Degumnieku pamatskola

Vecāku avīze
2013./2014.m.g. maijā
Visa pasaule ir brīnumu virkne,
bet mēs pie tiem esam tā pieraduši, ka saucam to par ikdienu.
(H. K. Andersens)
Paldies par atbalstu, kopā būšanu un palīdzību visa mācību gada garumā!
Lai saules un raibu taureņu pilna visa vasara….
Ar jaunām idejām un ierosinājumiem tiksimies nākamajā mācību gadā!
D.Rubene

Pasākumi, notikumi, aktualitātes!
Cienījamie vecāki!


Velosipēdistu apliecībai organizētie kursi notiks Degumnieku pamatskolas telpās 3.,4.,5.jūnijā
Pirmā nodarbība 3.jūnijā plkst.9.00

Pēc apgūtā kursa eksāmens- velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. Ja skolēns noliek ar pirmo reizi ,
tad par eksāmenu nav jāmaksā, JA KĀRTOT NĀKSIES ATKĀRTOTI, JĀMAKSĀ— 1.80 Eur.


Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka skolēniem vasaras brīvdienās jāstrādā skolas labiekārtošanas darbos ‘’LABIE DARBI VASARĀ’'. Katram klases kolektīvam jāierodas skolā noteiktajos datumos, precīza informācija ir izlasāma katra skolēna liecībā.


Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim skanīgam, baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

Degumnieku pamatskolas 2013./2014.m.g. 9.klases izlaidums 2014.gada 14.jūnijā plkst.19.00 skolas
aktu zālē.
Laipni lūdzam, esiet kopā ar mums, 9.klases absolventu vārdā—skolas administrācija.


Vasaras nometnes pulkv.O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’ 16.-20.jūnijs


2014./2015.m.g. uzsāksim 1.septembrī plkst.9.30
Atpūties vasarā un gaidām Tevi atkal skolā!
Degumnieku pamatskolas direktores vietn.audzināšanas jomā E.Zaube

Comenius Vizīte Igaunijā

2.lapa

Degumnieku pamatskolas skolēni: Brenda Vanaga, Roberta Eglīte, Viktors Serečenko,
Ralfs Bormanis, Ričards Strods ,skolotāji: Daiga Rubene, Zita Juste un Ināra Kiukucāne no 22. aprīļa līdz 25. aprīlim, Comenius projekta”Spēlēsim mūsu senču spēles”ietvaros, viesojās kaimiņu
zemē Igaunijā Aegvidu skolā, un jāpiebilst, ka jutāmies kā mājās. Tomēr, neskatoties uz Igauņu
mieru, mēs esam ļoti līdzīgi. Maza skola , apvienotās klases, vienīgi darba samaksa par darbu ir
vairāk nekā trīs reizes lielāka.
Daba ir ļoti līdzīga Latvijas dabai, purvi ar tūristu takām, lauku sētas, varbūt vienīgi temperatūras ziņā daudz vēsāks.
Skolā piedalījāmies mācību procesa vērošanā. Apmeklējām aušanas darbnīcu, skolēni
iepazīstināja ar savas skolas un izglītības sistēmas vēsturi .Bērnudārzā sniedza koncertu( dejas,
dziesmas). Ciemata klubā skatījām koncertu.
Bija pastaiga uz Mustjoi lauku sētu, šeit varēja iepazīt seno Igauņu tradīcijām un darba
kultūru. Apskatījām Lahemaa Nacionālo parku.Skolēniem bija aktivitātes piedzīvojumu parkā.
Ekskursijā uz Tallinu , apskatījām vecpilsētu, kas ļoti atgādina Vecrīgu .Bijām pazemē
Bastiona tunelī. Šeit varēja vērot eksponātus no dažādiem laikiem).
Katra Comenius vizīte dod jaunu pieredzi un iespaidus. Nākamā , noslēguma vizīte notiks Turcijā. Kā gala produkts šim projektam būs spēļu grāmata 8 valodās ar tulkojumiem angļu
valodā. Savas spēles esam iesnieguši. Šajā grāmatā būs apskatāmas mūsu skolas tradīcijas un Latvijas izglītības sistēma.
Jauku vasaru visiem!
Comenius projekta „Spēlēsim mūsu seņču spēles” kordinatore I. Kiukucāne.
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Atzinības un pateicības noslēdzot 2013./2014.mācību gadu
Atzinība par sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos
(novadā un starpnovados)
Elfai Bormanei (glītrakstīšanas)
Ivo Lūsim (glītrakstīšanas)
Juritai Radziņai ( dambrete)
Keitai Kruglovai (skatuves runas konkurss Zvirbulis 2014)
Džuljetai Brokai ( dambrete, 2.vieta novadā)
Elīnai Serečenko ( dabas zinības)
Linardam Jansiņam (skatuves runas konkurss Zvirbulis 2014—2.dipl.)
Ričardam Strodam (sports)
Brendai Vanagai (sports)
Paulam Bārbalim (sports)
Arnim Krēsliņam (sports)
Viktorijai Jaudzemai (sports)
Inese Stepaņenko (vizuālā māksla)
Arnita Upeniece (vizuālā māksla)
Akselim Kozulim (Zēnu vokālistu konkurss veltīts operdziedātājam Jānim Zāberam
„Aiviekstes lakstīgalas’’1,vieta 6-8 g.v.gr.)

