
Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr.45/1-9, 23.04.2018. 
 

Mācību līdzekļi 2018. /2019. m.g. 6.klasei 

Klases audzinātāja Vineta Nelsone 
 

Priekšmets Nepieciešamais 

 

 

 

Mājturība un 

tehnoloģijas

(meitenēm) 

-mapīte pierakstu lapām, darba lapām, 

- krāsainie zīmuļi,  

-rakstāmpiederumi, lineāls, 

-asas grieznes, 

-līmes zīmulis, 

-kanvas audums izšūšanai-paraudziņiem un sedziņai ar labi saskatāmiem, 

skaitāmiem diegiem (lina , kokvilnas, vilnas vai sintētiska audums). Skolotāja 

nopirks visām meitenēm (būs jāsamaksā par audumu), apm. 40X50 cm, etnogrāfisko 

balto darbu izšūšanai, 

- mulinē diegs (tādā pašā krāsā kā audums-balts vai bēšs), 

- šujamās adatas ar vidēja lieluma „actiņu”, 

- vidēja raupjuma dzija adījumu paraudziņu adīšanai, 

-5 īsās adāmadatas zeķu vai getru adīšanai, adatu izmēru pieskaņot zeķu dzijas 

raupjumam, 

- 100-150g  vidēji rupjas dzijas zeķu adīšanai, vēlams gaišā krāsā vai izvēlēties 

speciālo zeķu dziju, 

-nelieli auduma gabaliņi šūšanai (darbam ar šujmašīnu), 

-produkti ēdienu gatavošanai, uztura mācībā-vienosimies darba procesā par 

nepieciešamo. 

 Mājturībā nepieciešamos materiālus ieteicams iegādāties veikalā XL Salā –

KUMODE. Vai Liepājā Zivju ielā ir veikals –Audumi (netālu no Zinātniskās 

bibliotēkas, uz tirgus pusi). 

 
Mūzika Pierakstu klade, nošu līniju burtnīca. 

 

Latviešu valoda - 

Pierakstu klade( var atstāt 5. klases, ja vēl nav pierakstīta), 1 līniju burtnīca mājas 

darbiem, mapīte ar kabatiņām ( atstājam jau 5. klasē iekārtoto). Penālī lai ir zila 

pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, līmes zīmulis, 

lineāls, šķēres. 

 
 

Literatūra - 

Pierakstu klade( var atstāt 5. klases, ja vēl nav pierakstīta), 1 līniju burtnīca mājas 

darbiem, mapīte ar kabatiņām ( atstājam jau 5. klasē iekārtoto). Penālī lai ir zila 

pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, līmes zīmulis, 

lineāls, šķēres. 

Latvijas un 

Pasaules vēsture 
Klade pierakstiem (var būt biezā klade abiem mācību priekšmetiem viena – gan 

Latvijas, gan pasaules vēsturei); mape darba lapām 

 

 

Vizuālā māksla 

Guaša krāsas ( vismaz 6 krāsu kastīte + balta) otas - plakana liela, vidēja, maza, 

eļļas pasteļkrītiņi -(12 krāsas) krāsainie (akvareļa) zīmuļi, melna tintes pildspalva 

vai rabidogrāfs dzēšgumija, zīmuļu asināmais, parastie zīmuļi -cietība HB, B, līmes 

zīmulis, šķēres, lineāls 30 cm 

Deju pamatos - 
Češkas vai speciālās deju kurpes.  



Informātika Pierakstu klade (turpināsim aizsākto). 

Sociālās zinības 
Pierakstu klades turpinām izmantot tās, kurās rakstām jau šajā mācību gadā. 

 

Matemātika 

A4 biezā klade stingros vākos; 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas; cirkulis, transportieris, 

uzstūris, lineāls, zīmulis, krāsu zīmuļi. 

 
Angļu valoda Klade pierakstiem, mape kopētiem materiāliem. 

 

 

 

 

 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna ________________________ 

izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 


