
 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 6.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 6.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

 DIZAINS UN 
 TEHNOLOĢIJAS 

 Dzija, sutaša auklas, kokvilnas dzija vai linu aukliņas mezglošanai 
 u. c. materiāli idejas realizācijai (metāla aizdares, pērlītes, diegs, 
 uzverami elementi, kociņi, pogas u. c.), : T krekli (vai citi materiāli) 
 atkārtotai izmantošanai, kartons aušanas pamatnei, dažādi 
 tekstilmateriāli, materiāli dizaina izstrādājuma izgatavošanai 
 (atbilstoši skolēna iecerei), produkti ēdiena gatavošanai (vienojas 
 darba grupā). 

 VIZUĀLĀ MĀKSLA  Zīmuļi-parasti,krāsainie,akvareļzīmuļi 
 Zīmuļu asināmais,dzēšgumija 
 Krītiņi- vaska,pasteļu 
 Flomāsteri 
 Guaša krāsas,akvareļkrāsas,dažāda lieluma otas, palete krāsu 
 jaukšanai 
 Salvetes otu un roku susināšanai 
 Papīrs-zīmēšanas,akvareļu,aplikāciju 
 Lineāli,škēres,līme 
 Pārskatiet jau esošos piederumus vizuālai mākslai un 
 papildiniet nākošajam mācību gadam! 

 LATVIEŠU VALODA  Biezā līniju klade, var turpināt iepriekšējā gada un 1 līniju burtnīca 

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

 ANGĻU VALODA  Līniju klade pierakstiem (var izmantot iepriekšējā gada pierakstu 
 kladi), A4 mape -kopētajiem materiāliem 

 KRIEVU VALODA  Līniju klade pierakstiem, A4 mape kopētajiem materiāliem. 

 MATEMĀTIKA  1 biezā rūtiņu klade - pierakstiem, mape - kopēto darba lapu 
 glabāšanai. 
 Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

 DATORIKA  – 

 DABASZINĪBAS  Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu zīmuļus, parastais 
 zīmulis, līmi, šķēres, plastalīns, A4 mape darbu glabāšanai. 

 SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN 
 VĒSTURE 

 Rūtiņu burtnīca 

 SPORTS UN VESELĪBA  Sporta tērps,sporta apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai 

 MŪZIKA  Nošu burtnīca 

 Papildus: 
 Apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām. 
 Penālī - lineāls 20-30cm, 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. 



 Ieteicamā vasarā izlasāmā literatūra 6.klasei 

 (Pēc izvēles vismaz trīs darbus izlasīt (var lasīt arī citus darbus)) 
 1.  Zariņš M. “Rūķi un pūķi”. 

 2.  A. Brigadere “Maija un Paija”. 

 3.  A. Upītis “Sūnu ciema zēni”. 

 4.  Māris Rungulis “Kaķu ģenerālis”. 

 5.  Zandere I. “Kaķis brīvdienās”. 

 6.  Fabulas, teikas , latviešu tautas pasakas 

 7.  Kvaskova S. “Monika un mežs”. 

 8.  Blaitona E. “Piedzīvojumu kuģis”. 

 9.  A. Neiburga  Stāsts par Tilli un Suņu vīru. 

 10.       Ž. Verns ‘’Kapteiņa Granta bērni’’ vai ‘’20000 ljē pa jūras dzelmi’’ vai ‘’Piecas nedēļas 

 gaisa balonā’’. 

 Vēlam veiksmi mācībās! 


