
 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 7.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 7.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

 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! 

 DIZAINS UN 
 TEHNOLOĢIJAS 

 Pērlītes, diegi, rotaslietu aizdares un cita furnitūra, līme, kokvilnas 
 dzija (atbilstoši izvēlētajam darbam);  produkti izvēlēto ēdienu 
 pagatavošanai (vienojas darba grupā). 

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

 KRIEVU VALODA  Līniju klade pierakstiem ( var izmantot iepriekšējā gada kladi), A4 
 mape kopētajiem materiāliem. 

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

 DATORIKA  – 

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

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

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

 ĢEOGRĀFIJA  Rūtiņu burtnīca 

 LATVIJAS UN PASAULES 
 VĒSTURE 

 – 

 SOCIĀLĀS ZINĪBAS  Rūtiņu burtnīca. 

 MŪZIKA  Nošu burtnīca - var turpināt no iepriekšējā gada 

 INŽENIERZINĪBAS  Rūtiņu 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  7.klasei 
 (Pēc izvēles vismaz trīs darbus izlasīt (var lasīt ari citus darbus)) 

 1.R. Blaumanis „Nāves ēnā”, „Stāsti un noveles” 

 2. M. Ende „Momo” 

 3.M. Ķempe „Miniatūras” 

 4.A. H. Tammsāre „Miniatūras” 

 5. R.Ezera “Zvaigžņu lietus” 

 6.I.Indrāne “Basām kājām” 

 7. M. Cielēna „Zēns un laiks” 

 8. J. Klīdzējs „Cilvēka bērns” 

 9. S. Vensko „Vāvere” 

 10. K. Skalbe „Pasakas” 

 11.V.Belševica “Bille” 

 12. E.H.Potere. Polianna. 

 13. M.Tvens “Toma Sojera piedzīvojumi” vai  “  Princis un ubaga zēns”. 

 14. J. Jaunsudrabiņš „Baltā grāmata”, “Zaļā grāmata” 

 Vēlam veiksmi mācībās! 


