kaut arī pionieri šajā mūzikā ir somi un 

zviedri, skweee kļūst aizvien populārāks. 

Mūzika 
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Kāršu spēle radās Ķīnā. Senākās rakstiskās liecības ir datētas ar 9.gs., taču domājams, kārtis pazina arī 

pirms tam. Eiropā tās parādījās 14. gs. Otrajā pusē. Pirmo kāršu mastu zīmes bija kauss, runga, monēta 

un zobens. Laika gaitā izveidojās četras  galvenās kāršu kavas– sistēmas, kas saglabājušās līdz mūsdie-

nām: franču, spāņu– itāļu, vācu un šveiciešu. Katras sistēmas mastīm ir savi simboli. Piemēram, vācu ka-

vai tie ir sirds, lapa, ozolzīle un zvārgulis. Kopš aptuveni 1480.gada Eiropā dominē franču sistēma, kuru 

pārsvarā spēlē arī Latvijā. Šajā sistēmā mastu simboli ir : sirds (coeur), pīķis (pique), āboliņš (trefle) un 

kvadrāts (carreau). Latviski franču kavas četras mastis ir: ercs (arī ercens), pīķis, kreicis un kāravs. Šie 

vārdi ir radušies vācu un franču valodas ietekmē. Vārds „‟ercs‟‟ cēlies no vācu vārda „‟Herz‟‟ (sirds) , kur 

burtu „‟h‟‟ tikpat kā neizrunā. Savukārt „‟kreicis‟‟ nāk no vācu vārda „‟Kreuz‟‟ (krusts), kā vācieši sauc 

franču sistēmas āboliņa lapas simbolu. Tāpēc nereti spēlētāji kreici sauc arī par krustu. Pīķis un kāravs 

radušies franču valodas ietekmē.  

Franču kavas simboliem ir arī sava nozīme. Kārtis savos pirmsākumos bija kara spēle. Tāpēc pīķis un 

kāravs simbolizē armijas bruņojumu– pīķi un vairogu, ercs– karavīra drosmīgo sirdi, vīrišķību, kreicis– 

armijas apgādi. Ir uzskats, ka „‟trefle‟‟ jeb āboliņa lapa karavadonim atgādina– armijas apgādei jābūt tādā 

līmenī, lai karavīriem nav jāēd zāle. Piemēram spāņu kārtīm nav dāmas, jo tai karā nav ko darīt. Tās vietā 

ir karavīrs.  

Kā radušies kāršu mastu nosaukumi? 

Daudzi zina, ka, viegli pieliekot pie auss gliemežvāku, šķietami šalc jūra. Mīklas atmi-

nējums ir mazā sprauga starp gliemežvāku un ausi. Apkārtējās pasaules skaņas, iekļūs-

tot gliemežvāka labirintā, kļūst par jūras šalkām līdzīgām skaņām. Izrādās, jebkurš do-

bums, ja tas piepildīts ar gaisu, spēj savākt dažādas skaņas. Piemēram, ja iekliegsi koka 

dobumā, arī dzirdēsi īpatnēju atbalsi.  

Gliemežvāku tuvinot un attālinot no auss, mainās skaņas, jo mainās gaisa daudzums 

gliemežvāka labirintā. Daži uzskata , ka jūras šalkoņa ir mūsu sirdspukstu atbalss. To-

mēr tā nav taisnība, par ko var pārliecināties piespiežot gliemežvāku pavisam cieši pie 

auss, - nekā! Tātad tieši apkārtējās skaņas, kas apmaldījušās gliemežvāka labirintā, rada 

šo jūras šalkoņu.  

 

 

 Kāpēc gliemežvāki šalc? 
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 Joki 

Tiesnesis notiesātajam: 

- Jums vajadzētu kļūt par citu cilvēku. 

Notiesātais: 

- Es reiz jau mēģināju, bet mani apsūdzēja dokumentu viltošanā… 

*** 

Tiesa jautā huligānismā apsūdzētajam: 

- Kāpēc sarīkojāt kautiņu uz ielas? 

Apsūdzētais: 

- Man nav naudas, lai šim nolūkam īrētu telpas. 

*** 

Draugs draugam jautā: 

- Kāpēc tu nekad nevinnē zirgu skriešanās sacensībās, ja tev vienmēr veicas kārtīs? 

Otrs draugs atbild: 

- Vai tu esi mēģinājis zirgu iebāzt piedurknē? 

*** 

Pērkot suni jūs saņemsiet 10 blusas par velti! 

Māte atgriežas mājās no darba, kur viņu sagaida vīrs un divi bērni: 

- Kā tad jums visiem šodien gāja? Ko labu kopā ar tēti esat paveikuši? 

- Es nomazgāju traukus! - sauc viens no bērniem. 

- Kāds tu man esi malacis! - māte paslavē un iedod konfekti. 

- Bet es noslaucīju! - sauc otrs un arī tiek pie kofektes. 

Tēvs: 

- Es, savukārt, saslaucīju lauskas un iznesu atkritumus… 

*** 

Skolas direktors lūdz Pēcim skolas 4.stāvā nokrāsot logus. Pēc pāris stundām Pēcis ieiet direktora kabine-

tā un viņam jautā: 

- Sakiet, vai arī rāmjus vajadzēs krāsot? 

*** 

Slavenam trenerim kāds žurnālists jautā: 

- Kāds, jūsuprāt, ir ideāls futbolists? Kādām īpašībām būtu viņam jāpiemīt? 

- Augstai pašdisciplīnai, prasmei ievērot režīmu, prasmei bez ierunām pakļauties trenera norādījumiem, 

cieņai pret arbitriem, komandas pleca sajūtai... 

- Bet tādu spēlētāju taču ir ļoti maz! 

- Muļķības, tādu spēlētāju ir, cik uziet! Tikai viņiem visiem ir viens mīnuss – viņi neprot spēlēt futbolu! 

*** 

Jaunbagātnieks draugiem lielās ar universitātes diplomu. 

- Kur tad nopirki? - viņi interesējas. 

- Kāpēc uzreiz nopirku? - apvainojas jaunbagātnieks. - Man uzdāvināja! 

*** 

Vecis uz upes plānā ledus izglābj mazu puisīti. Pēc mēneša puisīša māte atnāk pie veča uz mājām: - Vai 

jūs pirms mēneša izglābāt manu dēlu? Vecis smaidot: - Jā, es... Māte dusmīgi: - Bērna cimdiņus atdodiet! 

Skolotāja jautā Pēterītim: - Kāpēc tu vakar nebiji skolā? - Mans vecākais brālis saslima. - Un kāds tam 

sakars ar tevi? - Es braukājos ar viņa ve- losipēdu. 


