
Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi, kuri iespēju

robežās jānodrošina vecākiem

Lai Jūsu 1.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties

MATEMĀTIKA 3 apvākotas parastās rūtiņu burtnīcas(jāpērk ar saviltām
maliņām).

LATVIEŠU VALODA 10 apvākotas līniju burtnīcas ar uzrakstu 1.-2.klasei

SPORTS Sporta tērps, apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai.

VIZUĀLĀ MĀKSLA
UN ROKDARBI

Zīmēšanas bloki- A4 akvareļpapīrs (40 lapas) un A3 formāts
akvareļpapīrs,
Krāsainais kartons matēts, abpusējs - labāk pirkt krāsainos
kartonus kā zīmēšanas lapas dažādās krāsās,
Aplikāciju papīrs – A4 formāts, mapīte ar gumiju
Otiņas – 3 dažāda lieluma,
Eļļas pasteļa krītiņi,
Guaša krāsas,
Akvareļa krāsas,
Trauciņš ūdenim,
Palete krāsu jaukšanai,
PVA līme,
Plastilīns (mīkstais),
30cm lineāls,
Dabas materiāli (nospiesti ziedi, lapas)
Vaska drāna vai paliktnis  60x50cm

ANGĻU VALODA flomasteri, zīmuļi, līme, grieznes. 1 mapīte, kurā glabāt angļu
valodas darba lapas.

Papildus:

● Apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām.

● Penālī - lineāls 15-20cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, uzasināti

krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas šķēres.

● 2 mapītes (kopēto darbu krāšanai).

● Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai.

● Līdz 25.augustam sagādāt bērna fotogrāfiju skolēna apliecībai un iesniegt lietvedībā vai klases

audzinātājai.

● Augustā Skrundas novada pašvaldībā kārtot braukšanas brīvbiļeti (līdzi ņemt skolēna foto 3x4).

● Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolā!

Vēlam veiksmi mācībās!



2.klasei

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu burtnīcas (ar savilktām maliņām)
1  rūtiņu klade A4 formāts(kā zīm. bloks) 60 lapas

LATVIEŠU VALODA 8 līniju burtnīcas ar uzrakstu 1.-2.klasei

SPORTS Sporta tērps, sporta  apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai

VIZUĀLĀ MĀKSLA UN
DIZAINS

Zīmēšanas bloki- 2gb, A4 formāts, vēlams akvareļu papīrs
Krāsainais kartons – matēts, abpusējs,  2gb.
Aplikāciju papīrs – A4 formāts, abpusējs, 2gb.
Zīmēšanas bloks A3 formāts
Otiņas – 3 dažāda lieluma
Flomāsteri
Eļļas pasteļa krītiņi- var izmantot, ja palikuši no 1.klases
Akvareļu krāsas- var izmantot, ja palikušas no 1.klases
Guaša krāsas – 12 krāsu, var izmantot, ja palikušas no 1.klases
Trauciņš ūdenim, palete krāsu jaukšanai (no 1.klases)
PVA līme
Plastilīns
Mulinē diegi- 1 krāsa
Adata
Tamboradata (N3)
Dzijas
Filca audums
Šķēres
Vaska drāna vai paliktnis  60x50cm( no 1.klases)
Līmes zīmuļi – 2gb.
Uzasināti krāsu zīmuļi
Melna pildspalva
Trīsstūra lineāls

Angļu valoda flomāsteri vai krāsu zīmuļi; mapīte, kurā glabāt angļu valodas
darba lapas;
DARBA BURTNĪCA, KAS IESĀKTA 1.KLASĒ.

Penālī—2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi Lineāls 20-30cm, , dzēšgumija, zīmuļu asināmais.

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai klases audzinātājs!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Vasarā:

● jāizlasa 5 grāmatas un jāuzzīmē ilustrācija, lapas otrajā pusē – autors, grāmatas nosaukums, lpp. skaits

un uzrakstīt, kas patika grāmatā;

● jāatkārto pulkstenis ( visas 24 stundas, pustundas, minūtes),

● jāatkārto saskaitīšanas un atņemšanas tabulas 100 apjomā.

