
                 Pārbaudes darbu grafiks Babītes vidusskolas  1.-4. klasēm 2016./2017.m.g. I semestrim

1.a,1.b,1.c,1.d,1.e 2.a,2.b, 2.c,2.d,2.e 3.a,3.b,3.c,3.d,3.e 4.a,4.b,4.c,4.d,4.e

12.09 - 16.09 angļu val. 3.c matemātika

19.09 - 23.09 matemātika latv.val. latviešu valoda

dabas zina. dabas zinības vizuālā māksla

ētika angļu.val. 4.e
angļu val 2.a,c,d viz. māksla

26.09 - 30.09 latv. val. latv. val. matemātika dabas zinības

matemātika soc. Zinības sociālās zinības sociālās zinības

dabas zinības angļu val. 2.b,e angļu val 3.a,b,c,d,e literatūra

mūzika
angļu val. 4.a,b,c,d

03.10 - 07.10 angļu val. 1.a,b,c,d,e matemātika
 angļu val. 4.e

10.10 - 14.10 matemātika latv.val. latviešu valoda

dabas zina. dabas zinības vizuālā māksla

angļu val 2.a,d,c angļu val 3.c,e mūzika

datorika
angļu val. 4.d

17.10 - 21.10 matemātika latv. val. matemātika matemātika

latv. val. soc. zinības sociālās zinības dabas zinības

dabas zinības ētika angļu val. 3.a, 3.b, 3.d sociālās zinības

angļu val. 2.b,e literatūra
 angļu val. 4.a,b,e

31.10 - 04.11 angļu val. 1,a,b,c,d,e angļu val. 3.c vizuālā māksla

angļu val. 4.e

07.11 - 11.11 angļu val. 2.a,b,c,d,e latv. val. matemātika

dabas zinības latviešu valoda

angļu val. 3.e datorika

14.11 - 17.11 matemātika angļu val. 3.c angļu val. - 4..a,b,c,d,e

latv. val.

21.11 - 25.11 matemātika dabas zina. latv.val. latviešu valoda
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latv. val. soc. zinības matemātika dabas zinības

dabas zinības ētika sociālās zinības

literatūra

28.11 - 02.12 angļu val. 2.a,b,c,d sociālās zinības matemātika

angļu val. 3.a,b,c,d mūzika

angļu val. 4.e

05.12 - 09.12 matemātika soc. zinības latv.val. latviešu valoda

latv. val. ētika matemātika dabas zinības

dabas zinības angļu val. 2.e dabas zinības sociālās zinības

sociālās zinības literatūra

angļu val. 3.e angļu val. 4.d
vizuālā māksla

12.12 - 16.12 angļu val. 1.a,b,c,d,e matemātika angļu val. 3.a,b,c,d matemātika

latv. val. mūzika

dabas zina.  angļu val . 4.a,b,c,e
angļu val. 2.b datorika





PIELIKUMS Nr. 1                                                  

Babītes vidusskolas direktora                          

2016.gada 8.septembra                                          

rīkojumam Nr. 77






