
Õppevahendid 2019/20. õppeaastaks 

 

1. klass 

Kokkulepe lastevanematega – õpetaja ostab vajalikud vahendid ise.  

 

2. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel saab koolist 

matem saab koolist 

loodusõpetus saab koolist 

inimeseõpetus saab koolist 

kunst/töõp saab koolist 

muusika väike noodivihik 

inglise keel jooneline vihik 

 

3. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel 2 joonelist vihikut (abijoonega), tindipliiats. 

matem 1 ruuduline vihik, joonlaud, sirkel. 

loodusõpetus 1 ruuduline vihik. 

inimeseõpetus kiirköitja kaaned. 

kunst/töõp 

A3 paksem paber, guašid, pintslid, liim, käärid, värviline paber, 
heegelnõel nr 3-3,5, õli-või rasvakriidid, teritaja, 
kustutuskumm, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid. 



inglise keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik. Vajalikud on ka käärid, liim, 
värvilised pliiatsid. 

muusika väike noodivihik. 

 

4. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel 2 joonelist vihikut. 

matem 1 ruuduline vihik. 

loodusõpetus 1 ruuduline vihik. 

inimeseõpetus kiirköitja kaaned. 

kunst 

A3 paksem paber, guašid, pintslid, liim, käärid, värviline paber, 
õli-või rasvakriidid, teritaja, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, 
viltpliiatsid. 

inglise keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik. Vajalikud on ka käärid, liim, 
värvilised pliiatsid. 

muusika väike noodivihik. 

 

5. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel Jooneline kaustik. 

kirjandus Jooneline kaustik. 

matem 

Suur kaustik (36+ lehte, neid kulub tõenäoliselt 2) või A4 
formaadis ruuduline kaustik, mall, sirkel, joonlaud, kolmnurk, 
harilik pliiats.  

loodusõpetus 36 lk ruuduline vihik, kiirköitja. 



kunst 

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). 

inglise keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik. Vajalikud on ka käärid, liim, 
värvilised pliiatsid. 

muusika Noodivihik. 

ajalugu 1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte). 

inimeseõpetus 1 ruuduline õhuke vihik. 

vene k kaustik 36 lehte, jooneline. 

 

6. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel jooneline õhem vihik. 

kirjandus 
jooneline A4 vihik. Võib olla ka eelmise õppeaasta oma. 
Kiirköitja. 

matem 

Suur kaustik (36+ lehte, neid kulub tõenäoliselt 2) või A4 
formaadis ruuduline kaustik, mall, sirkel, joonlaud, 
kolmnurk, harilik pliiats.  

loodusõpetus 
võimaluse korral jätkata eelmise aasta vihikuga või uus 
ruuduline 36 lk vihik. 

kunst 

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). 

inglise keel 

1 A4 formaadis jooneline kaustik. Vajalikud on ka käärid, 
liim, värvilised pliiatsid. Kui eelmisel aastal jäi kaustik 
poolikuks, võib selle võtta. 

muusika eelmise aasta noodivihik. 

ajalugu 
1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte), võib jätkata ka 
eelmise aasta vihikuga. 

ühiskonnaõpetus 1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte). 

vene keel kaustik 36 lehte, jooneline. 

 

7. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik kahe aine peale kokku.  

kirjandus 

matem 

Suur kaustik (36+ lehte, neid kulub tõenäoliselt 2) või A4 
formaadis ruuduline kaustik, mall, sirkel, joonlaud, 
kolmnurk, harilik pliiats.  

loodusõpetus 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

kunst 
guaššvärvid, akvarellvärvid, pintslid, liim, käärid, 
akvarellpaber (A3), joonistusplokk (A4). 

inglise keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik. Kui eelmisel aastal jäi 
kaustik poolikuks, võib selle võtta. 

muusika eelmise aasta noodivihik. 

ajalugu 
1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte), võib jätkata 
ka eelmise aasta vihikuga. 



vene keel kaustik 36 lehte, jooneline. 

geograafia 36 lk ruuduline vihik. 

bioloogia 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

 

8. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik kahe aine peale kokku.  

kirjandus 

matem 

Funktsioonidega kalkulaator, suur kaustik (36+ lehte, neid kulub 
tõenäoliselt 2) või A4 formaadis ruuduline kaustik, mall, sirkel, 
joonlaud, kolmnurk, harilik pliiats.  

kunst 
guaššvärvid, akvarellvärvid, pintslid, liim, käärid, akvarellpaber 
(A3), joonistusplokk (A4). 

inglise 
keel 

1 A4 formaadis jooneline kaustik. Kui eelmisel aastal jäi kaustik 
poolikuks, võib selle võtta. 

ajalugu 
1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte), võib jätkata ka eelmise 
aasta vihikuga. 

vene keel kaustik 36 lehte, jooneline. 

geograafia 36 lk ruuduline vihik. 

bioloogia 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

keemia 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

füüsika 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

 



9. klass 

õppeaine vahendid 

eesti keel 1 A4 formaadis jooneline kaustik kahe aine peale kokku. 
Kiirköitja. kirjandus 

matem 

Funktsioonidega kalkulaator, suur kaustik (36+ lehte, neid 
kulub tõenäoliselt 2) või A4 formaadis ruuduline kaustik, 
mall, sirkel, joonlaud, kolmnurk, harilik pliiats.  

kunst 
guaššvärvid, akvarellvärvid, pintslid, liim, käärid, 
akvarellpaber (A3), joonistusplokk (A4). 

inglise keel 
1 A4 formaadis jooneline kaustik. Kui eelmisel aastal jäi 
kaustik poolikuks, võib selle võtta. 

ajalugu 
1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte), võib jätkata ka 
eelmise aasta vihikuga. 

ühiskonnaõpetus 1 ruuduline või jooneline kaustik (36 lehte). 

vene keel kaustik (36 lehte, jooneline). 

geograafia 36 lk ruuduline vihik. 

bioloogia 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

keemia 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

füüsika 
ruuduline kaustik (keskmine), kaks erinevat pliiatsit lisaks 
pastakale. 

karjääriõpe kiirköitja kaaned. 

 

 

 

 