Jauku, piedzīvojumiem pilnu vasaru!



3.klasei

MATEMĀTIKA 2 rūtiņu burtnīcas (ar savilktām maliņām),
2 rūtiņu klades (40 vai 50lpp.)

LATVIEŠU VALODA 5 līniju burtnīcas (ar uzrakstu 3.klasei),
2 līniju klades (vismaz 48lpp)

SPORTS Sporta tērps, sporta apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai

VIZUĀLĀ MĀKSLA UN
ROKDARBI

Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāts
Krāsainais biezais papīrs A4 formāts, ieteicams abpusējs un
matēts
Aplikāciju papīrs – A4 formāts, abpusējs
Otiņas – dažāda lieluma
Eļļas pasteļa krītiņi
Flomāsteri
Uzasināti krāsu zīmuļi
Akvareļu krāsas
Guaša krāsas – 12 krāsu (var izmantot iepriekšējā gada, ja nav
sakaltušas)
Trauciņš ūdenim
PVA līme
Plastilīns
Mulinē diegi – 2 krāsas
Adatas – liela, vidēja
Auduma gabaliņi – auduma aplicēšanai
Nospiesti ziedi, lapas
Šķēres
Līmes zīmulis
Melna (gēla) pildspalva,
Trīsstūra lineāls

ANGĻU VALODA 1 plānā rūtiņu klade pierakstiem, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme,
šķēres.

Penālī: 2 zilas pildspalvas, 2 parasti zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, lineāls 30cm,
cirkulis, krāsaini gaišie marķieri.

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām !
Dienasgrāmatas  bezmaksas izsniegs klases audzinātāja!
Vasarā turpināsim sadarbību ar Skrundas bērnu bibliotēku:
Izlasīsim un aprakstīsim 5 grāmatas. Bērnu bibliotēkā ir jāpaņem aprakstu burtnīca.
Noteikti vajag atkārtot reizināšanas un dalīšanas tabulu, pulksteņa laikus!

Jauku vasaru!



4.klasei

MATEMĀTIKA 3 rūtiņu burtnīcas
1 biezā rūtiņu klade
Cirkulis
Uzstūris
Lineāls 30cm

LATVIEŠU VALODA 5 līniju burtnīcas
1 līniju klade

SPORTS Sporta tērps,sporta apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai

VIZUĀLĀ MĀKSLA UN
ROKDARBI

Zīmēšanas bloki -A4, A3 formāts
Krāsainais kartons – matēts, abpusējs
Aplikāciju papīrs – A4 formāts, abpusējs
Otiņas – dažāda lieluma (var izmantot iepriekšējā gada)
Eļļas pasteļa krītiņi (var izmantot iepriekšējā gada)
Flomāsteri
Akvareļu krāsas- 12 krāsu (var izmantot iepriekšējā gada)
Guaša krāsas  - 12 krāsu + 1 baltā krāsa 2.semestrī
PVA līme, līmes zīmulis
Adata
Auduma gabali, dzijas, sutaša diegi mezglošanai
Uzasināti krāsu zīmuļi
Melna gēla pildspalva
Melnā tuša
Spalvaskāts
Šķēres
Tamboradata, dzija, lāpāmadata.
Lineāls 30cm

ANGĻU VALODA 1 plānā rūtiņu klade- pierakstiem, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme,
šķēres

Datorika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem un A4 formāta mapīte darba
lapām, izdales materiāliem u.tml.

Penālī: 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, krāsu zīmuļi, lineāls 20-30cm, trijstūra

lineāls, maiņas apavi (to maisiņš).

