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Domkopojums -vairāku cilvēku 
ideju un domu kopums.

◦ Tas ir lietvārds. 

◦ Domkopojums ir divu vārdu saliktenis- doma, kopums. 

◦ Pielietojums- šo vārdu var izmantot grupu darbos, iesakot visiem 

veidot domkopojumu. 

◦ Piemērs: ‘’Manuprāt, mums tagad visas mūsu idejas ir jāapvieno 

domkopojumā uz lapas.’’



Ciskuspīles- apspīlētas 
auduma bikses.
◦ Tas ir lietvārds. 

◦ Saliktenis ciskuspīles ir radies no diviem vārdiem – ciskas un 

apspīlēts. 

◦ Vārdu ciskuspīles var lietot reklamējot šo apģērba gabalu. To var 

arī lietot sarunā ar citiem. 

◦ Piemērs: ‘’Ilze, novērtē manas jaunās ciskuspīles!’’



Iekškrūmslēpis- cilvēks, kurš 
baiļu dēļ meklē krūmus, kuros 
paslēpties. 

◦ Tas ir lietvārds. 

◦ Vārds iekškrūmslēpis ir izveidots no trīs vārdiem –Iekš, krūms, 

slēpties. 

◦ Pielietojums- uz ielas, redzot cilvēku, kurš ir paslēpies krūmos, 

droši vari teikt, ka esi saskatījis iekškrūmslēpi. 

◦ Piemērs: ‘’Kārli, beidz būt iekškrūmslēpis. Lūdzu nāc ārā! Man ir 

kauns, un suns jau sen ir aizskrējis!’’



Papildus vārdi. 
◦ Pīkelpākels- apjukums, temata neizprašana. To var izmantot, lai 

pateiktu, ka kaut ko nesaproti. 

◦ Somātājs – cilvēks, kuram vienmēr līdzi ir soma, neskatoties uz 
situāciju. 

◦ Gāzis - ja kādreiz izveidos hibrīdu starp govi un āzi , tad tā nosaukums 
būs gāzis.

◦ Turboinoptiķis – cilvēks, kurš pareizi pareģoja ātruma sacensību 
uzvarētāju.

◦ Lietonis – kad ārā visu dienu līst, var teikt, ka ārā ir lietonis.

◦ Lampskatis – meistars, kurš apskata spuldzītes un tās nomaina. 

◦ Minkupinkupika- resns, pinkains kaķis. 

◦ Zābaklaizis – lupatiņa zābaku tīrīšanai. 

◦ Degunsēkla – deguna gļotāda (puņķi).

◦ Pudeļmeistars – cilvēks, kurš prot gatavot alkoholiskos dzērienus. 



Secinājums par veikumu.

Izdomāt jaunus vārdus ir ļoti grūti, taču tas nav neiespējami. 

Mūsuprāt, mēs esam izdomājušas jautrus un smieklīgus vārdus. Daži 

ir praktiski, bet citi ne tik ļoti. Piemēram, vārds ‘’lietonis’’ ir praktisks, 

jo tas ir viegli izrunājams, tas paliek atmiņā un to bieži varēs pielietot, 

taču vārds ‘’gāzis’’ nav praktisks, jo nav izveidots govs un āža hibrīds. 

Mums šis uzdevums patika, jo bija iespēja strādāt pārī un kopā 

pasmieties. 



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


