
KOOLITARVETE NIMEKIRI   

1. KLASS  
 Päevik – kus on kuupäevad juba sees! (mitte osta väikest, sest laste käekiri on suur) 

 Pinal 

 Käärid (kui laps on vasakukäeline, siis on talle ka vastavad käärid müüa) 

 Pulgaliim 

 Harilikud pliiatsid 2HB (vähemalt 3 tk) – iga päeva hommikul teritatud  

 Kustutuskumm, mis kustutamisel ei määri 

 Joonlaud (20 cm) ja võiks ka üks lühem olla, et pealkirjadele jooni alla tõmmata. 

 Pliiatsiteritaja (selline, kuhu praht sisse koguneb) 

 Värvilised pliiatsid (12 värvi, võimalusel kolmnurksed Lyra) ja viltpliiatsid (12 värvi),  

 Jooneline vihik (16 joonega) igaks juhuks 2 tk 

 Abijoonega vihik (3 tk) 

 Suure ruuduga vihik (2 tk) 

 Tavalise ruuduga vihik 

 Vihikupaberid, raamatupaberid + kilekaaned (ei kirjuta nime peale, sest vihikute sildid 

täidame koolis) 

 Mapp vihikutele, et need ei kortsuks 

 Õhukesed köitjaga kaaned  - 1  

KEHALINE KASVATUS 

 Võimlemisriided : lühikesed dressid  ja pikad dressid 

 Jalanõud, nii sise-kui ka välisjalanõud eraldi 

 Riidest kott riiete jaoks. 

 Käterätt  ja pesemisvahendid.  

 Juuksekummid pikajuustelistele 

KUNSTI- JA TÖÖÕPETUSE TARBED:  

 KARP kunstiasjade hoidmiseks riiulis. Papist kingakarp sobib.  

 Põll või kätised riiete kaitseks kunstiõpetuse tundideks 

 Vähemalt 12 värviga guaššvärvid ja 12 värviga vesivärvid (VENE omad on parimad) 

 Eraldi pintslid vesivärvi ja ka guaššvärvi jaoks (3 erineva jämedusega) 

 segamisalus ja puhastuslapp laua kaitseks alus, võiks olla ka laua puhastamiseks lapp 

 veetops – soovitavalt kaanega 

 valge plokk –joonistamiseks A3 ja ka A4 

 valge plokk – akvarellile A3 ja A4 (vaadake ka seda palju sees lehti on, ei ole mõtet 

osta väga õhukest, sest siis saab kohe otsa – lastel läheb paberit palju)  

 plastiliinid  

 pastellkriidid 

 värviline paber  - mõlemapoolselt värviline (vähemalt 12 värvi või rohkem A3 ja A4) 

 

NB! Kui ostate vihikuid, siis vaadake ka vihiku sisse. Otstarbekas on osta vihik, kus on 

äärejooned ( sisemine ja välimine ) juba tõmmatud. Samas vaadake lehtede arvu 

vihikus. Ei ole mõttekas osta odavat vihikut, kus lehti nii vähe sees, et juba lühikese aja 

möödudes uus soetada.  Kui on probleem käekirjaga, soovitan  Stabilo harilikku pliiatsit  - 

kallis, aga hea – seda ei saa valesti kätte võtta.  

 Vahetusjalanõud (sandaalid või sussid) soovitavalt heleda tallaga, et ei määriks 

põrandat. Ei sobi tossud, sest jalad higistavad. Riidest jalanõudekott garderoobi. 

 Helkur!!! 

 Õpilaspiletile foto 



2. KLASS 

 Abijoonega vihik – 3 tk 

 Väikese ruuduga vihik matemaatikas 

 Kirjutusvahenditeks harilik pliiats + tintenpen – kui õpetaja annab loa sellega 

kirjutamiseks 

 Sirkel, joonlaud, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid 

 Kunstitarbed samad, mis 1. klassile 

 

3. – 4. KLASS  

EESTI KEEL  

 20 joonega vihikud – 3 tk (lugege lehtede arvu – üliodavad on imeõhukesed) 

 Õpimapp – kiirköitja koos kiletaskutega + joonelised ja valged paberid (A4) 

 Kirjutamiseks tintenpen 

MATEMAATIKAs 

 Ruudulised vihikud (väikese ruuduga) – 2 tk 

 Sirkel, harilik pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, joonlaud - nii sirge kui ka 

kolmnurkne 

KUNST 

 Kunstitarbed samad, mis 1. klassile  (ÄRA TOO  veetopsi) 

 

INGLISE KEEL 

3. klass  

 1 joonistusplokk 

 1 jooneline vihik (20 – 23 joont) 

 1 sõnade vihik või kaustik 3 vertikaaljoonega 

4. klass 

 Jooneline vihik või kaustik 

 Sõnade vihik või kaustik 3 vertikaaljoonega 

5. – 9. klass 

 Jooneline vihik või kaustik 

 Sõnade vihik või kaustik 

 Loovtööde mapp (kiirköitja!) 

 

MATEMAATIKA 5.-9.klass 

 Paksem A5 (või A4) kaustik 2 tk !!! 

 Joonlaud (sirge ja ka kolmnurkne), mall, sirkel, harilik pliiats, kustutuskumm 

 Kalkulaator (TELEFONI KASUTADA EI LUBA)  

 

VENE KEEL 

6.-9. klass 

 1 reeglitega vihik 

 1 tavaline jooneline vihik 

 Värvi- ja viltpliiatsid 

 6.klassis vajalik veel käärid, liimipulk, värvipliiatsid 

 

AJALUGU 5.-9.klass 

 

 Ruuduline või jooneline kaustik 

 



KUNST 4.-9.klass 

 Joonistusplokk A4 ja A3 

 Värvilised pliiatsid, joonlaud, harilik pliiats, käärid, kustutuskumm, guaššid, pintslid, 

veetops, liim 

 

ÜHISKONNAÕPETUS 6. kl ja 9. kl 

 Jooneline või ruuduline vihik 

 Kiirköitja õpimapi jaoks 

 

BIOLOOGIA, GEOGRAAFIA, LOODUSÕPETUS, INIMESEÕPETUS 

  Soovitavalt ruuduline vihik 

 

EESTI KEEL JA KIRJANDUS 

3.- 4. kl  

 Õpimapp – kiirköitja koos kiletaskutega + joonelised ja valged paberid (A4) 

 20 joonega 3 vihikut  

 

5.-6.KL 

 Etteütluste vihik 23 joonega 

 1 kaustik 23 joonega  

 Õpimapp – kiirköitja koos kiletaskutega + joonelised ja valged paberid (A4) 

 

7.-9 kl 

 1 kaustik 23 joonega  

 Õpimapp – kiirköitja koos kiletaskutega + joonelised ja valged paberid (A4) 

 


