Individuālie mācību līdzekļi
Ozolnieku vidusskolā
5.- 12.klasei
2019./2020.m.g.

Uzsākot mācības 5. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 4 apvākotas līniju burtnīcas, 2 plānās līniju klades, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 18.lpp. bieza līniju burtnīca, mape (kartona vai plastmasa
vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2
krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Matemātika – biezā rūtiņu klade, 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas mājasdarbiem, lineāls, caurspīdīgs
transportieris, cirkulis, trijstūra lineāls, pildspalvas (tumši zila, melna), parastais zīmulis, dzēšgumija.
Informātika – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.
Dabaszinības – rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Ieteicams – “Dabaszinību
atlants 1.–6.klasei” (SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 2015) lietošanai mājās.
Sociālās zinības – 1 rūtiņu klade rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme, šķēres.
Mājturība un tehnoloģijas zēniem – plānā rūtiņu klade, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls.
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm – rūtiņu klade, dzija, Nr. 2 vai Nr. 3 tamboradata, 20 x 30 cm
audums izšūšanai ar labi skaitāmiem pavedieniem, mulinē diegi, izšūšanas adata, nelieli kokvilnas
audumu atgriezumi, diegs, šujamadata.
Sports – īsais un garais sporta tērps un apavi ar baltu zoli (nodarbībām sporta zālē un stadionā), florbola
nūja (tiem kas vēlas).
Mūzika – apvākota plānā klade, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi.
Vizuālā māksla – A3 formāta akvareļu papīrs (20 lapas), A3 formāta zīmēšanas papīrs (20 lapas),
guašas krāsas (12 krāsas), akvareļu krāsas, otas - mīkstās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar akvareļu
krāsām, otas – sarainās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar guaša krāsām, līme (PVA, zīmulis), šķēres,
gēla (tušas) pildspalvas melna + krāsainās, parastie zīmuļi (dažādas cietības - HB, B, 2HB), lineāls,
krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi “Pentel”, flomāsteri, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, plastilīns (izvēlēties
sev tīkamā ražojuma) “Jovi vai “ Gamma”. Pirms materiālu iegādes pārskatīt mājās esošos “krājumus”, lai
pārdomāti, taupīgi papildinātu ar nepieciešamo!

VĒL:
 dienasgrāmata būs skolā.
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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Uzsākot mācības 6. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 2 līniju klades (plānās), 4 apvākotas līniju burtnīcas, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – apvākota līniju klade, apvākota 1 līniju burtnīca, A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar
caurduri), rakstāmpiederumi.
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca, 1A4 līniju klade, 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš,
sarkans un melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls, trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Informātika – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.
Dabaszinības – rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape –
ātršuvējs darba lapām. Ieteicams – “Dabaszinību atlants 1.–6.klasei” (SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta
2015) lietošanai mājās.
Vēsture – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris.
Sociālās zinības – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme, šķēres.
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm – rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada), dzija, 2
adāmadatas, 3 – 5 mm platas lentītes, 30 x 40 cm audums izšūšanai ar labi skaitāmiem pavedieniem,
izšūšanas adata, filcēšanas adatas un vilna, A4 formāta filca audums, A4 formāta rāmītis darba
noformēšanai.
Mājturība un tehnoloģijas zēniem – plānā rūtiņu klade, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°– 60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā).
Mūzika – pierakstu klade, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi.
Vizuālā māksla – A3 formāta akvareļu papīrs (20 lapas), A3 formāta zīmēšanas papīrs (20 lapas),
guašas krāsas (12 krāsas), akvareļu krāsas, otas - mīkstās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar akvareļu
krāsām, otas – sarainās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar guaša krāsām, līme (PVA, zīmulis), šķēres,
gēla (tušas) pildspalvas melna + krāsainās, parastie zīmuļi (dažādas cietības - HB, B, 2HB), lineāls,
krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi “Pentel”, flomāsteri, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, plastilīns (izvēlēties
sev tīkamā ražojuma) “Jovi vai “ Gamma”. Pirms materiālu iegādes pārskatīt mājās esošos “krājumus”, lai
pārdomāti, taupīgi papildinātu ar nepieciešamo!

