I klassi õpilasele vajalikud õppevahendid 2017/2018 õppeaastal
Palume kõigile loetelus olevatele õppevahenditele (v.a vihikud) ja riietele/jalanõudele kirjutada õpilase ees- ja
perekonnanimi.

Vihikud
● 16 joonega vihik (2 tk)
● abijoontega vihik (2 tk)
● ruuduline vihik (tavaline, mitte suure ruuduga) (2 tk)
● kilekaaned
Vihikute kattepaberid tulevad kõigile ühtmoodi. Sellest räägib õpetaja augusti lõpus toimuval klassikoosolekul.

● 1 A4 õhuke mapp töölehtede hoiustamiseks

Pinal, kus sees on
● värvipliiatsid (12 värvi)
● teritatud keskmise (HB) kõvadusega harilik pliiats (3 tk)
● lühike joonlaud (~15 cm)
● kustukumm (valge)
● kogujaga pliiatsiteritaja
● väike liimipulk

Joonistamise ja tööõpetuse vahendid
● veetops
● värvilised paberid (kahepoolsed) (värvilised paberid panna kileümbrikusse)
● värviline kartong
● õlipastellid (12 värvi)
● väikesed käärid

● suur liimipulk
● pikk joonlaud (~ 30 cm)
● plastiliin (mitte neoonvärvi) (2 pakki)
● 2 valget svammi (plekieemaldaja)
● viltpliiatsid (12 värvi)
Kunstikarbi, lauakatte, värvide, pintslite ja joonistuspaberite osas annab õpetaja infot augusti lõpus toimuval
klassikoosolekul. (Palume enne koosolekut antud vahendeid mitte osta.)

Võimlemisriided
● dressid (pikad ja lühikesed)
● spordisärk
● välispordijalanõud (soovitav kummitallaga, mis ei libise)
● sisespordijalanõud (heleda tallaga, mis ei tekita musti jutte)
● riidest kott, mida saab pealt sulgeda (selle sees hoitakse spordiriideid)
● väike rätik (peale tundi pestakse vähemalt käed ja nägu)
Võimlemisriided on riided, mis laps paneb selga võimlemise tunniks ja peale tundi vahetab kooliriiete vastu.

Vahetusjalanõud
● mitte umbsed ega libedad
● heleda tallaga, mis ei tekita jutte
Elektrooniline õpilaspileti pilt (foto peab olema heledal taustal, otsevaates, suurem kui 307*372 pikslit ja
salvestatud JPEG formaadis). Pilt esitatakse koos muude dokumentidega kooli astudes kantseleisse või
sekretar@sydalinna.edu.ee

Koolis on kasutusel Südalinna Kooli koolipäevik, mis on 1.- 6. klasside õpilastele kohustuslik. Päeviku eest
tuleb tasuda 4 eurot klassijuhatajale ja selle saab kätte 1. septembril.
Koolis kannab õpilane iga päev vähemalt 1 koolivormi elementi. Koolivormi saab tellida kooli kodulehelt
läbi elektronsse keskkonda. Tellimine toimub kuni 26. juunini. (Pidulik riietus on valge särk, must seelik või
püksid, koolivest ja -müts.)
Palume enne kooli algust harjutada kooliteel liiklemist. (Kus minna üle tee; kuidas kasutada ühistranspordis
sõidukaarti jne.)
Ilusat ja põnevat koolitee algust!

