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VI klass
Kool muretseb õppevahendid ja päeviku, mille summa 10.76 eurot arvestatakse õpilase
koolitoetusest maha.
Eesti keel ja kirjandus
▪ 2 joonitud
oonitud vihikut (23 joont)
▪ Kaustik
austik tarkvara jaoks (võib jätkata eelmise aasta omaga)
▪ Kiirköitja A4 – 1 tk
Inglise keel
▪ joonelised vihikud (5)
▪ õhem kaustik (1) (võib olla ka kolmeks joonitud vihik sõnade kirjutamiseks)
▪ kiirköitja A4 (1)
Loodusõpetus ja ajalugu
▪ vihik (2)
▪ kiirköitja (2)
▪ Vihikule ja tv,õpikule ümbrispaberid
Vene keel ja inimeseõpetus
▪ jooneline vihik(1)
▪ kiirköitja (2)
▪ vihikule ja tv ümbrispaberid
▪ II veerandiks õhuke kaustik sõnade vihikuks pooleks
joonituna
Ühiskonnaõpetus
● kiirköitja
Matemaatika
▪ Ruudulised vihikud (5)
▪ Õhem kaustik (5)
▪ Harilik pliiats, kustukumm
▪ Joonlaud, sirkel, mall, täisnurkne kolmnurk
▪ Kiirköitja töölehtede säilitamiseks
Käsitöö (tüdrukud)
● Kiirköitja kiletaskutega
● Heegeldamine
eegeldamine (heegelnõel nr.2, 3; puuvillanelõng,
lõng, soovitav hele, käärid, heegeldamise töö müts)
● Kudumine (5 varrast , hele lõng, käärid, sukanõel, mõõdulint, kudumise töö -säärised)
● Tikkimine
ikkimine ( nõel, tikkimisniit, käärid, tikkimine - pilutamine käteräti äärde)
● Õmblemine
mblemine (niit, nõel, nööpnõelad, käärid, õmblemisetöö - pajalapp)
Muusika
▪ Noodivihik
▪ Värvipliiatsid
▪ Harilik pliiats
▪ Kustukumm
Kehaline kasvatus
▪ pikk ja lühike spordiriietus
▪ spordijalatsid (õue ja sise)
▪ riidest spordiriiete kott
▪ riietus suusatundideks
▪ vahendid hügieeninõuete täitmiseks
Kunstiõpetus
▪ värvipliiatsid (eelmisest aastast)
● viltpliiatsid (ostab kool)
● HB harilik pliiats (eelmisest aastast)
● vesivärvid (vene omad), (eelmisest aastast)
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guaššvärvid (vene omad), (eelmisest aastast)
pintslid (eelmisest aastast)
veetops
lauakate
õlipastellkriidid (eelmisest aastast)
joonistuspaber A3(ostab kool)
joonistuspaber A4(ostab kool)
värvilised paberid (veidi ostab kool juurde),
kartong (eelmisest aastast)
tušš, sulepea, suled (eelmisest aastast)
liimipulk (ostab kool)
käärid (eelmisest aastast)

NB! Vahetusjalatsid, riidest sussikott, pabertaskurätikud, kamm.
Sügisel too õpilaspilet pikendamiseks.
Toredat suve!

