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Mācību 

priekšmets  

Mācību grāmatas autors, 

nosaukums 

Izdevuma veids  Izdevniecība  Mācību līdzekļi 

Latviešu 

valoda  

Veckāgana V. Latviešu valoda 

5.klasei 

Mācību grāmata Lielvārds  Līniju klade, līniju burtnīcas, A 4 formāta 

līniju papīrs 

Literatūra  Kalve A. u.c. Literatūra 5. klasei Mācību grāmata  Pētergailis  Līniju klade, A 4 formāta papīrs radošajiem 

darbiem 

Matemātika  France I. Lāce G. Matemātika 5. 

klasei  

Mācību grāmata Lielvārds 1 rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, pildspalva, 

parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, 

uzstūris, transportieris, cirkulis 

Angļu 

valoda  

Incredible English, New Edition 4 Class Book  OXFORD 

 

Biezā  klade ( līniju vai rūtiņu ) + 1 līniju 

burtnīca Incredible English, NE 4 Activity Book  

Mūzika  Vasmanis I. Mūzika 5.klasei  Mācību grāmata, DB Zvaigzne 

ABC 

Nošu burtnīca, rūtiņu burtnīca, zīmulis, 

dzēšgumija, zila pildspalva 

Dabaszinības  Kusiņa M.u.c. Izzini pasauli! 

Dabaszinības 5.klasei 

Mācību grāmata Zvaigzne 

ABC 

1 biezā rūtiņu klade, pildspalva, zīmulis, 

lineāls, 4 baloni, kokteiļa salmiņš, šķēres, 

krāsainie zīmuļi, spogulis 

Sociālās 

zinības  

Rubana I.M. Sociālās zinības 5.klasei  Mācību grāmata  RAKA 1 rūtiņu klade 

Vizuālā 

māksla 

Darba mape A3 formāts 1 gab., zīmēšanas papīra bloks A4 2 gab., zīmēšanas papīra bloks A4 2 gab., akvareļu papīra bloks 

A3 un A4 katrs 2 gab., krāsainais kartons A3 un A4 katrs 1 gab., parastais zīmulis (HB,B,B2), dzēšgumija, krāsu zīmuļi 24 

krāsas, vaska krītiņi 12 krāsas, pasteļa krītiņi 25 krāsas, flomāsteri 16/18 krāsas, akvareļa krāsas otas 4 gab. (6,10,14,20), 

guaša krāsas otas 5 gab. (2,6,10,16,24), akvareļa krāsas (12 krāsas), guaša krāsas (12 krāsas), ūdens trauciņš, krāsu 

jaukšanas palete, galdauts – vaskadrāna (65x50 cm), plastilīns – 12/18 krāsas, papīra šķīvīšu komplekts (800x600) 1 

iepakojums (18 gab.), švammīte vai lupatiņa (4 gab.) 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

Dzija tamborēšanai, piemērota tamboradata, linu audums 50 x 90 cm ( maisiņa šūšanai), labi skaitāms audumsA4 formāta ( 

20 x 30 cm ) izšūšanai, mulinē diegs 2 dažādās krāsās, adata, produkti ēdiena gatavošanai. 

 



 

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos. 


