
 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

• Kas ir litertūra? 

o Pasakas 

o Teikas 

o Mākslas pasakas 

o Dzejoli 

o Salīdzinājumi ar 

amerikāņu skolā 

mācīto/saistīt ar 

pasaules lit. un 

notikumiem 

• Par latvisko/latvietību 

• Milvoku skola lieto 

Septiņkrāsu Varavīksni 

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas 

o Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

•  

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas  

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  oktobris     

 

• Par latvisko/latvietību 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu - domas un idejas, pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

• Kārļa Skalbes Milzi, Neizdodamais dalderis u.c. pasakas 

Valodas mācība: 

• Lietvārdi ar prievārdiem 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas, Eduarda Virzas Karogs 

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  novembris   

  
 

• Par latvisko/latvietību 

• Par dabu „Varavīksne” 

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

• Runas vingrinājumus par Latviju 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas, pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

•  

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas  

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  decembris   

  
 

• Par latvisko/latvietību 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas 

o Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

•  

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas, gatavošanās Ziemsvētku eglītei 

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

• . Par latvisko/latvietību 

• Saistīt gramatiku ar lasāmvielu 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas, pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

• Kas ir noriseņi (darbības vārdi jeb verbi) - Locīšana (noriseņa 3 pamatformas) - Pavēles izteiksme 

• Kas ir apstākleņi (adverbi) - Darbības veida, Laika, Vietas, Visu vārdu šķiru atkārtojums un to nostiprināšana 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas, Kārļa Skalbes Saules vārdi 

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi, Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  februāris     

 

• Par latvisko/latvietību 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas 

o Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

• Atkārtot janvāri 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas, „Pasaciņa” 

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

No galvas “Pasaciņa” un gramatika, kas ar to saistās. 

Tēma: ko var darīt viens cilvēks? Piem. Valters Nollendorfs ciemojās stundā (martā līdzīgi pa Kalpaku) 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  marts    

 

• Par latvisko/latvietību 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

• Pārrunas par Kalpaku – ko dzird dievkalpojumā 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu, Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

• Brigaderes „Lieldieans” 

Valodas mācība: 

• Atkārtot janvāri 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas  

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

• Par latvisko/latvietību 

• Saprast atšķirību starp pasakām, 

teikām, apcerēm 

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas 

o Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

Valodas mācība: 

• Atkārtot janvāri 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas  

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  7. klase    Mēnesis:  maijs     

 

• . Par latvisko/latvietību 

•  

Runāšana:  

• Vairo vārdu krājumu, pareizi izsakās, atbild uz jautājumiem pilnos teikumos 

Lasīšana:  

• Lasa tekoši un izteiksmīgi  

• Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

• Iztirzā lasīto vielu 

o Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

• Paralleles starp tēliem un cilvēku rakstura īpašībām 

• „Senatne” 

Valodas mācība: 

• Atkārtot janvāri 

Mācīšanās no galvas:  

• 10 Tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un parunas  

Rakstīšana: 

• Gramatikas vingrinājumi 

• Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

• Domraksti un vēstules 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

2013. g. marts 


