
ÕPPETÖÖKS VAJALIKE VAHENDITE NIMEKIRI 

 
Nimekiri on koostatud koolis õppekavast tulenevate ainenõuete põhjal. Nimekiri on abiks 

lapsevanemale õppevahendite ostmisel. 

 

Kõigil õpikutel peavad olema pandud ümbrispaber või kile. 

Kõigil vihikutel ja töövihikutel peab olema pandud ümbrispaber või kilekaaned. 

Kõigil õpilastel peab olema päevik. 

 

ÕPETAJA ÕPPEAINE VAJALIKUD VAHENDID ÕPPETÖÖKS 

Marika  

Lepp 
eesti keeles, 

kirjanduses 

 

kunstiõpetuses 

2 joonelist vihikut eesti keele jaoks;  

1 jooneline vihik kirjanduse jaoks 

Ene 

Müürsepp 
matemaatikas ruuduline kaustik, harilik pliiats, kustutuskumm, 

joonlaud, mall, sirkel, 8. ja 9. klassis kalkulaator 

 

Kaie  

Kirch 
bioloogias, 

keemias, 

geograafias, 

loodusõpetuses, 

inimeseõpetuses 

ruuduline õhem kaustik, 4-5 värvipliiatsit, harilik 

pliiats, joonlaud, pastapliiats 

 

ruuduline vihik, käärid, värvipliiatsid, harilik pliiats, 

liimipulk, pastapliiats 

Virve 

Tamm 
kehalises  

kasvatuses 

spordiriided, spordijalanõud, käterätik, talvel suusad 

 

Romet 

Pazuhanitš 
ajalugu 

ühiskonnaõpetus 

üks õhuke jooneline vihik lisaks töövihikule ja 

õpikule, kirjutusvahendid 

Kristo 

Hainsoo 
füüsikas ruuduline vihik, kalkulaator, joonlaud, kirjutusvahend 

Heli 

Esko 
eesti keeles 

 

 

 

matemaatikas 

 

 

loodusõpetuses ja 

inimeseõpetuses 

 

kunstiõpetus ja 

tööõpetuses 

 

2 abijoonega vihikut, 2-4 harilikku pliiatsit 

(vihikud joonida 1 cm. kauguselt, kui äärejooned 

puuduvad) 

 

2 ruudulist vihikut, joonlaud, harilik pliiats, sirkel, 

kustutuskumm, teritaja 

 

lisaks: värvipliiatsid, viltpliiatsid 

 

 

joonistusplokk (A4), värvilid pliiatsid, rasvakriidid, 

plastiliid, kartong, heegelnõel, liim, käärid, guašid, 

veetops, pintslid (erinevas suuruses) 

Virve 

Tiits 

 

1. klassis 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ruudulist vihikut, 5 joonelist vihikut (16 joonega), 5 

abijoonega vihikut (II poolaastaks), 1 valge vihik, 

õpilaspäevik, harilik pliiats (neid võiks olla iga päev 

kaasas mitu), kustutuskumm, käärid, värvilised 

pliiatsid, rasvakriidid, joonlaud,, viltpliiatsid, liim 

(pulgaliim), guašid, 3 erineva laiusega pintslit, 2 

joonistusplokki (A4), 2 komplekti värvilisi pabereid, 

1 komplekt värvilist kartongi. 

10 joonelist vihikut (20-joonega). Kõik vihikud 



3. klassis joonida 1 cm siseservast, juhul kui need pole juba 

poest ostetult joonitud. 5 ruudulist vihikut, 

õpilaspäevik, harilik pliiats (neid võiks pinalis olla 

iga päev kaasas mitu), kustukumm, tindipliiats (neid 

võiks pinalis tagavaraks olla üks), värvilised pliiatsid 

ja viltpliiatsid, joonlaud, 1 valge vihik, sirkel, guašid, 

erineva laiusega pintslid, joonistusplokk (A4), liim, 

värvilised paberid, värviline kartong, käärid, 

rasvakriidid. 

Külli 

Mannas 
muusikaõpetus harilik pliiats, noodivihik, värvilised pliiatsid 

Asta 

Pazuhanitš 

 

vene keeles tavaline harjutuste vihik (36 lk), kui õhem siis varuda 

rohkem, (kaasaskandmine kohustuslik varemõpitu 

kordamiseks); kilekaaned või õhuke mapp, kuhu 

paljundatud töölehti panna, kirjutusvahend 

Aivar 

Jalandi 

 

töö- ja  

tehnoloogia- 

õpetuses 

õpetaja annab ise vajalikud vahendid 

Marin 

Kuslap 
inglise keeles 

 

 

käsitöös 

 

 

 

1 jooneline vihik ja 1 jooneline kaustik (vihik), I ja II 

kooliastmes värvilised pliiatsid. 

 

I veerandil: lõng ja vardad, jooneline vihik. 

II veerandil: heegelniit ja –nõel. 

III veerandil: sitsikangas, III kooliastmes lõige (Nt: 

Burdast). 

IV veerandil: tikkimisnõel, kangas ja mulinee või 

lõngad. 

 

 

 


