Informācija vecākiem par mācību materiālu iegādi 2018./2019.mācību gadam
Vecākus lūdzam iegādāties obligātā izglītības satura apguvei nepieciešamos mācību
materiālus:

1.-4.klasē
Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas (mācību materiāli un piederumi, kas nepieciešami
katrā 1.- 4. klasē):
Krāsainie zīmuļi, flomāsteri, eļļas pasteļkrītiņi, akvareļu krāsas, akvareļu otas - liela,
vidēja, maza, guašu krāsas (obligāti jābūt baltai krāsai), otas guašai - liela, vidēja, maza (uz
visām otām rakstīts bērna vārds, uzvārds), paliktnis - 50x60cm, abpusējs krāsains
1. – 4.
aplikāciju papīrs, krāsainais kartons (A4), zīmēšanas bloki akvarelim – lielais A3 un
klase
mazais A4, ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai, PVA līme, līmes zīmulis, grieznes, zīmuļu
asināmais, parastais zīmulis, dzēšgumija, zila pildspalva, lineāli - 15 cm un 30 cm,
rakstāmpapīrs - 100 lapas
Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas (mācību materiāli un piederumi, kas nepieciešami
tikai konkrētajā 1.- 4. klasē):
1. klase
Plastilīns, krāsaini dzijas kamoliņi, adatas šūšanai, spolīšu diegs, dažādas pogas
Plastilīns, krāsaini dzijas kamoliņi, tamboradata, adatas šūšanai, spolīšu diegs, dažādas
2. klase
pogas
Plastilīns, krāsaini dzijas kamoliņi, tamboradata, adatas šūšanai, spolīšu diegs, dažādas
3. klase
pogas
12 krāsu guašu komplekts, adāmās adatas, adatas šūšanai, spolīšu diegs, audums izšūšanai
4. klase
(kanva 30 x 30 cm), 3 krāsu mulinē diegi, melna tuša, spalvaskāts un „REDIS”
rakstāmspalvas
Sākumskolas skolēnam nepieciešamais burtnīcu skaits
Latviešu valoda
Matemātika
3 līniju burtnīcas 1. klasei un
3 rūtiņu burtnīcas
1.klase rūtiņu klade 48. lpp.
1. klasei (lielās
rūtiņas)
3 līniju burtnīcas 2. klasei
3 rūtiņu burtnīcas
2.klase ārpusklases lasīšanā turpina
(mazās rūtiņas)
veikt ierakstus iesāktajā kladē
4 līniju burtnīcas 3. klasei un
3 rūtiņu burtnīcas
viena klade 48 lpp. (pēc
un
3.klase izvēles līniju vai rūtiņu)
rūtiņu klade 48
ārpusklases lasīšanā turpina
lpp.
veikt ierakstus iesāktajā kladē
4 līniju burtnīcas 4. klasei
3 rūtiņu burtnīcas
ārpusklases lasīšanā turpina
un
4.klase
veikt ierakstus iesāktajā kladē rūtiņu klade 48
lpp.

Angļu valoda

Mūzika
nošu burtnīca

1 līniju burtnīca 2.
klasei

nošu burtnīca un
līniju burtnīca 2.
klasei
nošu burtnīca un
līniju burtnīca 3.
klasei

1 līniju burtnīca 3.
klasei un rūtiņu
klade 48 lpp.
1 līniju burtnīca 4.
klasei un
rūtiņu klade 48
lpp.

nošu burtnīca un
līniju burtnīca 4.
klasei

Sports
1. – 2.
Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi
klase
3.,4. klase Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi, peldkostīms vai peldbikses, peldcepure, baseina
apavi, peldēšanas brilles
Sports Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā –
1.-4.klase - īsais un garais sporta tērps, sporta apavi
1.-2.klases pagarinātās dienas grupas skolēniem - A4 zīmēšanas albums, 2 krāsojamās
grāmatas.

5.-12.klasē
Vizuālā māksla
5. klase

6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
10. klase

A4un A3 zīmēšanas papīrs, guašas krāsas, parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, otas (tievās, mazās),
aplikāciju papīrs, līmes zīmulis, šķēres, krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi, papīra nazītis, plastikāta
dokumenta mape, 10 kabatiņas.
A4 un A3 zīmēšanas papīrs, guašas krāsas, plastilīns, aplikāciju papīrs, līmes zīmulis, šķēres,
otas(tievās, mazās),parastie zīmuļi-cietais (H) un mīkstais( B), plastikāta dokumenta mape, 10
kabatiņas.
A3 zīmēšanas papīrs, guašas krāsas, plastilīns, aplikāciju papīrs, PVA līme, šķēres, otas(tievās,
mazās), parastie zīmuļi-cietais (H) un mīkstais( B), plastikāta dokumenta mape, 10 kabatiņas.
A3un A4 zīmēšanas papīrs, guašas krāsas, plastilīns, aplikāciju papīrs, līmes zīmulis, šķēres,
otas(tievās, mazās),parastie zīmuļi-cietais (H) un mīkstais( B), tuša un tušas spalva, akvareļkrāsas,
krāsainie eļļas krītiņi, 30 cm lineāls
A4 zīmēšanas papīrs, guašas krāsas, šķēres, PVA līme, parastie zīmuļi-cietais (H) un mīkstais(
B),otas(dažādu izmēru)
A4 zīmēšanas papīrs, A3 akvareļa papīrs , akvarelis vai guaša, PVA līme, krāsainie zīmuļi,
flomāsteri, šķēres, parastie zīmuļi-cietais (H) un mīkstais( B), tuša un tušas spalva, veļas ziepes