Atzinība par centību mācību darbā un sasniegumiem mācību olimpiādēs (novadā un starpnovadā)
Megijai Rauzai (sporta, Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”)
Litke Toms Jānis (Starpnovadu matemātikas, vizuālās mākslas olimpiāde, Informātikas olimpiāde(atzinība))
Megijai Elenai Litkei ( matemātika, Informātikas olimpiāde )
Ralfam Bormanim (starpnovadu krievu valodas olimpiāde, angļu valodas olimpiāde, matemātikas olimpiāde)
Vendijai Strodei (Informātikas olimpiāde(1.vieta novadā un skatītāju simpātija), Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”, mājturības lietišķās mākslas darbu izstāde „Pavasaris’)
Jānim Šķēlam ( ģeogrāfijas, sporta)
Hārdijai Kristiānai Naglei (Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”, mājturības lietišķās
mākslas darbu izstāde „Pavasaris”, sporta, vizuālās mākslas olimpiāde, mācību olimpiāde sociālajās zinībās „Vis par
Eiro’’)

Atzinība par skolas vārda popularizēšanu, aktīvi piedaloties ārpusklases aktivitātēs
Hārdijai Kristiānai Naglei (Rudens kross Madonas un starpnovadu skolām, volejbola sacensības, Hokeja turnīrs, O.Kalpaka
piemiņai veltītais zīmējumu konkurss „Brīvības cīņas laimīgai Latvijai”uc.)
Jānim Šķēlam -(hokejs, futbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos)
Vendijai Strodei (O. Kalpakam veltītais eseju konkurss Madonas novadā, Neklātienes konkurss ‘’95 padomi’’, veltīts Latvijas
95.gadadienai, O.Kalpaka piemiņai veltītais zīmējumu konkurss „Brīvības cīņas laimīgai Latvijai”, reģionālās „Labākās
Skolas avīzes” skates noslēgums Ērgļos uc.)
Megijai Rauzai (O.Kalpaka piemiņai veltītais zīmējumu konkurss „Brīvības cīņas laimīgai Latvijai” Reģionālās „Labākās Skolas avīzes” skates noslēgums Ērgļos uc.)
Viktoram Serečenko ( futbols, hokejs, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos)
Ralfam Bormanim (Zēnu vokālistu konkurss veltīts operdziedātājam Jānim Zāberam „Aiviekstes lakstīgalas’’ - 3.vieta
12-15.g.v.gr.)
Beātei Beatrisei Juško - pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos, skolas līdzpārvaldē utt.
Ričardam Strodam sporta aktivitātēs—hokejs, futbols, volejbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos
Arnim Krēsliņam - hokejs, , volejbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos
Mārtiņam Šķēlam- hokejs, futbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos
Jānim Denisam Gutāma - vieglatlētika, futbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos
Kasparam Stalīdzānam -vieglatlētika, futbols, pulkv.O.Kalpaka piemiņai veltītajos sporta pasākumos
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Pateicības par apzinīgu mācību darbu
Sintijai Šķēlei
Elfai Bormanei
Jānim Tomam Bārbalim
Keitai Kruglovai
Elīnai Ločmelei
Juritai Radziņai
Inesei Stepaņenko
Robertai Eglītei
Beātei Beatrisei Juško
Arvim Bondam par centību latviešu valodas stundās