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!
Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolā (var pirkt arī citu)!
Augustā Skrundas novada pašvaldībā kārtot braukšanas brīvbiļeti, ja tāda ir vajadzīga (līdzi ņemt skolēna foto
3x4).
Vasarā sadarbosimies ar bērnu bibliotēku. Izlasīsim un aprakstīsim 5 grāmatas.
Ieteicams izlasīt:
1) V.Plūdonis “Eža kažociņš”
2) Ieva Samauska “Enģelītis”
3) E.B. Vaits “Šarlotes tīkls”
4) A. Lindgrēna “Madikena”



5.klasei

MATEMĀTIKA 1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade
Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija

LATVIEŠU VALODA 1 A4 līniju klade
4 līniju burtnīcas
krāsainas pildspalvas, marķierus, zīmuļlīmi

SPORTS Sporta tērps,sporta apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāta,
Otas – dažāda lieluma
Krāsainie zīmuļi
Pasteļa krītiņi
Flomāsteri
Guaša krāsas

ANGĻU VALODA Klade- pierakstiem

MŪZIKA Mapīte mācību materiālu uzglabāšanai

LITERATŪRA līniju klade (var izmantot iepriekšējā gada)

INFORMĀTIKA Rūtiņu klade

DIZAINS UN
TEHNOLOĢIJAS

Rūtiņu klade pierakstiem(iepriekšējā mācību gada)

MĀJTURĪBA ZĒNIEM Biezā rūtiņu klade

DABASZINĪBAS Rūtiņu burtnīca, mape darblapu krāšanai

Datorika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem (iepriekšējā mācību gada) un
A4 formāta mapīte darba lapām, izdales materiāliem u.tml.

Vajadzīgi: 2 zilas pildspalvas, 1 parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais.;

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

Vasarā lasāmo grāmatu saraksts ir iesūtīts vecāku un skolēna e-klases e-pastā!

Lai vasara rullē!



6.klasei

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāta,
Otas – dažāda lieluma
Krāsu zīmuļi
Pasteļa krītiņi
Flomāsteri
Guaša krāsas

MĀJTURĪBA UN
TEHNOLOĢIJAS

MEITENĒM

Pierakstu klade no iepriekšējā gada
Adīšanai- Divi komplekti zeķu adāmās adatas Nr.2,5, dzija zeķēm
100-150g;
Izšūšanai- izšujamais audums 50x25cm, balti mulinē diegi 2gb,
adata izšūšanai;
Šūšanai- auduma gabaliņi.

MĀJTURĪBA ZĒNIEM Pierakstu klade no iepriekšējā gada
Mehāniskie kalibrētie zīmuļi 0,5mm un 0,7, 1mm
Stūreņi 450 x450 un300 x600

Dzēšgumija
Rasējamais papīrs A4
Piespraudes
Cirkulis

Latviešu valoda Biezā līniju klade, var turpināt iepriekšējā gada

Literatūra Rūtiņu klade vai līniju biezā klade, var turpināt iepriekšējā gada

Angļu valoda Klade pierakstiem

Matemātika Rūtiņu burtnīca, rūtiņu klade, lineālu komplekts, transportieris,
cirkulis

Informātika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem (iepriekšējo mācību gadu) un
A4 formāta mapīte darba lapām, izdales materiāliem u.tml.

Vajadzīgi: 2 zilas pildspalvas, 1 parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, iesakām iegādāties atbilstoši

mācību priekšmetam klades un burtnīcas!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

6.klasē literatūrā apgūsim šādus darbus:

● Upīts „Sūnu Ciema zēni”

● Anna Brigadere „Maija un Paija”

● M. Zariņš “Rūķi un pūķi”

● I. L. Muižzemniece “Elīsija un Taurenis”

● T. Defombels “Tobijs Lolness. Dzīve uz naža asmens”

● Dž. Svifts “Gulivera ceļojumi”.

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!



7.klasei

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāti,
Otas – dažāda lieluma
Pasteļa krītiņi
Flomāsteri
Guaša krāsas
Krāsu zīmuļi

DIZAINS UN
TEHNOLOĢIJAS

Pērlītes(divas krāsas) Nr.9 vai 10. Pērļošanas adata,
diegi.Pierakstu klade no iepriekšējā mācību gada.