Sports
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase
10. klase
11. klase
12. klase

5.klase

6. klase

7. klase

īsais, garais sporta tērps, sporta apavi, peldkostīms vai peldbikses, baseina apavi, peldcepure,
peldēšanas brilles

īsais, garais sporta tērps, sporta apavi, peldkostīms vai peldbikses, baseina apavi,
peldcepure, peldēšanas brilles
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi, peldkostīms vai peldbikses, baseina apavi,
peldcepure, peldēšanas brilles
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi, peldkostīms vai peldbikses, baseina apavi,
peldcepure, peldēšanas brilles
īsais, garais sporta tērps, sporta apavi
Mājturība un tehnoloģijas (tekstila tehnoloģijas)
 Viena tamborējamā adata (rupjuma robežās Nr. 2,5-4) un atbilstoša rupjuma dzija
šalles tamborēšanai
 Blīvais izšujamais audums (precīzāk - septembrī) un mulinē diegi, izšujamā adata,
auduma šķēres
 Audums iepirkumu somiņas šūšanai, poliestera diegs atbilstošā krāsā, adatiņas,
drēbnieka krītiņš, šujamā adata
 Lakatiņš vai cepurīte, priekšauts un trauku dvielītis mācībām virtuvē. Produkti
(skolotāja informēs iepriekšējā stundā)
 Rūtiņu klade, kas kalpos vairākus gadus
 Viens zeķu adatu komplekts (5 īsās adāmadatas) un atbilstoša rupjuma dzija zeķu,
getru adīšanai
 Retais - rupjais izšujamais audums (precīzāk - septembrī) un lentītes (3mm platumā),
izšujamā adata, auduma šķēres
 Audums tūrista somiņas un priekšauta šūšanai, poliestera diegs atbilstošā krāsā,
adatiņas, drēbnieka krītiņš, šujamā adata
 Lakatiņš vai cepurīte, priekšauts un trauku dvielītis mācībām virtuvē
 Produkti (skolotāja informēs iepriekšējā stundā)
 Balta vilnas dzija (~100g) batikošanai
 Viens zeķu adatu komplekts (5 īsās adāmadatas) un atbilstoša rupjuma dzija dūraiņu
adīšanai




8. klase

9. klase

















Rupja izšujamā adata, auduma šķēres, dzija un celtniecības sietiņš paklājiņa izšūšanai
Audums t-veida plecģērba šūšanai, slīpā diega lentīte, poliestera diegs atbilstošā krāsā,
adatiņas, drēbnieka krītiņš, šujamā adata
Lakatiņš vai cepurīte, priekšauts un trauku dvielītis mācībām virtuvē
Produkti (skolotāja informēs iepriekšējā stundā)
Dzija plecģērba adīšanai, džemperu adāmadatas
Audums svārku šūšanai, rāvējslēdzējs, poga vai cita aizdare, poliestera diegs atbilstošā
krāsā, šujamā adata un mazās adatiņas, auduma šķēres, drēbnieka krītiņš
Milimetru vai rūtiņu papīrs formātā A2 (var salīmēt)
Tamborējamie diegi aušanai (2-3 krāsas)
Balts kokvilnas audums (salvešu komplektam) un (ja vēlas) krekliņš batikošanai
Lakatiņš vai cepurīte, priekšauts un trauku dvielītis mācībām virtuvē
Produkti (skolotāja informēs iepriekšējā stundā)
Audums „šenil” tehnikas apgūšanai, vai somas ar oderi, vai kleitas šūšanai (par izvēli
klase vienosies septembrī)
Tamborējamie diegi un atbilstoša smalkā tamboradata (Nr 1-1,75) mežģīņu
tamborēšanai
Materiāli tekstiltehniku sintēzes radošajam darbam, kartons 30x30cm
Sutaža (~2-3m), nedaudz makšķeraukla rotu gatavošanai
Lakatiņš vai cepurīte, priekšauts un trauku dvielītis mācībām virtuvē
Produkti (skolotāja informēs iepriekšējā stundā)

Mājturība un tehnoloģijas (koka un metāla tehnoloģijas)
5.klase
 Rūtiņu klade, kas kalpos vairākus gadus
5.-9. klase  Par nepieciešamajiem mācību materiāliem skolēni tiks informēti mācību gada sākumā.
Tehniskā grafika
12.klase
A4 un A3 rasēšanas papīrs

Skolas administrācija