Klašu kolektīviem par skolas vārda popularizēšanu un aktīvu darbību dažādos konkursos un projektos
gada garumā
1./3. klases kolektīvam un audzinātajai Inetai Strodei (Neklātienes konkurss ‘’95 padomi’’, veltīts Latvijas 95.gadadienai,
Erudīts un militarizētās stafetes Meirānu Kalpaka pamatskolā, BALTICOVO radošo darbu konkurss ”Krāso. Sūti. Svini”,
eTwinning projekts Interesting why? Children's Questions and Curiosities, Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”)
2./4. klases kolektīvam un audzinātājai Mudītei Bodžai ( Kartupeļu brālība – spēle „Draugs podā” ( reģionālā), LOB 7.
starptautiskā Balto stārķu ligzdu uzskaite ( reģionālā), Grāmatu svētki Madonā, BALTICOVO radošo darbu konkurss
”Krāso. Sūti. Svini”, LVM Meža dienas, Erudīts un militarizētās stafetes Meirānu Kalpaka pamatskolā, Vides spēļu
konkurss „Iepazīsti vidi” )
6./7. klases kolektīvam un audzinātājai Zitai Justei (Apgāds Zvaigzne ABC erudīcijas konkurss „Zvaigžņu klase”, "Latvijas
Finieris" Zaļās klases konkurss „Sakopsim savu zemi”, Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”)

IETEIKUMS IZLASĪT VASARĀ:
Ejot uz 2. klasi -

Ejot uz 5.klasi -

1.

M. Stārastes pasakas

1. Anna Brigadere. Sprīdītis.

2.

Latviešu tautas pasakas

2. Paša izvēlēta latviešu autora grāmata.

3.

J. Baltvilka dzejoļi

4.

T. Volfs grāmatu pēc izvēls

1.Andra Neiburga. Tille un Suņuvīrs.

5.

Latviešu tautas teikas

2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata.

Ejot uz 3. klasi 1.
2.

I.Ziedonis „Krāsainās pasakas”
O. Vācieša dzejoļi

3.

Viks ‘’Sarežģītais zvirbulēns’’

4.

Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi” vai c.

5.

A. Lingrēna „Grāmata par Pepiju Garzeķi”
Ejot uz 4. klasi –pēc izvēles

1.

J.Baltvilka grāmatu

2.

A.Sakses grāmatu

3.

Tūves Jānsones grāmata

4.

H.K.Andersena pasakas

5.

Alens Aleksandrs Milns ‘’Vinnijs Pūks un viņa draugi’’

6.

