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Päevakava

 Õppepäeva korralduse aluseks on tunniplaan.
 Õppetunni kestuseks on 45 minutit.
 Koolipäev algab üldjuhul kell 8.00.
 Koolitoit on tasuta.
 Õppetöövälisel ajal töötavad koolis huviringid ja 

treeninggrupid.



Tunnijaotusplaan

 Eesti keel 7
 Matemaatika 5
 Loodusõpetus 1
 Muusika 2
 Kunst 2
 Tööõpetus 1
 Kehaline kasvatus 2



Kooliks vajalikud asjad

EESTI KEEL

 Kolm 16 joonega vihikut

 2. veerandist abijoontega 
vihik

 Lugemispäevik

 Ümbrispaberid, kaaned

 Nurgakummidega mapp

MATEMAATIKA

 2 ruudulist vihikut (väike 
ruut)

 Õpikud – tööraamatud 
saab koolist

 Päeviku saab I klassi 
õpilane kooli poolt



Kunst ja tööõpetus

 Õlipastellid („Lyra“)

 Vesivärvid (vene akvarellid 
„Medovaja“) + ümara 
otsaga pintslid

 Guaššvärvid + kandilised 
pintslid

 Värvilised pliiatsid 
(„Lyra“)

 Värvilised paberid 
(kahepoolsed)

PS! Täiendav info 
õppevahendite kohta 
septembri esimesel 
koosolekul klassijuhatajalt



Pinal

 2-3 harilikku pliiatsit
 Kustutuskumm
 Pliiatsiteritaja
 Joonlaud
 Värvilised pliiatsid
 Käärid
 Liimipulk 



Vahetusjalanõud ja võimlemisriided

 Õpilane kannab vahetusjalatseid.

    Lahtised kingad või sandaalid.

 Vahetusjalanõud tuleb panna päeva lõpul riidest kotiga 
garderoobi nagisse.

 Sügisel ja kevadel toimuvad kehalise kasvatuse tunnid hea 
ilma korral õues. Selga pikk dress. Vastavalt ilmale jope, 
müts ja kindad.

 Võimlemisriided saalis: t-särk, lühikesed püksid, sokid ja 
tossud.



Koolivorm

 1.-6. klassi õpilane kannab koolis koolivormi.
 Kardigan või vest (roosa, hall)
 Lips või lehv
 Õpilased kannavad koolimütsi: kooliaasta esimesel ja 

viimasel koolipäeval, lõpukella aktusel, kooli 
tähtpäevadel jm esindusüritustel.

 Koolivormi tellimine kooli kodulehel kuni 21. juunini 
2016



Dokumendid

 Kirjalik avaldus (vorm kooli kodulehel)
 Lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel 

sünnitunnistus)
 Lapsevanema isikut tõendav dokument (seadusliku 

esindaja isikut tõendav dokument)
 Tervisekaart (võib tuua augustis)
 Koolivalmiduskaart
 Õpilaspileti tellimine toimub kooli kodulehe 

kaudu



AITÄH JA KAUNIST SUVE!
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