MĀJTURĪBA ZĒNIEM Pierakstu klade no iepriekšējā gada
Mehāniskie kalibrētie zīmuļi 0,5mm un 0,7, 1mm
Stūreņi 450 x450 un300 x600

Dzēšgumija
Rasējamais papīrs A4
Piespraudes
Cirkulis

ANGĻU VALODA Klade pierakstiem

MATEMĀTIKA Rūtiņu klades- 1gb.
Rūtiņu burtnīca – 1gb.
Cirkulis
Lineālu komplekts
Transportieris

LATVIEŠU VALODA Biezā līniju klade (var turpināt iepriekšējā gada)

LITERATŪRA Rūtiņu vai līniju klade (var turpināt iepriekšējo)

BIOLOĢIJA 1 plānā rūtiņu klade

ĢEOGRĀFIJA 1 plānā rūtiņu klade

Datorika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem (iepriekšējo mācību gadu) un
A4 formāta mapīte darba lapām, izdales materiāliem u.tml.

Iesakām iegādāties atbilstoši mācību priekšmetam klades un burtnīcas!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

7.klasē apgūsim šādus darbus:

● V. Žeļezņikovs “Putnubiedēklis”

● R. Blaumanis „Nāves ēnā”

● Klīdzējs „Cilvēka bērns”

● A.de Sent – Ekziperī “Mazais princis”

● Rainis „Zelta zirgs”.

Ja vēlies, lasi jau vasarā!



8.klasei

LATVIEŠU VALODA Biezā līniju klade (var turpināt iepriekšējā gada)

LITERATŪRA Rūtiņu vai līniju  klade (var turpināt iepriekšējā gada)

ANGĻU VALODA Klade pierakstiem

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāta,
Otas – dažāda lieluma
Flomāsteri
Akvarelis
Krāsu zīmuļi

DIZAINS UN
TEHNOLOĢIJAS

Pierakstu klade no iepriekšējā gada

MĀJTURĪBA ZĒNIEM Pierakstu klade no iepriekšējā gada
Mehāniskie kalibrētie zīmuļi 0,5mm un 0,7, 1mm
Stūreņi 450 x450 un300 x600

Dzēšgumija
Rasējamais papīrs A4
Piespraudes
Cirkulis

MATEMĀTIKA Rūtiņu burtnīca, rūtiņu klade, lineālu komplekts, transportieris,
cirkulis

FIZIKA Biezā rūtiņu klade

BIOLOĢIJA Iepriekšējā gada pierakstu klade

ĶĪMIJA Rūtiņu klade

ĢEOGRĀFIJA Iepriekšējā gada pierakstu klade

Vācu valoda Klade pierakstiem

Datorika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem (iepriekšējo mācību gadu) un
A4 formāta mapīte darba lapām, izdales materiāliem u.tml.

Iesakām iegādāties atbilstoši mācību priekšmetam klades un burtnīcas!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

8.klasē apgūsim šādus darbus:

● D. Rukšāne “Cizis”

● A. Azimovs “Spoguļspēle”

● Ezera „Cilvēkam vajag suni”

● G. Repše “Alvas kliedziens”

● M. Zālīte “Meža gulbji”

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!



9.klasei

LATVIEŠU VALODA Biezā līniju klade (var turpināt iepriekšējā gada)

LITERATŪRA Rūtiņu vai līniju  klade (var turpināt iepriekšējā gada)

ANGĻU VALODA Klade pierakstiem

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāta,
Otas – dažāda lieluma
Flomāsteri
Akvarelis
Krāsu zīmuļi

MĀJTURĪBA
MEITENĒM

Pierakstu klade no iepriekšējā gada
Tamborēšanai- tamborējamie diegi (vēlams Īriss), tamborējamā
adata- smalka 0,75-1,5;
Filcēšanai-vilna, filcējamās adatas 2gb- smalka un vidēja
rupjuma, filca audums A4 form.1gb;

MĀJTURĪBA ZĒNIEM Mehāniskie kalibrētie zīmuļi 0,5mm un 0,7, 1mm
Stūreņi 450 x450 un300 x600

Dzēšgumija
Rasējamais papīrs A4
Piespraudes
Cirkulis

MATEMĀTIKA Rūtiņu burtnīca, rūtiņu klade, lineālu komplekts, transportieris,
cirkulis

INFORMĀTIKA Pierakstu klade

BIOLOĢIJA Iepriekšējā gada pierakstu klade

FIZIKA Iepriekšējā gada pierakstu klade

ĶĪMIJA Iepriekšējā gada pierakstu klade

ĢEOGRĀFIJA Iepriekšējā gada pierakstu klade

Informātika Plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem (iepriekšējo mācību gadu) un
A4 formāta mapīte darba lapām, izdales materiāliem u.tml.