Māris Rungulis - dzejoļi

Ejot uz 6.klasi -

Ejot uz 7.klasi 1.Kārlis Skalbe. Pasakas(ne mazāk kā piecas).
2. Paša izvēlēta latviešu autora grāmata.
Ejot uz 8.klasi1.Māra Cielēna. Pasakas par diviem.
2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata.
Ejot uz 9.klasi 1.Vizma Belševica. Billes skaistā jaunība.
2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata.
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INFORMĒJAM!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 97

par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 16.punktu

Mācību gads sākas 2014.gada 1.septembrī.
Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:
rudens brīvdienas – 2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 31.oktobrim
ziemas brīvdienas – no 2014.gada 22.decembra līdz 2015.gada 2.janvārim.
pavasara brīvdienas - no 2015.gada 16.marta līdz 20.martam
vasaras brīvdienas 1.–8.klases – no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.augustam.

‘’Aiviekstes lakstīgalas ‘’izskanējušas.
Jau daudzus gadus cenšamies apmeklēt operdziedātājam Jānim Zāberam veltīto zēnu vokālistu konkursu ‘’Aiviekstes lakstīgalas’’, kurš norisinās Meirānu Kalpaka pamatskolā. Konkursā sabrauc jaunie vokālisti no visas Latvijas—Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Daugavpils , Jēkabpils un citām vietām. Šajā gadā Madonas novadu pārstāvējām mēs—trīs braši, dziedoši, skanīgi
un galanti zēni no Degumnieku pamatskolas—Aksels Kozulis, Jānis Toms Litke un Ralfs Bormanis. Man patiesi priecē zēnu degsme un attieksme. Ir viegli strādāt ar bērniem, kas uz mēģinājumiem, kuri notiek vēlu pēcpusdienās, nāk bez nīdēšanas, gaušanās, bet ar prieku un pozitīvu attieksmi. Dažkārt zēni paši uzmeklēja mani, lai pārdziedātu repertuāru un nostiprinātu
savas dziedāšanas prasmes. Konkursa uzdevums nebūt nav viegls—latviešu tautasdziesma bez
pavadījuma( a capella dziedāšana), latviešu autora jaunrades dziesma ar vai bez pavadījuma
un trešā dziesma pēc brīvas izvēles. Dziedātājus vērtē 5-6 cilvēku žūrija—vokālie pedagogi,
operdziedātāji, komponisti, mūzikas skolu pārstāvji.
Nav viegli ‘’sacensties’’ ar mūzikas skolu audzēkņiem, bet par to īpaši nebēdājam. Esam
par sevi pārliecināti un tas ir galvenais. Jau vairākus gadus no ‘’Aiviekstes lakstīgalām’’ mājās
pārvedam kādu specbalvu. Arī šogad bijām pacentušies un Aksels Kozulis ieguva 1.vietu (6-8
gadu vecuma grupā), bet Ralfs Bormanis ieguva 3.vietu (12-15 gadu vecuma grupā). Ir liels
gandarījums par paveikto gan man, gan zēniem. Liels paldies puišu vecākiem par atbalstu un
līdzi jušanu.
Esam pārliecināti, ka brauksim arī nākamgad.
Mūzikas skolotāja Ineta Strode
Cien., vecāki!
Atgādinām par līdzdarbības pienākumu veikšanu sakarā ar pusdienu nodrošinājumu Degumnieku pamatskolas
audzēkņiem.
Augļi un dārzeņi savai skolai!
Vasaras un rudens periodā organizējam augļu un dārzeņu vākšanas akciju. Ja jūsu dārzā ir bagātīga raža, ja
pašiem pietiek un ir vēlēšanās padalīties-lūdzu sazinieties ar skolas pavārīti Skaidrīti. T: 22409555

Mācību līdzekļu saraksts 2014./2015.m.g. Degumnieku pamatskolā.
Ejot uz 3.klasi:

Ejot uz 2.klasi
5 līniju burtn.2.kl.
2 rūtiņu klades
Grāmatu apvākojumi visām grāmatām
MATEMĀTIKA
5 rūtiņu burt.
Zīmuļkrāsas, 2 parastie zīmuļi, lineāls dzēšgumija, zīmuļu
asināmai

SOC.ZIN.

