Individuālie mācību līdzekļi
Ozolnieku vidusskolā
1.- 4.klasei

Uzsākot mācības 1.klasē, būs nepieciešams:
Rakstāmpiederumi (parastais zīmulis, zilā pildspalva, 15 cm lineāls, zīmuļu
asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un
flomāsteri var būt atsevišķā penālī.
Latviešu valoda–6 apvākotas līniju burtnīcas (1. klasei) +burtnīcu mape, A4 mape.
Matemātika–4 apvākotas rūtiņu burtnīcas(parastās).
Dabaszinības– Ieteicams– Dabaszinību atlants 1.–6.klasei SIA ”Karšu izdevniecība
Jāņa sēta 2015” lietošanai mājās.
Angļu valoda–A4mape.
Vizuālā māksla–30 cm lineāls, 2 A4 un 2 A3 zīmēšanas bloki. Aplikāciju papīrs
(krāsains no abām pusēm), krāsains kartons A4 formā. Līmes zīmulis, PVA līme,
šķēres (smailiem galiem, asas), plastilīns (mīkstais). Eļļas pasteļkrītiņi (25 krāsas).
Guaša (papildus balta krāsa), krāsu jaukšanas palete, trauks ūdenim, otas (dažāda
izmēra - gan taisnas, gan spicas). Akvareļkrāsas.
Sports–sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē,
sporta apavi nodarbībām laukumā) ielikti sporta maisiņā.
VĒL:
Dienasgrāmata un skolēnu apliecība būs skolā.
Ozolnieku vidusskolas veste–pasūtīšana mājas lapā www.skolenuformas.lv
Pāraujamie apavi– vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu
atstāšanai garderobē).
Svētku apģērbs– melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, baltas/melnas kurpes,
Ozolnieku vidusskolas veste.
Apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai
kombinezons nodarbībām ziemas apstākļos).

Uzsākot mācības 2.klasē, būs nepieciešams:
Rakstāmpiederumi (parastais zīmulis, zilā pildspalva, 15 cm lineāls, zīmuļu
asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un
flomāsteri var būt atsevišķā penālī.
Latviešu valoda–4 līniju burtnīcas (ar punktiņiem, paredzētas 3. klasei, apvākotas).
Matemātika–3 rūtiņu burtnīcas (ar jau novilktām maliņām, apvākotas).
Dabaszinības–Ieteicams– Dabaszinību atlants 1.–6.klasei SIA ”Karšu izdevniecība
Jāņa sēta 2015” lietošanai mājās.
Angļu valoda– 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca 3.kl.( ar
punktiņiem), A4 mape darba lapām.
Vizuālā māksla- 30 cm lineāls, 2 A4 un 2 A3 zīmēšanas bloki. Aplikāciju papīrs
(krāsains no abām pusēm), krāsains kartons A4 formā. Līmes zīmulis, PVA līme,
šķēres, plastilīns (mīkstais). Eļļas pasteļkrītiņi (25 krāsas).Guaša (papildus balta
krāsa), otas (dažāda izmēra - gan taisnas, gan spicas). Akvareļkrāsas.

Sports –sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē,
sporta apavi nodarbībām laukumā) ielikti sporta maisiņā.

VĒL:
Dienasgrāmata būs skolā.
Ozolnieku vidusskolas veste–pasūtīšana mājas lapā www.skolenuformas.lv
Pāraujamie apavi– vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu
atstāšanai garderobē).
Svētku apģērbs –melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, baltas/melnas kurpes,
Ozolnieku vidusskolas veste (var būt arī cita melna veste).
Apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai
kombinezons nodarbībām ziemas apstākļos).
Peldētapmācībai baseinā–peldkostīms/peldbikses, peldcepure, pāraujamie apavi,
dvielis, higiēnas piederumi.

Uzsākot mācības 3.klasē, būs nepieciešams:
Rakstāmpiederumi (parastais zīmulis, zilā pildspalva, 15 cm lineāls, zīmuļu
asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un
flomāsteri var būt atsevišķā penālī.
Latviešu valoda–6 līniju burtnīcas (ar punktiņiem–3. klasei, apvākotas),A4 mape.
Matemātika–4 apvākotas rūtiņu burtnīcas, rakstāmpiederumi.
Dabaszinības– Ieteicams– Dabaszinību atlants 1.–6.klasei SIA ”Karšu izdevniecība
Jāņa sēta 2015” lietošanai mājās.
Angļu valoda– 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca ( 3.kl.), A4 mape.
Vizuālā māksla–1lielais, 2 mazie zīmēšanas bloki, 2 aplikāciju papīri(A4, krāsains
no abām pusēm, bez spīduma, nesaskavots), 2 krāsainie kartoni (A4,krāsains no
abām pusēm, bez spīduma), 2 līmes zīmuļi, šķidrā PVA līme, šķēres (smailiem
galiem, asas), 3 izmēru otas (gan taisnas, gan spicas), 30 cm plastmasas lineāls,
akvareļu krāsas, guaša krāsas (papildus baltā), trauks ūdenim, krāsu jaukšanas palete,
plastilīns (košās krāsās, mīksts),eļļas pasteļkrītiņi(25krāsas–ieteicams firma“Pentel”),
avīzes.
Sports–sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē,
sporta apavi nodarbībām laukumā) ielikti sporta maisiņā.
VĒL:
Dienasgrāmata būs skolā.
Ozolnieku vidusskolas veste–pasūtīšana mājas lapā www.skolenuformas.lv
Pāraujamie apavi–vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu
atstāšanai garderobē).
Svētku apģērbs –melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, baltas/melnas kurpes,
Ozolnieku vidusskolas veste (var būt arī cita melna veste).
Apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai
kombinezons nodarbībām ziemas apstākļos).

Uzsākot mācības 4.klasē, būs nepieciešams:
Rakstāmpiederumi (parastais zīmulis, zilā pildspalva, 15 cm lineāls, zīmuļu
asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un
flomāsteri var būt atsevišķā penālī.

Latviešu valoda–6 līniju burtnīcas (8mm līniju platums, apvākotas), burtnīcu mape.
Matemātika–4 apvākotas rūtiņu burtnīcas,1 apvākota plānā rūtiņu klade.
Dabaszinības– Ieteicams– Dabaszinību atlants 1.–6.klasei SIA ”Karšu izdevniecība
Jāņa sēta 2015” lietošanai mājās.
Angļuvaloda–1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, A4 mape.
Vizuālā māksla– 2 lielie un 2 mazie zīmēšanas bloki, 2 A4 aplikāciju papīri, 2
krāsainie kartoni, šķēres (smailiem galiem, asas), 2 līmes zīmuļi, PVAlīme, plastilīns
(mīksts, košās krāsās), akvareļkrāsas (mitrās), pasteļkrītiņi (25 krāsas, ieteicams firma
„Pentel”).
Sports –sporta tērps–(īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē,
sporta apavi nodarbībām laukumā) ielikti sporta maisiņā.

VĒL:
Dienasgrāmata (būs skolā).
Ozolnieku vidusskolas veste–pasūtīšana mājas lapā www.skolenuformas.lv
Pāraujamie apavi– vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu
atstāšanai garderobē).
Svētku apģērbs –melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, baltas/melnas kurpes,
Ozolnieku vidusskolas veste (var būt arī cita melna veste).
Apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai
kombinezons nodarbībām ziemas apstākļos).

