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Vasarā ieteicamā
literatūra.
2.klase

3.klase

4.klase

Trīs grāmatas pēc savas Divas grāmatas pēc savas A.A. Milns. Vinnijs Pūks un
izvēles.
izvēles.
viņa draugi.
Viena grāmata pēc savas
izvēles.

Ārpusklases lasīšana 5.-9.klasē
Lasot grāmatas, pierakstos vai uz A-4 lapām skolēni veic pierakstus:
✓
✓
✓
✓

norāda darba autoru, nosaukumu,
atklāj darba saturu,
raksturo varoņus izraksta 2-3 citātus, kuros raksturoti varoņi,
kāpēc ieteiktu/ neieteiktu lasīt šo grāmatu.

Pārbaudes darbā par ārpusklases lasīšanu drīkstēs izmantot lasīšanas
laikā veiktos pierakstus. Darbs vērtējams ar atzīmi literatūrā.
Klase
5.klase

Lasāmās grāmatas
1)Ē.Kestners “Emīls un Berlīnes zēni”

Skaits

2)V.Kaijaks “Melnais kamols-amols-mols”

3

3)Viena no rakstnieka M.Runguļa grāmatām:
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“Taksis Maksis”, “Kaķu ģenerālis”, “Lapsu
kalniņa mīklas”
6.klase

1)Z.Ērgle. Pēc izvēles viena no šīs autores
grāmatām (izņemot “Starp mums, meitenēm,
runājot”)
3
2)M.Rungulis “Sniega cilvēks” vai “Sāļās
pankūkas”
3)Viena no fantāzijas grāmatām: M.Peivere
“Vilkabrālis”, K.Paolīni “Eragons”

7.klase

1) (jāizlasa noteikti visiem) J.Klīdzējs “Cilvēka
bērns”
No pārējām 4 grāmatām jāizvēlas 2
grāmatas:
1) R.Bugavičute-Pēce “Puika, kurš redzēja
tumsā”
2) B.Selzniks “Hugo Kabrē izgudrojums”
3) L.Nemiera “Kaķa lāsts”
4) M.Rungulis “Sikspārnis”

3

Kopā jāizlasa 3 grāmatas.
8.klase

9.klase

1) I.Melgalve “Mirušie nepiedod”
2) R.Šepetis “Starp pelēkiem toņiem”
3) Z.Ērgle “Starp mums, meitenēm, runājot”
1) Viena latviešu autora fantāzijas literatūras
grāmata no piedāvātajām (L.Dreiže ,,Tā runāja
Zosu māte”, I.Eņģele ,,Sektors 18-08”, Jānis Valks
,,Rakstu vācēja ceļš”, D.Sedlenieks ,,X Ralphi Indrae.
Neparastā ekspedīcija” vai L.Nemiera ,,Sofijas
noslēpums”)

2) Viena ārzemju autora fantāzijas literatūras
grāmata no piedāvātajām (P.Ness ,,Septiņas
minūtes pēc pusnakts”, M.Turtšaninova ,,Sarkanā

3

4
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klostera hronikas”, S.Čainani ,,Labā un Ļaunā skola”,
K.Drūrija ,,Septītā kamera”, K.Klēra ,,Kaulu pilsēta”,
H.Murakami ,,Savādā Bibliotēka”, S.Edgāra, P.Beorns
,,14-14” vai K.Dž.Tjūdora ,,Krīta vīrs”)

3)R.Blaumaņa luga ,,Skroderdienas Silmačos”
4) Pēc izvēles vienu no dotajām (J.Joņeva
,,Jelgava 94” vai O.Zebra ,,Māra”)

Vasarā lasāmo grāmatu saraksts vidusskolai
literatūrā, optimālais līmenis (jāizlasa vasaras brīvlaikā)
Par izlasīto darbu jāveido lasītāja dienasgrāmata, kurā būtu:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Autora, darba nosaukums
Satura pārstāsts (300-350 vārdu)
Daiļdarba galvenā ideja
Galveno tēlu raksturojums
Atbilstīgi izvēlēti un izrakstīti 10 citāti
Iepazīties ar vienu recenziju un vienu grāmatu bloga ierakstu par
šo darbu, izrakstīt piecas atziņas

10. klase (3 grāmatas)
1) J.Lejiņš “Zīmogs sarkanā vaskā”
2) E.Ādamsons “Sava ceļa gājējs”
3) Pēc izvēles viens romāns (Latvija. 20.gs.40.-90.gadi):
•
•
•
•
•

A.Akmentiņš “Skolotāji”
N.Ikstena “Mātes piens”
G.Repše “Bogene”
L.Kota “Istaba”
A.Manfelde “Virsnieku sievas”
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• K.Ulberga “Tur”
• M.Bērziņš “Svina garša”
• I.Ābele “Duna”

11.klase (3 grāmatas)
1) A.Grīns “Dvēseļu putenis” vai A.Eglītis “Homo novus”, vai
J.Jaunsudrabiņš “Jaunsaimnieks un velns”.
2) Pēc izvēles viena grāmata no sērijas “Es esmu…”
3) Latviešu autora 21.gadsimta viens romāns no sērijas
“Mēs.Latvija.20.gadsimts” (nevar izmantot to, kas jau lasīts 10.klasē)
vai cits šim laikam atbilstīgs darbs.