Iesakām iegādāties atbilstoši mācību priekšmetam klades un burtnīcas!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

9. klasē literatūrā apgūsim šādus darbus:

● A. Čaks “Mūžības skartie”

● A. Čehovs “Hameleons”

● Z. Skujiņš “Gulta ar zelta kāju”

● R. Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!



10.klasei

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmēšanas bloki- A4 un A3 formāti,
Otas – dažāda lieluma
Flomāsteri
Akvarelis
Guašs
Krāsu zīmuļi
Pierakstu klade (10.-11.klasei)

LATVIEŠU VALODA Klade; mapīte atgādnēm.

LITERATŪRA Klade

MATEMĀTIKA 1 rūtiņu klade
1 rūtiņu burtnīca
lineālu komplekts, transportieris, cirkulis

ANGĻU  VALODA Klade pierakstiem

FIZIKA Biezā rūtiņu klade (derēs arī turpmākajiem mācību gadiem)

ĢEOGRĀFIJA Plānā rūtiņu klade (var izmantot iepriekšējā gada kladi)

VESELĪBAS MĀCĪBA Plānā rūtiņu klade

Iesakām iegādāties atbilstoši mācību priekšmetam klades un burtnīcas!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

10.klasē literatūrā apgūsim šādus darbus:

● E.Hemingvejs „Sirmgalvis un jūra”

● M.Zīverts “Kāds, kura nav”

● R. Blaumanis „Raudupiete”

● R. Blaumanis “Pazudušais dēls”

● V.Šekspīrs „Romeo un Džuljeta”

● Rainis „Pūt, vējiņi!”

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!



11.klasei

Iesakām iegādāties materiālus vizuālajā mākslā, kā arī burtnīcas, klades un rakstāmpiederumus atbilstoši mācību

priekšmetiem!

Latviešu val. - klade pierakstiem; mapīte  atgādnēm.

Literatūra - klade pierakstiem.

Angļu valoda – klade pierakstiem!

Ģeogrāfija, bioloģija, fizika – var izmantot iepriekšējā mācību gada pierakstu klades!

Psiholoģija – var izmantot iepriekšējā mācību gada veselības mācības pierakstu kladi !

Ekonomika – rūtiņu burtnīca!

Matemātika - rūtiņu burtnīca, rūtiņu klade, lineālu komplekts, transportieris, cirkulis!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

11.klasē literatūrā apgūsim šādus darbus:

● F.Šillers „Laupītāji”

● Brāļi Kaudzītes „Mērnieku laiki”

● R.Blaumanis „Indrāni”, „Purva bridējs”

● Rainis „Jāzeps un viņa brāļi”
● J.Poruks “Pērļu zvejnieks”

● J. Ezeriņš “Mērkaķis”

● E. Virza “Straumēni”

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!



Mācību līdzekļi 12.klasei

Iesakām iegādāties burtnīcas, klades un rakstāmpiederumus atbilstoši mācību priekšmetiem!

Tehniskā grafika- Mehāniskie kalibrētie zīmuļi 0,5mm un 0,7, 1mm,

Stūreņi 450 x450 un300 x600

Dzēšgumija

Rasējamais papīrs A4

Piespraudes

Cirkulis

Angļu valoda – klade pierakstiem

Literatūra - klade.

Latv.val. - klade; mapīte atgādnēm.

Fizika, bioloģija, psiholoģija – iepriekšējā mācību gada pierakstu klades!

Matemātika - rūtiņu klade, lineālu komplekts, transportieris, cirkulis!

Obligāti -apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām!

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolas lietvedībā vai pie klases audzinātājām!

12.klasē literatūrā apgūsim šādus darbus:

● L.Stumbre „Spalvas”

● G.Janovskis „Sola”

● Dž.Orvels „1984.Dzīvnieku ferma”

● A.Bels „Būris”

Ja vēlies, lasi jau vasarā!

Vēlam veiksmi mācībās!