6 līniju burtn.4.kl.
2 rūtiņu klades (biezās)
Grāmatu apvākojumi visām grāmatām

6 rūtiņu burt.
Lineāli 20cm, 30 cm gari,trijstūris (mazs)
parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais

6 rūtiņu burt. lineāls 20cm trijstūris, cirkulis,
parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais

VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi,
aplikācijas papīrs, ātršuvējs
ROKDARBI
Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis, PVA līme,
nospiesti dabas materiāli

MATEMĀTIKA

DABAS ZIN.
Krāsainie zīmuļi, Sadzīves atkritumi
Eksperimentiem, Rūtiņu biezā burtnīca
SOC.ZIN.
A4 lapas,, ātršuvējs

Rūtiņu burtnīca

LATV.VAL.

1 biezā,
1 plānā rūtiņu klade,
8 līniju burtn.
Grāmatu apvākojumi visām grāmatām
MATEMĀTIKA

DABAS ZINA.
Rūtiņu plānā kladīte

Ejot uz 4.klasi:

LATV.VAL.

LATV.VAL.

VIZ.MĀKSLA

Zīmēšanas albums,otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi,
aplikācijas papīrs,
priekšauts
ROKDARBI
Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis, PVA līme,
nospiesti dabas materiāli

SPORTS

MŪZIKA

Sporta čības zālei, āram, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, Slēpošanai apģērbs
MŪZIKA

Nošu burtnīca

Nošu burtnīca

Sporta čības zālei, āram, maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, slēpošanai apģērbs

DABAS ZIN.
Sadzīves atkritumi eksperimentiem, Rūtiņu biezā burtnīca
VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsas, lupatiņa, krītiņi,
aplikācijas papīrs, priekšauts
ROKDARBI
Diegi, audums, dzija, šķēres, adatas, līmes zīmulis, PVA
līme, nospiesti dabas materiāli
MŪZIKA
Nošu burtnīca
SPORTS
Sporta čības zālei, āram, maiņas apavi, sporta tērps,
peldkostīms, Slēpošanai apģērbs

SPORTS
Ejot uz 7.klasi

Ejot uz 5.klasi:
LATV.VAL.
6 līniju b., 2 biezās klades,
Grāmatu apvākojumi grāmatām visos priekšmetos
MATEMĀTIKA
rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas,
Transportieris, Lineāls ,Cirkulis ,zīmuļi
DABAS ZINA.
rūtiņu burtnīca
SOZ.ZIN.
rūtiņu klade
ANGĻU VAL.
rūtiņu klade pierakstiem.
VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsa
Dzēšgumija ,zīmulis
ROKDARBI
TamboradataNr.3, gaiša dzija, lāpāmā adata, audums,
izšūšanai, mulinē diegi priekšauts,
Rūtiņu klade
MŪZIKA
Nošu burtnīcu turpināt

SPORTS

Sporta čības zālei, āram, maiņas apavi, sporta tērps,
peldkostīms, Slēpošanai apģērbs

Ejot uz 8.klasi
LATV.VAL.
6 līniju b.,2 biezās klades, ātršuvējs ar 20 kabatiņām, apvākojumi
visām grāmatām
MATEMĀTIKA
rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieris, lineāls,
Cirkulis, 2 zīmuļi
SOC.ZIN.
rūtiņu klade
ANGĻU VAL.
līniju burtnīca, pierakstu klade.
VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsa, dzēšgumija ,zīmulis
ROKDARBI
Rūtiņu burtnīca, Garās adāmadatas dzija vestei, Izšūšanai adatas, audums, diegi
MŪZIKA
Turpinām iesākto rūtiņu kladi, nošu burtnīcu
SPORTS
Sporta čības zālei, āram, šorti maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, Slēpošanai apģērbs
KRIEVU VAL.
Līniju burtnīcas, klade
VĒSTURE
Plānā rūt.klade. ,A4 mape

