V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
2019./2020.m.g. iegādājamo mācību piederumu saraksts
1.klase
Latviešu valodā – 3 līniju burtnīcas (speciāli 1.-2.klasei)
Matemātikā – 3 rūtiņu burtnīcas (lielās rūtiņas), 2 rūtiņu burtnīcas (parastās rūtiņas)
Mūzikā – 1 mapīte ar ātršuvēju
Vizuālā māksla, mājturība un tehn. – otas (vismaz 3 dažādi lielumi vēlams ar cietākiem sariņiem), 2
zīmēšanas albumi (A4 formāts) (neder plānās lapas), akvareļu albums (A3 formāts), akvareļu krāsas,
guaša krāsas, pasteļa krītiņi, ūdens trauciņš, trauks krāsu jaukšanai,
Rakstāmpiederumi- penālis (2 parastie zīmuļi, šķēres, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, līmzīmulis),
lineāls 30 cm, krāsu zīmuļi (uzasināti), flomasteri,
o 3 mapes (A4 formāts kopētajām lapām, vizuālās mākslas darbiem, angļu valodas materiāliem),
o maiņas apavi (auduma maisiņā)
o
sporta tērps (auduma maisiņā) (rudenī un pavasarī nodarbības notiks gan telpā, gan laukā),
o
skolēnu apliecība un atbilstoša izmēra fotogrāfija
Visām burtnīcām jābūt apvākotām! Uz visiem mācību līdzekļiem jābūt vārdam!!!
UZRAKSTI UZ BURTNĪCĀM
(SALASĀMI, JO JŪSU BĒRNAM VAJADZĒS PAŠAM ATRAST SAVU BURTNĪCU!)

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas
1. a (b, c) klases skolnieces/-ka
Vēsmas Vētras/ Jura Kalna
-rakstu darbi latviešu valodā (2 gab.)
-kontroldarbi latviešu valodā (1 gab.)
-rakstu darbi matemātikā (2 gab.) (lielā rūt.)
-kontroldarbi matemātikā (1 gab.) (lielā rūt.)
-pieraksti sociālajās zinībās (1 gab.) (parastās rūt.)
-pieraksti dabaszinībās (1 gab.) (parastās rūt.)
2019./2020. māc.g.
2.klase
Latviešu valodā – 10 līniju burtnīcas (speciālās 1.-2. klasei), plānā rūtiņu klade ( mājas lasīšanai)
Matemātikā – 10 rūtiņu burtnīcas (parastās), 1 plānā rūtiņu klade
Mūzikā – mapīte tiem kuriem tā nav atnesta 1.klasē.
Dabaszinībās – rūtiņu burtnīca
Sociālās zinības – rūtiņu burtnīca.
Vizuālā māksla, mājturība un tehn. – zīmēšanas un akvareļu lapas( A4), divpusējais krāsainais kartons
un aplikāciju papīrs, PVA līme, guaša krāsas, akvareļu krāsas, otas (dažāda izmēra),šķēres , plastilīns,
pasteļkrītiņi, ūdens trauciņš, trauciņš krāsu jaukšanai, priekšautiņš, papīra dvielītis.
Sportā- sporta tērps auduma maisiņā.
2 mapītes darba lapām.
Rakstāmpiederumi: pildspalva, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, zīmuļlīme, zīmuļu
asināmais.
Maiņas apavi auduma maisiņā

3.klasei
Latv.val.-6 burtnīcas ,kuras domātas 3.klasei + plānā rūtiņu klade
Matemātika-6 rūtiņu burtnīcas+plānā rūtiņu klade
Dabaszinības- plānā rūtiņu klade
Angļu val.- plānā rūtiņu klade
Ētika- plānā rūtiņu klade
Sociālās zin.- plānā rūtiņu klade
Vizuālā māksla-pasteļkrītiņi, guaša un akvareļkrāsas ,lielo un mazo zīmēšanas
bloku,ūdenstrauciņu,jaucamtrauciņu,3 dažāda lieluma ota.
Mājturība un tehnoloģijas- PVA līme ,līmes zīmulītis, šķēres, aplikāciju papīru ,krāsaino kartonu
Sports-sporta tērps auduma maisiņā sportošanai iekšā un laukā
Maiņas apavi auduma maisiņā

