
ESIMESE KLASSI ÕPILASE KOOLITARBED

Oh kooliaeg, oh kooliaeg,
millal sina tuled,

mul on valmis juba pliiatsid ja suled.

Esimesse klassi minevate laste vanematel on juba praegu paras aeg hakata muretsema  kooliks 
vajalikku.
Koolitarbed: 
1) harilikud pliiatsid (vähemalt 2)- parimad on HB pliiatsid, 
2) hea pliiatsiteritaja, millel oleks kogumiskarp ja hea lõiketera, 
3) hea kustutuskumm,
4) üks ruuduline vihik,
5) üks 16 joonega vihik,
6) üks abijoonega vihik ,
7) vihikute kattepaberid ja/või kilekaaned (vihikutele palun mitte peale kirjutada),
8) vähemalt kuus värvipliiatsit,
9) vähemalt kuus viltpliiatsit,
10) joonlaud (20 cm),
11) plastiliin ja väike kaanega karp nende hoidmiseks,
12) A4 suurusega värvilised paberid ja mapp nende hoidmiseks (näiteks kilest ja trukiga),
13) käärid (kindlasti ümarate otstega),
14) liimipulk (PVA-liimi pole vaja),
15) pinal peab olema paraja suurusega, et kõik vajalik sinna sisse mahuks,
16) guaššvärvid, mida peaks olema vähemalt viis värvi (kindlasti must, valge, sinine, punane ja 
kollane), guašipurgid peavad olema lihtsalt avatavad (lapsele jõukohased), paremini jäävad paberile 
Venemaal toodetud värvid,
17) vesivärvid, neid ostes tuleks eelistada Peterburis toodetud pehme pinnaga akvarelle, ei soovita 
kõvasid „tabletivärve”,
18) rasvakriidid või õlipastellid, neid valides tuleb eelistada nn lääne toodangut parema värvivaliku
pärast,
19) vesivärvidega maalimise tarbeks on vaja kaht pintslit, üks laiem, teine kitsam (märg pintsel on 
otsast terav), 
20) guašitööks on vaja kitsast ja laia lapikpintslit, pintslid ei tohiks olla liiga jäigad,
21) veetops olgu selline, mis kergesti ei purune,
22) JOONISTUSPABERIT PALUME MITTE OSTA, vanemate nõusolekul muretseb selle õpetaja 
ja kogub sügisel raha,
23) tintenpen – NB! hakkame kasutama II poolaasta lõpus, seda ei pea enne aprilli muretsema,
24) kehalise kasvatuse tunniks lühikesed püksid, lühikeste varrukatega puuvillane t-särk, 
käterätik, õuetundide tarbeks pikk spordidress, spordijalanõudeks sobivad ketsid, tennised, botased
(ühed siseruumides kasutamiseks, teised õuetundideks, peaasi, et tald ei oleks siseruumis libe),
25) koolivorm: Orissaare Gümnaasiumis on igapäevane kohustuslik riietuselement koolivest või 
kardigan (punane või sinine), selle juurde sobivad ühevärviline triiksärk/pluus või kooli logoga 
polosärk, teksapüksid, pidulikul puhul valge pluus/särk, tume seelik/mustad viigipüksid. Vormi 
saab tellida interneti teel Norrissoni kodulehelt http://koolivorm.norrison.ee/254-orissaare-
gumnaasium Tellimisperiood kevadel   on 27.04- 26.06.,   tellimused saate kätte koolist alates   
21.08.Tellimisperiood sügisel on 06.09- 20.09., tellimused saate kätte koolist alates 10.11. Alates 
18.05.2020 koolivormi proovimine Norrisoni salong-kaupluses, Telliskivi 60/2 i-hoone,Tallinn.
Vahetusjalatsiteks sobivad koolis sussid, rihmikud, suvekingad, vms (jalgade tervise huvides ei 
sobi botased). Jälgida tuleks, et need on lapsele parimad ning ei ole liiga kõvade taldadega. Kool 
tellib kõigile õpilastele nimega varustatud sussikotid (vanem maksab sügisel umbes 3 €).

http://koolivorm.norrison.ee/254-orissaare-gumnaasium
http://koolivorm.norrison.ee/254-orissaare-gumnaasium


NB! Nii koolimajas kui võimlas ei ole lubatud kasutada jalanõusid, mis võivad jätta põrandale 
musta jälje. See kehtib ka piduliku musta kinga puhul. Kõik eelpool loetletud õppevahendid (ka 
pliiatsid) ja lapse riided, jalatsid peavad olema varustatud õpilase nime või tunnusmärgiga, nii 
leiame kadunud asjad kiiresti üles.

Esimesest klassist alates algab juba tõsine koolitöö ning seega vajab laps ka korralikku ranitsat. 
Koolikotti ostes tuleks silmas pidada, et

1) see peaks paar aastat vastu,
2) see ei oleks liiga raske,
3) see oleks niisuguse kujuga, et vihikud kortsu ei läheks,
4) see võiks olla kõva tagaosaga, et lapse seljale mitte liiga teha.

Alates septembri esimesest nädalast on 1. klassi õpilasel võimalik peale neljandat tundi (12.30) 
osaleda pikapäevarühma töös, mis on üldjuhul mõeldud bussilastele. Lapsevanem saab teha 
avalduse lapse pikapäevarühmas osalemiseks esimesel koolipäeval klassijuhatajatunnis. Soovijad 
saavad süüa pikapäevaeinet (päev 1€), raha makstakse arve alusel kuu lõpus.
1. klassi õpilased käivad mudilaskooris, võimalik on osaleda erinevates spordiringides 
(tutvumistund spordihoones 1. septembril peale kooli) ja muusikakoolis.
Koolipäeviku ja aabitsa saab 1. klassi õpilane koolilt kingituseks esimesel koolipäeval. Lugemiku 
ja muusikaõpiku saab laps koolist ja neid tuleb hoolikalt hoida, sest järgmisel aastal rändavad need 
uute õpilaste kätte. Õpikutele ja töövihikutele tuleb ümber panna kilekaaned või tugevam paber 
(jõupaber, tapeet), peale kirjutada õppeaine ja lapse nimi. Töövihikute eest tasub riik, majandusõppe
materjalide eest sügisel lapsevanem.

Mida peab laps oskama? Hea oleks, kui oskaks lühikesi sõnu ja lihtsaid lauseid kokku lugeda 
ning 10-piires liita ja lahutada. 
Õpilaspileti jaoks on vaja dokumendifotot (3x4 cm) kas paberil või digitaalselt.

MEELDIVA KOHTUMISENI ORISSAARE GÜMNAASIUMIS.


