2. klass
Igapäevaselt:
•

Koolikott

•

Päevik A 5 suuruses

•

Pinal (vajalike asjadega):

•

harilikud pliiatsid (3 tk teritatult),
hiljem 2. poolaastal tinten pen (kustutaja otsas) – alguses pole vaja pinalis hoida.

•

pliiatsiteritaja kogujaga ja 2 auguga (suur ja väike);

•

pehme kustukumm, mis kustutab, mitte ei määri.

•

joonlauad (15 cm ja 30 cm), lisaks kolmnurkne joonlaud (läheb veidi hiljem vaja)

•

sirkel

•

abijoonega vihikuid 3 tk (harjutused, etteütlused ja loovtööd) – (joonitud vihikud nii
sise- kui ka välisäärtega)

•

ruudulisi vihikuid 3 tk (väikese ruuduga)

•

dokumendikarp

•

tugevate kaantega dokumendimapp (aukudega) töölehtede hoiustamiseks.

Vihikutele kilekaaned, raamatutele ja töövihikutele ümbrispaberid ümber (suvel annab kool
teada kui on vaja õpikute ja töövihikute järgi tulla)
Nimesildid isiklikele asjadele.
Kunsti- ja tööõpetuse tunniks
•

Plastikkarp kunstitarvete hoiustamiseks

•

Õlipastellid (12 värvi)

•

Kuivpastellid (12 värvi)

•

Viltpliiatsid (12 värvi)

•

Värvilised pliiatsid (12 värvi)

•

Guaššvärvid (12 värvi, kindlasti must ja valge sees)

•

Akvarellid (12 värvi)

•

Laua- ja pintslilapp, lisaks võib olla ka varuks salvrätikuid kuivatamiseks

•

Lauakate (u 50 cm korda 50 cm, parem kui suurem)

•

Põll pikkade varrukatega

•

Veetops kahe auguga

•

Pintslid vastavalt siis akvarellidega maalimise jaoks ja guaššvärvidele eraldi (3 erineva
jämedusega)

•

Liimipulk

•

Käärid

•

Plastiliin (mitte neoonvärvid, kuid plastiliin peab olema pehme)

•

Joonistusplokid A4 ja A3 vastavalt siis guašši- ja akvarellipaberid

•

Värvilised paberid kahepoolsed A 4 (2 tk)

Võimlemistunniks
•

Dressid, T-särk, dressipluus, lühikesed ja pikad püksid, sokid, käterätik, tüdrukutel
juuksekummid, trennijalatsid /botased (sise- ja välisjalanõud eraldi).

•

Kindlasti nimeline kott riiete jaoks.

3. klass
Pinal, kus oleksid: värilised pliiatsid, 2 hariliku, 2 kustutatavat tindipliiatsit, kustutuskumm,
15cm joonlaud.
Eesti keel: 3 vihikut 20 joonega, kiirköitja
Matemaatika: 2 ruudulist vihikut, kiirköitja, sirkel, 30cm joonlaud
Loodusõpetus: valge vihik
Inimeseõpetus: valge vihik
Inglise keel: 2 joonelist vihikut
Kunst ja käsitöö: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 joonistuspaber, guaššvärvid,
akvarellid, guašši ja akvarellipintslid, veetops, plastiliin, õlipastellid, põll, lauakate.
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. värvipliiatseid

4. klass
Loodusõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Inglise keel: jooneline vihik
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops, plastiliin,
õlipastellid, lauakate.
Käsitöö ja kodundus: 1 suure silmaga nõel iirisniidi jaoks, 1 väiksema silmaga nõel tavalise
niidi jaoks.
1 heegelnõel (nr. 3-4)
1 iirisniit tikkimiseks.
1 tokk lõnga heegeldamiseks.
1 ruuduline kaustik.
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel tunnis vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Eesti keel – 2 joonelist vihikut (20 joonega), sõnade vihik, lugemispäevik, sinine tindipliiats,
mapp tööde hoidmiseks.
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. värvipliiatseid
Matemaatika: kaks ruudulist kaustikut; üks A4 suurusega (kust oleks hea lehti välja
tõmmata), pastapliiats, pinalis joonlaud(15cm), alati teritatud harilik, kustukumm, värvilised
pliiatsid/pastapliiatsid/vildikad soovituslikud, A4 kiirköitja.