4.klasei
Latviešu valoda- 6 parastās līniju burtnīcas
Matemātika- 5 rūtiņu burtnīcas, 1 plānā klade, cirkulis
Dabaszinības- 1 plānā klade (var turpināt iepriekšējo)
Mājturība un tehnoloģijas- krāsainais papīrs, krāsainais kartons, šķēres, zīmuļlīme, PVA līme, otiņa,
plastilīns, paliktnis
Sociālās zinības-1 rūtiņu burtnīca.
Vizuālā māksla- mazais A4 un lielais A3 akvareļu bloks, 3 dažāda lieluma otiņas apliktas ar gumiju,
akvareļu krāsas, guaša krāsas, pasteļkrītiņi, 1 rūtiņu burtnīca, vaska drāna (70x60)
Lūdzu uz visām lietām uzrakstīt vārdu!
Sports
Sporta tērps īsais, garais, sporta apavi, ielikti auduma maisiņā vai piemērotā sporta somā.
Mūzika
biezā līniju klade
Angļu valoda
4.a,b- plānā rūtiņu klade, 4.c,d- plānā līniju klade
Rakstāmpiederumi penālī: 2 parastie zīmuļi un dzēšgumija, pildspalva,
lineāls līdz 20cm un līdz 30cm, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais.
Maiņas apavi no 2.septembra, auduma maisiņā, papīra dvielis.

5.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Dabaszinības
Latviešu valoda
Literatūra

Materiāli
1 vidēja biezuma rūtiņu klade; 2 līniju burtnīcas
1 vidēja biezuma rūtiņu klade; 1 rūtiņu burtnīca
1 biezā rūtiņu klade; 2 līniju burtnīcas
1 biezā rūtiņu klade; 1 mape (A4 darba lapām);šķēres; līmes zīmulis

Mājturība meitenēm
Mājturība zēniem

1 A4 plānā klade (ar mīkstajiem vākiem un bez spirāles)
Metāla lineāls (30 cm); cirkulis; parastais zīmulis

Mūzika
Sociālās zinības
Vizuālā māksla

1 biezā līniju klade
2 rūtiņu burtnīcas
1 melns, rupjš marķieris, smalka balta un melna gela pildspalva, balts
zīmulis, parastais zīmulis, flomasteri, krāsainie zīmuļi, eļļas pasteļkrītiņi,
zīmēšanas papīrs (A4 izmēra-1 bloks un A3 izmēra-1 bloks), guaša krāsas
(12 krāsu komplekts), otas (3 dažādi izmēri), trauks ūdenim, abpusējie
krāsu kartoni (pēc izvēles vai jau gatavs kompl.), aplikāciju papīrs.
1 līniju burtnīca; 1 līniju klade (aptuveni 48 lpp.)
1 plānā rūtiņu klade
Divu veidu sporta tērpi (‘īsais’ un ‘garais tērps’) atbilstoši temperatūrai
1 biezā rūtiņu klade; 2 rūtiņu burtnīcas
1 vidēja biezuma rūtiņu klade

Krievu val.
Novada mācība
Sports
Matemātika
Informātika

6.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Dabaszinības
Latviešu valoda
Literatūra

Materiāli
1 rūtiņu klade un 2 līniju burtnīcas
1 klade, 1 burtnīca
1 bieza līniju klade, 1 līniju burtnīca
1 klade, 1 līniju burtnīca

Mājturība meitenēm
Mājturība zēniem

1 A4 plānā klade (ar mīkstajiem vākiem un bez spirāles)
Metāla lineāls (30 cm); cirkulis; parastais zīmulis

Mūzika
Sociālās zinības
Vizuālā māksla

Ieteicams turpināt iepriekšējā gada pierakstus. Ja nav, tad 1 līniju klade
1 plānā burtnīca, kladi turpina no pag.gad
A3, A4 zīmēšanas bloks, abpusējs krāsu kartons, aplikāciju papīrs, guaša
kr. (12 krāsu komplekts), trīs dažāda izmēra otas, trauks ūdenim, eļļas
pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melns marķieris, melna un balta gēla
pildspalva, balts zīmulis, šķēres, līmes zīmulis.
1 klade (rūtiņu) 1 līniju burtnīca
Divu veidu sporta tērpi (‘īsais’ un ‘garais tērps’) atbilstoši temperatūrai
Biezā rūtiņu klade (vēlams A4 formāta), viena rūtiņu burtnīca, lineāls,
zīmulis, transportieris, cirkulis.
rūtiņu klade (turpina iepriekšējo)

Krievu val.
Sports
Matemātika
Informātika

7.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Ģeogrāfija
Latviešu valoda
Literatūra

Materiāli
1 rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas
1 rūtiņu klade,1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade 1 burtnīca, krāsu zīmuļi (6 krāsas)
1 bieza līniju klade, 3 līniju burtnīcas
1 plānā klade

Mūzika
Sociālās zinības
Krievu val.
Matemātika

Ieteicams turpināt iepriekšējā gada pierakstus. Ja nav, tad 1 plānā klade
1 plānā burtnīca, kladi turpina no pag.gad
1 plānā rūtiņu klade, 1 līniju burtnīca
Biezā rūtiņu klade (vēlams A4 formāta), viena rūtiņu burtnīca, lineāls,
zīmulis, transportieris, cirkulis.
rūtiņu klade (turpina iepriekšējo)
A3, A4 zīmēšanas bloks, abpusējs krāsu kartons, aplikāciju papīrs, guaša
kr. (12 krāsu komplekts), trīs dažāda izmēra otas, trauks ūdenim, eļļas
pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melns marķieris, melna un balta gēla
pildspalva, balts zīmulis, šķēres, līmes zīmulis.

