2018/19. õppeaastaks vajalikud õppevahendid
NB! Osade õppeainete (nt muusika ja ajalugu) jaoks vajalikud õppevahendid
ütleb õpetaja sügisel.
1. klass
Info klassijuhatajalt.

2. klass
eesti keel
matemaatika
loodusõpetus
inimeseõpetus
kunst/tööõpetus

2 abijoonega vihikut, tindipliiats
ruuduline vihik, joonlaud
ruuduline vihik
kiirköitja kaaned
värvi- ja viltpliiatsid, guaššvärvid, pintslid, harilikud,
kogujaga teritaja, kustukumm, A3 paksem
joonistuspaber, rasva- või õlikriidid, plastiliin,
värvilised paberid, käärid, pulgaliim, heegelnõel nr 33,5
inglise keel (valikaine) jooneline vihik
robootika
vihik valgete lehtedega (ilma joonte ja ruutudeta)

3. klass
eesti keel
matemaatika
loodusõpetus
inimeseõpetus
kunst/tööõpetus
inglise keel

2 joonelist (16 joonega) vihikut
2 ruudulist vihikut
kiirköitja kaaned
kiirköitja kaaned
Sama karp vahenditega, mis oli eelmisel aastal. Käärid võiks
olla suuremad, et oleks mugavam lõigata.
A4 suuruses jooneline kaustik

4. klass
eesti keel
matemaatika
loodusõpetus
inimeseõpetus
kunst
inglise keel
käsitöö

2 joonelist vihikut (20 joont), kirjutamiseks tindipliiats
2 ruudulist vihikut, sirkel, joonlaud.
1 ruuduline vihik, kiirköitja kaaned.
1 ruuduline vihik, kiirköitja kaaned
paber A-4, A-3, värvid, viltpliiatsid, rasvakriidid, värvide
segamise alus, veetops.
üks A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja.
info õppetöö käigus (materjal, töövahendid)

5. klass
eesti keel
kirjandus
matemaatika

loodusõpetus
kunst

inglise keel
käsitöö

2 joonelist A4 formaadis õhemat kaustikut, soovitavalt ilma
spiraalideta.
üks A4 formaadis õhem jooneline kaustik, iirköitja.
kas üks suur A4 formaadis ruuduline või vähemalt tavaline
ruuduline kaustik (mitte alla 36 lehe), joonlaud, mall, sirkel,
kolmnurk, 2 harilikku.
üks ruuduline vihik (36 lehte), kiirköitja.
A3 joonistuspaber, A3 akvarellpaber, värvilised paberid,
harilikud
pliiatsid (soovitatavalt HB ja 3B), guaššvärvid, segamisalus,
akvarellid, paberiliim (pulk), pintslid erineva suurusega (3
lamedat, 3 pehmete karvadega), pastell- või õlikriidid,
viltpliiatsid, värvipliiatsid. Hiljem PVA liim, must marker
(ümara otsaga).
üks A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja.
info tuleb õppetöö käigus (materjal, töövahendid)

6. klass
eesti keel
kirjandus
matemaatika

kunstiõpetus

inglise keel
loodusõpetus
käsitöö
vene keel

jooneline kaustik
üks suur A4 formaadis õhem kaustik, kiirköitja.
kas üks suur A4 formaadis ruuduline või vähemalt tavaline
ruuduline kaustik (mitte alla 36 lehe), joonlaud, mall, sirkel,
kolmnurk, 2 harilikku.
A3 joonistuspaber, A3 akvarellpaber, värvilised paberid,
harilikud pliiatsid (soovitatavalt HB ja 3B), guaššvärvid,
segamisalus, akvarellid, paberiliim (pulk), pintslid erineva
suurusega (3 lamedat, 3 pehmete karvadega), pastell- või
õlikriidid, viltpliiatsid, värvipliiatsid. Hiljem PVA liim, must
marker (ümara otsaga).
üks A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja.
üks ruuduline vihik (36 lehte), kiirköitja.
info jooksvalt õppetöö käigus
1 jooneline kaustik (36 lehte), 1 jooneline vihik.

7. klass
eesti k/kirjandus üks ühine A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja
matemaatika
kas üks suur A4 formaadis ruuduline või vähemalt tavaline
ruuduline kaustik (mitte alla 36 lehe), joonlaud, mall, sirkel,
kolmnurk, 2 harilikku.
loodusõpetus
ruuduline kaustik, joonlaud.
kunst
A4 joonistuspaber, A3 joonistus- ja akvarellpaber, harilik
pliiats (2 tk), käärid, pulgaliim, guašš, akvarellvärvid.
inglise keel
üks A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja.
käsitöö
info jooksvalt õppetöö käigus (materjal, töövahendid)
vene keel
1 jooneline kaustik (36 lehte), 1 jooneline vihik
geograafia
üks A4 formaadis ruuduline kaustik (kasutamiseks kolmeks
aastaks).
bioloogia
ruuduline kaustik, joonlaud

8. klass
eesti k/kirjandus üks ühine A4 formaadis jooneline kaustik.
matemaatika
kas üks suur A4 formaadis ruuduline või vähemalt tavaline
ruuduline kaustik (mitte alla 36 lehe), joonlaud, mall, sirkel,
kolmnurk, 2 harilikku.
kunst
A4 joonistuspaber, A3 joonistus- ja akvarellpaber, harilik
pliiats (2 tk), käärid, pulgaliim, guašš, akvarellvärvid.
inglise keel
üks A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja.
käsitöö
info jooksvalt õppetöö käigus (materjal, töövahendid)
vene keel
1 jooneline kaustik (36 lehte), 1 jooneline vihik.
geograafia
ruuduline kaustik (nt 36 lehte)
inimeseõpetus
kiirköitja
bioloogia
ruuduline kaustik
keemia
ruuduline kaustik
füüsika
ruuduline kaustik

9. klass
eesti k/kirjandus üks ühine A4 formaadis jooneline kaustik, kiirköitja
matemaatika
kas üks suur A4 formaadis ruuduline või vähemalt tavaline
ruuduline kaustik (mitte alla 36 lehe), joonlaud, mall, sirkel,
kolmnurk, 2 harilikku.
kunst
A4 joonistuspaber, A3 joonistus- ja akvarellpaber, harilik
pliiats (2 tk), käärid, pulgaliim, guašš, akvarellvärvid.
inglise keel
üks A4 formaadis jooneline kaustik. Kiirköitja.
käsitöö
töövahendite ja materjali info edastatakse jooksvalt õppetöö
käigus
vene keel
1 jooneline kaustik (36 lehte), 1 jooneline vihik.
geograafia
võib jätkata 8.klassi kaustikuga või võtta kasutusele vähemalt
36 lk ruuduline kasutik.
bioloogia
ruuduline kaustik
keemia
ruuduline kaustik
füüsika
ruuduline kaustik
karjääriõpe
kiirköitja

