
 

 

 

Klase:  8. klase    Mēnesis:  septembris   

  
 

 Litertūra 8. klasei, Zvaigzne 

 Darba lapas – par  Ziedoni 

Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi  

 Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 Ziedonis 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

Mācīšanās no galvas:  

 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:  . klase    Mēnesis:  oktobris     

 

 Latv. Valodai – Lidija Ziemele- 

praktiskā valodas mācība 

Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi  

 Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 Raiņa Zelta zirgs 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Darbības vārdu izteiksmes 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas , Andreja Eglīša Jaunajiem vai Karavīrs 

Rakstīšana: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi, Domraksti un vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  . klase    Mēnesis:  novembris     

 

  
Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi, Vingrinās sagatavot un lasīt referātus klasē un skolas aktos 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi, Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 Friča Bārdas Bērzi vai Mans Dievs, Annas Brigaderes Kārumi un Bailes 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Teikuma mācība (sintakse) 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas , Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini Latviju 

Rakstīšana: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

 Domraksti un vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  . klase    Mēnesis:  decembris     

 

 

  

 

Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi  

 Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 Rūtiņas U Vēl tā gribējās dzīvot,  

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas, 10 Tautasdziesmas 

Rakstīšana: 

 Gramatikas vingrinājumi, Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

 Domraksti un vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  8. klase    Mēnesis:  janvāris     

 

 Apceres 

o Reālisms 

o Romantisms. 

Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi , Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais, Rūdolfa Blaumaņa Andriksons 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Kas ir teikuma locekļi - Teikuma priekšmets un izteicējs, Papildinātājs, apzīmētājs un apstāklis, Vienlīdzīgi teikuma 

locekļi 

Mācīšanās no galvas:  

 Mīklas, sakāmvārdus un parunas , Aspazijas Ilgu zeme 

Rakstīšana: 

 Gramatikas vingrinājumi 

 Lasāmvielas satura jautājumi un atstāstījumi 

 Domraksti un vēstules 

 

 

Tēma: 

Latviešu valoda: 

 

Mācību materiāli: 

 

Ieteiktās nodarbības: 

 

2013. g. marts 



 

 

 

Klase:  8. klase    Mēnesis:  februāris     

 

  Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi, Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 Kārļa Skalbes Pulkveža Kalpaka nāve, Eduarda Virzas Pulkveža atgriešanās 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi, Kāds ir teikums - Vienkāršs nepaplašināts teikums - Paplašināts teikums 

Mācīšanās no galvas:  

 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:  8. klase    Mēnesis:  marts    

 

  
Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi, Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 G. Saliņa Apmežosim Ņujorku vai Ē. Ādamsona Ōda pasaules krāšņumam, cits dzejolis 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

o Virsteikums un palīgteikums (kommati), Salikts teikums (kommati), Atkārtots teikums- tiešā runa 

(pieturzīmes) 

Mācīšanās no galvas:  

 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:  8. klase    Mēnesis:  aprīlis     

 

 Atkārtot visu  Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi, Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

 V. Belševica „Sakse” 

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

Mācīšanās no galvas:  

 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:  8. klase    Mēnesis:  maijs     

 

 . Runāšana:  

 Runā brīvi un sakarīgi 

Lasīšana:  

 Lasa tekoši un izteiksmīgi  

 Iepazīstas ar lasītās vielas autoriem un tos iegaumē 

 Iztirzā lasīto vielu - Domas un idejas, Pozitīvais un negatīvais 

  

Valodas mācība: 

 Gramatikas vingrinājumi 

Mācīšanās no galvas:  

 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 