LATV.VAL.
Ejot uz 6.klasi
LATV.VAL.
6 līniju b., 2 biezās klades,
Grāmatu apvākojumi visām grāmatām
MATEMĀTIKA
rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas,
Transportieris, lineāls, Cirkulis, zīmuļi
DABAS ZINA.
rūtiņu burtnīca
SOC.ZIN.
rūtiņu klade
ANGĻU V.
1 līniju burtnīca, pierakstu klade.
VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsa, dzēšgumija ,zīmulis
ROKDARBI
Meitenēm -audums izšūšanai, mulinē diegi
5 adāmadatas, dzija zeķei, priekšauts, rūtiņu klade
MŪZIKA
nošu burtnīcu turpināt
SPORTS
Sporta čības zālei, āram, šorti ,maiņas apavi, sporta tērps, peldkostīms, slēpošanai apģērbs
KRIEVU VAL.
Līniju burtnīcas, klade
VĒSTURE
Plānā rūtiņu klade.
Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem

ĢEOGRĀFIJA
Rūtiņu klade, ātršuvējs, krāsu zīmuļi
BIOLOĢIJA
Rūtiņu kladi turpina, A4 mape
ĶĪMIJA
Rūtiņu klade, A4 mape
FIZIKA
Rūtiņu klade,
Ejot uz 9.klasi
LATV.VAL
6līniju b. ,2 biezās klades, Ātršuvējs ar 30 kabatiņām ,apvākojumi
visām grāmatām
MATEMĀTIKA
2 rūtiņu klades biezās, 3 rūtiņu burtnīcas, uzstūris, lineāls 20 cm,
cirkulis, transportieris, 2 zīmuļi
SOC.ZIN.
rūtiņu klade
ANGĻU VAL.
līniju burtnīca, pierakstu klade.

6 līniju b., 2 biezās klades, apvākojumi visām grāmatām
visos mācību priekšmetos
MATEMĀTIKA
rūtiņu klade biezā, 3 rūtiņu burtnīcas,
Transportieris, Lineāls ,Cirkulis, zīmuļi
SOC.ZIN.
rūtiņu klade
ANGĻU VAL.
pierakstu klade.
VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsa, dzēšgumija,
zīmulis
ROKDARBI
Meitenēm -audums, diegi izšūšanai,5 adatas, adāmadatas,
dzija cimdiem
MŪZIKA
Rūtiņu klade, nošu burtnīca
SPORTS
Sporta čības zālei, āram, šorti maiņas apavi, sporta tērps,
peldkostīms, Slēpošanai apģērbs .
KRIEVU VAL.
Līniju burtnīcas ,klade
VĒSTURE
Plānā rūtiņu klade. Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem
ĢEOGRĀFIJA
Rūtiņu klade, ātršuvējs, krāsu zīmuļi
BIOLOĢIJA
Biezā rūtiņu klade( visiem gadiem)
A4 mape- ātršuvējs

VIZ.MĀKSLA
Zīmēšanas albums, otiņas, guaša krāsa, dzēšgumija ,zīmulis
ROKDARBI
Audums izšūšanai, šūšanai,šujamā adata, smalkā tamboradata,
tambordiegs
MŪZIKA
Turpinām iesākto rūtiņu kladi, nošu burtnīcu
SPORTS
Sporta čības zālei, āram, šorti maiņas apavi, sporta tērps,
peldkostīms, Slēpošanai apģērbs
KRIEVU VAL.
līniju burtn., klade
VĒSTURE
Plānā rūtiņu klade. Ātršuvējs ar kabatiņām darbiem
ĢEOGRĀFIJA
Rūtiņu klade, ātršuvējs, krāsu zīmuļi
BIOLOĢIJA
Rūtiņu kladi turpina, A4 mape
ĶĪMIJA
Turpina Rūtiņu kladi, A4 mape
FIZIKA
Rūtiņu klade