VĒL:
 dienasgrāmata būs skolā.
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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Uzsākot mācības 7. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 2 līniju plānās klades, 4 līniju burtnīcas (apvākotas), rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – līniju pierakstu klade (var turpināt 6.kl. iesākto), 1 līniju burtnīca, rakstāmpiederumi,
A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmanto 6.kl. iesākto)
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt
6.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai
dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai
un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Informātika – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.
Bioloģija – 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), dokumentu mape (ar caurspīdīgu vāku), rakstāmpiederumi.
Ģeogrāfija– rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – ātršuvējs
darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks
izdevums) lietošanai mājās.
Vēsture – 1 rūtiņu klade (apvākota), rakstāmpiederumi, marķieris, dokumentu mape (ar caurspīdīgu
vāku).
Sociālās zinības – 1 plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme,
šķēres.
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm – rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada), dzija sarkanā
un baltā krāsā, 2 adāmadatas, balts kokvilnas audums vai apģērbs batikošanai, auduma krāsas (3 – 4
“Easy Color” batikas pulverveida krāsas paciņas uz visu klasi), gumijas cimdi, filcēšanas adatas un vilna,
A4 formāta filca audums, A4 formāta rāmītis darba noformēšanai.
Mājturība un tehnoloģijas zēniem – plānā rūtiņu klade, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā).
Mūzika – rūtiņu klade, zīmulis, dzēšgumija.
Vizuālā māksla – A3 formāta akvareļu papīrs (20 lapas), A3 formāta zīmēšanas papīrs (20 lapas),
guašas krāsas (12 krāsas), akvareļu krāsas, otas - mīkstās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar akvareļu
krāsām, otas – sarainās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar guaša krāsām, līme (PVA, zīmulis), šķēres,
gēla (tušas) pildspalvas melna + krāsainās, parastie zīmuļi (dažādas cietības - HB, B, 2HB), lineāls,
krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi “Pentel”, flomāsteri, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, plastilīns (izvēlēties
sev tīkamā ražojuma) “Jovi vai “ Gamma”. Pirms materiālu iegādes pārskatīt mājās esošos “krājumus”, lai
pārdomāti, taupīgi papildinātu ar nepieciešamo!

VĒL :





viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
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).
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Uzsākot mācības 8. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 4 apvākotas līniju burtnīcas, 2 līniju klades (plānās) rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – līniju pierakstu klade (var turpināt 7.kl. iesākto), 1 līniju burtnīca, rakstāmpiederumi,
A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmanto 7.kl. iesākto).
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt
7.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai
dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai
un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Bioloģija –1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), dokumentu mape (ar caurspīdīgu vāku),
rakstāmpiederumi.
Fizika –rūtiņu klade, rūtiņu burtnīca, zīmulis, lineāls, pildspalva, kalkulators.
Ķīmija – rūtiņu klade (biezā, 2 gadiem), mape "ar cauršuvēju" – DL uzglabāšanai, kalkulators,
rakstāmpiederumi.
Ģeogrāfija– rūtiņu klade (48lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape –ātršuvējs
darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks
izdevums) lietošanai mājās.
Vēsture – 1 rūtiņu klade (apvākota), rakstāmpiederumi, marķieris, dokumentu mape (ar caurspīdīgu
vāku).
Sociālās zinības – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme, šķēres.
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm – rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada), dzija, 5
adāmadatas, neilona diegs, mazas pērlītes 2 krāsās, pērļošanas adata, A4 formāta biezs kartons,
filcēšanas adatas un vilna, A4 formāta filca audums, A4 formāta rāmītis darba noformēšanai.
Mājturība un tehnoloģijas zēniem – plānā rūtiņu klade, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā).
Mūzika – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi.
Vizuālā māksla – A3 formāta akvareļu papīrs (20 lapas), A3 formāta zīmēšanas papīrs (20 lapas),
guašas krāsas (12 krāsas), akvareļu krāsas, otas - mīkstās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar akvareļu
krāsām, otas – sarainās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar guaša krāsām, līme (PVA, zīmulis), šķēres,
gēla (tušas) pildspalvas melna + krāsainās, parastie zīmuļi (dažādas cietības - HB, B, 2HB), lineāls,
krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi “Pentel”, flomāsteri, dzēšgumija, zīmuļu asināmais. Pirms materiālu iegādes
pārskatīt mājās esošos “krājumus”, lai pārdomāti, taupīgi papildinātu ar nepieciešamo!

VĒL :






viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
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).
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Uzsākot mācības 9. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 4 līniju burtnīcas (apvākotas), 2 plānās līniju klades, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – līniju pierakstu klade (var turpināt 8.kl. iesākto), 1 līniju burtnīca, rakstāmpiederumi,
A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmanto 8.kl. iesākto).
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt
8.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai
dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai
un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Bioloģija – 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.),rūtiņu klade (48 lpp.), dokumentu mape (ar caurspīdīgu vāku DL),
rakstāmpiederumi.
Fizika – rūtiņu klade, rūtiņu burtnīca, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām, zīmulis, lineāls,
pildspalva, kalkulators.
Ķīmija – rūtiņu klade (biezā, var turpināt no 8.kl.), kalkulators, rakstāmpiederumi.
Ģeogrāfija – rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls,
A4 plānā mape – ātršuvējs darba lapām.
Vēsture – 1 rūtiņu klade (apvākota), rakstāmpiederumi, marķieris, A4 plānā mape.
Sociālās zinības – 1 plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme,
šķēres.
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm – rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada), dekupāžas papīrs
vai salvetes ar attēliem, PVA līme, ota, tamboradata, mazas pērlītes, īrisa diegs, filcēšanas vilna, dažādi
tekstilmateriāli noslēguma darba izstrādei.
Mājturība un tehnoloģijas zēniem – plānā rūtiņu klade, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā).
Mūzika – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi.
Vizuālā māksla – A3 formāta akvareļu papīrs (20 lapas), A3 formāta zīmēšanas papīrs (20 lapas),
guašas krāsas (12 krāsas), akvareļu krāsas, otas - mīkstās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar akvareļu
krāsām, otas – sarainās (3 dažādu izmēru) gleznošanai ar guaša krāsām, līme (PVA, zīmulis), šķēres,
gēla (tušas) pildspalvas melna + krāsainās, parastie zīmuļi (dažādas cietības - HB, B, 2HB), lineāls,
krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi “Pentel”, flomāsteri, dzēšgumija, zīmuļu asināmais. Pirms materiālu iegādes
pārskatīt mājās esošos “krājumus”, lai pārdomāti, taupīgi papildinātu ar nepieciešamo!