Informātika
Vizuālā māksla

8.klasei
Mācību
priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Latviešu valoda
Literatūra
Mūzika
Sociālās zinības
Krievu val.
Ķīmija
Matemātika
Vizuālā māksla

Materiāli
1 rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas
1 rūtiņa klade
1rūtiņu klade (izmērs pēc izvēles), 1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade 1 burtnīca, pag.gad nodrošinātās kontūrkartes, krāsu zīmuļi (6
krāsas)
1 bieza līniju klade, 3 līniju burtnīcas
1 plānā klade
Ieteicams turpināt iepriekšējā gada pierakstus. Ja nav, tad 1 līniju klade
1 plānā burtnīca, kladi turpina no pag.gad
1 līniju burtnīca, 1 līniju klade
1 rūtiņu klade
Biezā rūtiņu klade (vēlams A4 formāta), viena rūtiņu burtnīca, lineāls, zīmulis,
transportieris, cirkulis
A3, A4 zīmēšanas bloks, abpusējs krāsu kartons, aplikāciju papīrs, guaša kr.
(12 krāsu komplekts), trīs dažāda izmēra otas, trauks ūdenim, eļļas
pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melns marķieris, melna un balta gēla
pildspalva, balts zīmulis, šķēres, līmes zīmulis.

9.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Latviešu valoda
Literatūra
Mūzika
Sociālās zinības
Krievu val.
Ķīmija
Matemātika
Vizuālā māksla

Materiāli
1 rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas
1 rūtiņa klade
1rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējo), 1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade 1 burtnīca, pag.gad nodrošinātās kontūrkartes, krāsu zīmuļi
(6 krāsas)
1 bieza līniju klade, 1 līniju burtnīca
1 plānā klade
Ieteicams turpināt iepriekšējā gada pierakstus. Ja nav, tad 1 līniju klade
1 plānā burtnīca, kladi turpina no pag.gad
1 rūtiņu plānā klade (var turpināt iesāktajā), 1 līniju burtnīca
Turpina iepriekšējo vai jauna rūtiņu klade
Biezā rūtiņu klade (vēlams A4 formāta), viena rūtiņu burtnīca, lineāls,
zīmulis, transportieris, cirkulis
A3, A4 zīmēšanas bloks, abpusējs krāsu kartons, aplikāciju papīrs, guaša
kr. (12 krāsu komplekts), trīs dažāda izmēra otas, trauks ūdenim, eļļas
pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melns marķieris, melna un balta gēla
pildspalva, balts zīmulis, šķēres, līmes zīmulis.

10.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Latviešu valoda
Literatūra

Materiāli
1 klade, 2 burtnīcas
1 rūtiņu klade
1rūtiņu klade (izmērs pēc izvēles), 1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade 1 burtnīca, krāsu zīmuļi (6 krāsas)
1 rūtiņu klade,1 līniju burtnīca
1 rūtiņu klade,1 līniju burtnīca

Krievu val.
Ķīmija
Programm.pamati

1 rūtiņu plānā klade (var turpināt iesāktajā), 1 līniju burtnīca
Rūtiņu klade
rūtiņu klade

11.klasei
Mācību priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Fizika
Ģeogrāfija
Ķīmija
Programm.pamati
Vizuālā māksla

Materiāli
1 klade, 2 burtnīcas
1 rūtiņu klade 1 burtnīca
1rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējo), 1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu klade 1 burtnīca, krāsu zīmuļi (6 krāsas)
Turpina iepriekšējo vai jauna rūtiņu klade
rūtiņu klade (turpina iepriekšējo)
A3, A4 zīmēšanas bloks, abpusējs krāsu kartons, aplikāciju papīrs, guaša
kr. (12 krāsu komplekts), trīs dažāda izmēra otas, trauks ūdenim, eļļas
pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melns marķieris, melna un balta gēla
pildspalva, balts zīmulis, šķēres, līmes zīmulis.
12.klasei

Mācību priekšmets
Angļu val.
Bioloģija
Fizika
Politika un ties.
Ķīmija
Latviešu v.
Literatūra
Programm.pamati
Psiholoģija

Materiāli
1 klade, 2 burtnīcas
1 rūtiņu klade 1 burtnīca
1rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējo), 1 rūtiņu burtnīca
1 klade
Turpina iepriekšējo vai jauna rūtiņu klade
1 rūtiņu klade, 1 līniju burtnīca
1 rūtiņu klade
rūtiņu klade
1 klade

