
Koolikotti: 

• õpilaspäevik (saab 1. sept koolis); 
• mapp või paksem kiletasku (A4) töölehtede koju/kooli viimiseks; 
• pinal; 
• pabertaskurätiku pakk (väike); 
• helkur. 

Pinalisse:  

• 3 alati teritatud keskmise pehmusega (HB) harilikku pliiatsit; 
• kustutuskumm; 
• kogujaga pliiatsiteritaja; 
• alati teritatud värvilised pliiatsid (vähemalt 12 eri värvi); 
• joonlaud (mahub pinalisse); 
• ümara otsaga käärid;  
• liimipulk. 

Kappi: 

Igal lapsel on klassis oma kapp põhja mõõtmetega u 33×43 cm. 

Kappi tuleb tuua sobiliku suurusega kast/karp, millesse panna järgmised vahendid: 

• pikk joonlaud (30cm); 
• vildikad; 
• liimipulk; 
• värvisegamisalus; 
• kaanega veetops; 
• guaššvärvid; 
• akvarellid ehk vesivärvid; 
• õlipastellid; 
• guaššvärvi pintslid (lapikud, 3 eri suurust sh üks, millega on hea tausta maalida); 
• akvarelli pintslid (ümarad ja pehmed, 3 eri suurust); 
• plastiliinid (võimalusel poes vaadata, et plastiliin oleks pehme); 
• värvilised paberid kiletaskus (A4, kahepoolsed, lahtised lehed, peaks sisaldama kõiki 

põhivärve); 
• lapp (pintslite ja töölaua puhastamiseks); 
• köögipaberi rull; 
• mittepurunev joogitops (pudel ei mahu veekraani alla); 
• suur T-särk või põll käelise tegevuse tundideks. 

Sügisel õpetaja kätte tuua: 

• 1 plokk A4 joonistuspabereid (paksus 180-200 g/m2); 
• 1 plokk A4 akvarellipabereid (paksem); 
• 1 plokk A3 joonistuspabereid (paksus 180-200 g/m2); 
• 1 plokk A3 akvarellipabereid; 
• A3 mapp kunstitööde jaoks; 
• registraator A4 50 mm (kahe rõngaga, seljale lapse nimi); 
• vihikud, õhukesed, 12 lehte: 



• eesti keeles : 
o 16 joonega – 2 
o valge vihik-1 
o abijoonega – 1 

• matemaatikas: 
o väikese ruuduga – 2 

Vihikutele ümbrispaberid või kilekaaned (kõvade kaante puhul pole kohustuslik) ja nimesilt 
(aine nimetus, kool, klass, õpilase nimi) 

Näidis: Eesti keel 

            Viimsi Kool 

            1.c 

            õpilase ees- ja perekonnanimi 

Kehaline kasvatus: 

• lühikesed ja pikad dressid; 
• T-särk; 
• vahetussokid; 
• 2 paari spordijalatseid (ühed õue, teised saalitundi); 
• vastavalt ilmale müts, kindad, sall, õhuke jope vms. 

Ujumine:  

• ujumistarvete kott; 
• ujumismüts; 
• trikoo/ujumispüksid; 
• pesukäsn + pesemisvahend; 
• rätik. 

Vahetusjalanõud (soovitavalt lahtised, tald ei tohi määrida põrandat, igapäevane kandmine 
kohustuslik)                                  

Kõik õpilase asjad kustukummist dressipüksteni peavad olema varustatud õpilase 
nimega! 

 

Viimsi Kooli õpilane kannab iga päev vähemalt ühte koolivormi eset. Pidulikel sündmustel 
selga valge pluus/särk, pähe kooli tekkel. 
 
NB! Koolivormi tellimusi saab esitada 26. juunini, kui on soov esemed kätte saada enne 
õppeaasta algust. Tellimiskeskkond asub aadressil: http://koolivorm2.norrison.ee/324-viimsi-
kool 
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