5. klass
Eesti keel: 23 joonega harjutuste vihik, 23 joonega etteütluste/kontrolltööde vihik, 23 joonega
meelespeavihik/kaustik, kuhu kirjutatakse eesti keele reeglid.
Kirjandus: 23 joonega kirjanduse vihik ja jooneline lugemispäevik. Lisaks üks kiirköitja
(nimi on peal)
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. Värvipliiatseid
Loodusõpetus: ruuduline vihik 24 lehte.
Matemaatika: kaks ruudulist kaustikut; neist üks A4 formaadis, pastapliiats, harilik pliiats,
kustukumm, joonlaud, mall, sirkel, A4 kiirköitja, värvilised pliiatsid/pastapliiatsid/vildikad
soovituslikud.
Ajalugu: jooneline või ruuduline vihik
Inglise keel: jooneline vihik
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops, plastiliin,
õlipastellid, lauakate.
Inimeseõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Käsitöö ja kodundus: 1 suure silmaga nõel iirisniidi jaoks, 1 väiksema silmaga nõel tavalise
niidi jaoks.
1 heegelnõel (nr. 3-4).
2 sukavarrast (nr.3-4).
1 iirisniit tikkimiseks.
1 tokk lõnga heegeldamiseks.
1 tokk lõnga kudumiseks.
1 ruuduline kaustik.
Natuke vatiini või täitematerjali.
Puuvillast kangast õmblemiseks.
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel tunnis vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.

6. klass
Eesti keel: jooneline kaustik (soovitav joonitud); mapp tööde hoidmiseks
Kirjandus: jooneline vihik
Ühiskonnaõpetus: jooneline vihik
Vene keel: 1 jooneline vihik 24 lehte
Ajalugu: jooneline või ruuduline vihik
Inglise keel: jooneline vihik
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops, plastiliin,
õlipastellid, lauakate.
Inimeseõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Loodusõpetus: 1 ruuduline kaustik
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. värvipliiatseid
Matemaatika: A4 formaadis paksem ruuduline kaustik, pastapliiats, harilik pliiats,
kustukumm, joonlaud, mall, sirkel.
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Käsitöö ja kodundus: 1 nõel
1 heegelnõel (nr. 3-4).
5 sukavarrast (nr.3-4).
1 iirisniit tikkimiseks.
1-2 tokki lõnga heegeldamiseks (oleneb, kui suure töö õpilane teeb).
1-2 tokki lõnga kudumiseks (oleneb, kui suure töö õpilane teeb).
1 ruuduline kaustik.
Natuke vatiini või täitematerjali.
Õmblemiseks oleks vajalik puuvillast kangast. Koguse ja täpse info annan 2 nädalat ette.
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel tunnis vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.

7. klass
Eesti keel: jooneline kaustik (soovitav joonitud); mapp tööde hoidmiseks
Kirjandus: jooneline vihik
Vene keel: jooneline vihik 24 lehte
Ajalugu: jooneline või ruuduline vihik
Inglise keel: jooneline vihik
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops,
õlipastellid, lauakate.
Inimeseõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Bioloogia: 1 ruuduline kaustik
Geograafia: 1 ruuduline kaustik
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. värvipliiatseid
Loodusõpetus: ruuduline kaustik 36-48 lehte. Joonlaud, harilik pliiats.
Vene keel jooneline vihik 24 lehte.
Matemaatika: A4 formaadis paksem ruuduline kaustik, pastapliiats, harilik pliiats,
kustukumm, joonlaud, mall, sirkel, korralik kalkulaator.
Käsitöö ja kodundus: 1 nõel
1 heegelnõel (nr. 3-4).
5 sukavarrast (nr.3-4).
1 iirisniit tikkimiseks.
1-2 tokki lõnga heegeldamiseks (oleneb, kui suure töö õpilane teeb).
1-2 tokki lõnga kudumiseks (oleneb, kui suure töö õpilane teeb).
1 ruuduline kaustik.
Õmblemiseks oleks vajalik puuvillast kangast. Koguse ja täpse info annan 2 nädalat ette.
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel tunnis vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.

