
“Būt gatavam skolai
nenozīmē mācēt lasīt,

rakstīt un rēķināt.
Būt gatavam skolai—

nozīmē būt gatavam to
visu iemācīties.”

2020./2021.m.g.

Daudz svarīgāk
par mācību

sasniegumiem -

Saprasties un
sadarboties:

1. Interesējieties par visu,
kas saistās ar mācībām,
sadzīvi mācību iestādē.

2. Nebiedējiet bērnu ar
skolu, ka tur būs

dusmīgi skolotāji, un, ka
tur ar visu būs pašam

jātiek galā.

3. Regulāri sazinieties ar
bērna skolotāju.

4. Nesalīdziniet savu bērnu
ar citiem!

5. Rosināt bērnu iegūt
jaunus draugus,iekļauties

kolektīvā.

Pieņemt mani
kāds esmu

Būt mīlētam
un saprastam

Vēlme
mācīties



16.Otas (1—plata, 1—vidēja, 1 –
šaura)

17. Līmes zīmulis
18. Zīmēšanas bloki:
      * mazie A4—2 gb.
       * lielie A3—1 gb.
19. Akvareļu papīrs:

       * mazie—A4—1 gb.
        * lielie—A3—1 gb.

20. Aplicēšanas papīrs krāsains no
abām pusēm, bez skaviņām. 

        *A4—2 kompl.
21.Krāsainais kartons: matēts no

abām pusēm:
       * A4—1 kompl.

22. Plastilīns
23. Sporta tērps 

      * garais un īsais
       *sporta čības  - viss ielikts

auduma maisiņā
    24. Pārvelkamie apavi, ielikti

 auduma maisiņā
25. Ķemme, salvetes 

!!!pēc skolotājas ieskatiem
26.Akvareļu krāsas

27.Guaša krāsas
28. A4 Mape ar gumiju

 
NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU

LĪDZEKĻI:

1. 2 rūtiņu un 3 līniju burtnīcas
1.klasei 

 

 

 

 

 

 

2.Burtnīcu vāciņi šādām burtnīcām.
3.Mape burtnīcām  ar gumijām A4

formāta 
4.Penālis

5.2 zilas pildspalvas, 2 parastie
6.zīmuļi ( noasināti)

7.Dzēšgumija
8.12 krāsu  zīmuļi ( noasināti)

9.2 lineāli (~30cm un ~ 15 cm gari)
10.Skolas soma

11.Piezīmju papīrs, līmlapiņu
komplekts

12.A4 rūtiņu un līniju papīrs
13.Šķēres ar apaļiem galiem

14.Pasteļkrītiņi
15.Vaska krītiņi

 

* Dienasgrāmata, mācību grāmatas
un darba burtnīcas nav jāpērk!

* Visām mācību grāmatām, darba
burtnīcām un burtnīcām jābūt

apvākotām!
* Uz visiem mācību piederumiem

jāuzraksta —bērna vārds  un
uzvārds ar drukātiem burtiem!

1. Pirmā mācību stunda sākas 
pl. 8.00

3. Skolēnam mājas darbi ir jāraksta
dienasgrāmatā. 

*Jāizmanto arī e-klase!

2.Skolā jāierodas ne vēlāk kā 10 min.
pirms zvana.

4. Dienasgrāmata ir 
DOKUMENTS.

5.Skolā nepieciešami MAIŅAS
APAVI!

6. Skolā jāierodas tīrā, sakārtotā 
apģērbā!

7. Mūsu skolā Mobilo telefonu
mācību procesa laikā neizmanto! 

8.Vecākiem  obligāti katru dienu
jāskatās 

e-klasē info! 

!!!

ATCERIETIES!!!


