
Vajaminevad õppevahendid 1. klassi õpilasele: 
 
EESTI KEEL, MATEMAATIKA ja LOODUSÕPETUS 
● pinal, milles on järgmised asjad: 

○ 2 teritatud harilikku pliiatsit; 
○ värvipliiatsid, vähemalt 12 värvi; 
○ pliiatsiteritaja (kogujaga, et praht lauale ei pudeneks); 
○ kustutuskumm; 
○ väike joonlaud; 
○ pulgaliim; 
○ käärid, millega saab paberit lõigata (vajadusel ka enne lõikamist paberisse augu 

torgata); 
 
Vihikute info saadab õpetaja augustis.  
 
KÄELINE TEGEVUS  
● PVA liim; 
● soovi korral põll ja kätised käelise tegevuse tunniks;  
● plastiliin;  
● mõlemalt poolt värvilised paberid (formaat A4); 
● õlipastellid (mitte rasvakriidid); 
● akvarellid; 
● guaššvärvid (12 värvi, kindlasti koos valgega); 
● 3 pintslit (kolmes erinevas jämeduses); 
● 1 pakk A4 koopiapaberit 

Akvarellide ja guaššide valikul soovitame Venemaa tooteid. Parem katvus ning rohkem värvi 
karbis. 
Akvarelli- ning joonistuspaberid ostame ühiselt.  
 
KEHALINE KASVATUS  
● spordijalanõud sees võimlemiseks  

NB! jalanõude tallad ei tohi teha põrandale triipe! Palume, et kindlasti poes enne jalanõude 
ostu uuriksite vastavat märgistust või palute selles küsimuses müüjatelt abi; 

● spordijalanõud õues võimlemiseks  
● pikk dress  
● lühike dress  
● käterätik 

Kehalise riided peaksid olema soovitavalt sangadega riidest nimega varustatud kotis, mida 
laps hoiab klassi ukse taga oma riidenagis. 
 

KOOLIKOTT - soovitame ranitsat (seljakotti), mida kergem, seda parem lapsele. Koti küljes 
peavad olema helkurid.  
 
VAHETUSJALATSID - puhta tallaga suvekingad või sandaalid, mille tald ei määri põrandaid. 



JALANÕUDEKOTT – sangadega riidest kott nagisse riputamiseks, nimi peal. 
VEEL INFOT 
● Õpilaste kooliriided, jalanõud ja koolitarbed palume varustada lapse nimega. 
● Kilekaaned õpikutele ja tööraamatutele saab osta augustis koolist. Täpsem info tuleb 

augustis kooli kodulehele. 
● Kui lapsel on telefon, siis soovitame ekraanile seadistada info, kellele telefon kuulub ja 

vanema number (nt Mati, 1.a,  ema nr 5678910), mida näeb ka ilma lukku avamata. See info 
aitab telefonil kiiremini omaniku leida, kui telefon kooli ununeb. 

 
Augusti lõpus, kui õpilased on klassidesse jagatud, toimuvad lastevanemate koosolekud, kus 
klassijuhatajad annavad täpsema ülevaate vajaminevatest asjadest. Võimalik, et klassis ostetakse 
mõned vajalikud asjad ühiselt, näiteks osad kunstitarbed. 
Täpsema info saab klassijuhatajalt lastevanemate koosolekul 27.08.2020. 
 
Edu kooliteel! 


