
KOOLIKS VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID 

TSG esimese klassi õpilasel peaks iga päev olema kaasas päevik (kooli poolt 

kingitusena olemas), pinal ja joonlaud. 

Pinal, milles on alati: 

 3 harilikku pliiatsit (keskmise kõvadusega, teritatud),
 värvipliiatsid,

 kustutuskumm,
 teritaja (prahikogujaga),

 käärid,
 liimipulk,

 joonlaud.

Vajalik oleks veel kummide või trukkidega A4 mapp, kuhu vahele saab laps 

koguda oma tööd. 

EMAKEEL 

 16 – joonelised vihikud (2 tk)
 hiljem abijoonega vihikud (2 tk)

 A4 koopiapaber 1 pakk

MATEMAATIKA 

 väikeste ruutudega vihikud (2 tk)

TÖÖ- JA KUNSTIÕPETUS 

 värvilised paberid nimelise mapi sees (lahtised lehed)

 viltpliiatsid - soovitavalt kahe otsaga vildikad, kus üks ots on peenikese 
joone ja teine jämeda joone tõmbamiseks.

 õlipastellid
 vesivärvid

 guaššvärvid 6 värvi
 segamisalus, veetops kaanega

 mitmes suuruses pintslid (Guaššvärvide pintslid on tugevamad ja 
kandilised. Vesivärvide pintslid pehmemad ja ümarad.)

 lauakate (90 x 60 cm kile või vakstu)
 plastiliin, PVA liim

 A3 paber (vähemalt 20 tk) ja A4 paber (vähemalt 20 tk) paksem

 Lapp - laua puhastamiseks, kätekuivatuse paberid 1 pakk

 läbipaistev kaanega karp, mille sisse mahuvad kunstiõpetuse tarbed 
(A4 formaat)



KEHALINE KASVATUS 

 pikk ja lühike dress

 spordijalanõud + kehalise kasvatuse jaoks riidest kott

 vahetusjalanõud (lahtised kingad või sandaalid heleda tallaga, mis ei
tee triipe), sussikott

Igal asjal on peal õpilase nimi! 

VEEL OLULIST 

 Tallinna Saksa Gümnaasiumis on õpilasel oma koolipäevik, mis on
1.-6. klasside õpilastele kohustuslik. I klass saab õpilaspäeviku

kingituseks.

 Meie koolis kannab õpilane igapäevaselt vähemalt üht koolivormi
elementi: TSG lips või lehv, TSG hall/roosa koolivest või -kardigan.

TSG koolivormi saab vaadata siit

Koolivormi saab tellida: http://koolivorm2.norrison.ee/192-tallinna-saksa-
gumnaasium 

 TSG õpilase pidulik koolivorm aktustel on alati TSG tekkel, TSG lips
või lehv, TSG hall/roosa koolivest või -kardigan.

Palume sügisel luua õpilasele isiklik eKooli konto. Selle abil pääseb õpilane 

Opiq õppematerjalidele ligi. 
Lisainfo: https://saksa.tln.edu.ee/oppetoo/ekool/ 
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