
 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 8.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 8.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

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

 LITERATŪRA  Rūtiņu vai līniju  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( var izmantot irpriekšējā gada 
 pierakstu kladi), A4 mapi kopētajiem materiāliem. 

 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 

 Audums, adata,  diegi,  rūtiņu vai milimetru papīrs, 
 grafīta zīmulis, lineāls, dzēšamgumija. 

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

 DATORIKA  – 
 FIZIKA  Rūtiņu klade pierakstiem 

 BIOLOĢIJA  Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu zīmuļus, 
 parastais zīmulis. 

 ĶĪMIJA  Pierakstu kladi 48 lpp., krāsu zīmuļus, parastais zīmulis. 

 ĢEOGRĀFIJA  Plānā rūtiņu klade. 

 MŪZIKA  Nošu burtnīca - var izmantot no iepriekšējā gada 

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

 LATVIJAS UN PASAULES 
 VĒSTURE  – 

 SOCIĀLĀS ZINĪBAS  – 



 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 8.klasei 

 (Pēc izvēles izlasīt vismaz trīs darbus 

 ( var lasīt arī citus darbus)) 

 1.  Z.Saga. “Meitene tīmeklī”. 
 2.  E.Dž.Smita. “Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena”. 
 3.  Š.Vilkinsone. “Es joprojām krītu”. 
 4.  I.Ābele. “Atgāzenes stacijas zirgi”. 
 5.  P.Bankovskis. “Zvēru zvaigznājs”. 
 6.  R.Ezera. “Cilvēkam vajag suni”. 
 7.  G.Berelis. “Mīnotaura medības”. 
 8.  N.Ikstena. “Lībietis dūņās un miglā”. 
 9.  A.Konans Doils. “Misters Šerloks Holms” 
 10.  Z.Ērgle. “Starp mums, meitenēm, runājot”. 
 11.  G.Ignats. “Bez jakas”. 
 12.  P.Putniņš. “Es savos zābakos”. 
 13.  M.Zīverts. Lugas – “Nauda”, “Ķīnas vāze”. 
 14.  M.Zālīte. “Meža gulbji”. 

 Vēlam veiksmi mācībās! 