VĒL :
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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Uzsākot mācības 10. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda, literatūra – 2 līniju burtnīcas (apvākotas), 2 plānās klades, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – 1 pierakstu klade, 1 līniju burtnīca, rakstāmpiederumi, mape (kartona vai plastmasa
vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai.
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca , 1 A4 līniju klade, 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš,
sarkans un melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Informātika – rūtiņu klade (plānā), rakstāmpiederumi.
Bioloģija – 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.),rūtiņu klade (48 lpp.), dokumentu mape (ar caurspīdīgu vāku DL),
rakstāmpiederumi.
Fizika – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators, mape ar caurspīdīgu
vāciņu DL.
Ķīmija – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators, mape ar caurspīdīgu
vāku DL.
Ģeogrāfija– rūtiņu klade (48lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape –ātršuvējs
darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks
izdevums) lietošanai mājās.
Vēsture –rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, A4 mape.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā), florbola nūja (ja vēlas).
Mūzika – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi.
Tehniskā grafika – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais
zīmulis (HB, 0,5 ⌀ mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls (l
= 300 mm).
VĒL :
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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Uzsākot mācības 11. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda, literatūra – 2 līniju burtnīcas (apvākotas), 2 plānās klades, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade (var turpināt 10.klasē iesākto), mape (kartona vai plastmasa
vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2
krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – pierakstu klade, līniju burtnīca, rakstāmpiederumi, mape (kartona vai plastmasa vākos
grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai.
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt
10.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai
dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai
un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Informātika – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.
Bioloģija – rūtiņu klade, rūtiņu burtnīca (24 lpp.), rakstāmpiederumi, mape ar caurspīdīgu vāku DL.
Fizika – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators, mape ar caurspīdīgu
vāciņu DL.
Ķīmija – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators, mape ar caurspīdīgu
vāku DL.
Ģeogrāfija– rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape –ātršuvējs
darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks
izdevums) lietošanai mājās.
Vēsture – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, mape DL.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā), florbola nūja (ja vēlas).
Mūzika – rūtiņu klade, rakstāmpiederumi.
Ekonomika – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, A4 mape- ātršuvējs un ~ 10 dokumentu
kabatiņas.
Kulturoloģija – plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
Programmēšanas pamati – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.

VĒL :
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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Uzsākot mācības 12. klasē, būs nepieciešams:
Latviešu valoda – 2 līniju burtnīcas (apvākotas), 2 plānās klades, rakstāmpiederumi.
Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai
glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc
izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).
Krievu valoda – pierakstu klade, līniju burtnīca, rakstāmpiederumi, mape (kartona vai plastmasa vākos
grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai.
Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt
11.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalvu ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai
dzeltens), mape (kartona vai plastmasa vākos grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai
un darba burtnīcai, līmes zīmulis.
Matemātika – rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas (mājas darbiem), pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšgumija, transportieris, lineāls un trijstūra lineāls (uzstūris), cirkulis.
Bioloģija – rūtiņu klade, rūtiņu burtnīca (24 lpp.), rakstāmpiederumi, mape ar caurspīdīgu vāku DL.
Fizika – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators.
Ķīmija – pierakstu klade, rūtiņu burtnīca rakstāmpiederumi, lineāls, kalkulators, mape ar caurspīdīgu
vāku DL.
Vēsture – plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris.
Sports – sporta tērps ( īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, sporta apavi
nodarbībām laukumā), florbola nūja (ja vēlas).
Ekonomika – 1 rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada), rakstāmpiederumi, marķieris, A4 mapeātršuvējs un ~ 10 dokumentu kabatiņas (var turpināt no iepriekšējā gada.
Kulturoloģija – plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis.
Programmēšanas pamati – rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi.
VĒL :
 viena A4 balta papīra paka visam mācību gadam (500 lapas, 80 g/m2).
 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).
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