
 

VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID 2020/21. ÕPPEAASTAKS 

 

1. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

eesti keel harilik pliiats , kustutuskumm, laia joonega vihik, abijoonega vihik 

matemaatika ruuduline vihik( suurema ruuduga), joonlaud 30 cm 

loodusõpetus ruuduline vihik 

kunst/töõp plastiliin, käärid, liimipulk, teritaja, paber A4 ja A3, guaššvärvid, vesivärvid 

muusika info tuleb hiljem 

NB! 
vahetusjalanõud heleda tallaga, pingi kõrvale pisike käterätt käte kuivatamiseks( alla 
50 cm pikkus 

 

 

2.klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

eesti keel tindipliiats (sinine), harilikpliiats, kustutuskumm, kitsajoonega vihik 2tk 

matem joonlaud, ruuduline kaustik 

loodusõpetus ruuduline vihik 

inimeseõpetus kitsa joonega vihik 

Kunst ja 
tööõpetus 

liimipulk, suure silmaga nõel, niit (valge), heegelnõel (4.5- 6.0mm), lõng (1tokk), 
savimass, värvipliiatsid, viltpliiatsid, õlipastellid, guaššvärvid, lauakate, värvitops, 
3 erineva suurusega pintslit  

muusika info tuleb hiljem 

 

 

 3. klass   

 õppeaine vajalikud vahendid  

 eesti keel 
2 joonelist vihikut (20 joont)vihikutel võiks ümber olla kile, tindipliiats, mida ei saa 
kustutada. Päeviku saab sügisel koolist.   

 matem 
2 ruudulist vihikut, joonlaud võiks olla umbes 30 cm, sirkel, kustukumm, paar 
harilikku,   

 loodusõpetus 
Üks ruuduline kaustik 36 lehte, kellel selle aasta oma terve, saab edasi 
kasutada.  

 
kunst ja 
tööõpetus 

liimipulk, suure silmaga nõel, niit (valge), heegelnõel (4.5- 6.0mm), lõng (1tokk), 
savimass, värvipliiatsid, viltpliiatsid, õlipastellid, guaššvärvid, lauakate, värvitops, 
3 erineva suurusega pintslit  

 inglise keel jooneline kaustik A4, vaja läheb ka pliiatseid/vildikaid, kääre, liimi  

 muusika info tuleb hiljem  
 

 



 

4. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

eesti keel 2 joonelist vihikut (20-jooneline), sinine tindipliiats 

matem 2 ruudulist vihikut (väike ruut), sirkel, joonlaud, kustukumm 

loodusõpetus 1 ruuduline vihik 

inimeseõpetus 1 ruuduline vihik 

kunst 
A3 paber (paksem), guaššvärvid, vesivärvid, pintslid, pastellkriidid, viltpliiatsid, 
värvipliiatsid, liimipulk, värvilised paberid, käärid 

inglise keel jooneline kaustik (36 lehte) 

muusika info tuleb hiljem 

 

5. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

eesti keel õhem jooneline kaustik 

kirjandus õhem jooneline kaustik 

matem ruuduline kaustik, 2 pastakst, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, mall. 

loodusõpetus Väike ruuduline vihik 36 lk 

kunst 
A3 paber (paksem), guaššvärvid, vesivärvid, pintslid, pastellkriidid, viltpliiatsid, 
värvipliiatsid, liimipulk, värvilised paberid, must marker 

inglise keel jooneline kaustik A4 

muusika info tuleb hiljem 

ajalugu Kaustik A4, 36 lehte, jooneline  

inimeseõpetus 1 ruuduline vihik 

vene k Üks jooneline kaustik 

 

6. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

eesti keel õhem jooneline kaustik 

kirjandus õhem jooneline kaustik 

matem ruuduline kaustik, 2 pastakst, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, mall. 

loodusõpetus 
Väike ruuduline vihik vähemalt 36 lk, kellel mahub võib jätkata eelmise aasta 
vihikuga 

kunst 
A3 paber (paksem), guaššvärvid, vesivärvid, pintslid, pastellkriidid, viltpliiatsid, 
värvipliiatsid, liimipulk, värvilised paberid, must marker (ümara otsaga) 

inglise keel jooneline kaustik A4 

muusika info tuleb hiljem 

ajalugu 
Kahe aine peale kaustik A4, 36 lehte, jooneline; kiirköitja. 

ühiskonnaõpetus 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 



 

 

 

7. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

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

kirjandus 

matem ruuduline kaustik, 2 pastakst, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, mall. 

loodusõpetus ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

kunst 
akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; guašs värvid, akvarellvärvid(12 värvi); käärid; 
liim; värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; õlipastelkriidid 

inglise keel jooneline kaustik A4 

muusika info tuleb hiljem 

ajalugu Kaustik A4, 36 lehte, jooneline. 

inimeseõpetus kiirköitja/mapp - töölehtede jaoks 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 

geograafia Väike ruuduline vihik (36 lk) või suurem kaustik mitmeks aastaks 

bioloogia ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

 

8. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

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

kirjandus 

matem ruuduline kaustik, 2 pastakst, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, mall. 

kunst 
akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; guašs värvid, akvarellvärvid(12 värvi); käärid; 
liim; värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; õlipastelkriidid 

inglise keel jooneline kaustik A4 

muusika info tuleb hiljem 

ajalugu kaustik A4, 36 lehte, jooneline. 

inimeseõpetus kiirköitja/mapp - töölehtede jaoks 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 

geograafia väike ruuduline 36 lk  

bioloogia ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

keemia ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

füüsika ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

 

 

 

 



 

9. klass  

õppeaine vajalikud vahendid 

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

kirjandus 

matem ruuduline kaustik, 2 pastakst, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, mall. 

kunst 
akvarellpaber A4 1 plokk; A3 1 plokk; guašs värvid, akvarellvärvid(12 värvi); käärid; 
liim; värviline(aplikatsiooni) paber; pintslid; õlipastelkriidid 

inglise keel jooneline kaustik A4 

muusika info tuleb hiljem 

ajalugu 
kahe aine peale kaustik A4, 36 lehte, jooneline; kiirköitja.  

ühiskonnaõpetus 

vene keel jooneline kaustik (60 lk) 

geograafia väike ruuduline vihik (36 lk) 

bioloogia ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

keemia ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

füüsika ruuduline kaustik (36 lk), kolm erinevat kirjutusvahendit. 

karjääriõpe kiirköitja kaaned 

 


