
4.klase līniju klade A5, 2 līniju burtnīcas, mape ātršuvējs un kabatiņas.

5.-9.klase 2 līniju burtnīcas, pildspalva, pierakstu klade, vēlams līniju ( var turpināt iepriekšējo gadu 

kladi), mape (A4) darba lapām un mācību materiāliem, kabatiņas

4.-9.klase līniju pierakstu klade A5 (vidēji bieza/bieza) Drīkst izmantot iepriekšējo gadu kladi.

4.klase līniju burtnīca (12 vai18 lapas)

5.klase līniju burtnīca (12 vai 18 lapas), drīkst izmantot iepriekšēja gada burtnīcu

6.klase rūtiņu klade (48 lapas) un līniju burtnīca

7.-9.klase turpina darbu kladē un iekārto līniju burtnīcu.

4.-6.klase rūtiņu klade (A5, plāna), 5.un 6.klase turpina izmantot iepriekšējo gadu klades

4.-9.klase rūtiņu klade, 2 rūtiņu burtnīcas, lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, parastais zīmulis, 

dzēšgumija

4.-6.klase rūtiņu klade (A5, plāna vai vidēji bieza), vēlams izmantot iepriekšējo gadu klades.

4.-9.klase 4. - 9.klase: rūtiņu pierakstu klade A5, 4. - 6.klase  - nošu burtnīca (mazā). Drīkst izmantot 

iepriekšējo gadu klades, nošu burtnīcas, ja ir labi saglabājušās.

4.klase aplikācijas papīrs, PVA līme, krāsainie zīmuļi, A4 zīmēšanas lapas un līmes zīmulis

5.klase guašas, krāsainie zīmuļi, A4 zīmēšanas lapas un līmes zīmulis

6.-9.klase krāsainie zīmuļi, A4 zīmēšanas lapas un līmes zīmulis

4.klase tamboradata un dzija (1 fice) 

6.klase 1 iepakojums kokvilnas vai lina aukla (izmērā līdz 3mm)

7.klase dzija aušanai (2 fices dažādās krāsās, var ņemt arī dziju, kas ir mājas krājumos) 

4.klase līniju klade A5, ārpusklases lasīšanas klade no iepriekšējā gada, mape ātršuvējs un 

kabatiņas.

5.-9.klase klade (A5) (var izmantot iepriekšējā gada kladi), mape (A4) darba lapām un mācību 

materiāliem, kabatiņas

4.-5.klase rūtiņu vai līniju burtnīca pierakstiem, vēlams turpināt iepriekšējā gada burtnīcu.

6.-9.klase mape ar kabatiņām, kur glabāt darba lapas un izdales materiālus.

4.-9.klase garais un īsais sporta tērps, ērti sporta apavi (ar gumijas zoli)

7.klase rūtiņu klade (A4, plāna)

7.klase mape ātršuvējs, kurā uzkrāt materiālus 3 gadus un 30 A4 lapas pierakstiem

8.-9.klase turpina darbu iesāktajā mapē, jāpieliek klāt jaunas 30 A4 lapas pierakstiem.

7.-9.klase rūtiņu klade (A5, plāna), 8. un 9. klase turpina izmantot iepriekšējo gadu klades, 1 rūtiņu 

burtnīca

7.-9.klase rūtiņu klade (A5, plāna vai vidēji bieza), vēlams izmantot iepriekšējo gadu klades.

7.-9.klase rūtiņu klade (A5, bieza- vismaz 60 lappas), vēlams izmantot iepriekšējo gadu klades. 

8.-9.klase 8. klase - iekārto jaunu pierakstu kladi 2 mācību gadiem, vēlams A4 formāts, 9. klase - 

turpina iesāktos pierakstus.

8.-9.klase Rūtiņu klade (A5,  vidēji bieza), 9. kl. vēlams izmantot iepriekšējā gada kladi.

Nepieciešamais 4.-9.klasēs 2022./2023.m.g.
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Sociālās zinības un vēsture