8. klass
Eesti keel: jooneline kaustik (soovitav joonitud); mapp tööde hoidmiseks
Kirjandus: jooneline vihik
Vene keel: jooneline vihik 24 lehte
Ajalugu: jooneline või ruuduline vihik
Inglise keel: jooneline vihik 24 lehte
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops,
õlipastellid, lauakate.
Inimeseõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Bioloogia: 1 ruuduline kaustik
Geograafia: 1 ruuduline kaustik
Füüsika: ruuduline kaustik 36-48 lehte. Joonlaud, kolmunrk, harilik pliiats, sirkel.
Keemia: 1 ruuduline kaustik
Kehaline kasvatus/tants: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. värvipliiatseid
Matemaatika: A4 formaadis paksem ruuduline kaustik, pastapliiats, harilik pliiats,
kustukumm, joonlaud, mall, sirkel, korralik kalkulaator.
Käsitöö ja kodundus: 1 heegelnõel nr 9-10
2 tokki trikotaažlõnga vaiba heegeldamiseks.
Materjal tooli padja õmblemiseks (kangas, täitematerjaliks vatiin või porolon, pael).
1 ruuduline kaustik
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.

9. klass:
Eesti keel: 23 joonega eesti keele harjutuste vihik, 23 joonega etteütluste/ kontrolltööde vihik,
23 joonega meelespeavihik. Meelespeaks võib kasutada ka eelmistel aastatel kasutusel olnud
vihikut/kaustikut.
Kirjandus: 23 joonega kirjanduse vihik, kiirköitja.
Vene keel: jooneline vihik 24 lehte
Ajalugu: jooneline või ruuduline vihik
Inglise keel: jooneline vihik 24 lehte
Kunst: Kunstikarp, värvilised paberid, A4 ja A3 paber (soovitatavalt paksem, mitte kõige
õhem joonistuspaber), guaššvärvid, akvarellid, guaši- ja akvarellipintslid, veetops,
õlipastellid, lauakate.
Inimeseõpetus: 1 jooneline kaustik A4
Bioloogia: ruuduline kaustik
Geograafia: 1 ruuduline kaustik
Füüsika: ruuduline kaustik 36-48 lehte. Joonlaud, kolmunrk, harilik pliiats, sirkel.
Keemia: 1 ruuduline kaustik
Kehaline kasvatus: spordiriided (dressid, vahetussärk, trennijalanõud)
Ühiskonnaõpetus: jooneline või ruuduline vihik
Muusika: harilik pliiats, kustukumm ja väike kompl. Värvipliiatseid
Matemaatika: A4 formaadis paksem ruuduline kaustik, pastapliiats, harilik pliiats,
kustukumm, joonlaud, mall, sirkel, korralik kalkulaator.
Käsitöö ja kodundus: Pitsilise koe kudumiseks oleks vajalikud nr 3-4 vardad ja peenem
lõng.
Lapitehnika jaoks erinevat värvi puuvillased kangad.
1 ruuduline kaustik
Kokanduse tunniks vajalikud toiduained lepime õpilastega kokku 1 nädal enne tundi.
Kui on veel vajalikud mingid materjalid, annan teada 2 -4 nädalat ette.

Gümnaasium:
Eesti keel: jooneline kaustik (soovitav joonitud); mapp tööde hoidmiseks
Kirjandus: jooneline kaustik
Muusika: 1 kaustik
Füüsika: A4 ruuduline kaustik. Joonlaud, kolmunrk, harilik pliiats, sirkel.
Vene keel jooneline vihik 24 lehte.
Saksa ja prantsuse keel jooneline vihik ja õhuke A4 kiirköitjat.
Inglise keel: jooneline vihik 24 lehte
Kunst: 1 kaustik
Ajalugu: 1 kaustik, sobib ka eelnevate aastate oma
Matemaatika: A4 formaadis ruuduline kaustik, joonlaud, sirkel, mall, kalkulaator,
joonestusvahendid.

